ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
ARCHITEKT WANDA GRODZKA
ul. Bliska 1B/5
80-541Gdańsk Nowy Port
nazwa jednostki
projektowania
tel.
e-mail
NIP
rodzaj opracowania
nazwa i adres
obiektu

Zakład Usług Technicznych
ul. Bliska 1B/5
80-541 Gdańsk
0502 52 18 36
wanda.grodzka@zut.gda.pl
583 – 101 – 32 – 55

adres pracowni
(do korespondencji)

ul. Starowiejska 63
pokój 28
80-534 Gdańsk
(058) 342 19 31
(058) 343 14 04
pracownia@zut.gda.pl

tel. i fax.
tel.
e-mail :

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
TOM 2
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”

nr ewidencyjny
działki
inwestor,
adres inwestora
opracowanie
funkcja
projektant architektury
główny projektant
sprawdzający
branża architektura

projektant konstrukcji

sprawdzający
branża konstrukcja
projektant
instalacji elektrycznych
sprawdzający
instalacji elektrycznych
kierownik pracowni

BRANŻA: OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE
DZIAŁKA NR 109/16
OBRĘB WARCINO NR 0016
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
imię, nazwisko, nr uprawnień
mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr upr.: 4274 /Gd/89; 4966/Gd/90
nr ewid.: PO-0162; POM/BO/1381/02
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński
nr upr.: 15/Gd/00
nr ewid.: PO-0522
mgr inż. Rafał Adamczyk
nr upr. POM/0293/POOK/10
nr ewid. POM/BO/0109/11
inż. Grzegorz Ratowt
nr upr.: 5617/Gd/93;
nr ewid.: POM/BO/4072/01
mgr inż. Andrzej Rulewski
nr upr.: 251/GD/2002
nr ewid.: POM/IE/0054/03
inż. Jerzy Golcz
nr upr.: ZGP-III-630/284/78
nr ewid.: POM/IE/0017/03
techn. bud. Czesław Majcherek

GDAŃSK, 25 CZERWCA 2012

data
25.06.2012
25.06.2012
25.06.2012
25.06.2012

25.06.2012

25.06.2012

podpis

POZ. 01
POZ. 02
POZ. 03
POZ. 04
POZ. 05
POZ. 06
PA01

ODPIS UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW
OŚWIADCZENIE Z ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO
OŚWIADCZENIE Z ART. 29 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OPIS TECHNICZNY
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
PLAN SYTUACYJNY.

SKALA:
1:1000

WKA01
WKA02
WKA03
WKA04
WKA05
WKA06
WKA07
WKA08
WKA09

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
RZUT POŁACI DACHOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
PRZEKRÓJ A-A. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
PRZEKRÓJ B-B. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
PRZEKRÓJ C-C. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
PRZEKRÓJ D-D. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
SZCZEGÓŁ WIĄZARA A.1. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
SZCZEGÓŁ WIĄZARA A.2. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.
SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA RYNNY. PAŁAC, CZĘŚĆ A - ZACHODNIA.

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:20
1:10

WKB01
WKB02
WKB03
WKB04
WKB05
WKB06
WKB07
WKB08
WKB09
WKB10
WKB11
WKB12
WKB13
WKB14

RZUT STROPU PODDASZA. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
RZUT POŁACI DACHOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
PRZEKRÓJ E-E. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
PRZEKRÓJ F-F. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
PRZEKRÓJ G-G. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
PRZEKRÓJ WIEŻYCZKI. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
SZCZEGÓŁY WIĄZARA B.1 I B.2. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
RZUTY POZIOME WIĘŹBY DACHOWEJ. PAŁAC, WIEŻA.
PRZEKRÓJ H-H. PAŁAC, WIEŻA.
SZCZEGÓŁY WIĄZARA WIEŻY. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
PRZEKROJE STROPU. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
SZCZEGÓŁY NAPRAWY KOMINÓW. PAŁAC, CZĘŚĆ B – ŚRODKOWA.
SZCZEGÓŁY NAPRAWY KOMINA. PAŁAC, WIEŻA.

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50
1:50
1:20
1:10
1:20
1:20

WKC01
WKC02
WKC03
WKC04
WKC05
WKC06
WKC07
WKC08
WKC09
WKC10
WKC11
WKC12
WKC13
WKC14

RZUT STROPU PODDASZA. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
RZUT POŁACI DACHOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
PRZEKRÓJ I-I. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
PRZEKRÓJ J-J. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
PRZEKRÓJ K-K. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
PRZEKRÓJ L-L. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
SZCZEGÓŁY WIĄZARA C.1 I C.2. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
PRZEKROJE STROPU. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
SZCZEGÓŁ WYKONANIA GZYMSÓW. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
SZCZEGÓŁY NAPRAWY KOMINÓW. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
DETAL OPARCIA BELKI STALOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
DETAL OPARCIA BELKI STROPOWEJ. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.
DETAL OPARCIA SŁUPÓW. PAŁAC, CZĘŚĆ C – WSCHODNIA.

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:10
1:20
1:20
1:5
1:5
1:10

WE01

SCHEMAT INSTALACJI OGRZEWANIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH. PAŁAC.

1:200

25.06.2012

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63 pok.28

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0502-52-18-36
58/342-19-31
58/343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

LOKALIZACJA:

WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
OBRĘB WARCINO NR 0016
DZIAŁKA NR 109/16

ODPISY UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:
mgr inż. arch. Wanda Bronisława Grodzka
posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 4274/Gd/89,
jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
pod numerem: PO-0162.

Członek czynny od: 2002-02-22 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-01-2011 r. Gdańsk.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2012 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0162-F499-97A1-8536-89YE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów.

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński
posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 15/Gd/00,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0522.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-01-2011 r. Gdańsk.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2012 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0522-A17Y-5959-522B-8BF2

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63 pok.28

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0502-52-18-36
58/342-19-31
58/343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

LOKALIZACJA:

WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
OBRĘB WARCINO NR 0016
DZIAŁKA NR 109/16

OŚWIADCZENIE Z ART.20
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
/ fax.
/ fax.
e-mail

adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63

architekt Wanda Grodzka
0 502-52-18-36
058/ 342-19-31
058/ 343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 – tekst
ujednolicony, z późn. zmianami)

oświadczam
że, dokumentacja
projektu wykonawczego remontu więźby dachowej wraz z belkami stropowymi
oraz pokryciem dachu pałacu w Warcinie, sali gimnastycznej w Warcinie,
Warcino 1, 77-230 Kępice
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
projektant architektury
główny projektant
branża: architektura
sprawdzający
branża: architektura

projektant konstrukcji

sprawdzający
branża konstrukcja
projektant
instalacji elektrycznych
sprawdzający
instalacji elektrycznych

mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274/Gd/89
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński
nr ewid. PO-0522
nr upr. 15/Gd/00
mgr inż. Rafał Adamczyk
nr upr. POM/0293/POOK/10
nr ewid. POM/BO/0109/11
inż. Grzegorz Ratowt
nr upr.: 5617/Gd/93;
nr ewid.: POM/BO/4072/01
mgr inż. Andrzej Rulewski
nr upr.: 251/GD/2002
nr ewid.: POM/IE/0054/03
inż. Jerzy Golcz
nr upr.: ZGP-III-630/284/78
nr ewid.: POM/IE/0017/03

GDAŃSK, 25 CZERWCA 2012

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63 pok.28

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0502-52-18-36
58/342-19-31
58/343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

LOKALIZACJA:

WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
OBRĘB WARCINO NR 0016
DZIAŁKA NR 109/16

OŚWIADCZENIE Z ART. 29 PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0 502-52-18-36
058/ 342-19-31
058/ 343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

OŚWIADCZENIE
na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn.: Dz.
U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
oświadczam
że, użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia; przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i patenty należy traktować jako przykładowe i w
celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, Standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia
nie gorszych niż przywołane).
UWAGA:
Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla
materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań „równoważnych” polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań „równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.
W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy
wyposażenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię.
Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót.”
opracowanie
funkcja
projektant architektury
główny projektant
sprawdzający
branża architektura
projektant konstrukcji
sprawdzający
branża konstrukcja

imię, nazwisko, nr uprawnień
mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr upr.: 4274 /Gd/89; 4966/Gd/90
nr ewid.: PO-0162; POM/BO/1381/02
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński
nr upr.: 15/Gd/00
nr ewid.: PO-0522
mgr inż. Rafał Adamczyk
nr upr. POM/0293/POOK/10
nr ewid. POM/BO/0109/11
inż. Grzegorz Ratowt
nr upr.: 5617/Gd/93;
nr ewid.: POM/BO/4072/01

data
25.06.2012
25.06.2012
25.06.2012
25.06.2012

projektant
instalacji elektrycznych

mgr inż. Andrzej Rulewski
nr upr.: 251/GD/2002
nr ewid.: POM/IE/0054/03

25.06.2012

sprawdzający
instalacji elektrycznych

inż. Jerzy Golcz
nr upr.: ZGP-III-630/284/78
nr ewid.: POM/IE/0017/03

25.06.2012

kierownik pracowni

techn. bud. Czesław Majcherek

25.06.2012

GDAŃSK, 25 CZERWCA 2012

podpis

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63 pok.28

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0502-52-18-36
58/342-19-31
58/343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:
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1.0

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Umowa z dnia 09.03.2012 Nr 1/03/2012 na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego termomodernizacja budynków ZSL w Warcinie przy ul. Warcino 1” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia będące
załącznikami do przetargu.
Opracowanie:
„Audyt energetyczny: Zespół Szkół Leśnych, budynek Internatu” autorstwa Bogdana
Czupajło (P.U. TERMOEFEKT), Kobylnica, 09.03.2011 r., oraz późniejsze korekty audytu dostarczone przez Inwestora w dniu 13.04.2012r.
Archiwalna dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Inwestora
Oględziny stanu technicznego i pomiary budynku z dnia 26.03.2010 r. oraz z dnia
13.04.2012 r.
Inwentaryzacja budynku autorstwa pracowni projektowej Zakład Usług Technicznych
wykonana na podstawie wizji lokalnej i pomiarów budynku przed przystąpieniem do
prac przy projekcie budowlanym.
Dokumentacja fotograficzna.
Wytyczne konserwatorskie do planowanych prac w pałacu w Warcinie, Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku
z dnia 17.04.2012 r.
Projekt budowlany remontu więźby dachowej wraz z dociepleniem belek stropowych
oraz pokryciem dachu, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, kwiecień 2012r.
Obowiązujące przepisy i normy związane, a w szczególności:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz.759 tekst jednolity).
Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162
poz. 1568 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami).
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10.
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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu więźby dachowej zabytkowego Pałacu Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie. Projekt obejmuje remont elementy więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, gzymsami oraz instalacją odprowadzająca
wody deszczowe oraz docieplenie w postaci wełny mineralnej belek stropowych kondygnacji
poddasza.
Niniejszy projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego remontu więźby
dachowej wraz dociepleniem belek stropowych pałacu w Warcinie. oprac. ZUT Architekt
Wanda Grodzka, kwiecień 2012r. i należy go rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
Informacje, dokumenty i uzgodnienia wymagane rozporządzeniem (…)w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – zwarto w ww. projekcie budowlanym.

3.0

INFORMACJE O BUDYNKU

Budynek Pałacu Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie znajduje się na obszarze kompleksu Zespołu Szkół Leśnych, oraz jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 182 / 183 decyzją
dawnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 18.03.1965 r., – obecnie pod numerem 352 (nowy numer rejestru zabytków).
Właścicielem nieruchomości leżącej na działce 109/16 jest Zespół Szkół Leśnych w Warcinie.
Budynek zlokalizowany jest niedaleko wjazdu od strony wsi na teren Z.S.L., wolnostojący,
składa się 3 skrzydeł: zachodniego „A”, wschodniego „C” oraz części środkowej „B”
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną i, w zależności od
skrzydła, użytkowe lub nieużytkowe poddasza. W części środkowej znajduje się wieża z klatka
schodowa, stanowiącą główny ciąg komunikacji pionowej. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony północnej. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, elektroenergetyczną, telefoniczną, logiczną, instalację sygnalizacji pożaru. W budynku znajduje się też instalacja kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej (rynny przyłączone do rur spustowych).

4.0

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objęte odrębnym opracowaniem – projektem zasilania instalacji c.o. wraz z instalacją dolnych źródeł ciepła oraz inwentaryzacja zieleni.
Niniejszy projekt wykonawczy remontu więźby wraz z dociepleniem oraz naprawą pokrycia
dachowego nie obejmuje zakresem zmian w zagospodarowaniu terenu.
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5.0

PROJEKT REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ

5.1

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU PAŁACU
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego

5.2

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU.
FORMA ARCHITEKTONICZNA
Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie.
FUNKCJA BUDYNKU
Funkcja budynku nie ulega zmianie.

5.3

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM ELEMENTÓW

Część wschodnia
Największy stopień zniszczenia elementów więźby dachowej oraz konstrukcji stropu stwierdzono w części wschodniej. Zaobserwowano ślady obecności szkodników drewna: spuszczela
pospolitego i kołatka domowego. Ze względu na wadliwą, nieszczelnie wykonaną obróbkę blacharską wokół kominów oraz niewielki spadek dachu woda opadowa dostaje się do wewnątrz
budynku. Widoczne są ślady zawilgocenia drewna – zarówno deskowania jak i konstrukcji nośnej. Obróbki blacharskie są na tyle złe, że doraźnie podczas opadów ustawiane są folie i pojemniki do których wlewa się przesiąkająca woda. Zaobserwowano również zagrzybienie
drewna konstrukcyjnego oraz deskowania pod papą. Wszystkie te czynniki spowodowały już
pęknięcia elementów więźby dachowej i konieczność zastosowania zastępczych podparć w postaci drewnianych ram. Ramy zastosowano w dwóch miejscach. W jednym pękła krokiew w
miejscu połączenia z krokwią narożną, a w drugim miejscu zupełnie odpadł wymian.
Stropodach pomiędzy częścią wschodnią a środkową
Pomiędzy częścią wschodnią a środkową znajduje się stropodach o niewielkim kącie spadku.
Pokrycie stanowi papa. Więźba dachowa w tej części nie jest odsłonięta.
Pokrycie z papy nieszczelne, nierówne oraz zniszczone – nie nadające się do naprawy. Elementy zawilgocone, obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej skorodowane.
Część środkowa
W części środkowej dach ma konstrukcję mansardową. Konstrukcja dachowa oprócz poddasza
nieużytkowego obejmuje również niższą kondygnację. Elementy drewniane mansardy znajdują
się w funkcjonujących pomieszczeniach, są obudowane i niewidoczne.
W dostępnej części poddasza nieużytkowego zaobserwowano ślady obecności szkodników
drewna: spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Wiele elementów jest na tyle uszkodzonych, że konieczne było zastosowanie dobitek drewnianych (jednostronnych, dwustronnych i
trójstronnych). Kilka elementów wymieniono na nowe (krokwie, wymian). W części środkowej w najgorszym stanie znajduje się część szczytowa od strony południowej. Z powodu złego
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stanu belek stropowych zastosowano obustronnie dodatkowe elementy drewniane łączące belki
stropowe z krokwiami (podwieszono w ten sposób sześć belek stropowych).
Na kominach zaobserwowano nacieki – prawdopodobnie wypłukane przez wodę uszczelnienia
bitumiczne. W obrębie kominów zawilgocone zostały elementy konstrukcji dachowej oraz deskowania. W zawilgoconych miejscach znajdują się zagrzybienia.
Do części środkowej zaliczono również małą wieżyczkę oraz dużą wieżę.
W wieżach elementy deskowania nie są zawilgocone, natomiast elementy nośne są zaatakowane przez owady. Elementy drewniane wieży zabezpieczono nieokreślonym preparatem o czarnym zabarwieniu, mimo to widać oznaki obecności szkodników. W okolicach wieżyczki w
strefie gzymsowej zauważono zacieki oraz zawilgocenie wynikające z nieszczelności pokrycia
dachowego.
Część zachodnia
W części zachodniej zastosowano konstrukcję dachową wieszarową przekrytą blachą miedzianą. Ta część dachu jest w najlepszym stanie. Część dolną z poddasza nieużytkowego przekształcono na użytkowe. Wykonano obudowę płyt gipsowo-kartonowych i zastosowano ocieplenie w postaci wełny mineralnej.
Do wymiany zakwalifikowano:
–
pojedyncze elementy więźby, na których zaobserwowano zawilgocenie i zagrzybienie
(krokwie przy kominach).
–
na niewielkich odcinkach przy kominach należy wymienić zawilgocone deskowanie
pod pokryciem z blachy miedzianej,
–
opierzenia blacharskie wokół kominów – po remoncie,
–
pozostałe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – po remoncie, wymiana istniejących elementów nie wykonanych z blachy miedzianej na nowe z blachy miedzianej (rury spustowe). Należy skorygować kąt spadku rynien.
Gzymsy, obróbki blacharskie
Zauważono zacieki oraz zawilgocenia w okolicach istniejących gzymsów oraz obróbek blacharskich (głównie parapetów) zarówno od zewnątrz jak i od strony więźby dachowej w szczególności w obrębie wieży. Wynikają one w głównej mierze ze złego stanu technicznego elementów gzymsowych oraz przerwania izolacji przeciwwilgociowej. Lokalnie miejsca uszkodzeń należy wyremontować.
5.4.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

5.4.1. Więźba dachowa
Czyszczenie:
Przed przystąpieniem do robót należy elementy drewniane oczyścić mechanicznie (szczotkami
stalowymi). Pozwoli to na dokładne określenie stanu technicznego i stopnia uszkodzenia elementów drewnianych oraz odkrycia połączeń do odtworzenia.
Usuwanie szkodników drewna:
W celu zapobieżenia dalszej negatywnej działalności szkodników należy zastosować metodę
ich eliminacji polegającą na zastosowaniu odpowiednich gazów (np. siarczanem węgla) neu-
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tralną dla elementów innych niż drewniane. Od strony pomieszczeń zamkniętych – niedostępnych od strony więźby odkrytej (ściany dachu mansardowego) – zastosować technologię mikrofalową polegająca na likwidacji szkodnika poprzez nagrzewanie do temp 50-60 stopni elementów więźby. Obie metody nie wpłyną negatywie na pozostałe elementy kondygnacji poddasza i są całkowicie nieinwazyjne dzięki czemu wartość historyczna detalu więźby zostanie
zachowana.
Wycinanie i uzupełnianie elementów istniejących,
Po określeniu stanu technicznego elementu należy określić czy należy go wymienić w całości,
czy tylko wymienić uszkodzony odcinek. Wszystkie naprawy należy wykonać z zastosowaniem drewna tego samego typu i klasy jak użyte pierwotnie, oraz zachować istniejące przekroje
i połączenia.
W części wschodniej wymianie podlegają wszystkie belki stropowe. W tym przypadku ze
względów wytrzymałościowych należy zastosować belki wykonane z drewna klejonego klasy
GL28. Z uwagi na walory historyczne zastosowano rozwiązanie belek drewnianymi dzięki
czemu zachowany zostanie materiał najbardziej zbliżony do istniejącego, użytego pierwotnie.
Dodatkowo zastosowano rozwiązania zabezpieczenia istniejących elementów polegające na:
impregnacji preparatami chroniącymi przed ogniem i korozja biologiczną (np. Fobos M4 lub
równoważny, aplikacja zgodnie z technologią producenta):
–
impregnacja elementów istniejących – po oczyszczeniu i usunięciu szkodników drewna
oraz przyczyn powstawania zawilgoceń,
–
impregnacja elementów wymienianych – wszystkie nowe elementy muszą być zaimpregnowane jw.
5.4.2. Pokrycie
Wymiana deskowania:
Deskowanie w części zachodniej i środkowej należy wymienić lokalnie w miejscach zawilgoconych i zagrzybionych. Deskowanie w części wschodniej – pod papą, w miejscach gdzie wymieniane są krokwie należy wymienić na nowe. Należy zastosować deski na wzór istniejących
odtwarzając połączenia elementów.
Uzupełnienie pokrycia:
–
pokrycie z blachy miedzianej: przed wymianą deskowania w uszkodzonych miejscach
należy zdemontować pokrycie z blachy miedzianej,
nowe arkusze wykonać na wzór istniejących, łączenie na rąbki identyczne jak istniejące
–
pokrycie z papy w części wschodniej – przed remontem deskowania papę istniejącą
usunąć, po remoncie deskowania pokrycie wykonać od nowa z założeniem obróbek blacharskich z blachy miedzianej;
5.4.3. Roboty uzupełniające
Remonty kominów:
W części środkowej oraz zachodniej spękany tynk skuć i położyć nowy, cementowo-wapienny.
Tynk gładki – faktura jak istniejące tynki. Po skuciu tynku sprawdzić stan techniczny komina,
jeżeli zachodzi potrzeba - kominy przemurowywać na wzór istniejących, zachowując fakturę
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oraz spoinowanie. W przypadku naprawy przeprowadzić inwentaryzację konserwatorską detalu
komina, jego gzymsu okapowego i dekoracji lizenami. Wymurowanie odtwarzanych kominów
– ściśle wg wykonanej inwentaryzacji. Do wymiany elementów uszkodzonych wykorzystać
materiał odpowiadający zniszczonemu tj. cegły odpowiadające ukruszonym. W przypadku
trzonów kominowych w części wschodniej stwierdzono wykorzystanie cegły mechanicznej o
wymiarach standardowych. W pozostałej części pałacu należy się spodziewać materiały rodzimego o innych wymiarach niż obowiązujące. Materiał do uzupełnień należy uzgodnić oraz
uzyskać pozytywną opinię z przedstawicielem WUOZ – delegatura w Słupsku.
Lokalne remonty okapów i gzymsów:
Ze względu na zły stan techniczny obróbek z blachy ocynkowanej w części wschodniej – należy wymienić obróbek blacharskich na całej długości na nowe z blachy miedzianej na wzór istniejących, łącznie z naprawą gzymsów. W pozostałej części budynku również wykonać pełną
wymianę obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej wraz z założeniem nowego systemu rynnowego. Łączenie odcinków blachy obróbek na rąbek leżący. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wykonanie spadków rynien.
ubytki powierzchniowe tynku na gzymsach i okapach:
oczyścić mechanicznie,
gruntować preparatem do wzmacniania podłoży mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, rozpuszczalnikowym (np. Remmers Tiefengrund 2909, lub równoważnym)
wykonać nową, jednowarstwową powłokę profilową (szablonem) z zaprawy do wykończenia profili ciągnionych grubości 0.5cm (np. Remmers Feinzugmortel 0512, lub równoważną)
ubytki głębokie tynku:
oczyścić mechanicznie,
wykonać najpierw rdzeń z zaprawy do wykonywania rdzeni profili ciągnionych, pozostawiając ok. 1cm miąższości profilu na wykonanie wykończenia (np. Remmers Grobzugmortel 0511, lub równoważna)
wykończyć profil (szablonem) warstwami do łącznej grubości 1cm z zaprawy do wykończenia profili ciągnionych (np. Remmers Feinzugmortel 0512, lub równoważną)
Szablony wykonać zdejmując profil bezpośrednio z naprawianego elementu, preparaty i zaprawy naprawcze stosować ściśle wg technologii producenta w konsultacji z doradcą technicznym producenta.
5.4.4. Prowadzenie prac remontowych
Wszystkie prace remontowe wynikają ze zniszczenia elementów więźby oraz poszycia dachowego. Elementy remontowane zaprojektowano jako odtwarzane ze szczególnym uwzględnieniem elementów pokrycia dachowego oraz gzymsów. Zaprojektowano prace odtworzeniowe
dla elementów gzymsu oraz lukarn i lunet. W projekcie nie przewidziano żadnego rozwiązania
wprowadzającego zmianę do bryły lub estetyki obiektu. Wszystkie prace, a w szczególności
dotyczące odtworzenia / remontu kominów oraz poszycia dachowego wykonywać pod ścisłym
nadzorem konserwatorskim z uprzednim zatwierdzeniem materiałów do wykonania remontu.
Kierownik budowy poza wymaganymi uprawnieniami budowlanymi winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w myśl rozporządzenia ministra kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
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konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WUOZ – delegatury w Słupsku.
5.5
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
Szczegółowe rozwiązania zawarte w części rysunkowej niniejszego opracowania.
Opracowanie obejmuje budynek pałacu w Warcinie. Do celów opisowych budynek podzielono
na:
–
część wschodnią (ozn. na schemacie rys. – część C) o niewielkim kącie spadku dachu i
pokryciu z papy,
–
stropodach między częścią wschodnią a środkową o pokryciu z papy,
–
część środkową (ozn. na schemacie rys. – część B) o mansardowej konstrukcji dachowej przekrytą blachą miedzianą wraz z wieżą i wieżyczką,
–
część zachodnią (ozn. na schemacie rys. – część A) o konstrukcji dachowej wieszarowej przekrytą blachą miedzianą.
5.5.1. Część wschodnia (ozn. na schemacie rys. – część C)
Więźba dachowa i pokrycie
Na podstawie analizy stanu technicznego w części wschodniej zakwalifikowano do wymiany:
–
elementy więźby dachowej:
–
wymiana około 50% głównych elementów podporowych więźby (słupów, płatwi, mieczy i zastrzałów)
–
wymiana około 30% krokwi,
–
pokrycie z papy – całość do wymiany,
–
deskowanie pod papą – całość do wymiany,
–
opierzenia blacharskie wokół kominów – całość do wymiany,
–
pozostałe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – wymiana istniejących elementów wykonanych z blachy ocynkowanej (w wielu miejscach zardzewiałej) na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej.
W celu zapobieżenia dalszej negatywnej działalności szkodników należy zastosować metodę
ich eliminacji polegającą na zastosowaniu odpowiednich gazów (np. siarczanem węgla) lub za
pomocą nagrzewania drewna do temperatury 50–60O C (metoda mikrofalowa).
Wszystkie elementy drewniane, istniejące pozostawione i nowe, należy impregnować preparatami chroniącymi przed ogniem i korozja biologiczną (np. Fobos M4, lub równoważnym).
Strop
Na podstawie analizy stanu technicznego w części wschodniej zakwalifikowano do wymiany:
–
wszystkie belki drewniane stropu i deskowanie stropu (głównie z powodu skutków
obecności owadów, szkodników drewna),
W celu zapobieżenia dalszej negatywnej działalności szkodników należy zastosować metodę
ich eliminacji polegającą na zastosowaniu odpowiednich gazów (np. siarczanem węgla) lub za
pomocą nagrzewania drewna do temperatury 50–60O C (metoda mikrofalowa).
Przed demontażem stropu - w przypadku występowania na sufitach dekoracji sztukatorskich należy dokładnie je zinwentaryzować. Po wykonaniu stropu i deskowania sufitu należy na de-
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skowaniu założyć siatkę stalową tkaną, osiatkowany sufit otynkować tynkiem cementowowapiennym, w miejscach występowania dekoracji – należy je odtworzyć w technologii sztukatorskiej – wg wykonanej wcześniej inwentaryzacji. Inwentaryzację i odtworzenie dekoracji
powinna wykonywać osoba o kwalifikacjach wymaganych przez przepisy rozporządzenia (…)
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…). Prace należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WUOZ – delegatury
w Słupsku.
Wszystkie elementy drewniane, istniejące pozostawione i nowe, należy impregnować preparatami chroniącymi przed ogniem i korozja biologiczną (np. Fobos M4, lub równoważnym).
W grubości stropu – pomiędzy belkami, na deskowaniu sufitu i warstwie folii paroizolacyjnej
należy ułożyć warstwę ocieplenia z wełny mineralnej (do 35kg/m3) gr. 20cm. Rozstawy belek,
przekroje stropu z układem warstw oraz inne szczegóły – wg części rysunkowej niniejszego
opracowania.
5.5.2. Stropodach pomiędzy częścią wschodnią a środkową
Więźba dachowa i pokrycie
Pokrycie z papy zakwalifikowano do wymiany. Po zdjęciu papy należy ocenić stan techniczny
deskowania i elementów więźby dachowej. Elementy nadające się do naprawy – naprawić.
Elementy zawilgocone, zagrzybione lub zaatakowane przez szkodniki w stopniu nie nadającym
się do naprawy – wymienić.
Strop
Nie projektuje się ingerencji w strop.
5.5.3. Część środkowa (ozn. na schemacie rys. – część B)
Więźba dachowa i pokrycie
Na podstawie analizy stanu technicznego w części środkowej zakwalifikowano do wymiany:
–
elementy więźby dachowej – wymiana około 20% elementów,
–
deskowanie pod blachą miedzianą – około 10% do wymiany (głównie przy kominach),
–
opierzenia blacharskie wokół kominów, gzymsów i rynien – całość do wymiany,
–
pozostałe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – wymiana istniejących elementów nie wykonanych z blachy miedzianej na nowe z blachy miedzianej (rury spustowe),
–
uzupełnienie braków w pokryciu z blachy miedzianej po wymianie deskowania przy
kominach.
Pokrycie lokalnie należy poddać pracom remontowym poprzez zdjęcie istniejącej obróbki naprawę izolacji oraz ponowne założenie opierzeń.
W celu zapobieżenia dalszej negatywnej działalności szkodników należy zastosować metodę
ich eliminacji polegającą na zastosowaniu odpowiednich gazów (np. siarczanem węgla) lub za
pomocą nagrzewania drewna do temperatury 50–60O C (metoda mikrofalowa).
Strop
Na podstawie analizy stanu technicznego w części wschodniej zakwalifikowano do wymiany:
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–

belki drewniane stropu (głównie z powodu skutków obecności owadów, szkodników
drewna) – wymiana w około 35%.
W celu zapobieżenia dalszej negatywnej działalności szkodników należy zastosować metodę
ich eliminacji polegającą na zastosowaniu odpowiednich gazów (np. siarczanem węgla) lub za
pomocą nagrzewania drewna do temperatury 50–60O C (metoda mikrofalowa).
Przed demontażem stropu - w przypadku występowania na sufitach dekoracji sztukatorskich należy dokładnie je zinwentaryzować. Nie projektuje się rozbiórki istniejących sufitów, demontaż i ponowny montaż belek stropowych oraz uzupełnianie ubytków w belkach należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia istniejących sufitów. Po pracach związanych z belkami stropowymi należy ubytki w sufitach uzupełnić, sufity przecierać i malować, a
w miejscach występowania dekoracji – należy ubytki uzupełnić w technologii sztukatorskiej –
wg wykonanej wcześniej inwentaryzacji. Inwentaryzację i uzupełnianie dekoracji powinna wykonywać osoba o kwalifikacjach wymaganych przez przepisy rozporządzenia (…) w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…). Prace należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WUOZ – delegatury w Słupsku.
Wszystkie elementy drewniane, istniejące pozostawione i nowe, należy impregnować preparatami chroniącymi przed ogniem i korozja biologiczną (np. Fobos M4, lub równoważnym).
W grubości stropu – pomiędzy belkami, na deskowaniu sufitu i warstwie folii paroizolacyjnej
należy ułożyć warstwę ocieplenia z wełny mineralnej (do 35kg/m3) gr. 20cm. Rozstawy belek,
przekroje stropu z układem warstw oraz inne szczegóły – wg części rysunkowej niniejszego
opracowania.
5.5.4 Część zachodnia (ozn. na schemacie rys. – część A)
Więźba dachowa i pokrycie
Do wymiany zakwalifikowano:
–
pojedyncze elementy więźby, na których zaobserwowano zawilgocenie i zagrzybienie
(krokwie przy kominach),
–
na niewielkich odcinkach przy kominach należy wymienić zawilgocone deskowanie
pod pokryciem z blachy miedzianej,
–
opierzenia blacharskie wokół kominów – po remoncie,
–
pozostałe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – do wymiany, wymiana istniejących elementów nie wykonanych z blachy miedzianej na nowe z blachy miedzianej (rury spustowe).
Elementy uszkodzone, ale niezakwalifikowane do wymiany należy naprawić poprzez flekowanie lub dobitki drewniane.
W celu zapobieżenia dalszej negatywnej działalności szkodników należy zastosować metodę
ich eliminacji polegającą na zastosowaniu odpowiednich gazów (np. siarczanem węgla) lub za
pomocą nagrzewania drewna do temperatury 50–60O C (metoda mikrofalowa).
Strop
Nie projektuje się ingerencji w strop.
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5.5.5 Gzymsy, obróbki blacharskie
Uszkodzoną obróbkę blacharską należy zdjąć, izolację przeciwwilgociową wymienić na nową.
Po wykonaniu izolacji założyć ponownie obróbkę blacharską wyremontowaną lub nową jeżeli
korozja lub uszkodzenia są zbyt duże a naprawa nieopłacalna.
Ubytki gzymsów i uszkodzone kominy należy naprawić stosując technologie opisane w poz.
5.4.3. niniejszego opisu.
W rynnach i rurach spustowych należy zamontować ogrzewanie elektryczne zgodnie z załączonym rysunkiem schematycznym.

projektant architektury
główny projektant
branża: architektura
sprawdzający
branża: architektura

mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274/Gd/89
mgr inż. arch. Jacek Śliwiński
nr ewid. PO-0522
nr upr. 15/Gd/00

projektant
branża: konstrukcja

mgr inż. Rafał Adamczyk
nr upr. POM/0293/POOK/10
nr ewid. POM/BO/0109/11

sprawdzający
branża konstrukcja

inż. Grzegorz Ratowt
nr upr.: 5617/Gd/93;
nr ewid.: POM/BO/4072/01

projektant
branża: instalacje elektryczne

mgr inż. Andrzej Rulewski
nr upr.: 251/GD/2002
nr ewid.: POM/IE/0054/03

sprawdzający
branża: instalacje elektryczne

inż. Jerzy Golcz
nr upr.: ZGP-III-630/284/78
nr ewid.: POM/IE/0017/03

Gdańsk, 2012.06.25
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OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z BELKAMI STROPOWYMI
ORAZ POKRYCIEM DACHU PAŁACU W WARCINIE,
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
W RAMACH ZAMÓWIENIA:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCEYJNEGO TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE”
BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

LOKALIZACJA:

WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
OBRĘB WARCINO NR 0016
DZIAŁKA NR 109/16

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA OBIEKTY BUDOWLANE
1.0. Dane ogólne.
Konstrukcja więźby dachowej pałacu w Warcinie część "C" - wschodnia wymaga wymia
belek stropowych oraz gruntowej naprawy elementów więźby. Z uwagi na konieczność wymiany
belek stropowych w 100% wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belek.
2.0. Zebranie obciążeń
Do zebrania obciążeń wykorzystano:
Projekt wykonano w oparciu o:
Eurokod 0 PN-EN 1990 - "Podstawy projektowania konstrukcji"
PN-EN 1991-1-3 "Oddziaływania na konstrukcje Część1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem."
Eurokod 1. PN-EN 1991-1-4 "Oddziaływania na konstrukcje Część1-4: Oddziaływania
ogólne - Obciążenie wiatrem."
PN-EN 1991-1-2 - "Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru"
Eurokod 5. PN-EN 1995 - "Konstr. drewniane"
oraz przepisy związane
2.1. Obc. śniegiem:
Miejsce budowy to Warcino (strefa 3); stąd wartość charakterystycznego
obciążenia śniegiem gruntu
kN
kN
A := 135 sk := max 0.006A − 0.6 , 1.2
sk = 1.2⋅
2
2
m
m

(

)

2.1.1. Obc. śniegiem połaci dachowej:
Wartość obciążenia śniegiem na połać dachową przybierze postać s=μ*Ce*Ct*sk
gdzie:
μ
- współczynnik kształtu dachu obliczony zależnie od przypadku
Ce := 1 - współczynnik ekspozycji
Ct := 1.2

-współczynnik termiczny

γf := 1.4 - współczynnik bezpieczeństwa
μ := 0.8 - współczynnik kształtu dachu dla obciążenia równomiernego - dach płaski
kN

s := μ⋅ Ce⋅ Ct⋅ sk

s = 1.152⋅

so := s⋅ γf

kN
so = 1.613⋅
2
m

2

m

2.2. Obc. wiatrem:
Miejsce budowy to Warcino (strefa 2) stąd:
m
Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru - vb.0 := 26
s
cdir := 1 - wg. tabl NA.2
cseason := 1 - wg. tabl NA.4
vb := cdir⋅ cseason⋅ vb.0

vb = 26⋅

m
s

2.3. Obc. stałe:
2.3.1. Obc. stałe - dach::
Rodzaj obciążenia
Papa termozgrzewalna
Pełne deskowanie
Krokwie dachowe

2,5cm
16x20
SUMA:

Dla rozpiętości 2x230cm

Wartość
charakteryst.
0,25
0,14
0,18
0,56
2,59

Wsp
1,20
1,20
1,10
1,17
1,17

Wartość
oblicz.
0,30
0,17
0,19
0,66
3,03

2.4.4. Obc. stałe - stropy::
Okładziny stropów żelbetowych:
Rodzaj obciążenia
Ślepa podłoga
Izolacja termiczna
Belki stropowe
Podsufitka G-K

2,8cm
20cm
26x30cm
-

Wartość
charakteryst.
0,15
0,20
0,35
0,70

Wsp
1,20
1,30
1,10
1,20
1,23

Wartość
oblicz.
0,18
0,26
0,42
0,86

2.3. Obc. użytkowe:
Do obliczeń przyjęto makzymalne obciążenie użytkowe kondygnacji 0,5kN/m kw.

3.0 Zebranie obciążeń na belki stropowe z konstrukcji więźby dachowej
3.1 Schemat statyczny wiązara głównego

3.2 Obciążenia zewnętrzne

3.3 Wykres sił normalnych

4.1 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belki stropowej pod słupem środkowym
więźby.
Wykres sił tnących:

Wykres momentów zginajacych:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA:
PRĘT: 26 Pręt_26
PUNKT: 1
WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L =
4.75 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia: 25 SGN /3/ 1*1.35 + 2*1.35 + 23*0.90 + 24*1.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ:
S 235 ( S 235 )
fy = 235.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 280
h=28.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=45.0 cm
Ay=57.000 cm2
Az=56.000 cm2
Ax=106.600 cm2
tw=1.0 cm
Iy=12560.000 cm4
Iz=26507.884 cm4
Ix=62.000 cm4
tf=1.5 cm
Wply=1091.245 cm3
Wplz=1655.498 cm3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
My,Ed = 193.01 kN*m
My,pl,Rd = 256.44 kN*m
My,c,Rd = 256.44 kN*m

Vz,Ed = -35.76 kN
Vz,c,Rd = 759.79 kN
KLASA PRZEKROJU = 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
względem osi Y:

względem osi Z:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymałości przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.75 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.6.(1))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
Uwzględnienie strzałki wstępnej ucy = 0.0 cm
uy = uty - ucy = 0.0 - 0.0 = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 3.8 cm Zweryfikowano
Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1
Uwzględnienie strzałki wstępnej ucz = 0.2 cm
uz = utz - ucz = 4.0 - 0.2 = 3.8 cm < uz max = L/250.00 = 3.8 cm
Zweryfikowano
Decydujący przypadek obciążenia: 28 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 23*0.60 + 24*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

4.2 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belki stropowej.
Wykres sił tnących:

Wykres momentów zginajacych:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: Eurocode 5 (ENV 1995-1-1:1992)
TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA:
PRĘT: 7 Belka drewniana_7
PUNKT: 2
WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 4.75 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia: 25 SGN /19/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 23*0.90 + 24*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ GL28h
gM = 1.30
f m,0,k = 28.00 MPa
f t,0,k = 19.50 MPa
f c,0,k = 28.00 MPa
f v,k = 3.20 MPa
f t,90,k = 0.45 MPa
f c,90,k = 3.00 MPa
E 0,moyen = 12600.00
MPa
E 0,05 = 10200.00 MPa
G moyen = 780.00 MPa
Klasa użyteczności: 1
Beta c = 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU: 26x30 kl
ht=30.0 cm
bf=26.0 cm
Ay=362.143 cm2
Az=417.857 cm2
Ax=780.000 cm2
ea=13.0 cm
Iy=58500.000 cm4
Iz=43940.000 cm4
Ix=79795.0 cm4
es=13.0 cm
Wely=3900.000 cm3
Welz=3380.000 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAPRĘŻENIA
NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= 23.90/3900.000 = 6.13 MPa
f m,y,d = 14.84 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Współczynniki i parametry dodatkowe
km = 0.70
kh = 1.15
kmod = 0.60
Kls = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lD = 9.50 m
Lambda_rel m = 0.33
Sig_cr = 255.41 MPa
k crit = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
względem osi Y:
względem osi Z:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 6.13/14.84 = 0.41 < 1.00 [5.1.6b]
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 6.13/(1.00*14.84) = 0.41 < 1.00 [5.2.2b]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugięcia
u fin,z = 3.5 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 3.8 cm
Zweryfikowano
Decydujący przypadek obciążenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 0.5(1+0.6)*24
Przemieszczenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63 pok.28

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0502-52-18-36
58/342-19-31
58/343-14-04
pracownia@zut.gda.pl
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666 575 444

Owady są największymi wrogami drewna.
Powodują one nie tylko straty materialne w gospodarce, ale także dóbr kultury (zabytków), nie
zawsze dające się przeliczyć na ekwiwalent pieniężny.
Zwalczanie owadów zawsze stanowiło duży problem w konserwacji drewna.
Do tej pory rozwiązywano ten problem poprzez używanie gazów i innych substancji szkodliwych dla
środowiska jak i dla naszego zdrowia.
Najnowsze osiągnięcia nauki i przemysłu, pozwoliły w ostatnich latach na opracowanie metody
pozwalającej na zwalczanie szkodników za pomocą fal elektromagnetycznych.
Jest to nowy produkt opatentowany przez firmę MBL Solution, o nazwie SAURUS.

Firma CARSEKT jako pierwsza w Polsce została partnerem firmy MBL Solution.

Na zdjęciu
współzałożyciel firmy CARSEKT
Pan Andrzej Robert Karwowski
oraz Pan Luigi Maldera
Prezes firmy MBL Solution
www.andrzej-robert-karwowski.pl
www.mblsolutions.it

Urządzenie to zrewolucjonizowało walkę ze szkodnikami we Włoszech. Produkt bardzo szybko zdobył
uznanie w takich państwach jak Włochy, Hiszpania, Belgia i Anglia. Odbiorcami w tych krajach są
profesjonalne firmy, które usuwają szkodniki drewna i inne pasożyty z elementów budowlanych oraz
firmy renowujące meble i zabytki.
Do dnia dzisiejszego pracuje na świecie 20 sztuk takich urządzeń.
Na początku lutego 2011 r. firma CARSEKT podpisała umowę z włoską firma MBL Solutions na zakup
Saurus’a, urządzenia pozwalającego na przeprowadzanie dezynsekcji metodą mikrofalową.
Jednocześnie firma CARSEKT, jako pierwsza w Polsce, została partnerem firmy MBL Solutions
otrzymując wyłączność na system SAURUS.

JEST TO PIERWSZE URZĄDZENIE TEGO TYPU W POLSCE!

INFOLINIA tel. 666 575 444
HUTA PALĘDZKA 1
88-300 MOGILNO
BIURO CZYNNE: PN - PT GODZ. 8:00 - 15:00
TEL/FAX: +48 (52) 315 85 27
GSM: +48 888 06 40 06
E- MAIL: MOGILNO@CARSEKT.PL
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GSM: +48 666 263 555
E-MAIL: CHODZIEZ@CARSEKT.PL
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Firma MBL Solution wprowadzając tak nowatorską technologię, zrewolucjonizowała walkę ze szkodnikami
drewna w krajach europejskich.
SAURUS to urządzenie w pełni ekologiczne, ponieważ fale mikrofalowe są nieszkodliwe dla środowiska.

Posiada 100% skuteczność potwierdzoną przez ITALIAN RESEARCH INSTYTUTION.
System SAURUS posiada certyfikaty zagranicznych instytucji i uznanie w
odniesieniu do norm bezpieczeństwa na poziomie europejskim.

Nowa technologia mikrofalowa pozwala na zwalczanie szkodników drewna,
grzybów i bakterii bez używania środków chemicznych „chemikaliów” i w każdych
warunkach. Spełnia potrzeby rynku zaspokajane dotąd tradycyjnymi
technologiami, jednak w odróżnieniu od nich, jest produktem na miarę XXI wieku,
produktem, dzięki któremu pojęcie „eco-line” wchodzi na stałe w tą dziedzinę
ludzkiego życia.

21 maja 2008 we włoskim mieście Crotone, odbyła się konferencja zatytułowana
„Ekologiczne zwalczanie szkodników drewna w konstrukcjach drewnianych”. Przez
prelegentów z University of Bari przedstawione zostały najbardziej znaczące
momenty badań, które doprowadziły do rozwoju
innowacyjnej technologii mikrofalowej, pozwalającej na
ekologiczne zwalczanie szkodników.
Zaprezentowane zostały nowatorskie
powstałe na gruncie wniosków i
naukowców, przy współpracy z włoskim
Urządzenia
te
zrewolucjonizowały
szkodnikami w Europie Zachodniej.
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DEZYNSEKCJA MIKROFALOWA
ZASADA DZIAŁANIA TECHNOLOGII MIKROFALOWEJ
Powszechnie wiadomo, że ksylofagiczne owady
giną wewnątrz drewna w temperaturze z
przedziału 55 – 56 stopni Celcjusza.
Działanie metody mikrofalowej polega na
ogrzewaniu masy drewna, prowadząc do śmierci
szkodnika w hipertermii, nie wpływając przy tym
w żaden sposób na drewno i otoczenie. W
przeciwieństwie do standardowej obróbki
termicznej, jej innowacyjność wynika z faktu, że w
rzeczywistości działa ona bezpośrednio w
leczonym materiale, nie ogrzewając powietrza.
Urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne,
pobudza do drgań cząsteczki wody znajdujące się
w drewnie.
Tarcie
powodowane
ruchem
cząsteczek
transferuje energię elektryczną w ciepło w całym
przekroju drewna.
Mobilność, monitorowanie i kontrola procesu
leczenia (zdjęcie obok), ukierunkowanie działań,
zapewniają 100% skuteczność, zachowując przy
tym wszystkie normy bezpieczeństwa na
poziomie europejskim. Jest to urządzenie w pełni
ekologiczne, ponieważ fale mikrofalowe są
nieszkodliwe dla środowiska.
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Zwalczanie szkodników drewna w drewnie wyrobionym nie jest łatwe i dlatego należy zawsze
zatrudnić specjalistyczną firmę dezynsekcyjną doświadczoną w zwalczaniu szkodników, które
prowadzą ukryty tryb życia w drewnie.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują informacji
prosimy o kontakt z naszym specjalistą pod nr tel. 666 575 444
lub kontakt e-mailowy: carsekt@carsekt.pl

Więcej informacji na temat szkodników i sposobów ich zwalczania znajdą Państwo na stronach internetowych:
www.szkodniki.waw.pl Kopalnia Wiedzy o szkodnikach
www.spuszczel.pl
najgroźniejszy szkodnik drewna
www.kołatek.pl
Zdjęcia szkodników i szkód przez nie wyrządzanych:
www.ksylofagi.pl
www.drewnojady.pl
Forum o zwalczaniu szkodników
www.szkodnik.info
Fumigacja eksportowa
www.fumigacja.carsekt.pl

Dziękujemy.
GRUPA CARSEKT
www.carsekt.eu
www.carsekt.pl

INFOLINIA tel. 666 575 444
HUTA PALĘDZKA 1
88-300 MOGILNO
BIURO CZYNNE: PN - PT GODZ. 8:00 - 15:00
TEL/FAX: +48 (52) 315 85 27
GSM: +48 888 06 40 06
E- MAIL: MOGILNO@CARSEKT.PL

WWW.CARSEKT.EU
UL. KROŚNIEWICKA 25
09-500 GOSTYNIN
BIURO CZYNNE: PN - PT GODZ. 8:00 - 15:00
TEL/FAX: +48 (24) 235 44 98
GSM: +48 662 25 40 45
E- MAIL: GOSTYNIN@CARSEKT.PL

UL. OGRODOWA 4
64-800 CHODZIEŻ
BIURO CZYNNE: PN - PT GODZ. 8:00 - 15:00
TEL/FAX: +48 (67) 282 11 88
GSM: +48 666 263 555
E-MAIL: CHODZIEZ@CARSEKT.PL

\

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARATU NIEBEZPIECZNEGO
Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. nr 11, poz. 84,2001 r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).

Wersja 5

Data aktualizacji:
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Identyfikacja preparatu 1 substancji
1.1

1.2

1.3

1.4

Nazwa handlowa -Phostoxin 56 GE
Przeznaczenie i zakres zastosowania - insektycyd, fumigant fosforowodorowy

o działaniu

owadobój czym.
Producent:
DETIA FREYBERG GmbH
Dr Werner-Freyberg StraBe 11
D 69-514 Laudenbach/BergstraBe
Niemcy
Tel. 06201/708-305, tel/fax 06201/708-427
Dystrybutor:
Przdsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
SOLFUM Sp. z 0.0.
ul. Ziemiańska 21
95-070 Rąbień AB
tel./fax 0-42/71251
00, fax 0/42 712 52 38
Telefon alarmowy: Ogólnopolska Informacja toksykologiczna (0-42) 631 4724

Identyfikacja zagrożeń
2.1

Najważniejsze zagrożenia dla zdrowia:
-kontakt z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne toksyczne gazy R 15/29
- działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu R 26/28
- kontakt z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz R 32
- działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe R 36/37.

2.2

Najważniejsze zagrożenia dla środowiska:
- bardzo toksyczny dla organizmów wodnych R 50

Skład i informacja o składnikach
Nazwa substancji
fosforek glinu
(ALP)
Fosforowodór
(PH3)

Zawartość sub. cz.
56-57%

Kod zagrożeniaNrCAS
~-----r--------------~
R 15/29-26/28-3220859-73-8
36/37-50

0.1 ml/rrr' (ppm)

=

0.14 mg/m"

7803-51-2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji
substancji preparatów chemicznych (Dz. U. nr 17l, poz. 1666,2003 r.) z późniejszymi zmianami.
W/g zasad zawartych w dyrektywach 67/548/EWG i1999/45 WE.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARA TU NIEBEZPIECZNEGO
Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. nr 11, poz. 84,2001 r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancj i niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
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4

Pierwsza pomoc

4.1

Zatrucie poprzez drogi oddechowe: natychmiast opuścić strefę zagrożenia i wyjść na świeże powietrze.

4.2

4.3
4.4

4,5

Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosować sztuczne oddychanie i natychmiast wezwać lekarza. Zapewnić
poszkodowanej osobie spok~j i ciepło.
Zanieczyszczenie oczu: usunąć z QCZU resztki preparatu chusteczką z gładkiej tkaniny, przemyć oczy dużą
ilością wody i zastosować krople do oczu dopiero wtedy, gdy zostaną całkowicie usunięte pyliste
cząstki preparatu. Brak objawów.
Zanieczyszczenie skóry: usunąć dokładnie resztki preparatu, najlepiej szczoteczką, a następnie zmyć
zanieczyszczone miejsce wodą. Brak objawów.
Połknięcie preparatu: konieczny niezwłoczny kontakt z lekarzem.
Spowodować wymioty sposobem mechanicznym poprzez podanie do picia dużej ilości roztworu sody
oczyszczonej (1 łyżeczka na szklankę wody). Następnie podawać kilkakrotnie duże ilości węgla
medycznego.

Kliniczne oznaki ostrego zatrucia: krótki oddech / zawroty głowy / objawy niepokoju / ból głowy / ból
żołądka / poczucie zimna / biegunka (jak przy zatruciu pokarmowym) / pocenie się / ból w klatce
piersiowej / chwilowa utraty świadomości / konwulsje / utrata świadomości / zatrzymanie oddechu i
pracy serca.

UWAGA!
W przypadku utraty przytomności lub wystąpienia drgawek nie podawać nic doustnie i nie wywoływać wymiotów.
Specjalne środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy: należy posiadać prednizolon metylu (podawany
tylko przez lekarza) i deksametazon w areozolu (Auxilosan").
5

Postępowanie w przypadku pożaru

5.1

Odpowiednie środki gaśnicze: sam preparat nie pali się; ogień w sąsiedztwie preparatu gasić suchym

5.2

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa: woda, gaśnice zawierające

5.3

Szczególne zagrożenie powodowane prze.z samą substancję, produkty jej spalania lub pary:

5.4

w przypadku pożaru powstają niebezpieczne gazy: żrący areozol kwasu fosforowego (pięciotlenek
fosforu).
Specjalne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru: aparat izolujący lub maski przeciwgazowe oraz
odpowiednią odzież ochronną i rękawice. >

6

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1
6.1
6.2

Środki zaradcze wobec ludzi: natychmiast opuścić strefę zagrożenia
Ochrona dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z odpowiednim pochłaniaczem.
Środki ostrożności: nakładać odzież ochronną i rękawice, zabezpieczyć zagrożone miejsce przed osobami

6.3

Środki zaradcze w celu ochrony środowiska: nie dotyczy

6.4

Sposoby oczyszczenia lub usunięcia: nie dotyczy

.

.',

piaskiem lub proszkiem, a następnie CO2.
wodę lub halony.

trzecimi, unikać kontaktu ze skórą i oczami. W czsie pracy z produktem nie jeść, nie pić i nie palić.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
200 l r. ( Dz. U. nr 11, poz. 84, 200 l r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancj i niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
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Postępowanie z produktem i jego magazynowanie

7.]

Zalecenia odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z produktem: postępować zgodnie z przepisami BHP

7.2
7.3

przy posługiwaniu się substancjami toksycznymi i środkami ochrony roślin. Nie jeść, nie
pić i nie palić tytoniu podczas pracy. Zapewnić dobrą wentylację w trakcie stosowania
preparatu. Po pracy dokładnie umyć ręce. Unikać sytuacj i grożących utratą szczelności
opakowania
Zalecenia zabezpieczające przed pożarem i eksplozją: chronić przed kontaktem z wodą, kwasami i wysoką
wi lgotnością powietrza.

Przechowywanie: pod zamknięciem,
wentylowanym pomieszczeniu.
napojami i karmą dla zwierząt.

I

8

w orginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym dobrze
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać z żywnością,

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Do wykrywania

stężeń fosforowodoru

8.1

graniczne

Wartości

na stanowisku

pracy stosuje

się rurki wkaźnikowe

Dragera

narażenia:

substancii
NOS: 0,1 m /m 0,07 mi/m
Nazwa

(PH3)
0,8 m /m , 0,6 ml/m ' ((

Fosforowodór

J

NDSCh:

,

NOSI>: -----------

NDS = Najwyższe dopuszczone stężenie / NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe / NDSP = Najwyższe
dopuszczalne stężenie pułapowe.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz.U. Nr 21 Tpoz. 1833 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 212
poz. 176905 r. oraz Dz.U. Nr 161 poz.1142 07 r.).
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zapachowy:

8.2

Próg

8.3
8.4
8.5

Ochrona dróg
Ochrona rąk:
Ochrona ciała:

9

Właściwości fizykochemiczne

9.1
9.1.1

Stan fizyczny:
postać:

9.1.2
9.1.3

barwa:
zapach:
Wartość pH (20°):
Temperatury:
wrzenia (Y e)
topnienia (YC)

9.2
9.3
9.3.1
9.3.2

dla fosforowodoru: od 0.02 do 3 ppm, w zależności od wrażliwości.
przykładowo - dla amoniaku 50 ppm = 35 mg/nr'
dla dwutlenku węgla 5000 ppm = 9000 mg/nr'
oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem na fosforowodór typ B2
rękawice ochronne
standardowa odzież ochronna

tabletki, z których pod wpływem wilgotności
wydziela się gazowy fosforowodór
szarozielona (fosforek glinu)

otaczającej

czosnku lub karbidu
nie dotyczy
fosforek glinu -.nie dotyczy, fosforowodór
fosforek glinu>

500°C

- 87.4°C

atmosfery

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARA TU NIEBEZPIECZNEGO
Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. ( Dz. U. nr 11, poz. 84, 200 l r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
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9.3.3
9.4
9.S
9.6

i
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zapłonu te)
nie dotyczy
Palność:
w kontakcie z wodą powstaje łatwopalny gaz
Samozapalność:
preparat zawiera dodatki hamujące samozapalność
Właściwości wzmagające palność:
sam preparat nie pali się

9.7
9.7.1
9.7.2
9.8
9.9

Właściwości wybuchowe w % objętości:
dolna granica:
l.79 - l.89 % (fosforowodór)
(tj. 17900 ppm lub 27.3 g/nr')
górna granica:
nieznane
Prężność par:
fosforowodór 34.6 bar (200 C)
Gęstość:
tabletki l.8 g/crrr'

10
10.1
10.2

Rozpuszczalność:

110

w wodzie
w

nie dotyczy z uwagi na szybki rozkład

tłuszczach

nie badano

Stabilność i reaktywność

10.1
10.2

Warunki których należy unikać:
Substancje, których należy unikać:

10.3
10.4
10.4.1
10.4.2

Niebezpieczne produkty rozkładu: fosforowodór, pięciotlenek fosforu, kwas fosforowy
Dalsze informacje
··f
Wymagalność stabilizatorów:
dostępne
Zmiany warunków agregacji - wpływ na bezpieczeństwo:
niekontrolowane
tworzenie się fosforowodoru

glinu powstaje łatwopalny

może spowodować

kontakt z wodą, kwasami i wysoką wilgotnością
woda i kwas powodują gwałtowną

reakcję, w wyniku której

fosforowodór.

pożar

14.4.3 Właściwości korozyjne:

fosforowodór

reaguje z miedzią i jej stopami

11

Informacje

11.1

Niebezpieczne dla zdrowia skutki wynikające z kontaktu z preparatem:
wartość

LDso - wdychanie

11
15
brak danych

11.2
11.3

-

powodując

korozję.

toksykologiczne

Dawka
LDso - doustnie szczur

LD50

z fosforku

fosforek glinu
Phostoxin
szczur (4 godz)

na skórę dla szczura

Działanie chroniczne:
Inne informacje:

8.7
11.5

jednostka
mg/kg
mg/kg
ppm
. mg/m)

nie jest znane
znane przypadki śmiertelne. Wdychanie par lub połknięcie preparatu może
doprowadzić do poważnego zatrucia. Wysoko niebezpiecżne są koncentracje
granicach 290-430 ppm = 400-600 mg/rn ' przez 0.5 - 1 godz. Koncentracja
bezpośrednio niebezpieczna dla życia i zdrowia (IDLH) wynosi 200 ppm .
(282 mg/rrr')

w

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARA TU NIEBEZPIECZNEGO
Kalia Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. nr II, poz. 84,2001 r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia (WE) nr 190712006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
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12

Informacje ekologiczne

12.1

.zdolność rozkładu:

12.2

Toksyczność fosforku glinu dla organizmćw wodnych:
pstrąg
LDso (96 godz)
9.7 x 10-3 ppm
rozwielitka
ECso (24 godz)
0.2 mg/l
Ekotoksyczność fosforowodoru:
fosforowodór rozkłada się w atmosferze w ciągu 5 - 28 godzin
Reakcje w oczyszczalniach ścieków:
nie dotyczy.

12.3
12.4

113

nie dotyczy

Postępowanie z odpadami.
Zużyte opakowania nie powinny być wykorzystane do innych celów, w tym także traktowania ich jako
surowce wtórne, czy też usuwania jako odpady komunale. Przekazać je do uprawnionego odbiorcy
odpadów niebezpiecznych.
Opakowania po preparacie sklasyfikowano pod nr 15.01.10 wg Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 27.09.2001 r. (katalog odpadów Dz.U_ Nr 112 poz. 1206).
Podstawa prawna:
l. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628, 2001);
2. Ustawa z dnia 11 maja 200 l r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz.683, 200 l)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia
procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U.~nr 37, poz.339, 2003).

14
14_1
14.1.1
14.1.2
14.1_3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3

Informacje o transporcie

Transport drogowy i kolejowy zgodnie z przepisami ADR/RID
Klasa:
4.3 .poz. 18 a, grupa pakowania I
Opis towaru:
nr UN 13 97
Właściwa nazwa wysyłkowa:
fosforek glinu
..
Nalepki:
Bardzo toksyczny, Niebezpieczny w razie zamoczenia 4
Tablica ostrzegawcza:
począwszy od 5 kg wagi brutto
Uwagi:
ograniczanie ilości na podstawie Rn 2741
Transport morski zgodny z kodeksem IMDG
Klasa:
4.3, nr UN 1739, grupa pakowania I
Właściwa nazwa wysyłkowa:
fosforek glinu
Nalepki:
Bardzo toksyczny, Niebezpieczny w razie zmoczenia 4
skażający środowisko morskie - nie
14.2
Transport morski zgodny z kodeksem IMDG
14.2.1 Klasa:
4.3,nrUN 1739,grupapakowaniaI
14.2.2 Właściwa nazwa wysyłkowa:
fosforek glinu
14.2.3 Nalepki:
Bardzo toksyczny, Niebezpieczny w razie zmoczenia 4
skażający środowisko morskie - nie
<

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARA TU NIEBEZPIECZNEGO
Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. ( Dz. U. nr 11, poz. 84, 200 l r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
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14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3

Transport lotniczy zgodnie z przepisami IATA-DGRJICAO-TI
Klasa:
4.3, nr UN 1739 grupa pakowania I
Właściwa nazwa wysyłkowa:
fosforek glinu
Uwagi:
maksymalna masa opakowania jednostkowego l kg, zbiorczego 15 kg
(tylko w transporcie lotniczym).

14.4

Żegluga lądowa zgodnie z kodeksem ADN/ADNR: zobacz transport morski.

15

Informacje dotyczące przepisów prawnych

PRZEPISY PRA WA POLSKIEGO:
Ustawa z dnia 11 stycznia o substancjach i preparatach chemicznych; Dz. U. 2001, nr 11, poz.84 nr 100, poz. 1085, nr
123, poz. 1350, nr 125,poz 1367 oraz z 2002 r. nr 135, poz. 1145,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. Dz.U.140, poz. I 172; w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. Dz. U. nr 140, poz. 1173; w sprawie oznakowania opakowań
substancji i preparatw niebezpiecznych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. ID" 63, poz. 628.Ustawa z dnia 11 maja o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych; Dz. U. 200 l nr 63, poz. 638. 16.3
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organicznomineralnych (Dz. U. nr 99, poz. 896,2002).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia S marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad·
wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony ro~lin do obrotu i stosowania (Dz. U. nr 24, poz. 250,
2002).
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2002 r. v/sprawie wykazu środków
ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania (M. P. nr 24, poz.406:2002).
PRZEPISY PRAWA UNIl EUROPEJSKIEJ:
Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EEC Aneks VI, Nr 2.2.4 oraz Nr 3.2.8 artykuł 3(1), Dyrektywa Unii
Europejskiej 1999/45/EEC Aneksu II, Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EEC Aneksu VI Nr 3.2.1 oraz Dyrektywa
Unii Europejskiej l999/45/EEC Aneks III część B tabela b.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARAT
EBEZPIECZNEGO

=:terystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
Dz. U. nr 11, poz. 84,2001 r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
l J listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
::>L U. nr 215, poz. 1588,2007 r.) nawiązującego do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
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16.4

Numery telefonów Ośrodków Toksykologicznych w Polsce:
Gdańsk /0-58/301 65 16, Kraków /0-12/411 9999, Lublin /0-81/7475475,
Poznań /0-61/ 847 69 46, Rzeszów /0-17/85345
17, Sosnowiec /0-32/661
Warszawa/0-22/619
08 97, Wrocław /0-71/3433008.

Łódź 10-42/6579900,
145,

Informacje te przekazywane są w dobrej wierze i aktualne na daną chwilę. Należy zaznajamiać się z aktualnymi
na daną chwilę regulacjami prawa lokalnego.

Unikać zbędnego kontaktu z preparatem, jest bardzo toksyczny.
Opracowanie:

PUPH Solfum Sp. z 0.0. ul. Ziemiańska 2195-070 Rąbień AB na podstawie badań wykonanych w Polsce oraz
danych producenta.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREP ARA TU NIEBEZPIECZNEGO

Karta Charak: erys .. .: sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 L (Dz.
nr 11. poz. 84,2001 r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 13 li topada 2007 L W sprawie katty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz.
. nr 21 -, poz. 1588,2007 L) nawiązującego do rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 18 grudnia 2006 L).
T.
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16.1

Inne informacje

Symbole informacyjne:
N

N

niebezpieczny

dla środowiska

T+

bardzo

toksyczny

F+

16.2

F+
skrajnie łatwopalny
Międzynarodowe numery kodów zagrożeń:
R
R
R
R
R

16.3

15/29
26/28
32
36/37
50

kontakt z wodą uwalnia skrajniełatwopalne
toksyczne
Bardzo trujący w przypadku wdychania lub połknięcia.
Kontakt z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

gazy.

Międzynarodowe kody bezpieczeństwa:
S
S
S
S

1/2
13
20
26

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone
oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć
opinii lekarza.
S 27
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice i okulary lub
ochronę twarzy.
S 45
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, zasięgnij porady lekarza
(jeśli to możliwe należy pokazać etykietę).

i

