1

–
–
–

„JULINEX”
KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE
W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Julitta Sławkowska-Klebaniuk
05-091 Ząbki
ul. Orla 6 m 6
tel.kom. 604 192 561

Tytuł opracowania :PRACE NAPRAWCZE W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 189
PRZY UL. DWÓCH MIECZY 5 W WARSZAWIE
Kod CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
–
Kod CPV 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części
–
Kod CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych

Faza opracowania :
–
–

Branża :
Adres :

Inwestor :

PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE-REMONTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 189
WARSZAWA, UL. DWÓCH MIECZY 5

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA REMBERTÓW
WARSZAWA AL.GEN.CHRUŚCIELA 28

Opracował :
imię i nazwisko : mgr inż.arch. Lesław Bubieniec
nr upr. :
St-897/88
podpis :

2
SPIS ZAWARTOŚCI
--------------------------------I.
Dane ogólne
II.
Opis do projektu
III.
Zdjęcia budynku

SPIS RYSUNKÓW
---------------------------1.
Rzut parteru,
2.
Rzut piętra,
3.
Przekrój poprzeczny,
4.
Elewacje,
5.
Detal docieplenia,
6.
Detal docieplenia,
7.
Detal docieplenia,
8.
Detal docieplenia.

Dokumenty formalno – prawne
- oświadczenie projektanta wymagane prawem budowlanym
- xero uprawnień i przynależności do Izby Branżowej
projektanta

3
I. Dane ogólne - podstawa opracowania
--------------------------------------------------------------1.
Obiekt
– Hala sportowa przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 189 przy ulicy Dwóch Mieczy 5 w Warszawie.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inwestor
– Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Rembertów
Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28.
Ustalenia z Inwestorem do zakresu opracowania i rozwiązań materiałowych.
Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych.
Ekspertyza stanu technicznego budynku hali z czerwca 2018r,
Decyzja PINB nr IIIOT/201/2019 z dnia 08.05.2019r
Ustawa Prawo budowlane z dnia 08.03.2016r, Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi
zmianami,
Rozporządzenie min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,
Polskie normy powołane w ww. Rozporządzeniu,

II. Część opisowa.
----------------------------------------------------------------------1.
Określenie przedmiotu i zakres inwestycji dla projektu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Całość inwestycji obejmuje usunięcie stwierdzonych w ekspertyzie nieprawidłowości w
budynku hali sportowej.
1.1. Zakres inwestycji.
---------------------------------naprawa ścian w strefie cokołowej,
naprawa przemarzających słupów i rygli ściany szczytowej,
naprawa rys powierzchniowych,
naprawa rys na całej głębokości muru,
naprawa kostki betonowej patia przyszkolnego (zapewnienie prawidłowego spadku wody
opadowej).
2.
Opis stanu istniejącego
-----------------------------------------------------2.1. Lokalizacja
-----------------------------------Przedmiotem opracowania jest budynek hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 189
zlokalizowany na działce nr ew. 47 w obrębie 3-00-50 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w
Warszawie.
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1.
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
---------------------------------------------------------------------Budynek mieści szkołę podstawową.
1.1
Program użytkowy.
----------------------------------szkoła podstawowa z zapleczem,
1.2. Dane techniczne. Dotyczą budynku hali objętego opracowaniem
------------------------------------------------−
Powierzchnia użytkowa 1 464,90 m2
Kubatura 10535,00 m3
Powierzchnia zabudowy 1210,00 m2
Wewnętrzna wysokość pomieszczeń max 7,50 m
1.3. Opis – stan istniejący.
--------------------------------------------------------------Obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej.
Dach zaprojektowano jako dwuspadowy wsparty na 6 dwuspadowych, stalowych
dźwigarach głównych, kratowych o rozpiętości osiowej 21 m i wysokości konstrukcyjnej od
1,80 m w szczycie do 1,01 m na podporach. Dźwigary główne, w rozstawie 6,0 m, stężone
kratowymi płatwiami o rozpiętości 6,0 m, mocowanymi pionowo w osiach węzłów
kratownic w rozstawie co 2,75 m. Dźwigary główne stężone są połaciowymi dźwigarami
kratowymi w płaszczyźnie pasa górnego. Pasy dźwigarów zaprojektowano z profili
zamkniętych — dwóch ceowników spawanych. We wszystkich połączeniach montażowych
zastosowano śruby. Stal St3Sx.
Na wszystkich elementach stalowych konstrukcji dachowej zastosowano ochronne powłoki
malarskie.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej T55/188. W poziomie +7,30 sufity z
blachy trapezowej oraz kasetonowy sufit podwieszony.
W strefie konstrukcyjnej dachu (stropodach wentylowany) zaprojektowano termoizolację
w postaci wełny mineralnej, półtwardej gr. 20 cm.
Ściany
ściany zewnętrzne hali sportowej, grubości 45 cm, zaprojektowano jako szkieletowe, z
żelbetowymi słupami nośnymi 40 x 25 cm i ryglami w ścianach szczytowych, z
warstwowymi wypełnieniami pomiędzy słupami, w układzie od zewnętrz 12 cm bloczek
gazobetonowy + 4 cm styropian + 24 cm bloczek gazobetonowy. Słupy ocieplone
styropianem 6 cm metodą lekko-mokrą. Ściany szczytowe nie są ocieplone.
Dokładny opis stanu istniejącego zawarto w ekspertyzie technicznej.
2.
Elementy prac
------------------------------------------------------------------------------Nie zmienia się wygląd elewacji i układ konstrukcyjny.
2.1. naprawa ścian w strefie cokołowej (dotyczy wariantu bez docieplenia cokołu),
--------------------------------------------------------------a)
b)

skucie płytek okładzinowych, usunięcie odparzonych fragmentów muru z cegły pełnej,
oczyszczenie powierzchni, na całym obwodzie hali sportowej,
zagruntować oczyszczoną powierzchnię cegieł zgodnie z wymaganiami producenta przyjętego
systemu naprawy cokołów z cegły pełnej,
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c)

wykonać prace uzupełniające ubytki za pomocą zaprawy stanowiącej element systemu jw.,

d)

Wykonać pionową hydroizolację cokołów do wysokości minimum 50 cm z
bezrozpuszczalnikowej emulsji bitumicznej służącej do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych zgodnie z zaleceniami producenta,
za pomocą zaprawy klejowej zamocować ceramiczne płytki cokołowe.

e)

2.2. naprawa ścian w strefie cokołowej (dotyczy wariantu z dociepleniem cokołu),
--------------------------------------------------------------a)

c)

skucie płytek okładzinowych, usunięcie odparzonych fragmentów muru z cegły pełnej,
oczyszczenie powierzchni, na całym obwodzie hali sportowej,
zagruntować oczyszczoną powierzchnię cegieł zgodnie z wymaganiami producenta przyjętego
systemu naprawy cokołów z cegły pełnej,
wykonać prace uzupełniające ubytki za pomocą zaprawy stanowiącej element systemu jw.,

d)

docieplenie płytami XPS zgodnie z opisem pkt. 2.4.1.

b)

2.2. naprawa rys powierzchniowych,
--------------------------------------------------------------a)
Rysy poszerzyć mechanicznie (kształt rowka litery V) i wypełnić trwaleelastyczną masą
akrylową.
2.3. naprawa rys na wskroś,
--------------------------------------------------------------a)
b)
c)
d)

Skuć tynk na linii rysy pasem szer ca 30cm,
wypełnić trwale elastyczną masą akrylową.
wzmocnić obustronnie siatkami kompozytowymi mocowanymi zaprawą hydraulicznie wiążącą,
uzupełnić tynk zaprawą szpachlową do napraw tynków.

2.4. Przemarzanie żelbetowych słupów i rygli ściany szczytowej.
---------------------------------------------------------------------------------------2.4.1. Przewidywany zakres prac dociepleniowych
------------------------------------------------a)
Prace przygotowawcze.
----------------------------------------------demontaż parapetów okiennych zewnętrznych, rur spustowych,
demontaż obróbek ścianek kolankowych,
rozebranie opaski z kostki betonowej na fragmencie docieplanym,
odkopanie ściany fundamentowej do głębokości ławy,
oczyszczenie ściany fundamentowej,
naprawa fragmentów odparzonych,
wykonanie pionowej hydroizolacji fundamentu i cokołów do wysokości minimum 30 cm
nad teren z elastycznej mikrozaprawy zgodnie z zaleceniami producenta,
demontaż z ponownym montażem rur spustowych i obróbek blacharskich,
usunięcie tynków odparzonych,
oczyszczenie istniejącego tynku np. szczotka lub woda pod ciśnieniem,
przy dużej chłonności tynku zagruntowanie.
b)

Docieplenie ścian zewnętrznych. Cokól i fundamenty polistyren ekstrudowany XPS lub
styropian na fundamenty EPS 035 grubośc 10,0cm, ściana powyżej cokołu styropian
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fasadowy EPS-70 040 grubość 15,0cm.
-----------------------------------------------------------------------------styropian na fundamencie osłonić folią bąbelkową do poziomu terenu,
klejenie płyt styropianowych zaprawą klejową,
przygotowanie listwy cokołowej docieplenia ściany (zgodnie z rysunkiem detalu),
wykonanie docieplenia ścian styropianem
zabezpieczenie narożników ścian i stolarki zgodnie z wymogami systemu, to samo
dotyczy zastosowania siatki podkładu,
warstwy ocieplenia wg rys. detalu,
cokół do wys. ca 30 cm – płytki ceramiczne mrozoodporne na klej,
uszczelnienie styku styropianu z futrynami sznurem dylatacyjnym z pianki PUR i
zabezpieczenie silikonem zgodnie z wymogami technologii,
tynki cienkowarstwowe.
nowe parapety okienne z blachy powlekanej min 0,55mm,
ponowny montaż rur spustowych,
nowe obróbki ścianek kolankowych.
2.4.2. Technologia prac wykonawczych dociepleniowych.
-----------------------------------------------------metoda tzw. bezspoinową dawniej „lekką mokrą”.
Najpierw całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi
należy zmyć wodą z hydrantu. Przyklejanie płyt można rozpocząć dopiero po wyschnięciu
powierzchni. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do
góry. Najpierw należy wyznaczyć dolną linię ocieplenia. Następnie trzeba przymocować do
ściany osłonę dolnej krawędzi płyt dociepleniowych wykonanej z perforowanej blachy
aluminiowej. Szerokość profilu powinna wynosić 16 cm.
Płyty ocieplenia można przyklejać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, oraz gdy
temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. Do ich przyklejania należy stosować masy
klejące przygotowane zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do
stosowania. Masę klejącą należy nakładać na obrzeżach płyt, pasami o szerokości 3÷4 cm, a
na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na
obwodzie płyt w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała
się poza krawędzie płyt. Na środkowej części płyty należy nałożyć około 10 placków (w
zależności od wielkości płyty) tak aby placki pokrywały około 40% powierzchni płyty. Po
nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym
dla niej miejscu, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą
drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez
przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją
usunąć. Niedopuszczalne jest powtórne dociskanie przyklejonych płyt, ani ich poruszanie
po upływie kilku minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać,
zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć
ją do powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi,
z zachowaniem mijankowego układu spoin.
Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być równa, a szpary większe niż 2 mm
zapełnione. W tym celu należy pociąć nożem paski o odpowiedniej szerokości i powciskać w
szpary. Całą powierzchnię należy dokładnie wyrównać. Czynności te można wykonywać nie
wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt
można przystąpić do nakładania tkaniny szklanej (zbrojącej). Prace te można wykonywać
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jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5° i nie
wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h,
to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest
wyższa niż 5°C.
Jeżeli prace zostaną przerwane z jakichś powodów (np. przerwanie robót z powodu
zimy) na czas dłuższy niż dwa tygodnie, to przed rozpoczęciem przyklejania tkaniny
konieczne jest sprawdzenie jakości ocieplenia.
Do przyklejania tkaniny zbrojącej należy stosować zaprawy i masy klejące
przygotowane zgodnie z instrukcją zawartą w świadectwie dopuszczenia do stosowania.
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3mm,
rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając stopniowo
rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskać ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie
na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nałożyć drugą warstwę masy klejącej o
grubości około 1mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy
należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 6 mm.
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w ten sposób, że nakłada się ją na płyty
niepokryte masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie
pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w poziomie i
pionie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe oklejenie ościeży
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych
powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny
o wymiarach 25 x 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika,
lecz należy ją wywinąć na sąsiednią ścianę pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam
sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia
odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach
pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych
należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. W części
dolnej ocieplanych ścian (do wysokości około 2 m od poziomu terenu) należy zastosować
dwie warstwy tkaniny zbrojącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną
powinna wynosić około 8mm.
Po trzech dniach od naklejenia tkaniny szklanej na ociepleniu można przystąpić do
wykonania wyprawy tynkarskiej. Prace te należy prowadzić w temperaturach nie niższych
niż 5°C i nie wyższych niż 25°C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24h. Na
elewacjach nasłonecznionych nie należy stosować wyprawy w ciemnych kolorach.
Wyprawy elewacyjne nanosi się pacą i dokładnie zaciera w celu wyrównania, można
również stosować ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką
powietrza.
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2.5. Naprawa chodnika przy patio hali.
-----------------------------------------------------a) zerwanie istniejącej kostki betonowej w zakresie pokazanym na rysunku parteru,
b) odtworzenie nawierzchni ze spadkiem zapewniającym odpływ wody od ściany budynku z
wykorzystaniem rozbiórkowej kostki.
c) Warstwy podbudowy:

d)

kostka betonowa rozbiórkowa,
podsypka z piasku 4,0cm,
podbudowa z kruszywa łamanego 10,0cm,
warstwa odsączająca z pisaku 10,0cm,
przy rurze spustowej zamontować w poziomie chodnika odcinek ca 1,0m płytki ściekowej
33,0 x 25,0 x 8,0cm.

3.2. Roboty towarzyszące.
--------------------------------------Po zakończeniu prac naprawczych należy przeprowadzić prace związane z przywróceniem
stanu pierwotnego wewnątrz pomieszczeń, tj. uzupełnienie ubytków tynkarskich oraz
pomalowanie ścian w kolorze zgodnym z kolorystyką pomieszczeń.
To samo dotyczy elewacji.
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CZĘŚĆ III

ZDJĘCIA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

WNĘTRZE HALI
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WNĘTRZE HALI Z WIDOCZNYM SUFITEM PODWIESZONYM

PATIO Z WIDOKIEM ŚCIANY HALI

11

PATIO Z PRZEJŚCIEM BRAMOWYM NA ULICĘ DOKERÓW

WIDOK ŚCIANY SZCZYTOWEJ DO OCIEPLENIA

12

ELEWACJA OD STRONY UL. DOKERÓW
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Fragment ściany od strony patio z uszkodzeniem cokołu, widoczny wadliwy
odpływ wody z rynny.

Przykładowa rysa do naprawy
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam o sporządzeniu projektu prac naprawczych w budynku hali
sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189
przy ulicy Dwóch Mieczy 5 w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branża
Architektura:

Projektanci
Projektował: mgr. inż. arch. Lesław Bubieniec
upr. nr ST - 897/88
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