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i. OKRESLENIE PRZEDMIOTU. ZAKRESU I CELU OPRACOWANIA

i.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy ptyty wspornikowej balt<onu w

budynku biurowym Muzeum znajdujqcego siq w miejscowo6ci Ciechan5w, na ui.
trVarszawskie! 61A
plWa wspornikowa zlokalizowany jest na wysoko6ci okolo 3,5m od poziomu terenu od

p6tnocnej strony budynku.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmu.ie :

- wykonanie pomiar6w ioglqdzin piyty wspornikowej w zakresie niezbqdnym dla

potrzeb ni niejszego opracowa n ia,

- ocene stanu technicznego ptyty wspornikowej ( balkonu),

- sformutowanie wniosk6w i zalecen,

1.3 Podstawy formalno prawne

Podstawq formalnq niniejszego opracowania jest zlecenie Dyrektora Muzeum

SzlachtrT Mazowieckiej w Ciechanowie Roberta Kotakowskiego.

1.4 Uprawnienia budowlane

Uprawnienia stanowiq zatqcznik nr 1 do projektu

2. Kryteria oceny

W ocenie o96lnej stanu technicznego przyjqto nastqpujqcq klasyfikacje ocen:

e stan techniczny dobry - element budynku {lub rodzaj konstrukcji, wyposa2enia)

jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zu2ycia i uszkodzenia; cechy

i wtaSciwo6ci materiat6w odpowiadajq wymaganiom normy (0-15% zu2ycia

iechnicznego),

r stan techniczny zadowalaiqcy - element budynku utrzymany jest nale2ycie;

celowy jest remont bie2qcy polegajqcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,

ko nse rwacj i itp., (L6-30% zu2yc ia tec h n icznego),

. stan techniczny Sredni - w elementach budynku wystqpuiq niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagra2ajqce bezpieczefstwu publicznemu; celowy jest

czq6ciowy re mont ka pita I ny, (37-50% zu2ycia tech n icznego),

. stan techniczny mierny (niezadowalaiqcy) - w elementach budynku wystqpuiq

lokalne silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (5I-70%

zu2ycia technicznego),

r stan techniczny zly - w elementach budynku wystqpuiq znaczne uszkodzenia,

ubytki; cechy iwtaSciwo6ci wbudowanych materiat6w majq obni2onq klasq, (71-

100% zu2ycia technicznego)



w ocenie bezpieczefistwa konstrukcjiobiektu stanu technicznego obiektu przyjgto
nastqp ujqcq klasyfikacje oce n:

' klasa Al - dobry stan techniczny, poiqdany stan techniczny etementu
konstrukcyjnego, brak jakichkorwiek oznak uszkodzefi i/rub korozji,a klasa 81 - zadawalaiqcy stan techniczny, spefnione stany graniczne nosnosci i
u2ytkowania, widoczny wptyw Srodowiska na element lecz bez koniecznoici
prowadzenia napraw i prac zabezpieczajqcych,

o klasa 82 - dostateczny stan techniczny, spelnione stany graniczne no6no6ci i
u2ytkowania, widoczny wptyw srodowiska, koniecznos6 wykonania prac
zabezpieczajqcych przed dalszg degradacjq elementu, bez koniecznosci ingerencji
w konstrukcjq,

o klasa cl - zfu stan techniczny, element nie spetnia warunk6w granicznych
uiytkowania, nie ma niebezpieczedstwa awarii konstrukcji, element powinien
zosta6 wzmocniony w najbliiszym mo2liwym terminie,

o klasa c2 - awaryjny stan techniczny, element nie spetnia warunk6w granicznych
nosnosci, konieczne natychmiastowe wykona nie prac wzmacniaiqcych, w
pewnych przypadkach koniecznoSi ograniczenia u2ytkowania calo6ci lub czq6ci
obiektu.

og6lny opis balkonu, element6w konstrukcyjnych, wykoriczenia i ich stan techniczny.
Og6lny opis balkonu
Konstrukcia balkonu - jest to ptyta wspornikowa ielbetowa z zatopionymi dwoma
dwuteownikami, do kt6rych zostato zamontowane zbrojenie i w catosci zostato zalane
betonem' Plyta balkonu - wykoriczona - od g6ry znajduje wylewka betonowa spadkowa ,natomiast sp6d ptyty zostat zaciqgniqty klejem.
czoto ptyty wspornikowej jest zabezpieczone za pomocE obr6bki blacharskiej z blachy
ocynkowanej. ptyta wspornikowa ma ksztalt p6tkola. po obrysie zewnqtrznym ptwy,
zostata zamontowana barierka balkonowa (stalowa montowana od g6ry do pfuty
balkonowej)

Powierzchnia balkonu 1,9 m2,

Opis i ocena stanu pt6y wspornikowej (balkonowej!
Ptyta wspornikowa - konstrukcja 2elbetowa z zatopionymidwuteownikami- stan
techniczny mierny (niezadowalaiacy) - w pfycie wystqpuiq silne uszkodzenia, ubytki,
:eiowy jest remont kapitalny (rozbi6rka) , (st-70%zuiycia technicznego),

O96lna ocena stanu technicznego
w trakcie oglqdzin stwierdzono widoczne uszkodzenia konstrukcji ptyty wspornikowej
balkonu' widad skorodowane dwuteowniki i czq56 zbrojenia ptyty. znacznaczqsi otuliny
zbrojenia odpadta od ptyty. stan konstrukcyjny ptyty wspornikowej jest bardzo staby.
Wnioski.

5.

f.



Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, wykonanych odkrywek, oraz anaiizy

stanu istniejqcego stwierdza siq. ie:
-Stan techniczny ptyty wspornikowej balkonu okre5la siq jako mierny. W trakcie wizjr

oka I nych stwierdzono uszkodzen ia ele me nt6w konstrukcyj nych.

,'. :.::^ie bezpieczefistwa konstrukcji, stanu technicznego pt$y zakwalifikowano do klasy C2

- : ^=-,':ny stan techniczny, element nie spetnia warunk6w granicznych no6noici, konieczne

-;:.:-riastowe wykonanie prac naprawczych, oraz koniecznoS6 ograniczenia u2ytkowania

- .:--, a tak2e wygrodzenieterenu, znajduiqcego siq bezpo5rednio pod ptytq balkonowa;



lrogram orae,

Prace bqdq prowadzone z rusztowaf na wysokoSci powy2ej 3m. Zakres prac bqcizi+

e_rrcwat rozbi6rkq istniejEcej ptyty balkonowej - 2elbetowej. Na wstqpie prac zostanie

Gr=zony plac budowy , oraz nastqpi monta2 rusztowaf, z kt6rych bqdq prowadzone roboty

=c*owe. Prace rozbi6rkowe rozpocznq siq od doktadnej inwentaryzacji istniejecego

fcnu co pozwoli na idealne jego odtworzenie. Zostanie przeprowadzony demontal

ilqqpej barierki balkonowej, kt6ra trafi do odrestaurowania poprzez wyczyszczenie jej ze

e trby i powt6rne naniesienie powtoki lakierniczej. Kolejnym krokiem bqdzie demonta2

,ct blacharskich, kt6re postu2q jako wz6r do wykonania nowych element6w

lwu4ych ( catkowita wymiana na nowe blachy ocynkowane w tej samej geometrii)

Eprie istniejqca elewacja budynku zostanie starannie zabezpieczona przed ewentualnymI

rceeniami podczas trwania prac wyburzeniowych. Ptyta balkonowa (2elbetowa) zostanie

rGrira. pozostanq jedynie elementy gt6wne no6ne - dwa istniejqce dwuteowniki, na

rr cpiera siq ptyta balkonowa. Dwuteowniki zostanq oczyszczone i zabezpieczone

r:zyjnie. Kolejnym krokiem bqdzie wykonanie szalunku phrty balkonowej z

mriem geometrii balkonu, naturalnie korzystajqc z inwentaryzacji zrobionej przed

EuzEnaem starej phfty. Po wykonaniu szalunk6w, nastqpi montai zbrojenia, kt6re zostanie

: - : :: ,,, ane do istniejqcych belek z dwuteownik6w. Zbrojenie zostanie wykonane z prqt6w
-...=^,/ch o Srednicy 12mm uto2onych krzy2owo w rozstawie 15x15cm - siatka Zbrojenie

-: g6rne, z zachowaniem otuliny minimum 3,5cm. Balkon zostanie zabetonowany

::-::i C30137 W8 - konstrukcyjny beton wodoszczelny - z uwzglqdnieniem spadku ptyty

i:: l3 zewnqtrz balkonu. Po osiqgniqciu przez beton wymaganej wytrzymatoici, nastqpi

-l



=qra2 nowych obr6bek i odrestaurowanej barierki balkonowej. Ostatnim etapem prac

-aie upzqtniqcie placu budowy iprzekazanie inwestorowi.

3'crvnym celem powyiszych prac jest przywr6cenie estetycznego, bezpiecznego

przebywajqcych zarowno naotaz funkcjonalno6ci i bezpieczefistwa dla os6b

;k i chodniku znajdujqcym siq bezpoSrednio pod niriri.

Apracowat:

!ni. Sebastion Pawel Cywirtski

tnz. Cywillski
u9r bu6.m

do tknoyr.ria

' :' : s'.tdowtant
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7D5-UTU-JLW X

PAWET CYWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO10094120

NIECHODZIN ul. GI-OWNA 62, 06-400 CIECHANOW

Mazowieckiej Okrqgowej lzby lnzynier6w Budownictwa i posiada wymagane

od odpowiedzialnoSci cywilnej.

zaswiadczenie jest wa2ne od 2022-02-01 do 2023-01"-31,.

zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-oL-I9 roku przez:

,zewodniczqcy Rady Mazowieckiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa.

: ,;r 2 ustawy z dnia 18 wrze(nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

::3irzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu sq

:.:: r.zglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorqcznymi.)

rcprawno(ci danych w niniejszym za6wiadczeniu moina sprawdzii za pomoca numeru weryfikacylnego za5wiadczenia na

::.y ln2ynier6w Eudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc siq z biurem wlaSciwei Okrqgowei lzby lniynier6w


