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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYMIANY DWÓCH SKORODOWANYCH SŁUPÓW 

PODPIERAJĄCYCH BELKĘ PŁATWIOWĄ POŚREDNIĄ 
PŁYWALNIA KOZIEGŁOWY "AKWEN"
ul. Piłsudskiego 3 62-028 Koziegłowy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a)Zlecenie Inwestora
b)Archiwalna dokumentacja projektowa budynku
c)Ocena techniczna możliwości wykonania wymiany
d)Uzgodnienia materiałowe z Inwestorem
e)Polskie Normy Budowlane i przepisy, a w szczególności:

PN-82/B-02000- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003- Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-B-03264:2002-  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone-  obliczenia  statyczne  i
projektowanie.
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania wymiany dwóch skorodowanych słupów stalowych
podpierających belkę płatwiową pośrednią w budynku pływalni Koziegłowy „AKWEN” ul. Piłsudskiego 3 62-028
Koziegłowy.
Wymiana polegać będzie na:
- tymczasowym podparciu istniejącej belki dachowej
- wycięciu skorodowanych słupów
- wstawieniu nowych słupów
- zdjęciu podpór tymczasowych
Planowaną lokalizację wymiany słupów pokazano na rysunku K-03.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Projektowana wymiana słupów nie wpływa na zmianę obciążeń w poziomie posadowienia budynku, zatem nie
zmienia naprężeń w podłożu gruntowym pod fundamentami.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU
Istniejący budynek pływalni został wykonany w systemie halowym - słupy stalowe, dźwigary dachowe drewniane. 
Budynek  w  części  hali  basenowej  jest  dwupoziomowy:  strefa  basenowa  ±0,00  budynku  oraz  strefa
podbasenowa.  Budynek  zadaszony  jest  dachem  o  konstrukcji  lekkiej  jako  blacha  trapezowa  rozparta  na
dźwigarach dachowych z drewna klejonego ocieplona styropianem i pokryta papą termozgrzewalną. 
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W osi G budynku gdzie zlokalizowane są skorodowane słupy przeznaczone do wymiany występuję zbieg dwóch
połaci dachowych co stanowi najniższe miejsce na dachu. 
Słupy  w  osi  G  zamocowane  są  w  pogrubieniach  ściany  fundamentowej  na  poziomie  -1,30m,  która  przed
rozbudową  stanowiła  zewnętrzną  ścianę  oporową  budynku.  Z  uwagi  na  zlokalizowanie  niecek  jacuzzi  na
pograniczu starego budynku i części rozbudowywanej została rozebrana ściana oporowa na odcinku G/6-8 do
poziomu około -1.00. Na tym poziomie wykonano podbudowę oraz posadzkę, na której postawione są niecki
jacuzzi. 
Słupy w osi G spoczywają na ścianie niegdyś oporowej i podpierają belkę dachową przebiegającą w osi G. 

5. OPIS ISTNIEJĄCEJ SYTUACJI
Podczas długoletniego użytkowania  budynku oraz bliskiego sąsiedztwa niecek jacuzzi  nastąpiła  bardzo silna

degradacja powłoki antykorozyjnej istniejących słupów stojących w osi G/6-7, co w konsekwencji oddziaływania

agresywnego środowiska w strefie podbasenowej doprowadziło do korozji profili słupów. Ubytek przekroju jest

dość znaczny co może doprowadzić do awarii konstrukcji i dalsze użytkowanie budynku jest niebezpieczne. 

Biorąc pod uwagę stopień skorodowania przedmiotowych słupów oraz innych elementów stalowych w poziomie

przesklepień (±0,00) przestrzeni pomiędzy nieckami jacuzzi zalecam podczas prac remontowych skontrolowanie

wszystkich elementów stalowych w poziomie podbasenia. 

SŁUP W OSI 7/G                                                           SŁUP W OSI 6/G
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6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYMIANY SŁUPÓW STALOWYCH
Niniejsze opracowanie wyczerpuję kwestię wymiany skorodowanych  słupów stalowych w osi G/6 oraz G/7 po
wykonaniu prac rozbiórkowych polegających na demontażu niecek jacuzzi, wszelkich instalacji z nimi związanych
oraz sklepień (stropu)w poziomie ±0,00 pomiędzy nieckami.  
Kolejność prac mających na celu wymianę dwóch słupów stalowych 2xC180p powinna przebiegać następująco:

1.Wykonać prace odkrywkowe mocowania słupów do ściany oporowej na poziomie -1.30m tj. rozkuć posadzkę
na poziomie -1,00m w obrębie słupów. 
2.Zdemontować sufit podwieszany i obudowę belki dachowej tak aby odkryć głowicę słupów przeznaczonych do
wymiany. Demontaże należy wykonać tak aby umożliwiały podstawienie podpór tymczasowych. 

3.Po     wykonaniu odkrywek należy wezwać z wyprzedzeniem dwudniowym autorów niniejszego opracowania aby 
potwierdzić założenia niniejszego opracowania z stanem rzeczywistym oraz omówić dokładne postępowanie z 
wybranym wykonawcą. 

UWAGA: Wymiany słupów dokonywać oddzielnie. Nie dopuszcza się jednoczesnej wymiany obu słupów.

4.Należy przejąć obciążenia z belki dachowej na podpory tymczasowe z profili HEA 160. Podpory tymczasowe
należy ustawić po obu stronach wymienianego słupa oraz dodatkowo ustabilizować zastrzałami. 
5.Po odciążeniu słupa można przystąpić do demontażu starego słupa. Prace demontażowe należy wykonywać
ostrożnie i z dużą starannością. 
6.wykonać  montaż  nowego  słupa  wraz  z  zamocowanie  do  belki  dachowej  oraz  fundamentu  z  podlaniem
podstawy słupa. 
7.po osiągnięci wytrzymałości gwarantowanej przez podlewkę można zdjąć podpory tymczasowe. 
8.Wymianę drugiego słupa należy wykonać w sposób analogiczny jak pierwszego. 
9.Odbudować posadzką na poziomie -1.00m. oraz sufity podwieszane w strefie basenowej 

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Elementy stalowe zabezpieczyć przez cynkowanie i powłoki malarskie w kolorze jak istniejące słupy. 

Uwaga! Należy zaznaczyć w cynkowni, że słupy mają być docelowo malowane !
Dokładny kolor RAL należy uzyskać od Inwestora. 

8. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
duże doświadczenie przy tego typu pracach budowlanych.
Przy wyjeździe poza teren budowy należy każdorazowo sprawdzić bezpieczeństwo ładunku przed 
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu oraz czystość kół pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki (gruz 
betonowy, ceglany, złom) należy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały 
szkodliwe dla środowiska).
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ppoż. Do 
wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym . Prowadzenie prac
po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.
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9. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz innymi przepisami szczegółowymi wymienionymi we 
wcześniejszych punktach niniejszego opisu.
Zmiana jakichkolwiek rozwiązań konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody autorów niniejszego projektu, a także
(w przypadku zmian znaczących) sporządzenia aneksu lub projektu zamiennego.
Wszelkie stosowane materiały powinny mieć atesty stwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami i 
wymaganiami higieniczno- sanitarnymi. Materiały wbudowane w budynek muszą posiadać świadectwo/ atest/ 
aprobatę dopuszczające do ich stosowania na terenie RP. Przy odbiorach końcowych należy sprawdzić aktualne 
atesty, dopuszczenia oraz warunki techniczne dla stosowanych materiałów, elementów budowlanych oraz 
potwierdzenia wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich fazach budowy.

UWAGA:
W razie jakichkolwiek wątpliwości mogących pojawić się na etapie prowadzenia prac 

projektowych należy kontaktować się z projektantem konstrukcji, który udzieli wyjaśnień w ramach 
nadzoru autorskiego.

10. SPIS RYSUNKÓW

                       e-mail: biuro@constructa-sc.pl
s p ó ł k a  c y w i l n a                                                                                                                telefon: +48 600 419 808
Siedziba: Wyrzeka, ul. Śremska 47; 63-100 Śrem                       NIP: 785-179-94-32
Pracownia: ul. Starołęcka 18/318; 61-361 Poznań                         REGON: 360643360             

NR. RYS NAZWA RYSUNKU

K-01 RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY

K-02 RZUT PODBASENIA – STAN ISTNIEJĄCY

K-03 RZUT – MODYFIKACJE

K-04 PRZEKRÓJ A-A

K-05 POZ.S1 SŁUP STALOWY 2xC180p
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