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1. Dane ogólne
1.1.Podstawa opracowania
Podstawę merytoryczną stanowią:
-

Inwentaryzacja części budynku istniejącego

-

Projekt architektoniczny budowlany

-

Projekt archiwalny konstrukcyjny budynku socjalnego wykonany w 1983r przez
Spółdzielcze Biuro Projektów „Projekt” w Białymstoku.

-

Polskie normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej o możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania części budynku gimnazjum na przedszkole ze
żłobkiem z przebudową pomieszczeń oraz rozbudowę o klatkę schodową. Zakresem
opracowania objęto szczególnie istotne elementy konstrukcyjne badanego budynku.
W zakres ekspertyzy wchodzi opis techniczny badanego budynku z określeniem
obecnie istniejącego stanu technicznego komponentów obiektu, opis zakresu planowanej przebudowy, wnioski, uwagi i zalecenia.
Zakres opracowania obejmuje zmianę sposobu użytkowania części budynku wraz z
przebudową części pomieszczeń i dobudową w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku nowoprojektowanej klatki schodowej i dobudową nowoprojektowanego
wejścia. Posadowienie klatki schodowej zaprojektowano na płycie fundamentowej w
poziomie posadowienia istniejącego budynku.
Opracowanie dotyczy wyłącznie zagadnień techniczno – budowlanych związanych z
występującymi usterkami i nie obejmuje zagadnień instalacyjnych, mykologicznych,
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz formalno – prawnych.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania ekspertyzy jest określenie możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy i określenie stanu technicznego obiektu istniejącego po uwzględnieniu oddziaływania wywołanego realizacją zamierzenia projektowego.
1.4. Materiały wykorzystane przy opracowaniu
Przy sporządzaniu niniejszej ekspertyzy łącznie wykorzystano następujące materiały:

- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości,
- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,
- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,
- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,
- PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem,
- PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem,
- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
2. Dane szczegółowe
2.1. Charakterystyka istniejącego obiektu
Istniejący budynek wykonany jest w konstrukcji prefabrykowanej jako dwu i trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dach wentylowany typu przełazowego z płyt korytkowych. Stropy międzykondygnacyjne z płyt kanałowych prefabrykowanych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z prefabrykowanych typowych bloków ściennych (cegła żerańska). Ściany parteru wykonano jako murowane z cegły ceramicznej, ściany piwnic
murowane z bloczków betonowych. Klatki schodowe żelbetowe, ławy fundamentowe
żelbetowe.
2.2. Ogólna ocena stanu istniejącego
W trakcie oględzin konstrukcji budynku stwierdzono, że ściany nośne budynku są dobrym stanie technicznym. Główne elementy konstrukcyjne budynku na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazują żadnych widocznych oznak uszkodzeń i ponadnormatywnego zużycia. W trakcie oględzin nie zaobserwowano spękań ścian
wskazujących na przekroczenie naprężeń lub nierównomierne osiadanie.
2.3. Istniejące i przewidywane obciążenia
Konstrukcja budynków przenosi obciążenia pochodzące od jej ciężaru własnego, obciążenia śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Nie przewiduje

się zwiększenia obciążeń konstrukcji istniejącego budynku w związku z projektowaną
przebudową. Zmiana sposobu użytkowania nie powoduje zwiększenia obciążeń użytkowych pomieszczeń.
Zaprojektowano posadowienie nowoprojektowanej klatki schodowej – w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego – za pośrednictwem płyty fundamentowej.
Dzięki temu nowoprojektowana dobudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych obciążeń gruntu pod istniejącymi fundamentami.

3. Wnioski i zalecenia
Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym
stanie technicznym dobrym i nadaje się w pełni do projektowanej zmiany sposobu użytkowania, przebudowy oraz rozbudowy. Główne elementy konstrukcyjne budynku na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej, nie wykazują widocznych oznak uszkodzeń i ponadnormatywnego zużycia spowodowanego niewłaściwym sposobem użytkowania lub przeciążenia konstrukcji. Projektowana
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu.
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