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1.   PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zawilgoconych 

ścian zewnętrznych , konstrukcyjnych  budynku  krytej pływalni  położonego  w 

Dobrodzieniu przy ul. Solnej. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań dotyczących naprawy 

zawilgoconych i uszkodzonych fragmentów ścian.  

 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Umowa nr B.R.G. 2212/7-2/2008 – 318/PW/2008 z dn. 02.09.2008 r. 

- Oględziny obiektu i odsłoniętych fragmentów zawilgoconej ściany 

-       Ekspertyza techniczna  dotycząca zawilgoconych ścian konstrukcyjnych   

budynku krytej pływalni opracowany przez „ Miastoprojekt Częstochowa  

Spółka  z o.o. – wrzesień 2008 r 

- Mapa z lokalizacją krytej pływalni  1:500 

- Projekt budowlany krytej pływalni opracowany przez Zakład Usług 

Budowlanych „SKORPION’’ s.c. T. Kowalski – P. Leonski z lipca 1999 r. 

 

 

 

3.   OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

 

Budynek krytej jest obiektem parterowym, ukształtowany jest w formie dwóch 

hal stykających się ścianami. W jednej  mieści się część basenowa z dwiema 

nieckami i częścią technologiczną, a w drugiej zaplecze socjalne basenu.  

Generalnie budynek wykonany został w systemie „kanadyjskim’’ częściowo 

uzupełnionym tradycją. Obiekt został wybudowany w latach 1999 – 2001. 

Dane budynku: 

• wymiary zewnętrzne (gabaryty) w rzucie 29,17x45,185 m, 

• ukształtowanie bryły zwarte, 

• ilość kondygnacji nadziemnych 1 – budynek parterowy, 

• wysokość kondygnacji – pomieszczenia socjalne 3,0 m,  hala 3,50 m, 

• powierzchnia zabudowy 1040,00 m2, 

• powierzchnia całkowita 1113,00 m2, 
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• kubatura 7075,00 m2. 

 

 

 

4.    KONSTRUKCJA  BUDYNKU 

 

• posadowienie budynku za pomocą ław i stóp fundamentowych wylewanych 

na podłożu gruntowym wzmocnionym kolumnami kamiennymi wykonanymi 

metodą wibrowymiany, 

• ściany fundamentowe wylewane, żelbetowe, 

• ściany konstrukcyjne zewnętrzne w systemie „kanadyjskim’’ o następującym 

układzie warstw: 

- cegła dziurawka 12 cm od zewnątrz, 

- pustka powietrzna wentylowana 2 cm, 

- sklejka wodoodporna 1 cm, 

- wełna mineralna 15 cm pomiędzy szkieletem drewnianym z 

krawędziaków 5x15 cm w rozstawie co 60 cm,  

- folia PE 0,2 mm, 

- ruszt, 

- płyta GKBI 1,25 cm. 

• ściany konstrukcyjne wewnętrzne w systemie „kanadyjskim’’ z krawędziaków 

5x10 cm wypełnione wełną mineralną obłożone obustronnie płytą GKBI, 

• konstrukcja dachu z drewnianych prefabrykowanych dźwigarów częściowo 

uzupełniona klasyczną więźbą dachową, 

• usztywnienie konstrukcji stropem nad halą socjalną oraz monolityczną 

konstrukcją galerii i murowaną konstrukcją kotłowni i składu opału. 
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5.    ZAKRES  PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie technicznej z punktu  2 opracowania 

obejmuje: 

 

• Wymianę dolnej części konstrukcji ściany (drewnianego szkieletu) na murowaną z 

cegły pełnej .  

• Rozebranie pasa posadzki  szerokości około 60 cm wzdłuż remontowanej ściany do  

poziomu istniejącej izolacji wodoszczelnej w celu założenia spadku od ściany w 

kierunku basenu . 

 

W projekcie przyjęto zastąpienie ściany drewnianej szkieletowej od poziomu 

wierzchu ściany fundamentowej do poziomu +0,32  (wys. 42 cm)  ścianą murowaną 

z cegły pełnej  grubości 25 cm.  

Na ścianie murowanej ułożona będzie nowa podwalina do której przybijane będą 

gwoździami skrócone słupy drewniane konstrukcji szkieletowej ściany  zewnętrznej . 

Do nowej podwaliny przybite będą też skrócone zastrzały 

 

 

 

6.   SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT 

 

6.1 Wymiana fragmentu ściany zewnętrznej 

 

Remont ścian zewnętrznych budynku  pływalni dotyczy  ścian zewnętrznych 

pomieszczeń hali basenu.  

Roboty remontowe należy wykonywać odcinkami  wg schematu przedstawionego na    

rysunku nr 2. Ponieważ jednocześnie nie należy wykonywać napraw  na więcej niż 

20 %  długości ścian , ścianę remontowaną podzielono na odcinki ponumerowane 

od 1 do 5. 

Równocześnie można wykonywać prace naprawcze na odcinkach o tych samych 

numerach. 

Przed przystąpieniem do robót naprawczych należy  wykonać tymczasowe 

zabezpieczenie remontowanego odcinka ściany zewnętrznej stalową konstrukcją 

wsporczą . Konstrukcja  ta której wierzch znajdować się będzie na poziomie +1,05 m 

(wg. rys nr 4) mocowana będzie do słupów drewnianych od strony wewnętrznej 
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ściany .  Po rozebraniu fragmentów obudowy ściany (płyty GKBI gr. 1,25 cm, folia 

PE gr. 0,20 mm , wełna mineralna  gr. 15 cm) , i odsłonięciu słupów konstrukcji 

ściany  ; śrubami M12 za pśrednictwem kątowników 100x100x8 długości 20 cm 

należy je przykręcić do konstrukcji wsporczej KW -1 ,  KW -2  lub KW –3(w 

zależności od długości remontowanego odcinka). W zależności od odległości między 

słupami drewnianymi ściany ,  w konstrukcji wsporczej należy wywiercić  otwory, 

umożliwiające  przykręcenie do niej kątowniki które obejmują słupki konstrukcji 

ściany. 

Po takim zabezpieczeniu remontowanego odcinka  można przystąpić do wycięcia 

uszkodzonych drewnianych elementów  ściany zewnętrznej. W tym celu na całej 

szerokości odcinka roboczego do wysokości+ 0,45  należy rozebrać  płyty GKBI, 

folię PE i wełnę mineralną, odciąć dolną uszkodzoną część słupów drewnianych 

(długość odciętego odcinka 32 cm)  i wyciąć istniejące belki podwalinowe  

przymocowane do żelbetowej ściany fundamentowej. 

W ścianie fundamentowej  w odległości 15 – 20  cm od końców remontowanego 

odcinka  i 20,5 cm od wewnętrznej krawędzi ściany fundamentowej należy wywiercić 

otwory Ø 14 mm wiertłem TE-CX-15/27. W otworze umieścić należy ładunek foliowy 

HVU M12x110 za pomocą którego do ściany fundamentowej wklejona będzie kotew 

„KT-1” z pręta  Ø 12 mm , ocynkowana ze stali St3SX.  Przed wklejeniem kotew 

należy nanizać na nie podwalinę z bala  10x15 cm . Podwalina z drewna klasy C27 

powinna być impregnowana „fabrycznie” w tartaku (w miejscu przecięć impregnację 

należy powtórzyć na budowie) i osłonięta papą .   Po zamocowaniu kotwy „KT-1” w 

ścianie fundamentowej ,  do nowej  podwaliny można przybić skrócone słupy 

konstrukcji ściany  dwoma gwoździami 4,5x125 mm . Ściana murowana z cegły ZMD 

25x12x6,5 cm  klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M 5 , wysokość  

murowania 42 cm ( wierzch ściany ok. 3 cm poniżej spodu podwaliny ). Po 

wymurowaniu ściany podwalinę należy podbić klinami drewnianymi , a przestrzeń 

między wierzchem ściany i spodem podwaliny  wypełnić ekspansywną   cementową  

zaprawą montażową .(rys nr 5) 

Powyższe czynności należy powtórzyć dla każdego z remontowanych odcinków .  

Uwaga : Dla połączenia między sobą  poszczególnych odcinków murowanej ściany 

w trakcie murowania należy zostawiać strzępia  
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6.2. Rozebranie i odtworzenie pasa posadzki  wzdłuż remontowanej ściany, 

ocieplenie ściany zewnętrznej 

 

Ponieważ posadzka hali basenowej w wielu miejscach ma spadki w kierunku ścian 

zewnętrznych , zgodnie z zaleceniem ekspertyzy z pkt.2  zaprojektowano rozebranie  

posadzki wzdłuż remontowanych ścian na szerokości ok. 60 cm , naprawę izolacji 

wodoszczelnej  i  odtworzenie posadzki . 

Istniejącą posadzkę należy rozebrać do poziomu izolacji wodoszczelnej . Po 

zagruntowaniu podłoża należy odtworzyć izolację wodoszczelną ,ułożyć warstwę 

styropianu EPS 100-038 PODŁOGA grubości 5 cm, warstwę dociskową o zmiennej 

grubości  od 5 do 6,5 cm ,tak aby ukierunkować spadek od ściany w stronę basenu .  

Na tak przygotowanym podłożu   elastyczną zaprawą klejącą przykleić płytki 

ceramiczne .Przestrzeń między płytkami wypełnić fugą elastyczną .  Do uzupełnienia 

i naprawy izolacji wodoszczelnych stosować skuteczne kompleksowe  systemy 

hydroizolacji np. firmy IZOHAN, Sopro lub inny .  Wszystkie stosowane materiały do 

zaleconego remontu muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające 

je do stosowania w budownictwie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Szczegółowe rozwiązania izolacji posadzki i ściany zewnętrznej wg rys nr 6. 

Równocześnie w trakcie odtwarzania posadzki należy wykonać ocieplenie 

murowanej ściany zewnętrznej. Aby uniknąć ingerencji w warstwę fakturową ściany 

zewnętrznej basenu ,  ocieplenie zaprojektowano  od strony wewnętrznej ściany.   

Stanowić go będą płyty styropianowe EPS  80-036 FASADA grubości 12  i 8 cm. 

 Po przyklejeniu płyt styropianowych i ułożeniu podwójnej warstwy siatki z włókna  

szklanego, elastyczną zaprawą klejącą poprzez smarowanie całych powierzchni 

płytek należy przykleić płytki ścienne.( rys nr 6). 
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