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Leszno, 30 lipca 2008 r.
O Ś W I A D CZ E N I E
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
O Ś W I A D C Z A M,
Ŝe „PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI KOMINA MUROWANEGO Z CEGŁY
usytuowanego przy czynnej kotłowni gazowej Centrum Kształcenia
Praktycznego w Lesznie przy ul. Narutowicza 2
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

3

SPIS TREŚCI:
I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

4

2. ZAKRES OPRACOWANIA

4

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4

3.1. WPROWADZENIE

4

3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

5

3.3. OPIS STANU TECHNICZNEGO KOMINA

5

4. OGÓLNA KONCEPCJA ROZBIÓRKI

6

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS KOLEJNOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

6

5.1. DANE WYJŚCIOWE

6

5.2. SPOSÓB ROZBIÓRKI KOMINA

6

5.3 SPRZĘT TECHNICZNY I ŚRODKI TRANSPORTU MOGĄCE ZNALEŹĆ
ZASTOSOWANIE W ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

7

5.3.1. URZĄDZENIA DO TRANSPORTU PIONOWEGO

7

5.3.2. SPRZĘT TECHNICZNY DO DALEKIEGO TRANSPORTU POZIOMEGO

8

6. UWAGI KOŃCOWE

8

7. ZALECENIA

8

9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY
CZĘŚĆ Fotograficzna

9

4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:
•

Zalecenie z 5 letniego przeglądu technicznego budynków CKP w Lesznie.

•

Przeprowadzona wizja lokalna,

•

Dokumentacja fotograficzna,

•

Aktualnie obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robót
rozbiórkowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opis murowanej konstrukcji trzonu kominowego w aspekcie
bezpiecznej rozbiórki.
Podany zostanie sposób przeprowadzenia rozbiórki, zastosowania urządzeń lub
konstrukcji pomocniczych i koniecznego sprzętu technicznego. Określona zostanie
lokalizacja placów składowych przeznaczona na magazynowanie elementów
rozbiórkowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1. Wprowadzenie
Wolnostojący komin murowany o wysokości h = 21,00 m i średnicy zewnętrznej 1,6
m na wysokości 10,00 m - zlokalizowany jest na terenie posesji przy ul. Narutowicza
2 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie. Komin wykonany został w około
1965 r. i odprowadzał spaliny z kotłowni kompleksu budynków Zespołu Szkół
Technicznych w Lesznie. Komin jest w górnej części pochylony. Kilkanaście lat temu
komin został wyłączony z eksploatacji, od tego czasu nie był kontrolowany
i konserwowany.
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3.2. Szczegółowy opis techniczny
Komin murowany, kształt okrągły (pierścieniowy). Wymurowany z cegły klinkierowej
tzw. cegły kominówki o zróŜnicowanych wymiarach.
Klasa cegły 15, marka zaprawy 1,5 (z uwagi na liczne uszkodzenia i uzupełnienia).
Trzon komina na całej swej wysokości wzmocniony został opaskami stalowymi.
Opaski są rozmieszczone w róŜnych odległościach co około 90 cm. Trzon komina
wyposaŜony jest w stalowe zewnętrzne szczeble włazowe, zakotwione w murze.
Wymiary zewnętrznej części szczebli wynoszą a = 0,25 m (długość), b = 0,25 m
(wysięg). Wykonano takŜe pałąki ochronne w odległości co 10-ty szczebel włazowy
(co około 5 metrów).
Instalacja odgromowa składa się ze zwodów z pręta stalowego, w górnej części
wykonanej pierwotnie w postaci otoku (wieńca) na głowicy trzonu komina.
Zwody odgromienia połączone są z uziemieniem otokowym za pomocą śrub i prętów
okrągłych gładkich o średnicy 12 mm.

3.3. Opis stanu technicznego komina
Komin wykazuje rozległe zniszczenia powierzchni cegieł oraz w górnej części
przechył głowicy komina na odcinku ca 5m. Występują pojedyncze spękania i
zarysowania

przebiegające

po

spoinach

oraz

przechodzące

przez

cegłę.

Maksymalna stwierdzona rozwartość rysy wynosi 0,5 mm. Zaprawa miejscami jest
zwietrzała, występują ubytki zaprawy. Widoczne są ślady lokalnych uzupełnień
zaprawą cementową ubytków zlasowanej cegły .
Opaska uszczelniająca wykonana z płyt chodnikowych jest w przewaŜającej części
spękana i nie zabezpiecza przed przenikaniem wód opadowych.
Na części tej widoczne są liczne ślady świadczące, Ŝe w przeszłości usuwano
spękania i zarysowania za pomocą wypełnień ubytków zaprawą cementową.
W górnej części trzonu występują liczne spękania cegieł. Korona jest w stanie
awaryjnym. Jak wykazały oględziny przeprowadzone przy pomocy przyrządów
optycznych (lornetka, luneta), Zaprawa miejscami jest zniszczona na całej szerokości
przekroju. Spękania przebiegają na całą wysokość korony. Występują liczne
prześwity oraz luźne cegły zagraŜające w przypadku duŜych wiatrów bezpieczeństwu
przechodzących osób.
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Ogólnie stan części komina o przekroju kolistym moŜna ocenić jako lichy, a korony
(głowicy) jako awaryjny.
Drabina

włazowa

urąga

wszelkim

zasadom bezpieczeństwa. W

miejscach

mocowania szczebli występują pęknięcia i ubytki cegieł. Brak jest podłuŜnych
elementów pionowych łączących pałąki, a występujące co 5 metrów (co 10 szczebli)
kabłąki ochronne o niedopuszczalnie małym przekroju poprzecznym nie spełniają
Ŝadnych warunków normowych.
Instalacja odgromowa właściwie nie istnieje. Otok na koronie komina został
uszkodzony kilka lat temu. Obecnie odgromniki zwisają poniŜej korony. W przypadku
uderzenia pioruna istniejąca instalacja nie ochroni komina, a z uwagi na stan
techniczny drabiny nie jest moŜliwe wejście na komin i naprawa instalacji.

4. OGÓLNA KONCEPCJA ROZBIÓRKI
Ogólną

koncepcję

rozbiórki

opracowano

w

oparciu

o

wyniki

ustaleń

przeprowadzonych w lipcu w Dziale Technicznym Zespołu Obsługi przy Wydziale
Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
Ustalono, Ŝe rozbiórka obiektu ze względu na usytuowanie komina w bliskim
sąsiedztwie

innych

obiektów

przeprowadzona

zostanie

ręcznie,

z

pomocą

elektronarzędzi. Zdemontowane elementy i gruz będą składowane w kontenerach
i sukcesywnie wywoŜone poza teren budowy.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS KOLEJNOŚCI ROBÓT
ROZBIÓRKOWYCH
5.1. Dane wyjściowe
ZałoŜono, ze prace rozbiórkowe będą prowadzone z pomostów wykonanych wokół
trzonu komina rusztowań rurowych metalowych.

5.2. Sposób rozbiórki komina
Przewiduje się, Ŝe rozbiórka trzonu wykonywana będzie za pomocą ręcznych
elektronarzędzi lub ręcznie, co podyktowane jest tym, Ŝe komin poddany rozbiórce
znajduje się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie.
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Zakłada się generalnie, Ŝe rozbieranie trzonu wykonywane będzie z opasującego
komin rusztowania.
Ręczna rozbiórka nie moŜe być dokonywana przez robotników pracujących
bezpośrednio na kominie. Gdyby wyjątkowe okoliczności wymagały wejścia na
rozbierany trzon, robotnik, wykonujący tam jakiekolwiek czynności, musi być
zaopatrzony w pas bezpieczeństwa, którego lina musi być połączona z elementem
trwałym.
Pamiętać naleŜy o tym, Ŝe mury muszą być rozbierane warstwami. Powstały gruz
powinien być kierowany bezpośrednio do kontenerów. Gruz zgromadzony w
kontenerze musi być niezwłocznie usuwany z placu budowy po zapełnieniu
kontenera. W czasie wywózki zapełnionego kontenera materiały sypkie naleŜy
skierować do kontenera pustego kierując do niego rury zsypowe. Musi być
zapewniona stała rotacja kontenerów, aby nie dopuścić do gromadzenia gruzu na
placu, co wymaga dodatkowych prac załadunkowych i zwiększa koszty rozbiórki.
Rusztowanie oraz elementy zsypu naleŜy demontować równolegle z rozbiórką
komina.
NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe obszary zagroŜone upadkiem elementów z duŜej
wysokości muszą być osłonięte daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej
konstrukcji opartej na krawędziakach np. 10 x 10.

5.3 Sprzęt techniczny i środki transportu mogące znaleźć
zastosowanie w robotach rozbiórkowych
5.3.1. Urządzenia do transportu pionowego
Do pionowego transportu materiału rozdrobnionego gruzu ceglanego i elementów
tynku naleŜy zastosować zsypy drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych.
Wyloty zsypów mają być skierowane do wnętrza kontenerów słuŜących do
gromadzenia materiału rozbiórkowego.
Zwraca się ponownie uwagę, Ŝe za pomocą pojedynczego zsypu gruz moŜna
przekazywać do jednego kontenera. Wymiana kontenerów moŜe następować w
czasie przerwy w pracy.
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5.3.2. Sprzęt techniczny do dalekiego transportu poziomego
Zakłada się, Ŝe do transportu drogowego (poza placem budowy) zastosowany
zostanie sprzęt o nośności 3 – 8 t. Mogą to być samochody typu Star lub inne o
stosownym udźwigu. Pamiętać teŜ naleŜy, Ŝe gruz ceglany będzie składany w
kontenerach,

które

muszą

być

transportowane

za

pomocą

pojazdów

specjalistycznych. Transport gruzu ceglanego w kontenerach będzie się odbywał na
trasach dłuŜszych niŜ 20 – 30 km do odpowiedniego wysypiska.
Budowa powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa kontenery o wymiarach
3,6x1,8x1,2 m. o V ≈ 7,6 m3.

6. UWAGI KOŃCOWE
Przedsiębiorstwo wykonujące roboty rozbiórkowe ma prawo dokonać odstępstw od
przyjętego w projekcie toku postępowania przy rozbiórce komina murowanego o
wysokości 21,00 m pod warunkiem zachowania prawidłowości rozbiórki i nie
dopuszczenia powstania zagroŜenia dla Ŝycia i mienia własnego i osób postronnych

7. ZALECENIA
1. Roboty rozbiórkowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na
budowę udzielonym Inwestorowi przez właściwe terenowo władze
budowlane.
2. Teren rozbiórki i tymczasowe składowisko muszą być odpowiednio
ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie było moŜliwe
wkroczenie na ten teren osób nieupowaŜnionych.
3. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych
robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególności naleŜy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe
drogi okręŜne (obejścia i objazdy).
4. Do wykonywania prac na wysokości moŜna dopuścić jedynie osoby
posiadające

stosowne

kwalifikacje,

aktualne

badania

lekarskie

i

przeszkolenie BHP.
5. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyŜej 4 m. powinni być
zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do
trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
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Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być
zaopatrzone w odpowiednią odzieŜ ochronną – kaski, rękawice, buty, itp.
Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami.
Elektryczne narzędzia ręczne muszą być bezpieczne i odpowiednio
zerowane.
6. Do odprowadzenia gruzu stosować zsypy. Gruz winien być gromadzony
w stalowych kontenerach.
7. Rusztowanie opasujące trzon komina winno być wykonane zgodnie z
8. Operator Ŝurawia dźwiękiem sygnalizuje pracę Ŝurawia.
9. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w porze dziennej w dzień
pogodny bez opadów.
10. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone przy prędkości wiatru nie
przekraczającej 8 m/sek.
11. W czasie robót rozbiórkowych naleŜy zachować ostroŜność i ściśle
przestrzegać przepisy BHP.

12.

Po zakończeniu rozbiórki na poziomie terenu naleŜy istniejący otwór

wlotowy spalin zamurować cegłą silikatową, a teren utwardzić płytami
chodnikowymi.

8. WYKORZYSTANE MATERIAŁY
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 26
października 2006),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie
uŜytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych...,

•

A. DyŜewski „Technologia i organizacja budowy”, część I i II, Arkady, Warszawa
1971.

