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Opracowany pod moim kierunkiem „Projekt Budowlano Wykonawczy
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Prawa Budowlanego, wiążących się z nim przepisów i zasad wiedzy technicznej.
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Jabłonnej przy Modlińskiej 105, spełnia wymagania Prawa Budowlanego,
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Informacje ogólne
W projekcie podano rozwiązania izolacji pionowych i poziomych ścian
piwnicznych i fundamentowych oraz remontu tarasów przystających do budynku
pałacowego. Zaprojektowano drenaż opaskowy, który zapobiegnie spiętrzaniu się
wód opadowych pod fundamentami. Podano również sposób przywrócenia wartości
użytkowych okładzinie cokołu kamiennego i nawierzchni kamiennej wokół pałacu.
Podstawą opracowania projektu były następujące dokumenty:
1. Ekspertyza

techniczna ścian piwnicznych, zawierająca zalecenia działań
renowacyjnych, opracowana przez zespół będący autorem niniejszego
projektu.
2. Inwentaryzacja części podziemnej pałacu wykonana na potrzeby projektu
3. Oględziny okładzin pałacu, i jego części podziemnych.
4. Informacji uzyskanych od Użytkownika Pałacu.
Projekt powstał na podstawie umowy zawartej z PAN

2. Wybrane informacje o budynku
Budynek pałacowy o osiemnastowiecznym rodowodzie, w ciągu
swojego istnienia był wielokrotnie przebudowywany. Obecny kształt zawdzięcza
projektowi z końca XVIII wieku. W jego części podziemnej zlokalizowano
restaurację, z częścią kuchenną i salami konsumpcyjnymi. Nie ominęły go
zniszczenia ostatniej wojny. Został częściowo zburzony. Wstrząsy, które miały
miejsce podczas burzenia są przyczyną widocznych dziś mikrorys w części
nadziemnej.
Wśród czynników destrukcyjnych, należy wymienić i siły wiatru, działające
prawie cyklicznie na budynek, usytuowany prawie na otwartej przestrzeni. Były i są
to wszystko oddziaływania zaliczane do para sejsmicznych, a z ich skutkami można
spotkać się prawie na każdym kroku. One stanowią przyczynę widocznych mikrorys.
Pałac posadowiony jest na głębokości ~2,3 m poniżej terenu, na fundamentach
ławowych, wykonanych z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie wapiennej.
Przylegający do ściany zewnętrznej pałacu mur oporowy od strony polderu,
widoczny w odkrywce fundamentu, dzieło najprawdopodobniej powojenne, jest
posadowiony na tym samym poziomie. Ściany piwniczne również wykonano z cegieł
ceramicznych pełnych, na zaprawie wapiennej. Nad piwnicami sklepienia z cegieł
9
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ceramicznych o kształtach łukowych pełnych i krzyżowe.
Wykończenie najniższych przyziemnych partii muru to jest lica zewnętrznego
pałacu stanowią płyty z piaskowca, zespolone ze ścianą zalewką wapienno
cementową, uzupełnione płytami betonowymi, polerowanymi. Piaskowiec pochodzi
najprawdopodobniej z kamieniołomów Gór Świętokrzyskich. Jest drobnoziarnistym,
barwy szarobiałej, o skąpym spoiwie krzemionkowym, o twardości wg skali Mohsa
~5. Z dużą pewnością można powiedzieć, że jest to piaskowiec z kamieniołomu,
kunowskiego lub szydłowieckiego. Obydwa kamieniołomy zasilały Warszawę w
kamień zarówno w XIX jak i XX wieku. Pełni on funkcję typowo okładzinową,
zabezpieczając mur przed wodami rozbryzgowymi, zalegającym śniegiem topionym
przez ciepło i higroskopijnym pochłanianiem wilgoci. Grubość płyt z piaskowca, ale
i uzupełniających z betonu od 3 do 8 cm. Fakturę nazywaną „piaskowaną” uzyskał w
wyniku obróbki ściernej, przez szlifowanie szlifierkami, przy zastosowaniu
materiałów szlifierskich pochodzenia naturalnego. Podobną funkcję pełnią okładziny
betonowe, szlifowane. Ze wszystkich stron do , ścian pałacu na poziomie cokołu
przystaje będąca jednocześnie chodnikiem opaska z płyt chodnikowych z piaskowca
uzupełnionych płytami betonowymi. Płyty chodnikowe z piaskowca są na spoiwie
wapniowym lub iłowym, co można stwierdzić obserwując ich przełom.
Do budynku przylegają trzy tarasy. Podstawowy od strony polderu , pozostałe
przy ścianach szczytowych. Taras od strony północnej nie jest podpiwniczony, co
wynika z informacji od użytkownika, z wniosków z powstałego odkształcenia jak i
odkrywki opisanej w ekspertyzie. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że podczas
remontu można będzie natrafić na nieużytkowane pomieszczenia. Z pewnością
istnieje fundament pod kolumną pergoli. Taras od strony południowej rozciąga się
nad pomieszczeniami kuchni. Jego strop jest staloceramiczny, z płytą kleina.
Elementami utrudniającymi realizację remontu będą kable, przewody (dużo
nieczynnych), których nie wyjmowano z podłoża, a dokładano nowe.
W ścianach zewnętrznych nie stwierdzono istnienia przepon izolacyjnych, ani
poziomych, ani pionowych.
Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
elektryczne i centralnego ogrzewania.

3. Stan przedmiotowych elementów pałacu
1. Ściany zewnętrzne
Powtarzając za Ekspertyzą stwierdzono, że ściany piwniczne są zawilgocone w
stopniu, który wymaga ingerencji w postaci remontu. Nadmierna wilgoć, mimo,
że powoduje zmniejszenie wytrzymałości ścian, nie stanowi zagrożenia dla
stabilności pałacu. O tej stabilności decyduje grubość ścian, ponad metr,
10
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fundamenty i nośne podłoże pod fundamentami (wg aktualnej opinii). Woda
gruntowa, do której nie dowiercono się zalega okresowo po opadach na
warstwie nieprzepuszczalnej, zanim nie spłynie głębiej. Podczas tego zalegania
jest źródłem wody podciąganej kapilarnie przez fundamenty i ściany piwnic.
Ściany piwniczne nie posiadały i nie posiadają izolacji ani pionowej, ani
poziomej. Ściany w poziomie piwnic były więc zawsze zawilgocone i są nimi i
dzisiaj. Negatywny wpływ na utrzymywanie się wilgoci ma tynk na ścianach
zewnętrznych, od strony wewnętrznej oraz pokrywająca go powłoka malarska o
dużym oporze dyfuzyjnym i brak skutecznej wentylacji.
2. Tarasy
Podstawowy taras nie jest chroniony warstwą (membraną) ze skutecznej izolacji
przeciwwilgociowej, bowiem wody opadowe przenikają do wnętrza piwnic,
pozostawiając ślady w postaci wykwitów na ścianach i stropie. Szczegółowe
rozpoznanie warstw tarasu nie było możliwe, nie mniej pomiary wewnętrzne i
zewnętrzne, odkrywki, pozwoliły na wykonanie rysunków tarasów, które
zamknęły się. Pomiary warstwy zewnętrznej tarasu środkowego wykazały
istnienie wystarczających spadków w kierunku równoległym do ściany
zewnętrznej, ale odprowadzenie wód opadowych nie jest uregulowane.
W lepszym stanie, chociaż zarejestrowano i w nim przecieki, znajduje się taras
nad kuchnią.
3. Okładziny kamienne cokołu
Stan okładzin jest mało zadowalający. Popękane wymagają sklejenia, a
wszystkie oczyszczenia i zaimpregnowania środkiem hydrofobowym.
4. Instalacja odwadniająca
Odprowadza wody opadowe z dachu do kanalizacji deszczowej, biegnącej przy
ścianach zewnętrznych pałacu od strony polderu. Zdrugiej strony woda z rur
spustowych odprowadzana jest w teren. Składa się ona z rynien
zlokalizowanych przy krawędzi dachu oraz rur spustowych. Stan dolnej części
rur spustowych od strony polderu wymaga sprawdzenia, co będzie ułatwione po
wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany. Podczas zakładania izolacji ścian
przy 2,5 metrowym wykopie, należy udrożnić rury spustowe, a w przypadku ich
złego stanu wymienić na tych odcinkach na nowe. Sprawdzenia drożności
wymaga też instalacja odwadniająca, której bieg wyznaczają studzienki z
kinetami.

4. Opis napraw
Podstawowym kryterium którym kierowano się przy doborze metody
naprawczej, jest założenie na ścianach zewnętrznych pałacu, skutecznej, wtórnej
izolacji od strony zewnętrznej i uwolnienie tych ścian od tynku charakteryzującego
11
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się dużym oporem dyfuzyjnym , pokrytego powłokami malarskimi o tych samych
własnościach. Prawie każda z firm z branży chemii budowlanej działających na
naszym rynku,(Shomburg, Henkel, Bauchemia, Addiment itd) dysponuje
wymaganymi przy zaleconych działaniach materiałami. W projekcie oparto się o
materiały firmy Henkel.

4.1. Przygotowanie podłoża pod izolacje
Po rozebraniu opaski z płyt kamiennych i odwiezieniu ich w przeznaczone
miejsce, wykonać wykop ręcznie do głębokości ~2,5 m i szerokość do 2,0m. Należy
zastosować zabezpieczenie skarpy pionowej systemowe lub z drzewa tarcicy,
wykorzystując do oparcia mur piwniczny pałacu. Powodem wybrania tej technologii
(ręczny wykop) są biegnące przy ścianie przewody elektryczne, czynne i nieczynne,
wymagające ostrożnego działania. Z przewodów po ich namierzeniu należy
ponownie sprawdzić, czy wyłączana została energia i zabezpieczyć przed zerwaniem
za pomocą desek. Po odkryciu ściany (odcinkami) należy doprowadzić do
przesuszenia jej, do wilgotności 7% i wyrównać jej powierzchnię, uzupełniając
skorodowane spoiny między warstwami cegieł, wprowadzając w ich miejsce zaprawę
przeznaczoną do wypełniania pustek w murze. Ewentualne naroża w powierzchni
wyokrąglić lub sfazować. Jak już wyżej wspomniano, wykop winien być
zabezpieczony.
Bardziej wyrafinowanych prac wymaga ściana od strony polderu, którą osłania
ściana z betonu. Ściana ta podlega podobnej obróbce jak i pozostałe, ale przed
wprowadzeniem w nią wtórnej izolacji poziomej, należy przygotować otwory przez
które będzie można osiągnąć właściwą ścianę do zainiektowania.

4.2. Wtórna izolacja pozioma
Wybierając rodzaj izolacji poziomej kierowano się zasadą jak najmniejszego
ingerowania w konstrukcję ściany. Zastosowano hydrofobową blokadę poziomą,
polegającą na wytworzeniu warstwy izolacji poziomej, przez wywiercenie otworów
w ścianie i wprowadzenie do tych otworów preparatów blokujących przepływ wody
w poziomie i pionie. Wobec ściany grubości ponad metrowej, blokada będzie
zakładana z dwóch stron. O skuteczności izolacji poziomej decydujące jest
utrzymanie równoległości między wierconymi otworami, takiej aby w żadnym
miejscu odległości pomiędzy nimi nie były większe niż 10 cm (max 12 cm).
Drugim bardzo istotnym warunkiem jest dokładne powiązanie izolacji poziomej i
pionowej. Pokazano to na załączonym szkicu.
Zastosowano przeponę z preparatów krystalicznych,wybranej firmy,
wlewanych w otwory nawiercone w ścianie, rozstawione co 10-12 cm. Głębokość
12
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otworu to grubość ściany minus 8 cm. Przy ścianach o grubości metra, jak wyżej
wspomniano i większych iniekcje wykonuje się dwustronnie. Przy wykonywaniu
nawiertów od strony zewnętrznej, stosować wiertła o dwóch długościach. Najpierw o
długości do 50-60 cm, a potem dłuższym, do osiągnięcia wymaganej głębokości.
Przy iniekcji od strony wewnętrznej, nawierty wykonywać jak najniżej posadzki.
Konieczne jest utrzymanie wiertarki przy wierceniu pod tym samym kątem, tak,
aby otrzymać równoległość otworów. Pozwoli to na zachowanie odległości między
nimi 10-12 cm. Otwory wypełnić iniektorem i po rozejściu się jego zaczopować.
Jakakolwiek rozbieżność między otworami (odległości inne, większe niż założone
12 cm), nie zapewni skuteczności iniekcji. W projekcie podano dokładnie wszystkie
składniki, potrzebne do iniekcji na podstawie materiałów firmy Henkel, lub
równoważnej.

4.3. Wtórna izolacja pionowa
Ściana wobec faktu, że nie napierają na nią wody pod ciśnieniem
hydrostatycznym, wymaga pokrycia jej w partiach stykających się z gruntem tylko
izolacjami powłokowymi, bezpośrednio formowanymi. na jej płaszczyźnie pionowej.
Projektuje się powłoki izolacyjne dwuskładnikowe, nakładane kolejno jedna na drugą
oferowane przez każdą z firm z branży chemii budowlanej. Powłoki te muszą mieć
też własności mostkujące. Powłoki te wymagają fizycznej ochrony w postaci
styropianu przystosowanego do pracy w styczności z ziemią. Założenie powłok
izolacyjnych spowoduje czasowe podwyższenie stopnia zawilgocenia na wyższych
partiach ściany. Odcięcie się od głównego źródła wilgoci spowoduje jednak
stopniowe obniżenie stopnia zawilgocenia.
Izolacje należy nakładać szczotkami dekarskimi lub pędzlem. Kolejna warstwę
nałożyć, gdy poprzednia będzie wystarczająco mocna. Wymagana jest jednakowa
grubość powłoki. Istnieje konieczność zespolenia izolacji pionowej i poziomej.
Izolacja winna dochodzić do spodu kamienia okładzinowego. Konieczne jest
zastosowanie systemowych uszczelnień wszystkich czynnych przewodów,
przenikających do budynku. Powłoka izolacyjna wymaga osłony mechanicznej.
W projekcie wyszczególniono składniki takiej izolacji wg specyfikacji firmy
Henkel lub równoważnej.

4.4. Osłona izolacji pionowej
Zastosowano płyty styropianowe - styropian ekstrudowany - mocowane do
izolacji specjalnym klejem do płyt np Ceresit CP43 lub CP44 (lub równoważne).
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4.5. Drenaż opaskowy – ogólne założenia
W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód opadowych w gruncie
zalegającym bezpośrednio przy murach fundamentowych budynku, należy wykonać
drenaż odwadniający, który będzie zbierał lokalnie wody opadowe. Opis drenażu
zawiera rozdział 5.
4.6. Renowacja okładziny kamiennej
Podstawową czynnością jest zdjęcie z reliefu warstwy brudnej, smolistej i jego
oczyszczenie. Narzędziem służącym do tego celu będzie szlifierka z naturalnym
kamieniem ściernym, lub piaskownica, z piaskiem szlifierskim. Precyzji i stałej
kontroli przy szlifowaniu wymagać będą powierzchnie prostopadle do płaszczyzny
cokołu. Powodem jest ich mała powierzchnia i konieczność zachowania na
załamaniach kąta prostego. Wg prób zdjęcia wymagać będzie (maksymalna) warstwa
grubości do 1 mm. Po oczyszczeniu i wygładzeniu – już tylko szlifierkami z
kamieniem drobnoziarnistym (60 -100) uzupełnione zostaną ubytki kamienia –
Minerosem. Jest to kit urabiany czystą wodą. Do jego wierzchniej warstwy dodawany
jest pigment barwy, w ilości maksymalnej 15% (wagowo). Równolegle z naprawą
kamieniarki należy uzupełnić wypełnienie spoin pomiędzy płytami. Należy
zastosować jedną z gotowych mieszanek do fugowania, zawierających plastyfikatory.
Polega na nasyceniu piaskowca siloksanami (polisiloksanami) w mieszaninie
rozpuszczalników organicznych. Siloksan w wyniku reakcji chemicznych ulega pod
wpływem wilgoci kondensacji, tworząc silnie związaną z podłożem powłokę
hydrofobową. Impregnacje wykonywać przy pomocy pędzla lub natryskowo, co
najmniej w dwóch warstwach, nakładając drugą warstwę na mokrą pierwszą.
Powierzchnia impregnowana winna być nasycona dokładnie i równomiernie.

4.7. Tynk renowacyjny
Po usunięciu ze ściany starego tynku , zmurszałe spoiny uwolnić od
skorodowanego spoiwa, a ścianę oczyścić mechanicznie. Przygotowaną powierzchnie
pokryć preparatem neutralizującym sól i położyć na niej tynk renowacyjny wg
instrukcji producenta.

4.8. Taras środkowy
Remont tarasu należy rozpocząć od demontażu ozdobnych kolumn w
narożnikach. Po zdemontowaniu filarków w narożach tarasu w całości i
obudowanych dla ochrony przed uszkodzeniem, zdemontować barierki metalowe i
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przystąpić do rozbiórki kolejnych warstw tarasowych. Ścianki narożne i frontową
rozebrać do głębokości 1-1,5 m i odbudować z cegły pełnej ceramicznej, na mocnej
zaprawie cementowej. Po osiągnięciu górnych warstw sklepienia skonfrontować
rozwiązanie z projektem i ewentualnie poprawić projekt. Do naprawy kwalifikują się
płyty kamienne, wieńczące ścianki zejścia do piwnicy Ścianki te po ich odsłonięciu,
w przypadku niezadowalającej oceny ich stanu należy wzmocnić prętami ze stali
nierdzewnej w osłonie zaprawy modyfikowanej. Warstwy w tarasie układać
niezwykle precyzyjnie, wypełniając luki w sklepieniu keramzytem jako warstwą
ocieplającą, kształtując połączenia pap, tak, aby tworzyły szczelną membranę i nadać
spadki szlichcie cementowej a w miejscach, gdzie jej grubość będzie mała (mniej niż
2 cm) zastosować jastrych modyfikowany. Konieczne jest, ze względu na szczelność
tarasu, otrzymanie spadków jak w projekcie. Precyzja jest koniecznością, bowiem
nie można spełnić wymagań narzuconych przez ITB odnośnie progu 15
centymetrowego. Nie uniknie się też rozebrania schodów środkowych i bocznych,
które po założeniu izolacji trzeba będzie odtworzyć, ale jako żelbetowe.
Po zdjęciu warstw tarasu aż do konstrukcji stropu należy dokonać oceny stropu
kleina i po oczyszczeniu belek z produktów korozji, należy je obetonować, chyba, że
ich stan kwalifikować będzie strop do wymiany. Dalej tak jak i w przypadku części
zasadniczej, zakładamy izolacje i ocieplenie.

4.9. Taras wschodni
Remont tarasu należy rozpocząć od demontażu płyt kamiennych (z piaskowca)
pokrycia tarasu . Następnie bardzo precyzyjnie zdjąć resztę warstw . Po zdjęciu
warstw tarasu aż do konstrukcji stropu należy dokonać oceny stropu kleina i po
oczyszczeniu belek z produktów korozji, należy je obetonować, chyba, że ich stan
kwalifikować będzie strop do wymiany. Należy też skontrolować spadki tarasu w
części środkowej. Boczna część ma spadki wyrobione za pomocą pochylenia stropu
co stwierdzono w czasie oględzin pomieszczeń poniżej. W środkowej części nie dało
się do końca potwierdzić czym wyrobiony jest spadek w związku z zamontowaniem
pod nim chłodni, utrudniającej wizję lokalną. W razie stwierdzenia braku spadku
stropu należy go ukształtować za pomocą warstw tarasowych.
Tarasy zostaną docieplone płytami styropianowymi. Pod płytami na stropie
(płycie kleina) należy ukształtować równą powierzchnię za pomocą gładzi
cementowej ponieważ płyty styropianowe muszą przylegać całą powierzchnią do
podłoża. Płyty należy przykleić . Nad ociepleniem należy dokładnie ukształtować
warstwy wg rysunków.
Dla zapewnienia szczelności izolacji przy ścianie należy ją wprowadzić (i
wywinąć) pod cokół kamienny co będzie wymagało chwilowego jego demontażu.
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Nie uniknie się też rozebrania schodów środkowych i bocznych, które po
założeniu izolacji trzeba będzie odtworzyć, ale jako betonowe poprawiając ich
geometrię wg rysunku.

4.10. Taras zachodni
Remont tarasu należy rozpocząć od demontażu płyt kamiennych (z piaskowca)
pokrycia tarasu . Następnie bardzo precyzyjnie zdjąć resztę warstw . Po zdjęciu
warstw tarasu aż do warstwy cegieł. Należy w tym miejscu działać bardzo ostrożnie
ponieważ istnieje prawdopodobieństwo występowania pod tarasem stropu lub jego
pozostałości. Z dużym prawdopodobieństwem należy się się spodziewać ściany lub
ewentualnie indywidualnego fundamentu pod samotnie stojącym na tarasie filarem.
Po zdjęciu warstw tarasowych , należy wykonać wykop przy ścianie w celu
założenia izolacji pionowej i poziomej . Następnie taras należy zasypać gruntem
rodzimym lub piaskiem zagęszczając go warstwami maksymalnie 15 cm. Po
zasypaniu gruntu ukształtować warstwy tarasowe wg rysunków pamiętając aby
wywinąć izolację pod kamień cokołowy ściany i brzegu tarasu w celu zapobieżenia
przenikania wody w głąb tarasu.
W razie natrafienia na strop lub ściany pod tarasem należy wezwać
projektantów w celu zweryfikowania projektu.

5. Drenaż opaskowy
5.1 Ogólne założenia koncepcji ochrony przeciwwilgociowej obiektu.
W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód opadowych w gruncie
zalegającym bezpośrednio przy murach fundamentowych budynku, należy wykonać
drenaż odwadniający,który będzie zbierał lokalnie wody opadowe. Pozwoli on
skutecznie chronić ściany przyziemia przed wodami opadowym. Po wykonaniu
izolacji wtórnych, pionowych i poziomych, wykonać drenaż wg załączonych
rysunków i zasypać wykop zagęszczając warstwami co 15 cm. Dalej odtworzyć
opaskę, uzupełniając zniszczone płyty z piaskowca, o identycznym reliefie.
5.2 System drenażu liniowego.
Drenaż liniowy odwadniający zaprojektowano w postaci czterech ciągów
drenarskich w obszarze budynku, gdzie przyległy teren znajduje się powyżej
posadzek piwnic. Należy zastosować system firmy „Wavin” mający w swej ofercie
kompleksowe materiały drenarskie lub inny o podobnych parametrach, posiadających
odpowiednie aprobaty i certyfikatydopuszczające te wyroby do stosowania w
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budownictwie.
- Ciąg drenarski SD-1...SD-2...SD-3...SDz-1...SK-1...SK-2...SK-3
Ciąg drenarski stanowiący odwodnienie budynku od strony wejścia
głównego.( strona północno zachodnia). Studnie kontrolno-rewizyjne SD-1 ,
SD-2 i SD-3 wykonać z rury karbowanej φ 315 mm o głębokości h = 225 cm,
h = 235 cm, h = 240 cm, osadzonych na podsypce ze żwiru i zakończonych
stożkiem betonowym z pokrywą (betonową lub żeliwną). Odcinek drenażu
należy wykonać z ułożonej równolegle do muru, perforowanej rury drenarskiej
o średnicy 113 mm, z zachowaniem 0,5% spadku do studni zbiorczej z rury
karbowanej φ 315 mm SDz-1 o głębokości h = 215 cm. Rurę drenażową
obsypać warstwą żwiru o grubości co najmniej 20cm, od góry i obsypkę
zabezpieczyć warstwą geowłókniny. Z SDz-1 rurą kanalizacyjną o średnicy fi
150 ze spadkiem 1,5% do studzienki kanalizacyjnej SK-1 z rury karbowanej
φ 315 mm o głębokości h = 240 cm. i dalej rurą kanalizacyjną ze spadkiem
1,5% o średnicy fi150 do studzienki kanalizacyjnej SK-2 o głębokości h =
310 cm z rury karbowanej φ315 mm Wody ze studni
SK-2- rurą
kanalizacyjną ze spadkiem ~3,0% o średnicy fi150 do studni SK-3 o
głębokości h = 220 cm z kręgów betonowych φ 800 mm, z której wody
odprowadzić ,do kanalizacji istniejącej Studnie zakończyć pokrywą żeliwną
lub betonową)
- Ciąg drenarski SD-4...SDz-2...SK-2...SK-3
Ciąg drenu stanowiący odwodnienie południowej części budynku (od strony
polderu). Studnię kontrolno-rewizyjną SD-4 wykonać z rury karbowanej φ315
mm o głębokości odpowiednio h = 260 cm, osadzonych na podsypce ze żwiru
i zakończonych stożkiem betonowym z pokrywą. Odcinek drenażu wykonać
w ciągu drenarskim SD-4...SDz-2 z
ułożonej równolegle do muru,
perforowanej rury drenarskiej o średnicy 113 mm, z zachowaniem 0,5%
spadku do studni drenarskiej zbiorczej SDz-2 o głębokości h = 270 cm . Rurę
obsypać warstwą żwiru o grubości co najmniej 20cm, od góry zabezpieczyć
obsypkę warstwą geowłókniny. Z SDz-2 rurą kanalizacyjną ze spadkiem 1,5%
o średnicy fi 150 do studzienki kanalizacyjnej SK-2 o głębokości
h = 310
cm z rury karbowanej φ315 mm Wody ze studni SK-2- rurą kanalizacyjną ze
spadkiem ~3,0% o średnicy fi150 do studni SK-3 o głębokości h = 220 cm z
kręgów betonowych φ 800 mm, z której wody odprowadzić ,do kanalizacji
istniejącej Studnie zakończyć pokrywą żeliwną lub betonową)
-

Ciąg drenarski ..SD-5...SDz-3...SK-4...SK-5...SK-6...SK-7
Ciąg drenarski stanowiący odwodnienie budynku od strony wejścia
głównego.( strona północno zachodnia). Studnię kontrolno-rewizyjną SD-5 ,
wykonać z rury karbowanej φ 315 mm o głębokości h = 225 cm,, osadzonej na
podsypce ze żwiru i zakończonych stożkiem betonowym z pokrywą (betonową
17
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lub żeliwną). Odcinek drenażu należy wykonać z ułożonej równolegle do
muru, perforowanej rury drenarskiej o średnicy 113 mm, z zachowaniem 0,5%
spadku do studni zbiorczej z rury karbowanej φ 315 mm SDz-3 o głębokości h
= 225 cm. Rurę drenażową obsypać warstwą żwiru o grubości co najmniej
20cm, od góry i obsypkę zabezpieczyć warstwą geowłókniny. Z SDz-1 rurą
kanalizacyjną ze spadkiem 1,5%
o średnicy fi 150 do studzienki
kanalizacyjnej SK-4 z rury karbowanej φ 315 mm o głębokości h = 230 cm. i
dalej rurą kanalizacyjną ze spadkiem 1,5% o średnicy fi150 do studzienki
kanalizacyjnej SK-5 o głębokości h = 265 cm z rury karbowanej φ315 mm a
następnie rurą kanalizacyjną ze spadkiem 1,5% do studzienki kanalizacyjnej
SK-6 o głębokości h = 320 cm z rury karbowanej φ315 mm Wody ze studni
SK-6- rurą kanalizacyjną ze spadkiem ~3,0% o średnicy fi150 do studni SK7 o głębokości h = 250 cm z kręgów betonowych φ 800 mm, z której wody
odprowadzić ,do kanalizacji istniejącej Studnie zakończyć pokrywą żeliwną
lub betonową Rury ułożyć z zachowaniem 1,5% spadku.
- Ciąg drenarski SD-6...SDz-4....SK-6...SK-7
Ciąg drenu stanowiący odwodnienie południowej części budynku (od strony
polderu). Studnię kontrolno-rewizyjną SD-6 wykonać z rury karbowanej φ315
mm o głębokości odpowiednio h = 257 cm, osadzonych na podsypce ze żwiru
i zakończonych stożkiem betonowym z pokrywą. Odcinek drenażu wykonać
w ciągu drenarskim SD-6...SDz-4 z
ułożonej równolegle do muru,
perforowanej rury drenarskiej o średnicy 113 mm, z zachowaniem 0,5%
spadku do studni drenarskiej zbiorczej SDz-4 o głębokości h = 265 cm . Rurę
obsypać warstwą żwiru o grubości co najmniej 20cm, od góry zabezpieczyć
obsypkę warstwą geowłókniny. Z SDz-4 rurą kanalizacyjną ze spadkiem 2% o
średnicy fi 150 do studzienki kanalizacyjnej SK-6 o głębokości h = 320 cm z
rury karbowanej φ315 mm Wody ze studni SK-6- rurą kanalizacyjną ze
spadkiem ~3,0% o średnicy fi150 do studni SK-7 o głębokości h = 250 cm z
kręgów betonowych φ 800 mm, z której wody odprowadzić ,do kanalizacji
istniejącej Studnie zakończyć pokrywą żeliwną lub betonową)
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II INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I
OCHRONIE ZDROWIA
Realizacja robót wymaga zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom
zatrudnionym przy budowie, osobom zatrudnionym w pałacu i postronnym,
korzystającym z parku, chodników i dróg otaczających pałac.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót głównie przez
przedsiębiorstwo specjalistyczne branży budowlanej, wyspecjalizowane w robotach
izolacyjnych nie tylko ścian, ale dachów, tarasów i wykończeniowych. Budowa
może zostać w sposób naturalny podzielona na roboty zewnętrzne przy zakładaniu
poziomych i pionowych izolacji wtórnych, udrożnieniu rur, remontu tarasów,
renowacji kamiennego cokołu, odtworzeniu opaski, w tym płaszczyzn kamiennych
przy pałacu i wewnętrzne związane z iniekcją i wykonywaniem tynków
renowacyjnych.
Budynek pałacowy obecny kształt zawdzięcza projektowi z końca XVIII
wieku. W jego części podziemnej zlokalizowana jest restauracja, z częścią kuchenną i
salami konsumpcyjnymi.
Posadowiony jest on na głębokości ~2,3 m poniżej terenu, na fundamentach
ławowych, wykonanych z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie wapiennej.
Przylegający do ściany zewnętrznej pałacu betonowy mur oporowy od strony
polderu, widoczny w odkrywce fundamentu, dzieło najprawdopodobniej powojenne,
jest posadowiony na tym samym poziomie. Ściany piwniczne również wykonano z
cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie wapiennej. Nad piwnicami sklepienia z
cegieł o kształtach łukowych pełnych i krzyżowe.
Wykończenie najniższych przyziemnych partii muru to jest lica zewnętrznego
pałacu stanowią płyty z piaskowca, zespolone ze ścianą zalewką wapienno
cementową, uzupełnione płytami betonowymi, polerowanymi. Do budynku
przylegają trzy tarasy. Podstawowy od strony polderu , pozostałe przy ścianach
szczytowych. Taras od strony północnej nie jest podpiwniczony, co wynika z
informacji od użytkownika, z wniosków z powstałego odkształcenia jak i odkrywki
opisanej w ekspertyzie. Taras od strony południowej rozciąga się nad
pomieszczeniami kuchni.
W ścianach zewnętrznych nie stwierdzono istnienia przepon izolacyjnych, ani
poziomych, ani pionowych.
19

Izolacja murów piwnic i fundamentów oraz remont tarasów

Budynek Pałacowy. .Jabłonna

1.1.Izolacja wtórna pozioma
Z wykopu głębokiego, wąsko przestrzennego, o umocnionej pionowej skarpie, przy
ścianach piwnicznych, przewidziane jest wykonanie przepony poziomej metodami
iniekcji mineralnej .
1.2. Izolacja wtórna pionowa
Na ścianach piwnicznych zewnętrznych przewidziane jest uformowanie izolacji
pionowej, przeciwwilgociowej, zespolonej z przeponą poziomą i osłonięcie jej przed
zniszczeniem ze strony gruntu płytami styropianowymi.
1.3. Drenaż opaskowy
W wykopach przy pałacu wykonany zostanie drenaż opaskowy, z odprowadzeniem
wód opadowych i zapuszczeniem studni z kręgów.
1.4. Tarasy
Remontowi poddane zostaną wszystkie tarasy
1.5.Tynk renowacyjny
Na wszystkich dostępnych płaszczyznach ścian zewnętrznych, od strony
wewnętrznej, nadmiernie zawilgoconych, założony zostanie nowy renowacyjny,
cechujący się wysoką porowatością.
1.6.Renowacja kamiennej okładziny
Kamień okładzinowy na całej powierzchni zostanie oczyszczony szlifierkami
ręcznymi (mogą być piaskownice) i pokryty warstwą materiału zabezpieczającego
przed pochłanianiem wilgoci.

2.. Wykaz istniejących obiektów budowlanych objętych remontem
Front robót skupiać się będzie w poziomie kondygnacji podziemnej, głównie
od jej stron zewnętrznych i z konieczności obejmie drogę (drogi) dla zaopatrzenia
kondygnacji w materiały i wywiezienie odpadów. Zajęty więc zostanie czasowo pas
powierzchni przylegający do budynku od stron zewnętrznych.
Przewidziane jest również czasowe zajęcie pasów przy ścianie zewnętrznej od strony
wewnętrznej, dla położenia tynków renowacyjnych i pasa iniekcji poziomej, z drugiej
strony.
Do frontu robót należy zaliczyć i drogi dowozu materiałów i wywozu
odpadów. Ich trasy muszą zostać wyznaczone.
W pobliżu pałacu wydzielony zostanie obszar na plac budowy.
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3.Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie
Front robót jak już wspomniano skupiać się będzie w kondygnacji podziemia i
w pasie przylegającym do budynku o szerokości ~3,0 m od strony frontowej i od
polderu. Poszerzony on zostanie o tarasy i bezpośrednio o miejsca do nich
przylegające. Zagrożenie może sprawiać głęboki wykop ~2,5 m, wokół budynku,
którego skarpy pionowe muszą zostać umocnione. Zagrożeniem dla zatrudnionych w
pałacu może być też konieczność prowadzenia robót podczas pracy cały czas czynnej
instytucji. Wygrodzenie terenu budowy (front robót zewnętrznych)jest konieczne na
okres prowadzenia robót.
Do budynku prowadzi szereg kabli i przewodów. Nie wszystkie one są czynne.
P|o wyłączeniu energii wymagane jest sprawdzenie urządzeniem elektronicznym do
szukania przewodów, czy zostały wyłączone.
Konieczne jest jego oznakowanie i wykonanie barierek, które zapobiegłyby
wpadce do wykopu. Nad wykopem konieczne jest wykonanie daszków
zabezpieczających przed wodą.
Dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych istnieje konieczność
montażu kabin przenośnych,
Budowa wymaga stałego oświetlenia. Podłączenie energii elektrycznej musi
wykonać rzemieślnik o wymaganych kwalifikacjach.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót
Dotyczy ono kilku przypadków, a mianowicie.
Pierwszy związany jest z pracą przy wykonywaniu wąskich i głębokich
wykopów, których skarpy pionowe muszą zostać umocnione. Wymagane jest
postawienie barierek o wysokości 1,1 m, w odległości nie mniejszej niż 1 m od
skarpy. Należy uniemożliwić (zabronić nie wystarczy) wchodzenie do wykopu po
umocnieniach (rozporach). Zejścia do wykopu w odległościach nie mniejszych niż
10 m. Składowanie urobku w odległości >0,6 m. Założono tylko prace ręczne przy
wykopie.
Drugi przypadek obejmuje urządzenia transportowe. Poruszanie się ich jest
dopuszczalne w odległości >1 m, od skarpy. Również transport materiałów do
wewnątrz musi odbywać się wyznaczonymi drogami, nie stwarzając zagrożenia.
Trzeci przypadek dotyczy używania tylko sprawnych narzędzi. Do nich
zaliczają się elektryczne, ręczne Roboty wykonywać muszą pracownicy o
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wymaganych kwalifikacjach. Energia do urządzenia musi być podłączona w sposób
profesjonalny. Niedopuszczalna jest prowizorka. Wszelkie urządzenia muszą być
sprawne i pochodzić z oryginalnych kompletów.
Czwartym elementem mogącym sprawiać zagrożenie jest rozbiórka zbędnych
elementów kamiennych, okładzinowych, na ścianie poniżej opaski za pomocą
młotów wibracyjnych, ręcznych i wywożenie urobku na zwałkę.
Piątym elementem niebezpiecznym jest czyszczenie powierzchni metodami
strumieniowo ciernymi, przy użyciu narzędzi z otwartym lub zamkniętym obiegiem
ścierniwa.
Szóstym elementem niebezpiecznym będą kable prowadzone przy budynku. Po
ich wykryciu przyrządem( przed przystąpieniem do wykopu należy wyłączyć
energię), a kabel zabezpieczyć przed zniszczeniem.
Siódmym elementem niebezpiecznym jest zapuszczanie studni z kręgów,
głębokość poniżej warstwy z gruntów spoistych. Wymaga jest szczególna ostrożność
przy podawaniu kręgów.
Opuszczenie frontu robót w wyniku tzw ewakuacji jest bardzo proste.

5.Szkolenie pracowników i zasady bezpieczeństwa na budowie
Zasady bezpieczeństwa na budowie wymagają dostosowania się do
następujących rygorów:
1. Pracownicy muszą być ubrani w odpowiednią odzież roboczą
2. Pracownicy muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia.
3. Pracownicy muszą być kierowani przez majstra, którego wyznacza firma
wykonująca roboty. Majster musi cały czas przebywać na budowie.
4. Pracownicy poza szkoleniem BHP muszą przejść szkolenie
stanowiskowe.
5. Prace transportowe , dowóz i wywóz wymagają wyznaczenia osoby
zabezpieczającej bezpieczeństwo osobom postronnym.
Załącznikiem do opracowania winny być oświadczenia o zatrudnianiu na
budowie pracowników z aktualnym świadectwem zdrowia, przeszkolonych na
stanowiskach i pod względem BHP i zobowiązanych do przestrzegania wymagań
BHP i ubezpieczonych.
Podczas realizacji robót konieczny jest nadzór przez wyznaczonego
pracownika Pałacu, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem pracowników Pałacu,
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porządkiem na placu budowy i wyłączaniem energii z zajętego obszaru robót.
Niezależnie od powyższych wskazań, przy opracowywaniu planu bioz należy
uwzględnić:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.02.2003 roku, w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz 401).
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 roku w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr
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II. ZAŁĄCZNIKI
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Z.1. Rzędne drenażu
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RZĘDNE DRENAŻU
nazwa rz. TERENU rz. dna RURY

SPADEK
ODLEGŁOŚĆ do
[%] do
rz. STUDZIENKI H STUDZIENKI
studzienki
studzienki
poniżej
poniżej

SD1
SD2
SD3
SDZ1
SK1
SK2
SK3

81,49
81,49
81,49
81,19
81,19
81,71
79,5

79,86
79,76
79,72
79,67
79,43
79,21
78,51

79,24
79,14
79,09
79,04
78,79
78,61
77,30

2,25
2,35
2,40
2,15
2,40
3,10
2,20

0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
3

19,95
8,78
8,85
16,46
14,02
23,61

SD4
SDz2
SK2

81,86
81,86
81,71

79,86
79,78
79,53

79,26
79,16
78,61

2,6
2,70
3,10

0,5
2

16,05
12,5

nazwa rz. TERENU rz. dna RURY

SPADEK
ODLEGŁOŚĆ do
[%] do
rz. STUDZIENKI H STUDZIENKI
studzienki
studzienki
poniżej
poniżej

SD5
SDZ3
SK4
SK5
SK6
SK7

81,49
81,4
81,31
81,3
81,6
79,5

79,86
79,76
79,59
79,27
79,05
78,35

79,24
79,15
79,01
78,65
78,40
77,00

2,25
2,25
2,30
2,65
3,20
2,50

0,5
1,5
1,5
1,5
3

20,25
11,43
21,46
14,08
23,42

SD6
SDZ4
SK6

81,83
81,83
81,6

79,86
79,78
79,47

79,28
79,18
78,86

2,55
2,65
3,20

0,5
2

16,31
15,55
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III. RYSUNKI
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