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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Opis stanu istniej ącego  
 
Schody w budynku „starym” są wykonane w konstrukcji drewnianej jako 
policzkowe, dwubiegowe. Stopnie są wyłoŜone wykładziną PCV, krawędzie 
zabezpieczone kątownikami z aluminium. Balustrada jest drewniana, elementy 
pionowe są w rozstawie 15cm.  
PoniŜej spocznika na półpiętrze znajdują się drzwi na boisko i dalej do Sali 
gimnastycznej. Między posadzką a spodem belki spocznikowej jest 180cm, a 
światło przejścia w drzwiach na boisko wynosi h=188cm. 
Z powodów jak wyŜej, projektuje się nowe schody, które zapewnią spełnienie  
budowlanych normatywów oraz polepszą warunki komunikacji wewnętrznej.    
 
Charakterystyczne parametry istniejące : 

- wymiary stopni b x h = 35 x 17 cm     
- ilość stopni : bieg dolny 13szt., bieg górny - 7 szt.  
- pokonana róŜnica poziomów = 3,40 m. 

 
Przez całą szerokość budynku od ulicy Poznańskiej do drzwi na boisko biegnie po 
ścianie, wzdłuŜ klatki schodowej rura gazowa. Jest to instalacja wewnętrzna, która 
biegnie dalej do parterowego budynku przy boisku. 
 
Przy drzwiach na boisko oraz na spoczniku półpiętra są zamontowane grzejniki 
c.o.   
Przed wejściem do budynku jest stopień wysokości 15cm, który moŜna 
zlikwidować i powiększyć wysokość otworu drzwiowego bez ingerencji w 
nadproŜe. 
 
2. Opis stanu projektowanego  
 
2.1. Projektuje się przebudowę schodów wewnętrznych z poziomu parteru na   
       poziom pierwszego piętra w „starym” budynku szkolnym. 
 
Charakterystyczne parametry : 

- wymiary stopni b x h = 27 x 17 cm     
- ilość stopni : bieg dolny 13szt., bieg górny - 7 szt.  
- pokonana róŜnica poziomów = 3,40 m. 

 
Układ konstrukcyjny schodów :  
Schody  projektuje się jako płytowe, częściowo zamocowane : 
płyty biegowe i płyta spocznikowa na półpiętrze oparte na belkach spocznikowych 
wolnopodpartych, zakotwionych w istniejących ścianach poprzecznych klatki 
schodowej. Górny bieg nie obciąŜa istniejącej konstrukcji drewnianego stropu nad 
parterem.  
 
Dylatacja : pomiędzy ścianą budynku a wylewanymi schodami  pozostawić 
szczelinę dylatacyjną szer.2cm, którą wypełnić styropianem. 
 
Parametry schodów Ŝelbetowych :  
- beton B-15, stal zbrojeniowa i profilowa St3SX, 
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- płyta biegowa dolna i górna – grubość 15 cm zbrojona prętami  Φ 12 A-I, co  
  drugi pręt odgięty przy podporze, pręty rozdzielcze  Φ 6  A–0 co 20cm,   
- płyta spocznikowa  – grubość 13 cm zbrojona prętami  Φ 10 A-I, co drugi pręt   
  odgięty przy podporze, pręty rozdzielcze  Φ 6  A–0 co 20cm., 
- belki spocznikowe : 
  * dla biegu dolnego i górnego z 2 ceowników 140 St3SX, 
  * na poziomie spocznika 1 piętra z 2 ceowników 100 St3SX, 
  * dla spocznika na półpiętrze, przy ścianie zewnętrznej z 2 ceowników 80 St3SX. 
  
Materiały wyko ńczeniowe : 
- stopnie obłoŜyć płytami z lastriko : podstopnice gr.3cm i nastopnice gr.4cm, 
  w kolorze jasnoszarym np. wg oferty PBTours www.pbtours.com oznaczonym 
  symbolem WS-07 7433, 
- spocznik półpiętra wykończyć płytkami z lastriko gr.4cm, 
- płaszczyznę boczną biegów ( w „duszy”) wykończyć tynkiem mozaikowym  
  w kolorze biało –czerwonym, 
- „podniebienie” biegów i spocznika  wykończyć tynkiem mozaikowym, w kolorze  
   biało –czerwonym, 
- wnękę wzdłuŜ schodów (w której osadzić pochwyt drewniany) wykończyć  
  tynkiem mozaikowym, w kolorze czerwono- czarnym, 
- wzdłuŜ stopni i spocznika półpiętra wykonać cokół z płytek lastrika  w kolorze  
  stopni, wysokości 5 cm ( do 8cm), 
- elementy stalowe balustrady pomalować emalią do metalu w kolorze  
  ciemnoczerwonym wg katalogu Nobilem RAL 3002, 
- posadzkę parteru na powierzchni klatki schodowej i holu, wykonać z płytek typu  
  gres grubości minimum 1cm w kolorze i fakturze   zbliŜonej do płytek lastriko na  
 schodach. 
 
Nastopnice schodów i posadzka parteru muszą być wykończone tak aby były 
antypoślizgowe.  
  
Balustrada  wzdłuŜ biegu oraz na spoczniku górnym powinna mieć wysokość  
minimum 110cm a maksymalny prześwit między elementami wypełnienia 
balustrady wynosi 12cm. Poręcz naleŜy zakończyć w sposób zapewniający 
bezpieczne uŜytkowanie (zaokrąglone krawędzie).  
Na ścianie wzdłuŜ biegów wykonać wnękę bxh = 26x 7cm, w której osadzić 
pochwyt drewniany taki jak na balustradzie. 

 
2.2. Powiększenie otworu drzwiowego ( wyjście na boisko), poprzez obniŜenie 
posadzki na długości schodów . 
NaleŜy rozebrać zewnętrzny podest z kostki betonowej i osadzić nowe drzwi z 
przejściem o wysokości 2,0m. RóŜnicę poziomów = 18cm pokonać przez ułoŜenie 
posadzki w spadku = 5% co ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.  
 
2.3. Roboty towarzyszące, które wystąpią przy przebudowie schodów i drzwi to : 
a/ demontaŜ i ponowny montaŜ odcinków instalacji c.o. i 2 grzejników, 
b/ usunięcie posadzki z płytek lastriko na poziomie parteru i ułoŜenie nowej  
    posadzki z płytek typu gres, 
c/ skucie tynków cem-wap. wzdłuŜ stopni nowych biegów i spocznika półpiętra  
    i wykonanie nowego tynku mozaikowego,  
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d/ malowanie ścian i stropów z przygotowaniem podłoŜa w klatce schodowej i holu 
    od strony ul. Poznańskiej, 
e/ ułoŜenie chodnika w miejscu rozebranego stopnia zewnętrznego z kostki, którą  
    wcześniej zdemontowano, 
f/ wykonanie wyprawek tynkarskich wokół drzwi zewnętrznych : tynk mozaikowy  
   na cokole i tynk strukturalny powyŜej cokołu, 
g/ wykonanie nowego opierzenia z blachy ocynkowanej na długości elewacji  
    z drzwiami (– w razie konieczności). 
   
 
3. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elemen tów budynku 
 
1. Stan podłoŜa gruntowego – podłoŜe jest ustabilizowane, w strefie  
    oddziaływania  na fundamenty nie zachodzą Ŝadne zmiany od obciąŜenia 
    budynkiem ani naziomem. 
2. Fundamenty i ściany konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym, nie  
    ma ubytków, pęknięć, zarysowań ani odchyleń od płaszczyzny pionowej. 
3. Stropy są wykonane jako belkowe drewniane z wypełnieniem wełną mineralną  
    (remont w 2006r.) i ich stan jest poprawny i nie wymaga Ŝadnych napraw. 
4. Konstrukcja dachowa – drewniana więźba dachowa remontowana w 2006r.   
    jest w dobrym stanie technicznym.  
5. Schody wewnętrzne w budynku „starym” są wykonane w konstrukcji drewnianej  
    jako policzkowe, dwubiegowe. Stopnie są wyłoŜone wykładziną rulonową,  
    krawędzie zabezpieczone kątownikami z aluminium. Balustrada jest drewniana,  
    elementy pionowe są w rozstawie 15cm.  
    PoniŜej spocznika na półpiętrze znajdują się drzwi na boisko i dalej do Sali   
    gimnastycznej. Między posadzką a spodem belki spocznikowej jest 180cm,  
    a światło przejścia w drzwiach na boisko wynosi h=188cm. 
 
Wniosek ko ńcowy  : stan techniczny konstrukcji budynku wg powyŜszej oceny  
jest odpowiedni dla przeprowadzenia remontu polegającego ma przebudowie 
schodów drewnianych na schody Ŝelbetowe.  
Wykonanie nowych schodów wg niniejszego projektu zapewni spełnienie 
normatywów budowlanych oraz polepszenie warunków komunikacji wewnętrznej.    
 
4 .  Uwagi ko ńcowe 
 
1. Roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi Polskimi  

Normami . 
2.  Roboty prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami. 
3.  Odstępstwa i zmiany w projekcie są moŜliwe jedynie za zgodą osoby  
     z uprawnieniami budowlanymi w zakresie konstrukcji budowlanych. 
 
 

                                                                              
Opracowała : 

Poznań, grudzień 2007                                               inŜ. Ewa Owsianowska 
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                           OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, Ŝe niniejszy projekt budowlany „Remontu wewnętrznej 
klatki schodowej  w budynku Liceum przy ul. Poznańskiej 2 w Kórniku”  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej . 
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inŜ. Ewa Owsianowska      

 
 
 
 


