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0. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego wybranych
obiektów Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy. Ekspertyza ma na celu określenie możliwości
dalszego bezpiecznego eksponowania obiektów, wskazanie sposobu i zakresu niezbędnego
remontu zabezpieczającego i konserwującego, bez zamiaru przywracania funkcji użytkowych.
2. Zestawienie obiektów objętych ekspertyzą
•
•
•
•

3 wieże stalowe po prawej stronie wyrobiska, oznaczone A1, A2, A3
3 wieże stalowe po lewej stronie wyrobiska, oznaczone C1, C2, C3
4 budynki po prawej stronie wyrobiska, oznaczone B1, B2, B3, B4
Kanały liniowe podziemne na kable.

3. Opis konstrukcji obiektów
Wieże stalowe oznaczone literą A zlokalizowane po stronie południowo-wschodniej (prawej)
wyrobiska, tworzą pary, z uwagi na połączenie linami, z wieżami oznaczonymi literami C,
zlokalizowanymi po stronie północno-zachodniej (lewej) wyrobiska. Wieża A1 tworzy parę z
wieżą C1. Wszystkie budynki B1 ÷ B4 zlokalizowane są po prawej stronie wyrobiska.
Wieże A1, A2, C1 i C2 pochodzą z tego samego okresu budowy i mają prawie jednakową
konstrukcję. Wieże A3 i C3 wzniesiono później i ich konstrukcja różni się od konstrukcji
innych wież, głównie poprzez zastosowanie innych przekrojów elementów stalowych.
3.1. Wieża A1 i A2
Wieże A1, A2 mają jednakową konstrukcję i wyposażenie. Różnią się tylko długościami
głównych elementów i wysokościami ich przekrojów. Wieże mają słupy złożone z dwóch
gałęzi, zbieżnych ku górze, skratowanych prętami poziomymi i krzyżowymi. Gałęzie słupa
wieży A1 są wykonane z dwuteownika walcowanego stalowego I 260, a A2 z dwuteownika
I 280.
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Fot. 1. Wieża A1

Fot. 2. Wieża A2

Pionowość słupów utrzymywana jest za pomocą sztywnych pochyłych ściągów złożonych z
dwóch gałęzi, zbieżnych ku górze, skratowanych prętami poziomymi i krzyżowymi. Gałęzie
ściągu wieży A1 są wykonane z dwuteownika walcowanego stalowego I 200, a A2 z
dwuteownika I 220. Skratowanie słupów obu wież wykonano z jednakowych elementów.
Pierwszy dolny krzyżulec z 3 ryglami i krzyżulec wyższy, wykonano z kątownika stalowego
walcowanego L 55x55x8. Pozostałe elementy powyżej wykonano z kątownika walcowanego
L 55x55x6. Krzyżulce i rygle są podwójne, mocowane z dwóch stron gałęzi słupów.
Skratowanie ściągów obu wież wykonano z jednakowych elementów. Rygle są dwustronne z
kątownika walcowanego L 50x50x6, a krzyżulce jednostronne, jeden z kątownika L 50x6, a
drugi z pary, z płaskownika 50 x 10 mm. Pręty skratowania są mocowane do gałęzi słupów i
ściągów za pomocą 2 nitów, N-16 mm na słupach i N-12 mm na ściągach. Gałęzie słupów ze
ściągami połączone są trzpieniem stalowym o średnicy 86 mm. Przez oś tego trzpienia
przechodzi teoretyczna oś liny stalowej ф 49 mm, zaczepionej do wieży zlokalizowanej na
przeciwległym brzegu wyrobiska, od A1 do C1, a od A2 do C2. Liny mocowane są do
konstrukcji wież za pomocą odpowiedniego układu jarzm, obejm, nakładek i trzpieni. Stopy
słupów zakończone blachami stopowymi grubości min. 20 mm, a x b= 450 x 330 mm,
mocowanymi do słupa za pomocą dwustronnych, na dwóch kierunkach, kątowników L
120x80x12 i L 100x100x10, blach żeberkowych dostawionych po bokach, grubości 10 mm,
wszystko spięte nitami N-16. Blacha stopowa zamocowana jest do fundamentu dwoma
kotwami stalowymi, śrubowymi M27. Gałęzie słupów oparte są na masywnych blokach
fundamentowych, A1 wspólnym, A2 oddzielnym pod każdą nogę, wykonanych z bloków
kamiennych, granitowych i zaprawy cementowej. Gałęzie sztywnych ściągów wnikają w głąb
dużych masywnych bloków oporowo-fundamentowych, wykonanych z betonu i dużych
bloków kamiennych, granitowych. Na wysokości ok. 1,5 m poniżej połączenia słupów ze
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ściągiem zamontowane są pomosty rewizyjne, do których dostęp zapewniają drabiny
włazowe z pałąkami ochronnymi, zamocowane do jednej z nóg słupa. Konstrukcja pomostów
składa się z dwóch ceowników [100, zamocowanych nitami do gałęzi słupa, których
wspornikowe końce są rozgięte, aby lepiej podpierać belki nośne pomostu. Belki pomostu,
cztery ceowniki [140, oparte są na ww. [100, są wypuszczone na dwa niesymetryczne
wsporniki, wzmocnione dodatkowo zastrzałami z kątowników, opartymi na słupach.
Podłużnie do [140 zamocowane są kątowniki, których poziome półki służą do oparcia desek
podłogi pomostu, a pionowe zabezpieczają je przed przesuwem. Słupki balustrady pomostu
mocowane są do [140.
Na wieży zamocowane są różne elementy technologiczne, jak koła linowe transportowe, trasy
kablowe, ale są one aktualnie nie użytkowane, a elementy technologiczne zdemontowane.
3.2. Wieża A3
Wieża A3 ma jednakowy układ konstrukcyjny i wyposażenie jak wieże A1 i A2. Różni się
tylko długościami głównych elementów i rodzajem ich przekrojów. Wieża ma słup złożony z
dwóch gałęzi, zbieżnych ku górze, skratowanych prętami poziomymi i krzyżowymi. Gałęzie
słupa wieży są wykonane z ceownika walcowanego stalowego [ 300. Pionowość słupów
utrzymywana jest za pomocą sztywnych pochyłych ściągów, złożonych z dwóch
równoległych gałęzi. Gałęzie ściągu wieży wykonane są z ceownika walcowanego stalowego
[ 300. Skratowanie słupa wieży wykonano z kątowników, pierwszy rygiel z L 100 x 65 x 7,
dwa wyższe rygle z L 55x55x6, a pozostałe z L 50x50x6 (tylko pierwszy od góry z [100).
Wszystkie krzyżulce wykonano z kątownika L 50x50x6. Krzyżulce i rygle są podwójne,
mocowane z dwóch stron gałęzi słupów. Gałęzie ściągu połączone są dwustronnie
przewiązkami z blachy 480 x 200 x 10 mm. Pręty skratowania i przewiązki są mocowane do
gałęzi słupów i ściągów za pomocą 2 nitów, N-16 mm na słupach i N-12 mm na ściągach.
Gałęzie słupów ze ściągiem połączone są ze sobą za pomocą odpowiedniego zestawu
nakładek oporowych z kątowników, spiętych z łączonymi elementami za pomocą nitów N-16
mm. Przez oś tego połączenia przechodzi teoretyczna oś liny stalowej ϕ 49 mm, zaczepionej
do wieży zlokalizowanej na przeciwległym brzegu wyrobiska - C3. Liny mocowane są do
konstrukcji wież za pomocą odpowiedniego układu jarzm, obejm, nakładek i trzpieni. Stopy
słupów zakończone blachami stopowymi grubości min. 20 mm, a x b= 520 x 600 mm,
mocowanymi do słupa za pomocą dwustronnych, na dwóch kierunkach, kątowników
stalowych, blach żeberkowych dostawionych po bokach, grubości 10 mm, wszystko spięte
nitami N-16. Blacha stopowa zamocowana jest do fundamentu dwoma kotwami stalowymi,
śrubowymi M27. Gałęzie słupów oparte są na masywnych blokach fundamentowych,
wykonanych na mokro z betonu zbrojonego. Gałęzie sztywnych ściągów wnikają w głąb
dużego masywnego bloku oporowo-fundamentowego, wykonanego z betonu zbrojonego.
Kilkadziesiąt cm ponad fundamentem gałęzie ściągu są połączone przegubowo, za pomocą
stalowego trzpienia, z króćcem wbetonowanym w fundament ściągu.
Na wysokości ok. 1,2 m poniżej połączenia słupów ze ściągiem zamontowany jest pomost
rewizyjny, do którego dostęp zapewnia drabina włazowa z pałąkami ochronnymi,
zamocowana do jednej z nóg słupa. Konstrukcja pomost składa się z dwóch ceowników [100,
zamocowanych nitami do gałęzi słupa. Belki pomostu, cztery ceowniki [140, oparte są na ww.
[100, są wypuszczone na dwa niesymetryczne wsporniki, wzmocnione dodatkowo zastrzałami
z kątowników, opartymi na słupach. Podłużne [140 są dodatkowo spięte poprzecznymi [140.
Podłogę pomostu stanowiły kiedyś deski oparte na [140. Słupki balustrady pomostu
mocowane są do [140.
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Na wieży zamocowane są różne elementy technologiczne, jak koła linowe transportowe, trasy
kablowe, ale są one aktualnie nie użytkowane, a elementy technologiczne zdemontowane.

Fot. 3.Wieża A3

Fot. 4. Wieża C3

3.3. Wieża C1 i C2
Wieże C1 i C2 mają jednakową konstrukcję i wyposażenie. Różnią się tylko długościami
głównych elementów i wysokościami ich przekrojów. Wieże mają słupy złożone z dwóch
gałęzi, zbieżnych ku górze, skratowanych prętami poziomymi i krzyżowymi. Gałęzie słupa
wieży C1 i C2 są wykonane z dwuteownika walcowanego stalowego I 260. Pionowość
słupów utrzymywana jest za pomocą sztywnych pochyłych ściągów, złożonych z dwóch
gałęzi, zbieżnych ku górze, skratowanych prętami poziomymi i krzyżowymi. Gałęzie ściągu
wieży C1 są wykonane z dwuteownika walcowanego stalowego I 200, a C2 z dwuteownika
I 220. Skratowanie słupów i ściągów obu wież wykonano z jednakowych elementów. W
wieży C1 wszystkie rygle i jeden z krzyżulców w parze, wykonano z kątowników L50x50x6,
a drugi krzyżulec w parze z płaskownika 50 x 10 mm. Krzyżulce i rygle są podwójne,
mocowane z dwóch stron gałęzi słupów, tylko krzyżulce w ściągu są pojedyncze.
W wieży C2 rygle na słupie i ściągu oraz krzyżulce na słupie wykonano z kątowników L55
x 55 x6 i L50 x 50 x6. Krzyżulce na ściągu wykonano parami z kątownika L 50 x 50 x 6 i
płaskownika 50 x 10 mm. Pręty skratowania są mocowane do gałęzi słupów i ściągów za
pomocą 2 nitów, N-16 mm na słupach i N-12 mm na ściągach. Gałęzie słupów ze ściągami
połączone są trzpieniem stalowym o średnicy 86 mm. Przez oś tego trzpienia przechodzi
teoretyczna oś liny stalowej ϕ 49 mm, zaczepionej do wieży zlokalizowanej na przeciwległym
brzegu wyrobiska, od C1 do A1, a od C2 do A2. Liny mocowane są do konstrukcji wież za
pomocą odpowiedniego układu jarzm, obejm, nakładek i trzpieni. Stopy gałęzi słupa C2 są
zakończone blachami stopowymi grubości min. 20 mm, a x b= 450 x 330 mm, mocowanymi
do słupa za pomocą dwustronnych, na dwóch kierunkach, kątowników L 120x80x12 i L
100x100x10, blach żeberkowych dostawionych po bokach, grubości 10 mm, wszystko spięte
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nitami N-16. Blacha stopowa zamocowana jest do fundamentu dwoma kotwami stalowymi,
śrubowymi M27. W wieży C1 gałęzie słupa oparte są na specjalnych kutych łożyskach, z
trzpieniem ϕ 70 mm, tworząc podparcie przegubowe. Ten sposób oparcia jest bardziej
stabilny niż w wieży C2. Gałęzie słupów, obu wież, oparte są na masywnych blokach
fundamentowych, wykonanych z bloków kamiennych, granitowych i zaprawy cementowej.
Gałęzie sztywnych ściągów wnikają w głąb dużych masywnych bloków oporowofundamentowych, wykonanych z betonu i dużych bloków kamiennych, granitowych. Na
wysokości ok. 1,8 m poniżej połączenia słupów ze ściągiem zamontowane są pomosty
rewizyjne, do których dostęp zapewniają drabiny włazowe z pałąkami ochronnymi,
zamocowane do jednej z nóg słupa. Konstrukcja pomostów składa się z dwóch ceowników
[100, zamocowanych nitami do gałęzi słupa, których wspornikowe końce są rozgięte, aby
lepiej podpierać belki nośne pomostu. Belki pomostu, cztery ceowniki [100, oparte są na ww.
[100, są wypuszczone na dwa niesymetryczne wsporniki, wzmocnione dodatkowo zastrzałami
z kątowników, opartymi na słupach. Podłużne [100, ułożone półkami do góry, a do środników
przyspawane rurowe słupki balustrad. Na wieży zamocowane są różne elementy
technologiczne, jak koła linowe transportowe, trasy kablowe, ale są one aktualnie nie
użytkowane, a elementy technologiczne zdemontowane.

Fot. 5. Wieża C1

Fot. 6. Wieża C2

3.4. Wieża C3
Wieża C3 ma jednakowy układ konstrukcyjny i wyposażenie, za wyjątkiem pomostu
rewizyjnego, którego nie ma, jak wieże C1 i C2. Różni się tylko długościami głównych
elementów i rodzajem ich przekrojów. Wieża ma słup złożony z dwóch gałęzi, zbieżnych ku
górze, skratowanych prętami poziomymi i krzyżowymi. Gałęzie słupa wieży są wykonane z
ceownika walcowanego stalowego [300. Pionowość słupów utrzymywana jest za pomocą
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sztywnych pochyłych ściągów, złożonych z dwóch równoległych gałęzi. Gałęzie ściągu wieży
wykonane są z ceownika walcowanego stalowego [300. Skratowanie słupa wieży wykonano
z kątowników, pierwszy dolny rygiel z L 100x65x8, a wyższe z L 55x55x7, w dwóch polach
z L 50x50x6 (tylko drugi od góry z [120). Wszystkie krzyżulce wykonano z kątownika L
50x50x6. Krzyżulce i rygle są podwójne, mocowane z dwóch stron gałęzi słupów. Gałęzie
ściągu połączone są dwustronnie przewiązkami z blachy 470 x 200 x 10 mm. Pręty
skratowania i przewiązki są mocowane do gałęzi słupów i ściągów za pomocą 2 nitów, N-16
mm na słupach i N-12 mm na ściągach. Gałęzie słupów ze ściągiem połączone są ze sobą za
pomocą odpowiedniego zestawu nakładek oporowych z kątowników, spiętych z łączonymi
elementami za pomocą nitów N-16 mm. Przez oś tego połączenia przechodzi teoretyczna oś
liny stalowej ϕ 49 mm, zaczepionej do wieży zlokalizowanej na przeciwległym brzegu
wyrobiska - A3. Liny mocowane są do konstrukcji wież za pomocą odpowiedniego układu
jarzm, obejm, nakładek i trzpieni. Stopy słupów zakończone blachami stopowymi grubości
min. 20 mm, a x b= 520 x 500 mm, mocowanymi do słupa za pomocą dwustronnych, na
dwóch kierunkach, kątowników L 120x80x12 i L 100x100x10, blach żeberkowych
dostawionych po bokach, grubości 10 mm, wszystko spięte nitami N-16. Blacha stopowa
zamocowana jest do fundamentu dwoma kotwami stalowymi, śrubowymi M27. Gałęzie
słupów oparte są na masywnych blokach fundamentowych, oddzielnych pod każdą nogę,
wykonanych z betonu zbrojonego. Gałęzie sztywnych ściągów wnikają w głąb dużego
masywnego bloku oporowo-fundamentowego, umieszczonego w studni o głębokości 1,75 m i
wymiarach w rzucie 2,2 x 2,2 m, wykonanego z betonu i dużych bloków kamiennych,
granitowych. Na wieży zamocowane są różne elementy technologiczne, jak koła linowe
transportowe, trasy kablowe, ale są one aktualnie nie użytkowane, a elementy technologiczne
zdemontowane.

Fot. 7. Budynek B1

Fot. 8. Budynek B2

3.5. Budynki B1 i B2
Budynki oznaczone B1 – B3 były budynkami technicznymi, w których umieszczone były
silniki i bębny linowe do napędu lin podciągających i przeciągających bloki kamienne,
transportowane na rozpiętych linach stalowych ϕ 49mm. Stoją one pod ściągami sztywnymi
wież typu A, od strony wyrobiska. Budynki mają jednoprzestrzenne, jednokondygnacyjne
wnętrze. Ściany zewnętrzne posadowione są na ławach kamienno-betonowych i murowane z
bloczków prefabrykowanych betonowych, bloków kamiennych i cegły ceramicznej pełnej, na
zaprawie cementowo-wapiennej, na grubość muru 25 cm. Nadproża małe kamienne, większe
żelbetowe, belkowe. Ściany były dwustronnie tynkowane. Konstrukcje stropodachu
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budynków B1 i B2 nie zachowały się, ale można przypuszczać, po zachowanych resztkach, że
były to stropodachy o konstrukcji drewnianej, belkowej. Dach o jednostronnym spadku,
pokryty papą na deskowaniu pełnym. W konstrukcji dachu wykonane były otwory na
przejście lin napędowych. Prawdopodobnie na jednej krawędzi dachu były założone rynny i
rury spustowe. We wnętrzu budynków zachowały się resztki betonowych fundamentów i
osadzonych w nich elementach stalowych, które kiedyś służyły do zamocowania silników i
bębnów linowych. Okna i drzwi nie zachowały się i trudno określić ich rodzaj.
3.6. Budynek B3
Budynek B3 miał takie same przeznaczenie jak budynki B1, B2, ale z uwagi na późniejsze
powstanie, ma pewne różnice konstrukcyjne. Ławy fundamentowe są żelbetowe, Ściany
murowane z cegły ceramicznej pełnej, Nadproża żelbetowe, belkowe. Ściany są dwustronnie
tynkowane. Stropodach z płyty żelbetowej monolitycznej, opartej na 3 belkach żelbetowych,
dwie będące wieńcami murów, a jedna w miejscu załamania połaci dachu. Dach kryty papą na
płycie żelbetowej. W płycie stropodachu wykonane są otwory na przejście lin napędowych.
We wnętrzu zachowały się części stalowe oprzyrządowania napędu lin, łącznie z jednym
bębnem linowym. Pod budynkiem B3 i po jego bokach wykonane są podziemne kanały
techniczne kablowe, o konstrukcji żelbetowej, przykryte płytami żelbetowymi i przysypane
ziemią. Okna i drzwi, jak w poprzednich budynkach nie zachowały się, za wyjątkiem jednej
stalowej ramy okiennej.

Fot. 9. Budynek B3

Fot. 10. Budynek B4

3.7. Budynek B4
Budynek B4 był prawdopodobnie budynkiem technicznym i obserwacyjnym. Jest on
jednokondygnacyjny z płytkim podpiwniczeniem. Ławy fundamentowe wykonane są z
betonu zbrojonego, ściany fundamentowe murowane z bloków kamiennych. Ściany parteru, o
grubości 25 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo – wapiennej.
Nadproża żelbetowe belkowe. Ściany dwustronnie otynkowane tynkiem zwykłym wapiennocementowym. Strop nad piwnicą monolityczny żelbetowy, płytowy, w części z dużym
otworem do piwnicy. Stropodach również żelbetowy płytowy. Płyty są ułożone w
dwuspadowym spadku od żelbetowej belki kalenicowej. Na krawędziach prostopadłych do
okapów wymurowane są z cegły ścianki attykowe. Dach pokryty jest papą asfaltową.
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Na parter prowadzą zewnętrzne schody jednobiegowe z podestem, o konstrukcji żelbetowej,
płytowej. Do piwnicy prowadzą schody masywne z bloczków kamiennych, ułożone na
gruncie. Nie ma śladów jakiego rodzaju była stolarka w budynku, pozostały tylko stalowe
zawiasy od okiennic zewnętrznych.
3.8. Kanały liniowe podziemne
Do budynku B4, od stron bocznych do wieży A3, prowadzone są pod ziemią kanały
technologiczne, prawdopodobnie kablowe. Są to korytka żelbetowe monolityczne, przykryte
prefabrykowanymi płytami żelbetowymi i przysypane gruntem porośniętym trawą. Szerokość
kanału wynosi około 50 cm, a głębokość 30 cm. W kilku miejscach kanały są szersze i
głębsze, tworząc komory, których przekrycie żelbetowe wzmocnione jest belkami stalowymi.

Fot. 11. Kanał kablowy

Fot. 12. Pomiar grubości środnika słupa wieży

4. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektów objętych ekspertyzą
Podczas prowadzenia prac w terenie wykonano przegląd stanu technicznego wszystkich
wybranych obiektów przy wyrobisku kamieniołomu na terenie obozu koncentracyjnego.
Wykonano pomiary aktualnej grubości wybranych elementów stalowych wież oraz przegląd
stanu powłok malarskich, na których podstawie oceniono stan korozji elementów stalowych
konstrukcji. Specjalistyczna firma wykonała badania nieniszczące defektoskopem stanu
technicznego lin stalowych rozpiętych pomiędzy wieżami. Stan korozji zapraw, którymi
spajano murowane kamienne bloki fundamentowe i betonu na blokach betonowych, oceniono
na podstawie ostukiwania młotkiem. Dokładne badania wytrzymałościowe betonu nie miały
tu uzasadnienia, gdyż naprężenia w betonie są bardzo małe, są to elementy balastowe lub
potężny blok jest dociskany blachą stalową słupa wieży. Powierzchniowe osłabienie betonu w
miejscu docisku może spowodować tylko kilku milimetrowe zgniecenie, nie istotne dla
statyki całej wieży. W elementach żelbetowych budynku nr B4 istotne znaczenie ma stopień
zniszczenia, na skutek korozji, prętów zbrojeniowych, Beton jest skorodowany tylko
powierzchniowo i ma wystarczającą nośność w stosunku do stanu prętów zbrojeniowych i
aktualnych obciążeń. Stal konstrukcyjną przyjęto do obliczeń jako stal niemiecką, z połowy
lat trzydziestych XX wieku, stal konstrukcyjna handlowa, o wytrzymałości obliczeniowej R =
175 MPa.
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4.1. Wieże A1 i A2
Wieżę są powierzchniowo, na dużym procencie powierzchni elementów, pozbawione powłok
malarskich i pokryte produktem korozji, tlenkiem żelaza. Korozja elementów głównych nóg
słupów i gałęzi ściągów, wynosi około 1–2 mm ubytku grubości przekroju. Przy
fundamentowy przekrój dwuteownika lewej nogi słupa (patrząc od wyrobiska) wieży A1 ma
lokalnie podwyższoną korozję środnika – ubytki grubości przekroju sięgają 5 mm i jeszcze
występują 2 milimetrowe wżery. Tak znaczne lokalne osłabienie korozją występuje tylko na
tym elemencie, na pozostałych utrzymuje się w ww. średniej. Ubytki korozyjne większości
elementów stężających słupy i ściągi, wynoszą około 1 mm grubości ścianki elementu.
Miejscami widoczne są lokalne większe uszkodzenia korozyjne lub mechaniczne, ale nie
mają one decydującego znaczenia dla wytrzymałości wież. Natomiast, na wieży A1 brak jest
7, a na wieży A2, 3 elementów tężnikowych gałęzi ściągów, zlokalizowanych w dolnej ich
części.
Wskazane jest uzupełnienie tych elementów podczas remontu wieży.
Elementy kotwienia liny ϕ49 są powierzchniowo skorodowane, ale ubytki nie są znaczne, i
przy aktualnym obciążeniu lin, bez transportu bloków kamiennych, nie mające istotnego
znaczenia na nośność. Elementy wyposażenia są częściowo zdemontowane, miejscowo
odkształcone i powierzchniowo skorodowane. Z elementów służących do przemieszczania
bloków kamiennych z wyrobiska faktycznie pozostały tylko koła zamocowane na słupach
wież. Odtworzenie prowadnic i kół pomocniczych było by trudne do odtworzenia bez ich
pierwotnych rysunków technicznych. Pomosty mają zachowane belki główne i balustrady.

Fot. 13. Wzmożona korozja na słupie wieży A1.
Wżery miejscowe do 2 mm.

Fot. 14.Zapadnięty i pokruszony beton
przy stopie słupa wieży A1

Z desek podłogowych pomostów pozostały tylko fragmenty, całkowicie zmurszałe.
Bloki fundamentowe słupów wież, murowane z bloków granitowych, są skorodowane w
zakresie spoin cementowych, w pierwszych warstwach zewnętrznych. Część bloczków tych
warstw, szczególnie przy narożnikach, wymagają przemurowania. Na pozostałych
powierzchniach wystarczająca będzie renowacja spoin. W wieży A1 miejsca oparcia stopy
słupów na fundamencie są położone niżej od górnej powierzchni fundamentu, co powoduje,
że zbiera się tam woda opadowa, przyspieszając korozję. Beton jest spękany, należy
przebudować górną powierzchnię bloku fundamentowego, aby blachy stopowe były
wyniesione wyżej, tak jak na fundamencie wieży A2.
Gałęzie ściągów sztywnych wnikają w kotwiące bloki fundamentowe, murowane z bloków
kamiennych. Górne powierzchnie tych bloków znajdują się ok. 10–15 cm poniżej przyległego
terenu, co powoduje, że dolne odcinki ściągów są przysypane ziemią i szybciej korodują.
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Należy wykonać, po remoncie górnej powierzchni tych fundamentów, cokoły ochraniające
ściągi. Muszą być szczelne i odprowadzać skutecznie wodę.
4.2. Wieża A3
Wieża jest powierzchniowo, prawie na całej powierzchni elementów, pozbawiona powłok
malarskich i pokryta produktem korozji, tlenkiem żelaza. Zachowały się tylko resztki starych
farb. Korozja elementów głównych nóg słupów i gałęzi ściągów, wynosi do 1 mm ubytku
grubości przekroju. Miejscami występują lokalne powierzchnie o zwiększonym postępie
korozji, są to miejscowe wżery do 1,5 mm. Nie mają one wpływu na nośność całej
konstrukcji. Ubytki korozyjne większości elementów stężających słupy i ściągi, wynoszą do 1
mm grubości ścianki elementu. Miejscami widoczne są lokalne większe uszkodzenia
korozyjne lub mechaniczne, ale nie mają one decydującego znaczenia dla wytrzymałości
wież. Natomiast, na słupie tej wieży brak jest 2 elementów stężających nogi słupa: najniższy
rygiel złożony z 2 kątowników L 100x65x7 i dolny odcinek krzyżulca z 2 kątowników L
50x50x6.
Wskazane jest uzupełnienie tych elementów podczas remontu wieży.
Elementy kotwienia liny ϕ49 są powierzchniowo skorodowane, ale ubytki nie są znaczne, i
przy aktualnym obciążeniu lin, bez transportu bloków kamiennych, nie mające istotnego
znaczenia na nośność. Elementy wyposażenia są częściowo zdemontowane, miejscowo
odkształcone i powierzchniowo skorodowane. Z elementów służących do przemieszczania
bloków kamiennych z wyrobiska faktycznie pozostały tylko koła zamocowane na słupie
wieży. Odtworzenie prowadnic i kół pomocniczych było by trudne do odtworzenia bez ich
pierwotnych rysunków technicznych. Pomosty mają zachowane belki główne i balustrady.
Deski podłogowe pomostów nie zachowały się w ogóle, całkowicie przegniły. Istniejące
drabiny włazowe są powierzchniowo skorodowane, mają miejscowe odkształcenia i nie
spełniają aktualnych norm technicznych dla tego typu urządzeń. Dlatego z niniejszych drabin
mogą korzystać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające zabezpieczenia pasem
bezpieczeństwa z liną. Nie można dopuścić tych drabin dla zwiedzających muzeum.
Bloki fundamentowe słupów wieży, wykonane z bloków zbrojonego betonu monolitycznego,
są skorodowane powierzchniowo, na głębokość 1–4 cm, wymagany jest ich remont
zabezpieczający powierzchnię fundamentów i miejsca oparcia stóp słupa.
Gałęzie ściągów sztywnych wnikają w kotwiący masywny blok fundamentowy, wykonany ze
zbrojonego betonu monolitycznego. Beton jest powierzchniowo skorodowany na grubość 1- 4
cm Należy wykonać remont zabezpieczający powierzchnię i gałęzie ściągu w miejscu
wnikania w beton. Oczyścić wpierw beton z porostów i zapewnić odpływ wód opadowych z
linii styku pochyłej części bloku fundamentowego ze ścianą budynku B3. Powierzchnie
fundamentów muszą być szczelne i odprowadzać skutecznie wodę.
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Fot. 15. Wieża A3 – betonowe bloki fundaFot. 16. Wieża A3- połączenie przegubowe
mentowe słupa. Powierzchniowe uszkodzenia.
ściągu z fundamentem blokowym, styk
fundamentu ze ścianą bud. B3 –
konieczne odwodnienie.
4.3. Wieże C1 i C2
Wieżę są powierzchniowo, na dużym procencie powierzchni elementów, pozbawione powłok
malarskich i pokryte produktem korozji, tlenkiem żelaza. Korozja elementów głównych nóg
słupów i gałęzi ściągów, wynosi do 1 mm ubytku grubości przekroju, miejscowo występują
jeszcze 2 milimetrowe wżery. Ubytki korozyjne większości elementów stężających słupy i
ściągi, wynoszą około 0,5 mm grubości ścianki elementu. Miejscami widoczne są lokalne
większe uszkodzenia korozyjne lub mechaniczne, ale nie mają one decydującego znaczenia
dla wytrzymałości wież. Natomiast, na wieży C1 brak jest 1 i na wieży C 2 też 1 elementu
tężnikowego gałęzi słupów, zlokalizowanych w dolnej ich części. Wskazane jest uzupełnienie
tych elementów podczas remontu wieży.
Elementy kotwienia liny ϕ49 są powierzchniowo skorodowane, ale ubytki nie są znaczne, i
przy aktualnym obciążeniu lin, bez transportu bloków kamiennych, nie mające istotnego
znaczenia na nośność. Elementy wyposażenia są częściowo zdemontowane, miejscowo
odkształcone i powierzchniowo skorodowane. Z elementów służących do przemieszczania
bloków kamiennych z wyrobiska faktycznie pozostały tylko koła zamocowane na słupach
wież. Odtworzenie prowadnic i kół pomocniczych było by trudne do odtworzenia bez ich
pierwotnych rysunków technicznych. Pomosty mają zachowane belki główne, a słupki
balustrad są silnie skorodowane tak, że nadają się wyłącznie do wymiany.
Z desek podłogowych pomostów pozostały tylko drobne fragmenty, całkowicie zmurszałe.
Istniejąca drabina włazowa zachowała się tylko na wieży C1, na C2 jest zdemontowana.
Elementy drabiny są powierzchniowo skorodowane, mają miejscowe odkształcenia i nie
spełniają aktualnych norm technicznych dla tego typu urządzeń. Dlatego z niniejszych drabin
mogą korzystać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające zabezpieczenia pasem
bezpieczeństwa z liną. Nie można dopuścić tych drabin dla zwiedzających muzeum.
Bloki fundamentowe słupów wież, murowane z bloków granitowych, są skorodowane w
zakresie spoin cementowych, w pierwszych warstwach zewnętrznych. Całość bloczków
górnej warstwy wymaga przemurowania. Na pozostałych powierzchniach wystarczająca
będzie renowacja spoin. W wieży C1 i C2 miejsca oparcia stopy słupów na fundamencie są
położone niżej od górnej powierzchni fundamentu, co powoduje, że zbiera się tam woda
opadowa, przyspieszając korozję. Beton jest spękany, należy przebudować górną
powierzchnię bloku fundamentowego, aby blachy stopowe były wyniesione wyżej, na
Remont i konserwacja 6 wież transportowych - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
11/15

powierzchni ukształtować spadki umożliwiające spływ wody poza fundamenty. Wzmocnić
podlewki cementowe pod blachami stopowymi słupów.
Gałęzie ściągów sztywnych wnikają w kotwiące bloki fundamentowe, murowane z bloków
kamiennych. Górne powierzchnie tych bloków znajdują się poniżej przyległego terenu, lub są
porośnięte roślinnością, co powoduje, że dolne odcinki ściągów są przysypane ziemią i
szybciej korodują. Należy wykonać, po remoncie górnej powierzchni tych fundamentów,
cokoły ochraniające ściągi. Muszą być szczelne i odprowadzać skutecznie wodę.
Zabezpieczyć przed porastaniem roślinnością.

Fot. 17. Blok fundamentowy pod słupem wieży Fot. 18. Wieża C2- drabina włazowa tylko
nad pomostem, odkształcone, cienkie baluC1- rozluźniony mur z bloków granitowych,
porośnięte blachy stopowe.
strady, porośnięte fundamenty słupa i ściągu.

4.4. Wieża C3
Wieża jest powierzchniowo, prawie na całej powierzchni elementów, pozbawiona powłok
malarskich i pokryta produktem korozji, tlenkiem żelaza. Zachowały się tylko resztki starych
farb. Korozja elementów głównych nóg słupów i gałęzi ściągów, wynosi do 0,6 mm ubytku
grubości przekroju. Miejscami występują lokalne powierzchnie o zwiększonym postępie
korozji, są to miejscowe wżery do 1,5 mm. Nie mają one wpływu na nośność całej
konstrukcji. Ubytki korozyjne większości elementów stężających słupy i ściągi, wynoszą do
1,0 mm grubości ścianki elementu. Miejscami widoczne są lokalne większe uszkodzenia
korozyjne lub mechaniczne, ale nie mają one decydującego znaczenia dla wytrzymałości
wież.
Elementy kotwienia liny ϕ49 są powierzchniowo skorodowane, ale ubytki nie są znaczne, i
przy aktualnym obciążeniu lin, bez transportu bloków kamiennych, nie mające istotnego
znaczenia na nośność. Elementy wyposażenia są częściowo zdemontowane, miejscowo
odkształcone i powierzchniowo skorodowane. Z elementów służących do przemieszczania
bloków kamiennych z wyrobiska faktycznie pozostały tylko koła zamocowane na słupie
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wieży. Odtworzenie prowadnic i kół pomocniczych było by trudne do odtworzenia bez ich
pierwotnych rysunków technicznych. Na wieży nie ma pomostu technicznego ani drabiny
włazowej.
Bloki fundamentowe słupów wieży, wykonane z bloków zbrojonego betonu monolitycznego,
są skorodowane powierzchniowo, na głębokość 1 – 4 cm, miejscami do 8 cm. Wymagany
jest ich remont zabezpieczający odkrytego zbrojenia, powierzchni fundamentów i miejsca
oparcia stóp słupa.
Gałęzie ściągów sztywnych wnikają w kotwiący masywny blok fundamentowy, wykonany ze
zbrojonego betonu monolitycznego, który umieszczony jest w studni o ścianach murowanych
z bloczków kamiennych granitowych. Studnia jest zarośnięta i zasypana ściętymi gałęziami.
Aktualnie nie było możliwości dokładnego sprawdzenia stanu technicznego tego fundamentu.
Jednak oględziny stanu studni, która nie wykazuje oznak uszkodzeń, czy przemieszczeń,
można stwierdzić, że nośność fundamentu jest aktualnie wystarczająca. Podczas robót
remontowych należy oczyścić studnię i wykonać remont zabezpieczający powierzchnię
betonu i gałęzie ściągu w miejscu wnikania w beton. Oczyścić wpierw beton z porostów i
zapewnić odpływ wód opadowych ze studni udrożniając istniejące odpływy. Powierzchnie
fundamentów muszą być szczelne i odprowadzać skutecznie wodę.

Fot. 19. Korozja betonu i stali zbrojeniowej
bloku fundamentowego wieży C3.

Fot. 20. Ściąg wieży C3 znikający w zarośniętą studnię fundamentową.

4.5. Budynki B1 i B2
Budynki B1 i B2 są w bardzo złym stanie technicznym. Są to faktycznie ruiny, a z budynków
pozostały tylko części ścian i fundamenty. Zachowały się fragmenty tynków, kilka nadproży.
Stan budynków widać na fotografiach nr 7 i 8.
W narożniku budynku B1 znajduje się duży blok muru odspojony od reszty ściany, który
grozi spadnięciem. Budynek nie nadaje się do remontu. Chcąc go odbudować należy
wyburzyć do fundamentów i wykonać na nowo. Po usunięciu odspojonego kawałka muru
można zabezpieczyć pozostałe ściany i pozostawić w stanie obecnym. Zabezpieczenie
dotyczy wpływów atmosferycznych tj. wykonanie warstwy, na koronie murów, która będzie
zabezpieczać ściany przed zamakaniem od wód opadowych.
4.6. Budynek B3
Budynek ten jest
konstrukcyjne, też
Fundamenty nie są
Tak samo ściany,

w złym stanie technicznym, zachowały się tylko główne elementy
uszkodzone, a wszystkie wykończeniowe nie istnieją (fot. nr 9).
uszkodzone, mają wystarczającą nośność w obecnym stanie obciążenia.
nadproża i konstrukcja stropodachu. Konstrukcja stropodachu, część
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płytowa jest poważnie uszkodzona, duża dziura. Belki żelbetowe mają odsłonięte zbrojenie.
Aby zachować budynek w aktualnym stanie należy naprawić płytę stropodachu w miejscu
przebicia oraz zabezpieczyć zbrojenie, częściowo skorodowane i odsłonięte, na płycie i na
wszystkich belkach żelbetowych. Należy wykonać na nowo pokrycie dachu papą. Jak
wspomniano w p.4.2 wskazane jest odwodnienie styku ściany budynku B3 z fundamentem
ściągu wieży A3. W zależności od decyzji konserwatorskich można odtworzyć elementy
wykończenia: rynny i rury spustowe, okna, drzwi, tynki itp.

Fot. 21. Bud. B3 – widok stropodachu od
wnętrza – korozja zbrojenia belki płatwi.

Fot. 22. Bud. B4 – widok wnętrza – spękania,
miejscowa korozja zbrojenia belek.

4.7. Budynek B4
W budynku tym zachowały się tylko główne elementy konstrukcyjne , fundamenty ściany,
strop nad piwnicą, stropodach, belki nadprożowe. Elementy te są mocno uszkodzone i
powierzchniowo skorodowane. Ich wytrzymałość, w obecnym stanie obciążenia jest
wystarczająca, ale niezbędny jest remont zabezpieczający. Remont ten powinien
bezwzględnie obejmować zabezpieczenie przed wodami opadowymi. W zależności od decyzji
konserwatorskich można odtworzyć elementy wykończenia: rynny i rury spustowe, okna,
drzwi, tynki itp. Schody zewnętrzne (fot. nr 10), prowadzące na parter są powierzchniowo
skorodowane w zakresie betonu i stali zbrojeniowej – wymagany jest ich remont
zabezpieczający przed dalszą korozją i wpływami wody opadowej. Schody zewnętrzne do
piwnicy są porośnięte mchem i trawami, wymagane jest ich oczyszczenie, zabezpieczenie
powierzchniowe przed wodą i wykonanie odwodnienia, mogą być przepusty rozsączające.
W celu zabezpieczenia budynku od dachu, trzeba wykonać nowe pokrycie papą i obróbki
blacharskie murków attykowych.
4.8. Kanały liniowe podziemne
Stan techniczny kanałów technologicznych podziemnych jest zły, ale stopień zniszczenia jest
niejednorodny. W wielu miejscach korozja pokryw, ścianek i płyt dennych oraz wzmocnień
belkami stalowymi jest na tyle zła, że remont musiał by polegać na odtworzeniu. W
niektórych miejscach, szczególnie tych przykrytych nasypem, stan konstrukcji jest dużo
lepszy. Można udostępnić część zachowanych kanałów, zabezpieczając elementy
powierzchniowo i zapewniając odprowadzenie wody, jako świadków historii. Natomiast
fragmenty zniszczone zasypać i ukształtować na nich delikatne wały ziemne pokazujące ich
przebieg.
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5. Wnioski i zalecenia
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego i wykonanych analiz, można
przedstawić następujące wnioski i zalecenia.
5.1. Konstrukcja stalowa wież jest silnie powierzchniowo skorodowana, ale spowodowane
tym uszkodzenia nie mają znaczącego wpływu na ich nośność w obecnym stanie obciążenia.
Miejscowe znaczniejsze uszkodzenia korozyjne, jak zwiększone miejscowo ubytki przekroju,
oparcie stóp słupów na fundamentach, zmniejszają wytrzymałość miejscową elementów, ale
nadają się do naprawy i nie decydują znacząco o zmniejszeniu wytrzymałości całej
konstrukcji. Cała konstrukcja stalowa wież musi zostać oczyszczona z korozji metodą
piaskowania i zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb dobranym do kategorii
korozyjności terenu. Liny przewieszone nad wyrobiskiem wskazane jest zabezpieczyć przed
korozją poprzez nasmarowanie odpowiednim smarem. Farby mogą się szybko złuszczać na
skutek warunków pracy i trudności z prawidłowym wykonaniem malowania.
Zostaną jeszcze wykonane szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wież z
uwzględnieniem obciążenia linami, w których uwzględni się również osłabienia miejscowe.
Jeżeli aktualne obciążenia linami transportowymi okażą się zbyt duże to zawsze będzie je
można zmniejszyć, stosując odpowiednie zabiegi, wynikające z obliczeń.
5.2. Fundamenty wież mają masywne konstrukcje, były przystosowane do przenoszenia
znacznie większych obciążeń podczas eksploatacji wydobywczej. Ich uszkodzenia, głównie
powierzchniowe, wymagają wykonania remontu zabezpieczającego przed dalszą korozją i
wpływami wód opadowych. Bloki fundamentowe murowane z bloków granitowych
wymagają przemurowania wierzchnich warstw z ukształtowaniem spadków na zewnątrz,
szczelnym wyspoinowaniem i wzmocnieniem iniekcyjnym podlewek pod blachami
stopowymi słupów.
Bloki betonowe wymagają zabezpieczenia odsłoniętego zbrojenia i naprawy powierzchniowej
uszczelniającej. W blokach kotwiących sztywne ściągi należy obetonować miejsca ich
wnikania w fundament, aby były elementy stalowe zabezpieczone już wyżej ponad
powierzchnią terenu.
5.3. Budynki techniczne są w bardzo złym stanie technicznym. Pozostawienie ich w
obecnym kształcie wymaga wykonania robót zabezpieczających. W budynku B1 usunięcia
nawisu z fragmentu ściany, który grozi odpadnięciem. W obu Budynkach B1 i B2 wykonania
zabezpieczenia ścian przed dalszą korozją. Budynki B3 i B4 wymagają naprawy elementów
żelbetowych i zabezpieczenia stropodachu przed opadami. W tych budynkach należy
naprawić uszkodzenia zbrojenia elementów żelbetowych. W B3 należy dospawać zbrojenie
płyty stropodachu w miejscu jego przerwania, oczyścić zbrojenie odsłonięte, zabezpieczyć go
warstwą kontaktową i antykorozyjną. Naprawić beton specjalistycznymi zaprawami. Tak
samo zabezpieczyć odsłonięte zbrojenie i naprawić beton na elementach żelbetowych
budynku B4. W obu budynkach wykonać na nowo pokrycie dachów papą asfaltową, a attyk
blachą cynkową. Należy również rozważyć wskazane wykonanie rynien i rur spustowych.
5.4. Wnioski dotyczące kanałów technologicznych podano szczegółowo w p. 4.8.
opracował:
mgr inż. Krzysztof Wołków
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I. ZAGOSDPODAROWANIE TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont i konserwacja 6 wież wyciągowych wraz z budynkami
technicznymi w kamieniołomie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy.
1.1. Inwestor:

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Wałbrzychu
ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych

1.2. Obiekt

Wieże transportowe wraz z obiektami kubaturowymi

1.3. Adres

ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica,
58-152 Goczałków
Działka nr 431/11, AM - 1, Obręb Rogoźnica

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Obiekty objęte opracowaniem leżą na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska granitu,
działka nr 431/11, Arkusz mapy 1, obręb G264.
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Oprócz uporządkowania i oczyszczenia nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu
terenu ze względu na charakter obiektu.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KUBATUROWYCH
Lp. Nazwa obiektu
Powierzchnia [m2]
1

powierzchnia obiektu B1

47,61

2

powierzchnia obiektu B2

39,95

3

powierzchnia obiektu B3

42,75

4

powierzchnia obiektu B4

27,72

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW
Działka wpisana do rejestru zabytków nr rej. A/4558/1372/WŁ z 15.06.1992 oraz DP. 024/30/96/97
MKIS zgodnie z uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części pn.-zach. gminy Strzegom.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedsięwzięcie nie wpływa na środowisko.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. DANE EWIDENCY JNE
1.1. Inwestor:

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Wałbrzychu
ul. Szarych Szeregów 9,
58-304 Wałbrzych

1.2. Obiekt:

Wieże transportowe wraz z obiektami kubaturowymi

1.3. Adres:

ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica,
58-152 Goczałków
Działka nr 431/11, AM - 1, Obręb Rogoźnica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE
2.1. Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej.
2.2. Mołdawa M.; Gross-Rosen. Obóz koncentracyjny na Śląsku. Wydawnictwo MON. Warszawa
1979.
2.3. Wizje lokalne.
2.4. Inwentaryzacja wykonana metodą skanowania laserowego, Archikon 2016
2.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
2.6. Informacje uzyskane od Inwestora.
2.7. Wstępne ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
2.8. Orzeczenie o stanie technicznym wież - Archikon 2016
2.9. Ocena stanu technicznego lin stalowych - Laboratorium LRM-NDE 2016

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i konserwacji 6 wież wyciągowych
wraz z budynkami technicznymi zlokalizowanych przy starym wyrobisku kamieniołomu byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
Przewiduje się remont i zabezpieczenie zachowanej konstrukcji jako świadka historii bez
rekonstrukcji i odbudowy.
4. OGÓLNY OPIS OBIEKTU I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO
Cały teren wraz z zespołem 6 wież wyciągowych wpisany do rejestru zabytków pod nr
A/4558/1372/WŁ z 15.06.1992 oraz DP. 024/30/96/97 MKIS. Dla obszaru objętego opracowaniem
uchwalono MPZP - uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 104/04 z dnia 3 grudnia 2004r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części pn.-zach. gminy Strzegom.
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4.1. WIEŻA A1
Wieża w konstrukcji stalowej, kratowej z pomostami roboczymi przy głowicy. Fundamenty
murowane, z bloków granitowych. Zachowane elementy drabinek wejściowych i balustrad, w
większości uszkodzonych i pogiętych. Wieża A1 spięta jest liną nr 1 z wieżą C1. Ocena stanu
technicznego konstrukcji w punkcie 0. Ekspertyza stanu technicznego.
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4.2. BUDYNEK B1
Dawny budynek techniczny mieszczący urządzenia służące do napędu lin wyciągowych. Budynek
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie wieży A1 lecz nie związany z jej fundamentami. Obiekt
na rzucie kwadratu o boku 6,90 m, parterowy, murowany. We wnętrzu ślady po fundamentach
zdemontowanych maszyn. Aktualnie budynek pozbawiony dachu, stolarki okiennej oraz drzwiowej.
Korony murów w dużym stopniu zdestruowane. Tynki zewnętrzne odspojone. Stan obiektu - ruina.
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4.3. WIEŻA A2
Wieża w konstrukcji stalowej, kratowej z pomostami roboczymi przy głowicy. Fundamenty
murowane, z bloków granitowych. Zachowane elementy drabinek wejściowych i balustrad, w
większości uszkodzonych i pogiętych. Wieża A2 spięta jest liną nr 2 z wieżą C2. Ocena stanu
technicznego konstrukcji w punkcie 0. Ekspertyza stanu technicznego.
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4.4. BUDYNEK B2
Dawny budynek techniczny mieszczący urządzenia służące do napędu lin wyciągowych. Budynek
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie wieży A2 lecz nie związany z jej fundamentami. Obiekt
na rzucie prostokąta o bokach 6,90 m x 5,50 m, parterowy, murowany. We wnętrzu ślady po
fundamentach zdemontowanych maszyn. Aktualnie budynek pozbawiony dachu, stolarki okiennej
oraz drzwiowej. Korony murów w dużym stopniu zdestruowane. Tynki zewnętrzne odspojone. Stan
obiektu - ruina.
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4.5. WIEŻA A3
Wieża w konstrukcji stalowej, kratowej z pomostami roboczymi przy głowicy. Fundamenty z
bloków betonowych, prefabrykowanych. Zachowane elementy balustrad, w większości
uszkodzonych i pogiętych. Wieża A3 spięta jest liną nr 3 z wieżą C3. Ocena stanu technicznego
konstrukcji w punkcie 0. Ekspertyza stanu technicznego.
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4.6. BUDYNEK B3
Dawny budynek techniczny mieszczący urządzenia służące do napędu lin wyciągowych. Budynek
zlokalizowany pod wieżą A3 i związany z jej fundamentami. Obiekt na rzucie prostokąta o bokach
7,50 m x 5,70 m, parterowy, murowany. Budynek posiada strop żelbetowy ze zniszczonym
pokryciem dachowym w postaci resztek pokrycia bitumicznego. We wnętrzu zachowane części
urządzeń napędowych na murowanych i żelbetowych fundamentach. Aktualnie budynek
pozbawiony stolarki drzwiowej. Tynki zewnętrzne odspojone. Stan obiektu - zły.
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4.7. WIEŻA C1
Wieża w konstrukcji stalowej, kratowej z fragmentami pomostów roboczych przy głowicy.
Fundamenty murowane, z bloków granitowych. Zachowane elementy drabinek wejściowych i
balustrad, w większości uszkodzonych i pogiętych. Ocena stanu technicznego konstrukcji w
punkcie 0. Ekspertyza stanu technicznego.
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4.8. WIEŻA C2
Wieża w konstrukcji stalowej, kratowej z fragmentami pomostów roboczych przy głowicy.
Fundamenty murowane, z bloków granitowych. Zachowane elementy drabinek wejściowych i
balustrad, w większości uszkodzonych i pogiętych. Ocena stanu technicznego konstrukcji w
punkcie 0. Ekspertyza stanu technicznego.

Remont i konserwacja 6 wież transportowych - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
10/19

4.9. WIEŻA C3
Wieża w konstrukcji stalowej, kratowej z szczątkowymi elementami pomostów roboczych przy
głowicy. Fundamenty z bloków betonowych, prefabrykowanych. Zachowane elementy drabinek
wejściowych, w większości uszkodzonych i pogiętych. Ocena stanu technicznego konstrukcji w
punkcie 0. Ekspertyza stanu technicznego.
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4.10. BUDYNEK B4
Dawny budynek techniczny mieszczący urządzenia służące do napędu lin wyciągowych. Obiekt na
rzucie prostokąta o bokach 4,20 m x 6,60 m, dwukondygnacyjny, murowany. Aktualnie budynek
przekryty stropodachem żelbetowym z pokryciem bitumicznym. Tynki zewnętrzne odspojone.
Cokół budynku murowany z kamienia rodzimego, strop wewnętrzny żelbetowy, schody zewnętrzne
żelbetowe prefabrykowane. Na elewacjach zewnętrznych ślady po okiennicach. Stan obiektu - zły.

5. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY
5.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Wszystkie objęte opracowaniem wieże wyciągowe wraz z przyległymi budynkami technicznymi
stanowiły środek transportu pionowego urobku skalnego w wyrobisku granitu.
5.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Wieże stalowe konstrukcji kratownicowej zamocowane w murowanych lub betonowych
fundamentach o wysokości od 8,95m do 13,00m Wieże połączone parami lina transportową,
stalową o średnicy fi 5cm i długości: para słupów 1 - 233,56m, para słupów 2 - 235,46m, para
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słupów 3 - 258,92m.

5.3. OPIS FORMY I FUNKCJI BUDOWLI
Zamiarem Inwestora - Muzeum Gross-Rosen, jest udostępnienie całego obszaru wokół
zachowanych instalacji technicznych w celu przybliżenia zwiedzającym szczegółów pracy
niewolniczej więźniów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.
Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz forma zachowanych elementów nie ulega zmianie.
5.4. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Objęty zakresem obszar jest dostępny dla niepełnosprawnych zwiedzających. nie przewiduje się
dostępu do wnętrza budynków technicznych oraz wejścia na zachowane wieże techniczne.
5.5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTÓW
Ze względu na brak przesłanek o niekorzystnym wpływie posadowienia na obiekt, nie istnieje
potrzeba ustalenia geotechnicznych warunków gruntowych dla celów projektowych
Projekt nie przewiduje dociążania istniejących instalacji transportowych jakimikolwiek
dodatkowymi elementami.
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OBIEKTU

I

KONSERWATOSKIE

Kolejność prowadzonych prac:
6.1. WIEŻA A1
• uzupełnić brakujące elementy stalowe - głównie stężenia konstrukcji. Przewiduje się
łączenie nowych elementów z zachowaną konstrukcją za pomocą nitowania. Wszystkie
zachowane połączenia śrubowe lub spawane pochodzące z okresu funkcjonowania obozu
oraz powojennego - do zachowania;
• wyprostować pogięte elementy stalowe, które mają wpływ na statykę budowli lub
bezpieczeństwo osób zwiedzających bądź obsługi, zgodnie z rysunkiem nr A/01;
• oczyścić konstrukcję stalową z rdzy i pozostałości warstw zabezpieczających metodą
piaskowania;
• wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych zestawem powłok
malarskich z żywic epoksydowych z zewnętrzną powłoką odporną na promieniowanie UV.
Kolor RAL 7010 - ciemno szary (zbliżony do pozostałości starej powłoki ochronnej);
• odtworzyć pomosty drewniane na platformie roboczej z desek drewna dębowego o gr 5cm,
zakonserwować przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo i przeciwpożarowo poprzez
impregnowanie, zgodnie z rysunkiem nr A/01;
• oczyścić i zakonserwować smarem ŁT ruchome elementy wyciągowe na głowicy wieży;
• oczyścić i zakonserwować stalową linę numer 1 zgodnie z wnioskami z badań lin będącymi
odrębnym opracowaniem Raport Nr 79/2016/LRM-NDE przeprowadzenia badania MRT lin
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy punkt 4. Po konserwacji zainstalować zdemontowane
elementy ograniczników i bloczków na oryginalnych miejscach (jak na dokumentacji
fotograficznej);
• rozkuć i usunąć wyługowane fragmenty zaprawy cementowej elementów kamiennych
fundamentów wieży;
• wypełnić ubytki fug pomiędzy ciosami zaprawą cementowo-piaskową 1:3;
• rozkuć i usunąć resztki warstw spadkowych z zaprawy cementowej na górnej powierzchni
kamiennego fundamentu, wykonać nową warstwę spadkową z zaprawy PCC na warstwie
sczepnej mineralnej, z ukształtowaniem dla odpływu od podstawy słupów;
• wykonać plantowanie i oczyszczenie terenu wokół wieży A1.
6.2. BUDYNEK B1
• wykonać naprawę murów tylko w niezbędnym zakresie dla uzyskania tzw. ruiny trwałej – z
użyciem zaprawy cementowo-piaskowej. Na powierzchni górnej wykonać warstwę z
wodoszczelnej zaprawy polimerowo-cementowej (PCC) dla zabezpieczenia przed
wlewaniem się wód opadowych do wnętrza murów od góry;
• usunąć zanieczyszczenia z wnętrza budynku i wyłożyć na podłodze warstwy grysu
granitowego o gr. ok 10cm. W przypadku odsłonięcia oryginalnej posadzki betonowej,
oczyścić ją i zabezpieczyć przeciwwilgociowo i na niej ułożyć warstwę grysu granitowego;
• oczyścić z części luźnych i zwietrzałych fragmentów fug fundamentu kotwiącego odciąg
liny;
• wypełnić ubytki fug fundamentu kotwiącego zaprawą cementowo-piaskowa 1:3;
• wykonać hydrofobizację murów oraz kamiennych fundamentów dla zabezpieczenia przed
wnikaniem wody;
• wykonać plantowanie, oczyszczenie terenu wokół budynku; wysypać wokół niego opaskę z
grysu granitowego o szerokości ok 70 cm;
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6.3. WIEŻA A2
• uzupełnić brakujące elementy stalowe - głównie stężenia konstrukcji. Przewiduje się
łączenie nowych elementów z zachowaną konstrukcją za pomocą nitowania. Wszystkie
zachowane połączenia śrubowe lub spawane pochodzące z okresu funkcjonowania obozu
oraz powojennego - do zachowania;
• wyprostować pogięte elementy stalowe, które mają wpływ na statykę budowli lub
bezpieczeństwo osób zwiedzających bądź obsługi, zgodnie z rysunkiem nr A/03;
• oczyścić konstrukcję stalową z rdzy i pozostałości warstw zabezpieczających metodą
piaskowania;
• wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych zestawem powłok
malarskich z żywic epoksydowych z zewnętrzną powłoką odporną na promieniowanie UV.
Kolor RAL 7010 - ciemno szary (zbliżony do pozostałości starej powłoki ochronnej);
• odtworzyć pomosty drewniane na platformie roboczej z desek drewna dębowego o gr 5cm,
zakonserwować przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo i przeciwpożarowo poprzez
impregnowanie, zgodnie z rysunkiem nr A/03;
• oczyścić i zakonserwować smarem ŁT ruchome elementy wyciągowe na głowicy wieży;
• oczyścić i zakonserwować stalową linę numer 2 zgodnie z wnioskami z badań lin będącymi
odrębnym opracowaniem Raport Nr 79/2016/LRM-NDE przeprowadzenia badania MRT lin
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy punkt 4. Po konserwacji zainstalować zdemontowane
elementy ograniczników i bloczków na oryginalnych miejscach (jak na dokumentacji
fotograficznej);
• rozkuć i usunąć wyługowane fragmenty zaprawy cementowej elementów kamiennych
fundamentów wieży;
• wypełnić ubytki fug pomiędzy ciosami zaprawą cementowo-piaskową 1:3;
• rozkuć i usunąć resztki warstw spadkowych z zaprawy cementowej na górnej powierzchni
kamiennego fundamentu, wykonać nową warstwę spadkową z zaprawy PCC na warstwie
sczepnej mineralnej, z ukształtowaniem dla odpływu od podstawy słupów;
• wykonać plantowanie i oczyszczenie terenu wokół wieży A2.
6.4. BUDYNEK B2
• wykonać naprawę murów tylko w niezbędnym zakresie dla uzyskania tzw. ruiny trwałej – z
użyciem zaprawy cementowo-piaskowej. Na powierzchni górnej wykonać warstwę z
wodoszczelnej zaprawy polimerowo-cementowej (PCC) dla zabezpieczenia przed
wlewaniem się wód opadowych do wnętrza murów od góry;
• usunąć zanieczyszczenia z wnętrza budynku i wyłożyć na podłodze warstwy grysu
granitowego o gr. ok 10cm. W przypadku odsłonięcia oryginalnej posadzki betonowej,
oczyścić ją i zabezpieczyć przeciwwilgociowo i na niej ułożyć warstwę grysu granitowego;
• oczyścić z części luźnych i zwietrzałych fragmentów fug fundamentu kotwiącego odciąg
liny;
• wypełnić ubytki fug fundamentu kotwiącego zaprawą cementowo-piaskowa 1:3;
• wykonać hydrofobizację murów oraz kamiennych fundamentów dla zabezpieczenia przed
wnikaniem wody;
• wykonać plantowanie, oczyszczenie terenu wokół budynku; wysypać wokół niego opaskę z
grysu granitowego o szerokości ok 70 cm;
6.5. WIEŻA A3
• uzupełnić brakujące elementy stalowe - głównie stężenia konstrukcji. Przewiduje się
łączenie nowych elementów z zachowaną konstrukcją za pomocą nitowania. Wszystkie
zachowane połączenia śrubowe lub spawane pochodzące z okresu funkcjonowania obozu
Remont i konserwacja 6 wież transportowych - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
15/19

•
•
•

•

•
•

•

•
•

oraz powojennego - do zachowania;
wyprostować pogięte elementy stalowe, które mają wpływ na statykę budowli lub
bezpieczeństwo osób zwiedzających bądź obsługi, zgodnie z rysunkiem nr A/05;
oczyścić konstrukcję stalową z rdzy i pozostałości warstw zabezpieczających metodą
piaskowania;
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych zestawem powłok
malarskich z żywic epoksydowych z zewnętrzną powłoką odporną na promieniowanie UV.
Kolor RAL 7010 - ciemno szary (zbliżony do pozostałości starej powłoki ochronnej);
odtworzyć pomosty drewniane na platformie roboczej z desek drewna dębowego o gr 5cm,
zakonserwować przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo i przeciwpożarowo poprzez
impregnowanie, zgodnie z rysunkiem nr A/05;
oczyścić i zakonserwować smarem ŁT ruchome elementy wyciągowe na głowicy wieży;
oczyścić i zakonserwować stalową linę numer 3 zgodnie z wnioskami z badań lin będącymi
odrębnym opracowaniem Raport Nr 79/2016/LRM-NDE przeprowadzenia badania MRT lin
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy punkt 4. Po konserwacji zainstalować zdemontowane
elementy ograniczników i bloczków na oryginalnych miejscach (jak na dokumentacji
fotograficznej);
naprawić konstrukcje betonową fundamentów zaprawami PCC oraz wykonać impregnację
hydrofobową w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody opadowej w mury i boki
fundamentu;
wykonać izolacje przeciwwilgociową fundamentu poniżej poziomu gruntu za pomocą
mineralnej hydroizolacji pionowej;
wykonać plantowanie i oczyszczenie terenu wokół wieży A3.

6.6. BUDYNEK B3
• wykonać naprawę murów wraz z tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Odkuć tynki
luźne i odspojone Wykonać impregnację wzmacniająca (krzemianowanie) tynków a
następnie wykonać impregnację hydrofobową dla zabezpieczenia przed wnikaniem wody
deszczowej na powierzchni pionowej ściany;
• usunąć zanieczyszczenia i elementy organiczne z wnętrza budynku. Oczyścić istniejące i
wykonać brakujące elementy drenażu odprowadzające wodę z wnętrza budynku. W
przypadku odsłonięcia oryginalnej posadzki betonowej, oczyścić ją i zabezpieczyć
przeciwwilgociowo i na niej ułożyć warstwę grysu granitowego;
• wykonać naprawę żelbetowej konstrukcji dachu. Wykonać nowe pokrycie dachu - 2 x papa
na lepiku w kolorze czarnym. Wykonać zadaszenia z poliwęglanu pełnego przezroczystego
odpornego na promieniowanie UV nad dwoma otworami na liny wyciągowe na kołach
wyciągowych na głowicy wieży oraz przy bębnie napędzającym w maszynowni. W celu
zabezpieczenia bęben napędowy należy zablokować;
• wykonać i osadzić nowa stolarkę okienną i drzwiową wg PW Architektura;
• wykonać pionowe i poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów budynku
przy pomocy zapraw cementowych oraz hydroizolacji mineralnej;
• wykonać plantowanie, oczyszczenie terenu wokół budynku; wysypać wokół niego opaskę z
grysu granitowego o szerokości ok 70 cm;
• oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjne wszystkich elementy stalowe wewnątrz budynku
powłokami antykorozyjnymi jak wieże wyciągowe. Zablokować pozostałe elementy
ruchome tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla zwiedzających.
6.7. WIEŻA C1
• uzupełnić brakujące elementy stalowe - głównie stężenia konstrukcji. Przewiduje się
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łączenie nowych elementów z zachowaną konstrukcją za pomocą nitowania. Wszystkie
zachowane połączenia śrubowe lub spawane pochodzące z okresu funkcjonowania obozu
oraz powojennego - do zachowania;
wyprostować pogięte elementy stalowe, które mają wpływ na statykę budowli lub
bezpieczeństwo osób zwiedzających bądź obsługi, zgodnie z rysunkiem nr A/08;
oczyścić konstrukcję stalową z rdzy i pozostałości warstw zabezpieczających metodą
piaskowania;
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych zestawem
powłok malarskich z żywic epoksydowych z zewnętrzną powłoką odporną na
promieniowanie UV. Kolor RAL 7010 - ciemno szary (zbliżony do pozostałości starej
powłoki ochronnej);
oczyścić i zakonserwować smarem ŁT ruchome elementy wyciągowe na głowicy wieży;
odtworzyć pomosty drewniane na platformie roboczej z desek drewna dębowego o gr 5cm,
zakonserwować przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo i przeciwpożarowo poprzez
impregnowanie, zgodnie z rysunkiem nr A/08;
oczyścić i zakonserwować stalową linę numer 1 zgodnie z wnioskami z badań lin będącymi
odrębnym opracowaniem Raport Nr 79/2016/LRM-NDE przeprowadzenia badania MRT lin
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy punkt 4. Po konserwacji zainstalować zdemontowane
elementy ograniczników i bloczków na oryginalnych miejscach (jak na dokumentacji
fotograficznej);
rozkuć i usunąć wyługowane fragmenty zaprawy cementowej elementów kamiennych
fundamentów wieży;
wypełnić ubytki fug pomiędzy ciosami zaprawą cementowo-piaskową 1:3;
rozkuć i usunąć resztki warstw spadkowych z zaprawy cementowej na górnej powierzchni
kamiennego fundamentu, wykonać nową warstwę spadkową z zaprawy PCC na warstwie
sczepnej mineralnej, z ukształtowaniem dla odpływu od podstawy słupów;
wykonać plantowanie i oczyszczenie terenu wokół wieży C1.

6.8. WIEŻA C2
• uzupełnić brakujące elementy stalowe - głównie stężenia konstrukcji. Przewiduje się
łączenie nowych elementów z zachowaną konstrukcją za pomocą nitowania. Wszystkie
zachowane połączenia śrubowe lub spawane pochodzące z okresu funkcjonowania obozu
oraz powojennego - do zachowania;
• wyprostować pogięte elementy stalowe, które mają wpływ na statykę budowli lub
bezpieczeństwo osób zwiedzających bądź obsługi, zgodnie z rysunkiem nr A/09;
• oczyścić konstrukcję stalową z rdzy i pozostałości warstw zabezpieczających metodą
piaskowania;
• wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych zestawem powłok
malarskich z żywic epoksydowych z zewnętrzną powłoką odporną na promieniowanie UV.
Kolor RAL 7010 - ciemno szary (zbliżony do pozostałości starej powłoki ochronnej);
• oczyścić i zakonserwować smarem ŁT ruchome elementy wyciągowe na głowicy wieży;
• oczyścić i zakonserwować stalową linę numer 2 zgodnie z wnioskami z badań lin będącymi
odrębnym opracowaniem Raport Nr 79/2016/LRM-NDE przeprowadzenia badania MRT lin
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy punkt 4. Po konserwacji zainstalować zdemontowane
elementy ograniczników i bloczków na oryginalnych miejscach (jak na dokumentacji
fotograficznej);
• rozkuć i usunąć wyługowane fragmenty zaprawy cementowej elementów kamiennych
fundamentów wieży;
• wypełnić ubytki fug pomiędzy ciosami zaprawą cementowo-piaskową 1:3;
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rozkuć i usunąć resztki warstw spadkowych z zaprawy cementowej na górnej powierzchni
kamiennego fundamentu, wykonać nową warstwę spadkową z zaprawy PCC na warstwie
sczepnej mineralnej, z ukształtowaniem dla odpływu od podstawy słupów;
wykonać plantowanie i oczyszczenie terenu wokół wieży C2.

6.9. WIEŻA C3
• uzupełnić brakujące elementy stalowe - głównie stężenia konstrukcji. Przewiduje się
łączenie nowych elementów z zachowaną konstrukcją za pomocą nitowania. Wszystkie
zachowane połączenia śrubowe lub spawane pochodzące z okresu funkcjonowania obozu
oraz powojennego - do zachowania;
• wyprostować pogięte elementy stalowe, które mają wpływ na statykę budowli lub
bezpieczeństwo osób zwiedzających bądź obsługi, zgodnie z rysunkiem nr A/10;
• oczyścić konstrukcję stalową z rdzy i pozostałości warstw zabezpieczających metodą
piaskowania;
• wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych zestawem powłok
malarskich z żywic epoksydowych z zewnętrzną powłoką odporną na promieniowanie UV.
Kolor RAL 7010 - ciemno szary (zbliżony do pozostałości starej powłoki ochronnej);
• oczyścić i zakonserwować smarem ŁT ruchome elementy wyciągowe na głowicy wieży;
• oczyścić i zakonserwować stalową linę numer 3 zgodnie z wnioskami z badań lin będącymi
odrębnym opracowaniem Raport Nr 79/2016/LRM-NDE przeprowadzenia badania MRT lin
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy punkt 4. Po konserwacji zainstalować zdemontowane
elementy ograniczników i bloczków na oryginalnych miejscach (jak na dokumentacji
fotograficznej);
• naprawić konstrukcje betonową fundamentów zaprawami PCC oraz wykonać impregnację
hydrofobową w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody opadowej w mury i boki
fundamentu;
• wykonać izolacje przeciwwilgociową fundamentu poniżej poziomu gruntu za pomocą
mineralnej hydroizolacji pionowej;
• wykonać plantowanie i oczyszczenie terenu wokół wieży C3.
6.10. BUDYNEK B4
• naprawić mury wraz z tynkami zewnętrznymi. Tynki wewnętrzne pozostawić bez
uzupełniania i naprawy w celu uwidocznienia pozostałości po instalacjach i urządzeniach
wewnętrznych. Tynki odspojone nie nadające się do naprawy. Zastosować impregnację
wzmacniająca (krzemianowanie) tynków a następnie zaimpregnować warstwą hydrofobową
dla zabezpieczenia przed wnikaniem wody deszczowej na powierzchnię pionową ściany;
• wykonać nowe pokrycie bitumiczne dachu – 2 x papa na lepiku w kolorze czarnym;
• wykonać i osadzić nowa stolarkę okienną i drzwiową wg PW Architektura;
• naprawić prefabrykowane betonowe schody zewnętrzne zaprawami PCC;
• wykonać pionowe i poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów budynku
przy pomocy zapraw cementowych oraz hydroizolacji mineralnej;
• uporządkowanie terenu wokół budynku.
6.11. PRACE PORZĄDKOWE
• należy oczyścić fragmenty istniejących kanałów z części luźnych i organicznych;
• wykonać i uzupełnić w miejscach brakujących przekrycie płytami żelbetowymi istniejących
kanałów – na wzór płyt historycznych.
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy
8. OŚWIETLENIE
Nie dotyczy
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU
Nie dotyczy
10. PLAN BIOZ
Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych
powinno być zgodne z zasadami i przepisami BHP. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
planu BIOZ przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Szczególna uwagę należy zwrócić na
warunki wykonywania prac konserwatorskich wież stalowych oraz lin nr 1, 2 i 3. Prace te należy
powierzyć wyspecjalizowanej firmie alpinistycznej, uprawnionej do wykonywania prac na
wysokości, dysponującą stosownymi zezwoleniami.
UWAGI OGÓLNE
Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i nadzorem
autorskim.
Nie dopuszcza się do odstępstw od projektu bez zgody jego autorów.

arch. Anna Kościuk
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