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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania stanowi projekt prac związanych z remontem elewacji
oraz więźby dachowej obiektu zabytkowego przy ulicy Zamkowej w Głogówku.
Projekt opracowano w stadium projektu budowlanego stanowiącego podstawę do
uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych, lecz nie wyczerpuje w
całości zagadnień związanych z wykonawstwem i realizacją obiektu. Pełne informacje
w tym zakresie powinny zostać zawarte w projekcie wykonawczym.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
•

Podkłady i wytyczne architektoniczne opracowane przez biuro
architektoniczne 3DGraphik Studio Grafiki Przestrzennej, ul. Kasprzaka 19/4,
51-676 Wrocław.
• Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych
warunków przebudowy i renowacji Zamku w Głogówku dz. nr 554/1, 553/2,
448/2. Dokumentacja opracowana przez "Grunt. Zakład Usług
Geologicznych", ul. Grunwaldzka 3a, 45-054 Opole. Data opracowania:
sierpień 2016r.
• Opinia geologiczno - inżynierska dla Zamku w Głogówku opracowana przez
Usługi Inwestycyjne "Geomet", ul. Fieldorfa 6/606, 45-273 Opole. Data
opracowania: grudzień 1998r.
• Ekspertyza mykologiczno - budowlana zamku w Głogówku, opracowana przez
Technobud, ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin. Data: kwiecień 2016r.
• Opinia Stanu Technicznego. Projekt budowlany przebudowy polegającej na
ankrowaniu ścian zewnętrznych i podbiciu fundamentów wraz z renowacją i
odbudową elewacji zamku w miejscowości Głogówek przy ul. Zamkowej, na
działce nr 554/1 oraz 553/2, k.m. 4. Opinia opracowana przez mg inż. arch.
Andrzeja Szubę. Data opracowania: maj 2016r.
• Ekspertyza techniczna i projekt zabezpieczeń kaplicy zamkowej
zlokalizowanej na terenie Zamku w Głogówku przy ul. Zamkowej.
Dokumentacja opracowana przez Pracownię Architektury Zbigniew
Bomersbach. Data opracowania: listopad 1998r.
• Wizje lokalne na terenie obiektu oraz inwentaryzacja fragmentów
przedmiotowego obiektu właściwa z punktu widzenia niniejszego opracowania
• Przepisy Prawa budowlanego oraz Polskie Normy
PN-82/B-02000 „Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.”
PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.”
PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.”
PN-80/B-02010-AZ1:2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie
śniegiem.”
PN-77/B-02011 „Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.”
PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”
PN–B–03002:2007 „Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie”.
Drewno.
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1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie niniejszego opracowania jest tylko część robót niezbędnych dla
wykonania kompleksowego remontu obiektu. Przedstawione poniżej prace
przewidziane są do wykonania w pierwszym etami modernizacji obiektu.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje.
• Wzmocnienia fundamentów poprzez zastosowanie palowania.
• Wzmocnienie nadproży okiennych.
• Kotwienie ścian zewnętrznych.
• Wzmacnianie spękanych ścian (zszycia, przemurowania)
• Wzmacnianie i uzupełnianie więźby dachowej.
• Odtworzenie i wzmacnianie baszt narożnych.
• Odtworzenie i wzmacnianie gzymsów.
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów ścian zewnętrznych.
UWAGA. W dalszym etapie robót związanych z remontem obiektu powinno się
wykonać jeszcze następujące prace (poniższe roboty nie są objęte zakresem
niniejszego opracowania):
• Wzmocnienie ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych od wewnątrz obiektu.
• Wzmocnienie lub wymiana fragmentów istniejących stropów (sklepień,
odcinkowych, gęstożebrowych i drewnianych) w zależności od ich stanu
technicznego oraz projektowanej funkcji pomieszczeń.
• Wzmocnienie nadproży drzwiowych i okiennych wewnątrz obiektu
• Wzmocnienie lub wymiana schodów klatek schodowych.
• Wykonanie nowych trzonów wentylacyjnych i spalinowych oraz naprawa lub
wymiana istniejących.
• Wykonanie odwodnienia terenu wg projektu instalacyjnego.
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian wewnętrznych.
Wykonanie wszystkich powyższych robót wyczerpuje zakres prac związanych z
kompleksowym remontem obiektu.

1.4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Na podstawie dokumentacji z badań podłoża gruntowego opracowanej przez "Grunt.
Zakład Usług Geologicznych", określono warunki geologiczne podłoża na
przedmiotowym obszarze. Dla potrzeb opracowania dokumentacji wykonano 11
otworów badawczych od 8,0m do 12,0m oraz sześć odkrywek fundamentów.
Wierzchnią warstwę stanowią nasypy niebudowlane, które nawiercono we wszystkich
otworach i odkrywkach. Nasypy zalegają do głębokości 3,40 - 6,70m ppt. i składają
się z różnego typu glin, piasków gliniastych, glin próchniczych oraz zróżnicowanych
domieszek gruzu ceglanego, materiału kamienistego, piasku, żwiru i drewna. W
obrębie nasypów natrafiono na fragmenty starych fundamentów ceglanych oraz na
posadzkę z piaskowca. Poniżej nasypów zalegają grunty rodzime w postaci
przewarstwiających się glin pylastych, glin piaszczystych z nielicznymi wkładkami
piasków drobnych, pospółek i żwirów. Grunty spoiste warstw IIb i IIc a także IIIb są
uplastycznione wskutek migracji wód opadowych i stagnowania ich w podłożu
charakteryzującym się słabym zdrenowaniem.
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1.4.1

Układ warstw geotechnicznych.
W rozpoznanym podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne.
Warstwa I - nasypy niebudowlane zalegające do głębokości 3,40-6,70m ppt.
składające się z różnego typu glin, piasków gliniastych, glin próchniczych oraz
zróżnicowanych domieszek gruzu ceglanego, materiału kamienistego, piasku, żwiru i
drewna.Nasypy w stanie luźnym, średnio zagęszczonym, przewarstwienia gliniaste
od twardoplastycznego do miękkoplastycznego. Nasypy stanowią nienośne podłoże
budowlane.
Warstwa IIa - pyły, gliny pylaste, gliny piaszczyste zalegające od poziomu 4,507,90m do 5,40-8,20m, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,20.
Symbol konsolidacji C.
• Gęstość objętościowa ρ = 2,03 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 14,8°.
• Spójność Cu = 16,96 kPa.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 29,4 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 20,05 MPa.
Warstwa IIb – pyły, gliny pylaste, gliny piaszczyste zalegające od poziomu 5,407,00m do 6,80-10,10m, plastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,37.
Symbol konsolidacji C.
• Gęstość objętościowa ρ = 1,99 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 12,8°.
• Spójność Cu = 11,38 kPa.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 20,4 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 14,30 MPa.
Warstwa IIc – pyły, gliny pylaste zalegające od poziomu 7,00-9,00m do 6,80-10,10m,
miękkoplastyczne o stopniu plastyczności IL ≥ 0,50.
Symbol konsolidacji C.
• Gęstość objętościowa ρ = 1,94 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 10,0°.
• Spójność Cu = 8,57 kPa.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 =15,6 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 10,9 MPa.
Warstwa IIIa - gliny, gliny piaszczyste, piasek gliniasty zalegający na głębokościach
2,70-10,10m, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,17.
Symbol konsolidacji B.
• Gęstość objętościowa ρ = 2,10 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 18,83°.
• Spójność Cu = 32,68 kPa.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 39,8 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 30,2 MPa
Warstwa IIIb - gliny, gliny piaszczyste, piasek gliniasty zalegający na głębokościach
2,40-8,00m, plastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,37.
Symbol konsolidacji B.
• Gęstość objętościowa ρ = 2,03 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 15,09°.
• Spójność Cu = 25,71 kPa.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 25,1 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 19,10 MPa
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Warstwa IIIc - piaski drobne, piaski gliniaste zalegające na głębokości poniżej 9,3m,
zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0,70.
• Gęstość objętościowa ρ = 1,85 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 31,4°.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 88,6 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 176,0 MPa
Warstwa IIId - żwiry, żwiry gliniaste, pospółki zalegające na głębokości 4,2-7,5m,
zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0,70.
• Gęstość objętościowa ρ = 2,00 t.m-3
• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 39,91°.
• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 19,60 MPa,
• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 65,80 MPa.
Odkrywka fundamentów A - Odkrywka A wykonana została przy wschodniej ścianie
skrzydła od strony zewnętrznej z poziomu 206,64m npm. W odkrywce stwierdzono
fundament kamienno-ceglany bez odsadzki sięgający do głębokości 2,40m npm.
(204,24m npm.) Powyżej głębokości 1,60m ppt. ściana jest poszerzona o 0,10m. Pod
fundamentami stwierdzono warstwę 0,30m glin piaszczystych zwięzłych w stanie
plastycznym (warstwa IIIb), głębiej twardoplastycznym (warstwa IIIa).
Odkrywka fundamentów B - Odkrywka B wykonana została przy wschodnim
skrzydle zamku naprzeciwko odkrywki A, od strony dziedzińca. Odsłonięto fundament
z kamienia i cegły sięgający do głębokości 2,0m ppt. (207,87m npm.). Fundament
posiada dwie odsadzki tj. 0,05m i 0,10m. Pod fundamentem stwierdzono grunty
nasypowe z piasku gliniastego, gliny piaszczystej i żwiru w stanie. Nasypy te
występują do głębokości 2,5m ppt. Poniżej do 2,9m ppt. nawiercono nasypy gliniaste
w stanie plastycznym z domieszką drewna, a głębiej do 3,80m ppt. nasypy gliniaste
organicze w stanie plastycznym z domieszką gruzu ceglanego. Grunty rodzime tj.
gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego nawiercono na poziomie 3,80m
ppt.
Odkrywka fundamentów C - Odkrywka C wykonana została od strony południowej
przy narożu południowo - wschodnim. Odsłonięto ścianę fundamentową z cegły i
cegły z kamieniem z dwoma odsadzkami 0,10m i 0,10m. Przy ścianie wykonano
podwiert sondą penetracyjną do głębokości 4,80m ppt. Spodu fundamentów nie
osiągnięto. W zasypie ściany fundamentowej stwierdzono grunty nasypowe gliniaste
z gruzem ceglanym.
Odkrywka fundamentów D - Odkrywka D wykonana została przy baszcie
wewnętrznej. Do głębokości 1,0m stwierdzono ścianę fundamentową z cegły a
następnie na odległości około 1,0m od tej ściany natrafiono na stary fundament
kamienno - ceglany. Wiercenie przy tym fundamencie doprowadzono do głębokości
5,50m ppt. na której osiągnięto grunt podłoża rodzimego - gliny piaszczyste na
pograniczu piaszczystych zwięzłych w stanie twardoplastycznym (warstwa IIIa).
Odkrywka fundamentów E - Odkrywka E wykonana została przy skrzydle
północnym, przy filarze krużganka od strony dziedzińca. Odsłonięto fundament filara
z cegły z odsadzkami sięgający do głębokości 4,0m ppt. (204,46m npm.) Pod
fundamentem nawiercono glinę piaszczystą zwięzłą w stanie twardoplastycznym
(warstwa IIIa).
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Odkrywka fundamentów F - Odkrywka F wykonana została przy przyporze ściany
północnej. Odsłonięto fundament z cegły z odsadzkami sięgający do głębokości
4,50m ppt. (200,84m npm.). Pod fundamentem występują grunty rodzime - gliny
piaszczyste zwięzłe w stanie plastycznym (warstwa IIIb)

Fot.1 Odkrywka fundamentu.

1.4.2

Warunki wodne.
Wodę gruntową nawiercono w postaci zawieszonej stwierdzono tylko w soczewce
żwirów w otworze nr 1 na głębokości 5,70m ppt. We wszystkich otworach w obrębie
gruntów gliniastych na poziomach od 3,40 - 10,0m ppt. zaobserwowano sączenia
wody powodując uplastycznienia gruntów pogarszając ich właściwości
fizykochemiczne. Sączenia te pochodzą głównie z opadów atmosferycznych
migrujących przez przepuszczalne nasypy.

1.4.3

Kategoria geotechniczna obiektu.
Na podstawie analizy konstrukcji przebudowywanego obiektu, dokumentacji
geotechnicznej podłoża i sposobu posadowienia, stwierdza się, że warunki gruntowe
w obszarze badań należy uznać za złożone oraz ustala się drugą kategorię
geotechniczną (w oparciu o Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U. z 2012 r. poz.463).
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2

OCENA STANU TECHNICZNEGO I OPIS OBIEKTU ZAMEK OPPENDORFÓW.

2.1 OPIS OGÓLNY.
Przedmiotowy budynek - zamek Oppendorfów, jest obiektem zabytkowym wpisanym
w rejestr Konserwatora Zabytków. Zamek, dawna rezydencja książęca i rycerska o
założeniach średniowiecznych, którego powstanie datowane jest na przełom XIII i
XIVw należał do książąt opolskich, do wygaśnięcia rodu Piastów w 1532r. Krótko
należał do rodu Zedlitzów, a od 1561r do 1945r. pozostawał własnością rodu
Oppersdorffów. W okresie tym został gruntownie przebudowany. W 1800r został
zniszczony przez pożar, po którym ponad 40 lat znajdował się w stanie częściowej
ruiny. Odbudowę zakończono w 1848r. W 1945r. zamek przejęty został przez władze
polskie i przeszedł na własność gminy. Oprócz częściowych prac remontowych nie
przeprowadzono w tym czasie gruntowej konserwacji.
Zamek zlokalizowany jest na wysokiej skarpie na wznoszącej się nad prawobrzeżną
częścią doliny rzeki Osobłogi.
Zamek ma bryłę rozczłonkowaną, założony jest na planie nieregularnego pięcioboku i
składa się z dwóch części. Część zachodnia, dwupiętrowa, nazywa się Zamkiem
Górnym, zaś część wschodnia, jednopiętrowa Zamkiem Dolnym. Na zamku Górnym
w ścianach zewnętrznych znajdują się cztery okrągłe wieże. Zamek Górny jest w
całości podpiwniczony, przy czym piwnice w znacznej większości są dwupoziomowe i
znacznie zagłębione, przy czym wyższy poziom piwnic znajduje się w większości
powyżej poziomu terenu. Dachy nad wszystkimi trzema skrzydłami są dwuspadowe.
Skrzydło północne posiada dwupoziomowe podpiwniczenie, przy czy poziom górny
prawie w całości znajduje się powyżej poziomu terenu.

Fot.2 Widok ogólny zamku od strony zachodniej.
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Od strony dziedzińca na całej długości skrzydła występują arkady z kolumnowym
krużgankiem na I piętrze, który w związku z oziębieniem klimatu został w 1730r.
zamurowany. Dach na tym skrzydle jest dwuspadowy, z asymetryczną połacią
południową. Skrzydło wschodnie ma na swojej osi przejazd, zaś nad przejazdem
znajduje się niska wieżyczka. Skrzydło to jest w całości niepodpiwniczone, przekryte
drewnianym dachem dwuspadowym, jedynie w części północnej znajdują się dwa
dachy pulpitowe. U zbiegu skrzydeł wschodniego i południowego Zamku Dolnego
znajduje się zespół biblioteki i kaplicy. Kaplica jest jednonawowym budynkiem z
dostawioną od strony dziedzińca kruchtą i balkonem, częściowo podpiwniczonym,
przekrytym drewnianym dachem dwuspadowym. Skrzydło południowe ma dwie
kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczone. Dach w skrzydle
południowym jest dwuspadowy.
Zamek jako całość złożony jest z wielu części, wznoszonych w różnych okresach.
Obiekt został wzniesiony w technologii tradycyjnej charakterystycznej dla okresu, w
którym był budowany.
W celu oceny stanu technicznego obiektu przeprowadzono szereg wizji lokalnych, w
trakcie których stwierdzono m. in. szereg uszkodzeń w ścianach w skrzydle
północnym, wschodnim, zachodnim oraz południowym przy kaplicy, takich jak:
• pęknięcia ukośne w ścianach poprzecznych,
• rozwarcia 0,5-1,5cm pomiędzy ścianami zewnętrznymi a ścianą poprzeczną.
Powyższe uszkodzenia ścian świadczą o osiadaniu murów zewnętrznych.
Największe uszkodzenia stwierdzono w kaplicy, gdzie różnica osiadań między
częściami budynku jest największa i wynosi miejscami około 3,0m.
W celu stwierdzenia przyczyn powstawania osiadań ścian zewnętrznych wykonano
badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz pięć odkrywek fundamentów.
Biorąc pod uwagę wyniki badań podłoża gruntowego oraz odkrywki fundamentów
stwierdza się, że przyczyną powstawania osiadań jest występowanie w poziomie
posadowienia ścian zewnętrznych zamku gruntów spoistych w stanie plastycznym i
miękkoplastycznym o IL≥0,37. Uplastycznienie części gruntów mogło nastąpić kilka
lat temu, kiedy od strony wschodniej i południowej wykonany został wykop przy
ścianach zewnętrznych o głębokości około 2,0-2,5m. Wykop odkryty był przez okres
2-3 lat a w samym wykopie zalegała woda, której lustro znajdowało się na wysokości
około 1,5m od poziomu terenu. Woda z tego wykopu przenikając przez warstwy
nasypowe gruntu wokół zamku najprawdopodobniej zmieniła parametry
geotechniczne gruntu w poziomie posadowienia skrzydła wschodniego i
południowego a także niżej położonych części zamku skrzydła północnego i
częściowo południowego uplastyczniając ww. grunty spoiste znajdujące się w
poziomie posadowienia ścian zewnętrznych.
W oparciu o wyniki badań podłoża gruntowego oraz odkrywki fundamentów
stwierdzono, że najbardziej optymalną metodą, która pozwoli zatrzymać proces
osiadania ścian zewnętrznych jest podpalowanie tych ścian. Ze względu na charakter
murów, które są wykonane z cegieł i kamienia oraz ich grubości wynoszącej 0,8m1,5m ustalono, że najlepsze będą pale typu Jet-Grouting. Na fragmentach murów
konieczne będzie wykonanie fundamentów oczepowych zakotwionych w ścianach
fundamentów.
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2.2 Fundamenty.
W wyniku wykonanych odkrywek stwierdzono, że ściany fundamentowe oraz
fundamenty wykonane zostały z cegły pełnej i częściowo kamienia łamanego.
Odkrywki fundamentów wykazały, że ściana zewnętrzna w skrzydle wschodnim
posadowiona jest na głębokości około 2,40-2,50m. Przy kaplicy poziom posadowienia
ścian jest głębszy niż 4,5m. Ściany zostały posadowione najprawdopodobniej na
stropie gruntów rodzimych czyli w poziomie około 5,5-6,0m p.p.t. Szerokość ław
fundamentowych oraz głębokość posadowienia jest zróżnicowana w zależności od
lokalizacji. Przeważająca część fundamentów w miejscach rozpoznania,
posadowiona jest na gruntach rodzimych warstw IIIa i słabszych IIIb z wyjątkiem
fundamentu w odkrywce B (skrzydło wschodnie), który posadowiony jest na gruntach
nasypowych. Nie stwierdzono występowania izolacji przeciwwilgociwej (poziomej i
pionowej) na fundamentach. Brak wykonanej izolacji powoduje przenikanie wilgoci
oraz wody gruntowej przez ściany i poprzez podciąganie kapilarne transportowane
jest na wyższe kondygnacje. Powoduje to powstawanie zawilgoceń, wykwitów
solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich, odpadanie tynków, co w
efekcie prowadzi też do niszczenia murów. Na skutek zwiększenia się wilgotności
muru, na powierzchniach ścian mogą pojawić się ogniska korozji biologicznej.
Na niektórych fragmentach ścian stwierdzono występowanie pęknięć, świadczących
o niewystarczającej nośności ścian fundamentowych lub uplastycznienia i utraty
nośności podłoża gruntowego w poziomie posadowienia.

2.3 Ściany.
Ściany piwnic wykonane są z cegły pełnej oraz kamienia łamanego na zaprawie
wapiennej, ściany wyższych kondygnacji wykonane są z cegły pełnej na zaprawie
wapiennej.

Fot.3 Uszkodzenia murów spowodowane podciąganiem kapilarnym wody gruntowej
- skrzydło północne.
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Podciąganie kapilarne wody gruntowej z nieizolowanych ścian fundamentowych
spowodowało lokalne ich zawilgocenie oraz powoduje uszkodzenie tynku, wynikające
z krystalizacji soli w trakcie wysychania. Dopóki dostarczana jest wilgoć, proces jest
ciągły i sukcesywnie niszczy kolejne warstwy wewnętrzne.
Nadmierna wilgoć w ścianach powoduje wystąpienie przebarwień, łuszczenie się
powłok malarskich, odpadanie tynków, zniszczeniu ulega struktura cegły oraz
zaprawa murarska. Zaniechanie działań mających doprowadzić od uszczelnienia
obiektu może doprowadzić do utraty właściwości konstrukcyjnych materiału, z którego
zbudowany jest mur. Zawilgocone mury narażone są na rozwój bakterii, grzybów
pleśniowych, pleśni, oraz jednokomórkowych drożdży i glonów. Oględziny murów
wykazały występowanie lokalnych ognisk korozji biologicznej. W wyniku braku
konserwacji budynku, na murach wyrosły rośliny drzewiaste oraz trawiaste, które
swymi korzeniami rozsadzają konstrukcję ścian. szczególnie widoczne jest to na
wieży przy elewacji północnej.

Fot.4 Pęknięcie ściany zewnętrznej - skrzydło północne.
Na ścianach stwierdzono występowanie w wielu miejscach zarysowań oraz pęknięć w
ścianach skrzydła wschodniego, północnego, zachodniego oraz częściowo
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południowego (przy kaplicy). Stwierdzone pęknięcia mają rozwarcia dochodzące do
1,5cm, a w przypadku kaplicy nawet do 2,0cm. Charakter tych uszkodzeń ma
różnorakie podłoże. Część pęknięć jest związanych z utratą nośności podłoża
gruntowego w poziomie posadowienia. Powoduje to nadmierne osiadanie
fundamentów czego skutkiem jest powstawanie pęknięć ścian. Pęknięcia mają
charakter ukośny i występują na całej wysokości ścian pomiędzy stropami.
Częściowo zarysowania i pęknięcia powiązane są z nieprawidłową pracą innych
elementów konstrukcyjnych jak np. zbyt duże siły rozporowe od więźby dachowej
oraz nieprawidłowe oparcia jej na murłacie.
Część zarysowań związanych jest z brakiem właściwego kotwienia ścian do
elementów stropowych.

Fot.5 Pęknięcia murów i uszkodzenia spowodowane roślinnością - narożnik
północno - wschodni.
W skrzydle północnym od strony dziedzińca występuje dwukondygnacyjny krużganek
arkadowy, zamurowany w 1730r. Zamurowana ściana została zabezpieczona przed
wyboczeniem przez zastosowanie stalowych ściągów. Ściągi nie w pełni spełniają
swoją funkcje. Stwierdzono w wielu przypadkach brak napięcia w ściągach.
W związku z powyższym konieczne jest ponowne naprężenie ściągów. W wielu
miejscach nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi pojawiły się zarysowania
związane z nadmiernym ugięciem lub uszkodzeniem nadproży okiennych lub
drzwiowych.
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2.4 Nadproża.
W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych dokonano przeglądu wszystkich
nadproży okiennych w ścianach zewnętrznych. Większość nadproży jest uszkodzona
i wymaga podjęcia prac naprawczych. W ścianach zewnętrznych nad otworami
okiennymi występują dwa rodzaje nadproży. Nadproża łukowe ceglane oraz proste
na belkach stalowych. Stopień uszkodzeń nadproży jest zróżnicowany i wymaga
podjęcia różnych prac naprawczych. W większości przypadków występują nadproża
łukowe. Uszkodzenia tych nadproży występują w postaci zarysowań oraz pęknięć w
przęśle nadproża lub przy jego krawędziach. Zarysowania przy krawędziach mają
przebieg ukośny w kierunku do środka nadproża a mur nad pęknięciem tworzy
przesklepienie. Okna wstawione w otwory okienne są prostokątne. Przestrzeń między
łukiem nadproża a górną krawędzią okna jest wypełniona cegłą pełną , która opiera
się na framudze okna powodując jej odkształcenia lub zniszczenie. Przed wymianą
okien należy wprowadzić element nośny z ocynkowanego odpowiedniego profilu
stalowego.

Fot.6 Pęknięcia nadproży okiennych.

2.5 Stropy.
Stropy na zamku wykonane są z zastosowaniem kilku różnych technologii. Stropy w
piwnicach oraz na parterze wykonane są jako sklepienia ceglane lub odcinkowe na
belkach stalowych. Na wyższych kondygnacjach występują stropy drewniane.
Część stropów, w ramach prowadzonych prac remontowych w latach 50-tych XX
wieku, zostało wymienionych na gęstożebrowe typu DZ lub odcinkowe typu WPS.
Stan techniczny stropów jest zróżnicowany.
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Sklepienia stropowe są w większości przypadków w stanie zadawalającym. W wielu
miejscach stwierdzono występowanie zarysowań oraz spękań świadczących
podobnie jak w przypadku ścian murowanych o nieprawidłowej pracy konstrukcji
obiektu. Belki stalowe stropów odcinkowych są w większości skorodowane i
wymagają remontu lub wymiany.
Na elementach drewnianych stropów stwierdzono występowanie ognisk korozji
biologicznej oraz owadów (Kołatek domowy, Spuszczel pospolity).
Istniejące stropy wymagają pilnej naprawy lub wymiany na nowe.

Fot.7 Zniszczony strop. Uszkodzone belki stropowe w skrzydle zachodnim.

2.6 Schody.
W obiekcie występuje kilka klatek schodowych o różnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych. Komunikacja pionowa w obiekcie rozwiązana została XIX-wiecznymi
klatkami schodowymi, z których najciekawszą jest klatka schodowa w północno
zachodnim narożniku Zamku Górnego. Biegi klatki schodowej założona są na planie
półkolistym i zbudowane są z blokowych stopnic z białego marmuru, zamocowanych
wspornikowo w murze. W obiekcie występują również klatki schodowe wykonane w
konstrukcji drewnianej i są one w złym stanie technicznym.
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Istniejące schody wymagać będą sprawdzenia pod względem nośności a następnie
naprawy lub wymiany na nowe. Powinno to być przedmiotem osobnego opracowania
projektowego.

2.7 Więźba dachowa.
Wszystkie dachy wykonane są w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-krokwiowe oraz
wieszarowej. Pokrycie dachów wykonane jest z dachówki karpiówki ceramicznej i
betonowej, podwójnej w koronkę. Zabytkowe więźby dachowe zachowały się jedynie
nad skrzydłem południowym Zamku Górnego, nad biblioteką i nad kaplicą. Pozostałe
więźby dachowe są w większości jako nowe, wykonane zostały w trakcie remontu w
latach 1958-1960 oraz w latach 2012-2016 i powtarzają jedynie historyczny obrys i
konstrukcję. Aktualnie wykonywana jest naprawa dachu na części skrzydła
zachodniego. Obróbki blacharskie wykonane są z blachy cynkowej, ocynkowanej i
miedzianej.

Fot.8

Wycięte fragmenty więźby dachowej w skrzydle północnym.

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych na obiekcie dokonano przeglądu
konstrukcji dachowej we wszystkich skrzydłach zamku oprócz fragmentu więźby
dachowej nad salą Beethovena, do której nie było dostępu.
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W najlepszym stanie technicznym znajduje się więźba dachowa na Zamku Górnym w
skrzydle południowym oraz nad kaplicą. W tych częściach obiektu konstrukcja więźby
dachowej wykonana została w okresie przedwojennym i nie dokonywano tu żadnych
większych przeróbek. Przedmiotowe więźby wymagają jedynie napraw
konserwatorskich. Na pozostałych częściach obiektu wiele elementów konstrukcji
więźby i pokrycia dachowego jest wykonanych wadliwie. Na podstawie
przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzono, że połać dachowa skrzydła
północnego od strony dziedzińca nie jest prostoliniowa. Występują w niej znaczne
odkształcenia ("pofalowania") połaci dachowej, które przy prawidłowo wykonanej
konstrukcji więźby dachowej nie powinny wystąpić. Stwierdzono, że
najpoważniejszym błędem konstrukcyjnym w tej więźbie jest brak zakotwienia murłat
do konstrukcji budynku. Murłaty wsparte zostały na belkach wiązarowych
poprzecznych, które rozstawione są co 4,0 - 6,0m oraz pośrednich słupkach
murowanych z cegły o przekroju 25x25cm. Brak właściwego zakotwienia i podparcia
murłat spowodował, że są one skręcane od siły rozporowej pochodzącej z krokwi.
Szczególnie widoczne jest to na więźbie dachowej skrzydła północnego od strony
parku. W wielu miejscach skręcenie murłat osiąga tak duże wartości, że należy uznać
ich stan jako awaryjny. W projekcie konstrukcji naprawy więźby dachowej
uwzględnione zostanie zabezpieczenie murłaty przed dalszym skręcaniem oraz
właściwe jej oparcie oraz zakotwienie. Podobna sytuacja, lecz w mniejszej skali
występuje na pozostałych skrzydłach zamku.

Fot.9 Wadliwe oparcie murłaty w skrzydle północnym.
Ponadto w trakcie wizji lokalnych stwierdzono:
- brak właściwego mocowania krokwi do murłat,
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- brak klocków dystansowych pomiędzy kleszczami,
- awarię połączenia kleszczy z krokwiami i słupem (jeden przypadek). Na skutek
ściskania kleszczy od połaci dachowej jeden z kleszczy wypadł a połączenie ze
słupem uległo zniszczeniu,
- brak ciągłości belek wiązarowych. Fragmenty belek zostały w kilku miejscach
wycięte,
- brak w kilku miejscach zastrzałów,
- brak połączenia krokwi między sobą w miejscu ich sztukowania na długości,
- brak właściwego połączenia podstawy słupów więźby dachowej z belkami
wiązarowymi,
- brak właściwego połączenia krokwi z płatwiami,
- występowanie na fragmentach dachów ognisk korozji biologicznej, które wymagać
będą naprawy lub wymiany,
- zbyt mały przekrój krokwi powodujący nadmierne ugięcia połaci dachowej. Dotyczy
to więźby dachowej w skrzydle północnym. W wielu miejscach krokwie o zbyt małym
przekroju (9,5x14) sąsiadują z krokwiami oryginalnymi 10x16, co powoduje efekt
pofalowania płaszczyzny więźby dachowej widoczny z dziedzińca zamku.
- brak wiatrownic, które usztywniłyby płaszczyznę dachu
- brak usztywniającej płatwi kalenicowej,
- brak wentylacji poddasza , szczególnie w skrzydle wschodnim.

Fot.10 Wadliwe połączenie krokwi z murłatą, występuje na wszystkich więźbach
dachowych.
Najpoważniejszą sytuację mamy na dachu skrzydła północnego w Zamku Górnym. W
tej części wykonano wymiany niektórych krokwi, murłat i innych elementów więźby
dachowej bez naprawiania bardzo zniszczonego stropu drewnianego pod więźbą
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dachową i bardzo zniszczonej ściany elewacyjnej od strony północnej. Strop nad
2. piętrem w ocenie projektanta zniszczony jest w ponad 80%. W aktualnej sytuacji
dokonana kilka lat temu wymiana pokrycia dachowego. może być traktowane jako
zabezpieczenie tej części zamku przed dalszym niszczeniem spowodowanym
opadami atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do renowacji elewacji północnej
więźbę dachową wraz z pokryciem należy zdemontować a następnie odtworzyć
zniszczone nadproża 2. piętra oraz wykonać nowy strop nad 2. piętrem.
W następnym etapie będzie można odtworzyć rozebraną więźbę dachową. Przy
obecnym stanie technicznym stropu nad 2. piętrem oraz stanie technicznym ściany
elewacyjnej północnej, nie można przystąpić do wymiany stolarki okiennej i renowacji
tynku w tej części zamku.

2.8 Kaplica.
Ze względu na złożony charakter uszkodzeń w kaplicy, została ona opisana
niezależnie od pozostałych budynków zamku. W pierwotnym układzie zamku kaplica
nie występowała. Została ona wykonana w XIXw. poprzez adaptację części budynku
w skrzydle południowym oraz poprzez dobudowę do istniejących ścian zewnętrznych.
Kaplica jest częściowo podpiwniczona. Podpiwniczenie składa się z dwóch
pomieszczeń przekrytych sklepieniem ceglanym. Fundament kaplicy wykonany jest
jako ceglany. Odkrywka fundamentów od strony południowej wykazała poziom
posadowienia fundamentów na rzędnej około 5,0-6,0m p.p.t.

Fot.11 Pęknięcie ściany kaplicy.
Ściany kaplicy wykonane są z cegły pełnej o wymiarach 290 x 140 x 70mm na
zaprawie wapiennej. Grubość ścian w parterze wynosi około 100cm natomiast w
piwnicy około 110cm. Strop nad kaplicą występuje w postaci sklepienia ceglanego
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walcowego z lunetami okiennym, natomiast nad przedsionkiem wejściowym
występuje sklepienie krzyżowe. Galeria chóru oparta jest na stropie drewnianym.

Fot.12 Pęknięcie sklepienia nad kaplicą.
Dach nad kaplicą wykonany jest w konstrukcji krokwiowej. Krokwie o przekroju
12x16cm rozstawione są co około 96cm. Krokwie oparte są na płatwi kalenicowej
i płatwiach tramowych. Płatew kalenicowa podparta jest poprzecznymi układami
rozporowymi.
Wieżyczka sygnaturka przy szczycie północnym również ma konstrukcję drewnianą i
wykonana została na rzucie ośmiokąta. Kaplica nie posiada własnych schodów.
Dojście na poziom +4,50m na poziom chóru jest ze schodów i korytarzy
przylegających skrzydeł Zamku. Nadproża okienne i drzwiowe, nad wnękami
ściennymi wykonane są w postaci łukowych sklepień ceglanych.
W kaplicy stwierdzono występowanie licznych pęknięć w ścianach i stropie, które są
największe ze wszystkich pęknięć w na Zamku Górnym i Dolnym. W ścianach
bocznych rozwarcie rys dochodzi do 2,0cm, natomiast pęknięcie w stropie wykazało,
że różnica między częścią osiadającą a częścią budynku która nie osiadła wynosi
około 2,0cm do 3,0cm. Pęknięcia powstały w okresie kilku ostatnich lat i mają
charakter narastający. Niezbędne będzie zabezpieczenie murów kaplicy przed
dalszym osiadaniem. Ze względu na zabytkowy charakter fresków w kaplicy naprawę
pęknięć od wewnątrz może wykonywać tylko specjalistyczna firma pod ścisłym
nadzorem Konserwatora Zabytków.

2.9 Wieże.
Na zamku występuje pięć wież. Dwie duże wieże występują w skrzydle północnym,
jedna mała wieża w skrzydle zachodnim oraz dwie duże wieże w skrzydle
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południowym Zamku Górnego. Wieża Zamku Górnego (w skrzydle południowym) od
strony dziedzińca jest aktualnie odbudowywana w swojej górnej części. Wykonywany
jest montaż kopuły i obróbek blacharskich. Wieża ta ze względu na uszkodzenia
spowodowane nierównomiernym osiadaniem będzie podpalowywana i wzmocniona
kilkoma ściągami. Wieża w narożniku skrzydła zachodniego i północnego jest
zburzona do poziomu stropu nad 2. piętrem. Będzie ona odbudowana.

Fot.13 Uszkodzona wieża w skrzydle zachodnim.
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Fot 14 Wieża w skrzydle północnym
Wieża w środkowej części skrzydła północnego jest bardzo zniszczona od poziomu
stropu nad 1. piętrem. Na gzymsie w tym poziomie rosną dwa drzewa i inna
roślinność. Wieża ta powinna być rozebrana do poziomu stropu nad 1. piętrem i
odbudowana zgodnie ze stanem sprzed rozbiórki. Mała wieża na elewacji zachodniej
(przy tarasie) jest bardzo zniszczona do poziomu gzymsu pod stropem nad 2.
piętrem. W ocenie projektanta wieżę tę należy rozebrać do poziomu ww. gzymsu i
odbudować do stanu sprzed rozbiórki. Wieża w narożniku południowo - zachodnim
jest aktualnie w części górnej remontowana. Wieża nie ma większych uszkodzeń
wymaga jedynie lokalnego przemurowania i "zszycia" jej murów.
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2.10 WNIOSKI.
2.10.1 Ściany poprzeczne i elewacyjne.
Stan techniczny Zamku Dolnego skrzydła wschodniego i południowego oraz Zamku
Górnego skrzydła południowego jest dostateczny. Występujące pęknięcia ścian
poprzecznych, (szczególnie dotyczy to kaplicy) spowodowane są osiadaniem ścian
elewacyjnych. Wykonane badania podłoża gruntowego wykazały że w poziomie
posadowienia wyżej wymienionych ścian występują grunty spoiste w stanie
plastycznym. Wzdłuż ścian elewacyjnych skrzydła wschodniego i południowego
Zamku Dolnego był wykonany kilka lat temu wykop, w którym przez okres około 1,52,5 roku, gromadziła się woda opadowa (w tym z połaci dachowych). Wykop został
wkonany na głębokość 2-2,5m. Woda w wykopie spowodowała zmianę wskaźnika
uplastycznienia gruntów spoistych w poziomie posadowienia. Zgodnie z wykonanymi
badaniami geotechnicznymi te same warstwy gruntów które są w stanie plastycznym
na zewnątrz budynku są w stanie twardoplastycznym od strony dziedzińca.
Stan techniczny budynku i elewacji Zamku Dolnego skrzydła północnego oraz Zamku
Górnego skrzydła północnego i zachodniego jest zły. W skrzydle północnym Zamku
Górnego i Dolnego w ścianach poprzecznych występują liczne pęknięcia wskazujące
na niekontrolowane osiadania całej elewacji północnej. Osiadanie to spowodowane
jest występującymi gruntami spoistymi w stanie plastycznym w poziomie
posadowienia ścian elewacyjnych.
Stan techniczny ścian elewacyjnym w skrzydle północnym i południowym jest bardzo
zły. Występują zwłaszcza na kondygnacjach +1 +2 znaczne ubytki cegieł w murach
oraz w nadprożach łukowych. Znaczne ubytki cegieł występują w przyporach
podtrzymujących elewację północną.

2.10.2 Dachy.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat wykonano nowe pokrycia dachowe na skrzydłach
wschodnim północnym i południowym. Aktualnie wykonywane są prace na połaci
dachowej w skrzydle zachodnim. Wykonane prace przy wymianie pokrycia
dachowego i więźby dachowej w skrzydle wschodnim i południowym Zamku Dolnego
ocenia się jako dostateczny. Nieprawidłowo wykonano natomiast murłaty. Więźba
dachowa nie posiada wiatrownic oraz belki kalenicowej, a dachy nie są prawidłowo
wentylowane. Brak wentylacji będzie powodować przyspieszoną korozję
mechaniczną i biologiczną wszystkich elementów konstrukcji więźby dachowej.
Wykonany remont więźby i pokrycia dachowego na skrzydle północnym ocenia się
jako bardzo zły. Aktualnie więźba ta nie spełnia wymogów bezpieczeństwa
użytkowania konstrukcji. Wymienione krokwie dachowe mają za mały przekrój, co
powoduje nadmierne ich ugięcia, co jest widoczne na połaci dachu w postaci jego
pofalowania. Murłaty nie są skotwione z murami budynków. Brak jest wiatrownic,
belek kalenicowych i wzajemnych trwałych połączeń pomiędzy elementami
konstrukcji więźby dachowej. Ze względy na bardzo zły stan techniczny ściany
elewacyjnej północnej Zamku Górnego, wykonaną nową więźbę i pokrycie dachowe
w tej części należy uznać za tymczasowe i zabezpieczające tą część zamku przed
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dalszym zniszczeniem. W najlepszym stanie jest więźba dachowa w skrzydle
południowym Zamku Górnego. Więźba została pod względem technicznym
wykonana prawidłowo i nie wymaga napraw. Konieczne jest jedynie zabezpieczenie
drewna przed korozją biologiczną.

2.10.3 Stropy.
W części piwnicznej oraz na parterze występują sklepienia kolebkowe i są one w
stanie dobrym i dostatecznym i wymagają tylko drobnych napraw. Nad parterem i nad
kondygnacjami 1 i 2 występują stropy drewniane w układzie belkowym. W skrzydle
wschodnim i południowym Zamku Dolnego oraz skrzydle południowym Zamku
Dolnego stropy drewniane oceniono, że są w stanie dostatecznym i dobrym. Przed
dopuszczeniem ich do eksploatacji należy wykonać odkrywki we wszystkich stropach
w celu oceny stanu technicznego belek stropowych.
Stan techniczny stropów drewnianych w skrzydle północnym Zamku Dolnego i
Górnego i w skrzydle zachodnim Zamku Górnego jest zły a miejscami strop znajduje
się w stanie katastrofy budowlanej (zniszczenia). Szczególnie w złym stanie jest strop
nad 2. piętrem skrzydła północnego i południowego Zamku Górnego. Strop ten nie
nadaje się do użytkowania.

2.10.4 Wieże.
Na Zamku znajdują się cztery wieże duże i jedna mała. Dwie wieże duże są
aktualnie, w ich górnych partiach odnawiane. Jedna wieża duża na elewacji
zachodniej (przy tarasie) jest zburzona i wymaga odbudowy. Stan techniczny dużej
wieży od strony północnej jest zły. Wieża do poziomu ostatniego gzymsu wymaga
napraw, natomiast powyżej gzymsu powinna być rozebrana i ponownie odbudowana.
Podobnie mała wieża na elewacji zachodniej przy tarasie do gzymsu pod tarasem
powinna być ze względu na bardzo zły stan techniczny rozebrana i odbudowana.
Dwie duże wieże przy skrzydle południowym Zamku Górnego wymagają napraw w
postaci przemurowań oraz w przypadku wieży od strony dziedzińca również
podpalowania oraz kotwienia (ankrowania).

2.11 ZALECENIA.
2.11.1 Ściany poprzeczne i elewacyjne.
W miejscach gdzie wystąpiły osiadania ścian elewacyjnych tj. ściany zewnętrzne
kaplicy; ściana elewacyjna skrzydła wschodniego Zamku Dolnego; ściana elewacyjna
północna Zamku Górnego i Dolnego ; ściana elewacyjna w skrzydle zachodnim;
wieża i ściany dobijające do wieży w skrzydle południowym Zamku Górnego, należy
przewidzieć ich zabezpieczenie przed dalszym osiadaniem. Najlepszym
rozwiązaniem pod względem technicznym które w pełni zabezpieczy osiadanie ww.
ścian, będzie zatrzymanie osiadania poprzez wykonanie pod ścianami pali typu JetGrouting lub innych równoważnych. Ponadto konieczne będzie zespolenie ścian
elewacyjnych z poprzecznymi za pomocą kotew. Mogą być zastosowane kotwy
chemiczne lub tradycyjne prętowe.
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2.11.2 Dachy.
Należy wykonać projekt naprawiający nieprawidłowo wykonane więźby dachowe,
szczególnie dotyczy to więźby w skrzydle północnym Zamku Górnego i Dolnego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaprojektowanie połączenia murłat ze ścianami
zewnętrznymi budynków. Murłaty należy zabezpieczyć przed dalszym skręcaniem
spowodowanym siłą poziomą od krokwi. Należy wzmocnić krokwie szczególnie
dotyczy to skrzydła północnego Zamku Dolnego. Ze względu na bardzo zły stan
techniczny elewacji północnej i stropu nad drugą kondygnacją w Zamku Górnym w
skrzydle północnym zaleca się rozebranie więźby dachowej na tym fragmencie
zamku i po przemurowaniu ściany elewacyjnej oraz wykonaniu nowego stropu,
odtworzenie więźby dachowej. W ocenie projektanta naprawa ściany elewacyjnej
oraz wykonanie nowego stropu z technicznego punktu nie jest możliwa przy
zachowaniu istniejącej więźby dachowej. Wszystkie prace należy prowadzić pod
nadzorem Konserwatora Zabytków.

2.11.3 Stropy.
W miejscach gdzie stropy są w stanie złym lub uległy zniszczeniu należy je odtworzyć
wg wytycznych konserwatorskich. W miejscach gdzie stropy są w stanie dobrym lub
dostatecznym belki nośne należy odsłonić i ocenić ich stan techniczny i dopiero
potem dopuścić do dalszej eksploatacji.

2.11.4 Wieże.
Wieże które będą podlegać rozbiórce w ich górnych partiach, tj. duża wieża na
elewacji północnej i mała wieża na elewacji zachodniej powinny być odbudowane z
zachowaniem wytycznych konserwatorskich oraz maksymalnym wykorzystaniem
oryginalnych elementów dekoracyjnych.

2.11.5 Uwaga końcowa.
Przed rozpoczęciem renowacji należy wykonać prace zabezpieczające konstrukcję
zamku przed dalszym jej niszczeniem. Konieczne jest podpalowanie ścian
elewacyjnych, naprawa nadproży, kotwienie ścian elewacyjnych z poprzecznymi i
naprawa więźby dachowej. Bez wykonania ww. prac naprawczych remont elewacji, z
technicznego punktu widzenia, jest nieuzasadniony.
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3

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH.
W zakresie niniejszego opracowania są prace niezbędne dla wykonania
kompleksowego remontu elewacji zamku. Przedstawione poniżej prace przewidziane
są do wykonania w pierwszym etapie modernizacji obiektu.
Stan techniczny zamku wymaga podjęcia prac naprawczych, które z jednej strony
umożliwiają renowację ww. ścian elewacyjnych a z drugiej strony zabezpieczą i
ochronią obiekt przed jego dalszą degradacją. Szczególnie istotne jest
zabezpieczenie ścian elewacyjnych zamku przed dalszym ich niekontrolowanym
osiadaniem. Bez tego zabezpieczenia, w ocenie projektanta, bardzo kosztowna
renowacja elewacji, szczególnie kaplicy, nie ma technicznego uzasadnienia. Ważnym
elementem prac naprawczych będzie też naprawa i wzmocnienie istniejącej więźby
dachowej, zwłaszcza w skrzydle północnym Zamku Dolnego. Poniżej opisano
niezbędne prace zabezpieczające konstrukcje obiektu przed dalszą jego degradacją.

3.1 Wzmocnienie ścian fundamentowych - palowanie.
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdzono
występowanie w podłożu gruntowym w poziomie posadowienia ścian
fundamentowych niekorzystnych warunków gruntowych. W poziomie posadowienia
zalegają m.in. pyły, gliny pylaste w stanie plastycznym o IL=0,37 (warstwa IIb), pyły,
gliny pylaste w stanie miękkoplastycznym o IL≥0,50 (warstwa IIc) oraz gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o IL=0,37 (warstwa IIIb). Uplastyczniony grunt
rodzimy w podłożu gruntowym powoduje nierównomierne osiadanie obiektu, skutkiem
czego pojawiły się spękania murów.
Zasięg występowania gruntów plastycznych i miękkoplastycznym pokrywa się
zasadniczo z miejscami występowania uszkodzeń murów.
W celu zabezpieczenia obiektu przed dalszym niekontrolowanym osiadaniem
zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem pali Jet-Grouting
o średnicach ø600 i ø800 oraz o długości 12,0m. Spód pala należy posadowić w
warstwach glin zwięzłych o IL<0,17 i glin piaszczystych twardoplastycznych o IL<0,17
lub w warstwach piasków drobnych o ID=0,70, które zalegają na głębokości około
9,0m ppt. Pale należy zagłębić w wyżej wymienionych warstwach na długość około
3,0m. Ostateczną długość określa wykonawca pali. Wykonawca robót palowych
może zastosować inny typ pali równoważny z Jet-Grouting.
Technologia wykonywania pali Jet-Grouting.
Wykonanie pali typu Jet-Grouting polega na wprowadzeniu w grunt rury iniekcyjnej z
tłoczeniem płuczki wodnej lub zaczynu przez dolną dyszę. Po dojściu do zakładanej
głębokości zamknięcie dyszy dolnej i tłoczenie zaczynu cementowego przez jedną
lub dwie dysze boczne i powolne podciąganie żerdzi z jednoczesnym jej obracaniem.
Wysokie ciśnienie powoduje wycinanie gruntu i formowanie kolumny z cementogruntu, nadmiar zaczynu wypływa na powierzchnię.
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
uzupełniających badań geologicznych sondą CPTU oraz opracowanie na ich
podstawie projektu technologiczno-wykonawczego.
Lokalnie od strony dziedzińca, występują w ścianach zewnętrznych liczne spękania,
głównie przy skrzydle północnym Zamku Górnego. Biorąc pod uwagę nieznaczne
rozwarstwienie rys oraz występowanie w tym obszarze dwóch kondygnacji piwnic,
wzmocnienie fundamentów zostanie zrealizowane poprzez wykonanie wieńca
żelbetowego zakotwionego do ściany piwnic. Wieniec powinien być podpalowany z
zastosowaniem pali Jet-Grouting zagłębionych do poziomu występowania gruntów
nośnych.
Oprócz niekorzystnych warunków gruntowych, dodatkowo destrukcyjny wpływ na
ściany zewnętrzne i wewnętrzne mają zbyt blisko rosnące drzewa. Obecność drzew
ma niekorzystny wpływ dla zamku ze względu na drenaż wody przez system
korzeniowy drzewa z gruntów spoistych, które są wrażliwe na jej utratę. Powoduje to
zmianę parametrów objętościowych gruntów w poziomie posadowienia a docelowo
skutkuje powstawaniem spękań murów.
Zaleca się usunięcie wszystkich drzew w lokalizacji 15,0m od krawędzi murów.

3.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.
Ze względu na brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej, woda gruntowa w chwili
obecnej przenika z gruntu do murów i poprzez podciąganie kapilarne migruje do
wyższych części obiektu. Wilgoć wewnątrz murów powoduje ich niszczenie jak
opisano w opinii o stanie technicznym zamku. Niezwykle istotnym elementem
zabezpieczającym obiekt przed destrukcyjnym działaniem wody jest wykonanie
izolacji na ścianach fundamentowych i ścianach piwnic. Przed przystąpieniem do
wykonywania izolacji odkopane mury należy przygotować do wykonywania izolacji
poprzez ich oczyszczenie, odpylenie, usunięcie skorodowanych spoin. Izolację
poziomą należy wykonać metodą iniekcji. Izolację pionową na murach należy
wykonać dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wyrównać mury zaprawą systemu
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REMMERS lub równoważną, a następnie na tak przygotowanym podłożu układana
jest izolacja powłokowa w systemie REMMERS lub równoważnym.
Ostateczne rozwiązania wykonania izolacji przedstawia Wykonawca po wybraniu
właściwego systemu.

3.3 Kotwienie ścian zewnętrznych.
Uplastycznienie gruntów w poziomie posadowienia wraz z osiadaniem fundamentów
spowodowało wystąpienie licznych spękań w murach. W wielu miejscach wystąpiło
zjawisko odspojenia ściany zewnętrznej od ścian wewnętrznych, poprzecznych.
Oprócz podpalowania ścian należy wykonać prace polegające na zespoleniu ścian
zewnętrznych ze ścianami poprzecznymi. W celu wykonania właściwego zespolenia,
zaprojektowany kilka systemów kotwienia ścian.
Ściąg typu S-1, S-2. Ściągi mają na celu zabezpieczenie murów przed dalszym
rozwarstwieniem lub zminimalizowaniem powstałych już pęknięć. Ściąg wykonany
zostanie z pręta stalowego ø24 lub płaskownika 5x80. Zaprojektowano kilka
systemów kotwienia ściągu w murze. Ściąg z pręta ø24 może być zakotwiony
poprzez wklejenie w mur. Przed przystąpieniem do wklejenia należy wykonać otwór w
murze o średnicy ø30 oraz długości około 1,0m. Pręt wkleić z zastosowaniem żywicy
RM50/R-KEM-II firmy RAWPLUG. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości żywicy pręt
ściągu należy sprężyć z zastosowaniem śruby rzymskiej M24. W przypadku kotwienia
ściągu na ścianie prostopadłej, należy wykonać wnękę w murze o wymiarach
30x30x10cm, w której osadzona zostanie blacha oporowa gr.20mm. Po zakotwieniu i
sprężeniu ściągu, wnękę należy wypełnić zaprawą cementowo - wapienną 10MPa.
Kotew typu Kt-1. Kotwienie będzie wykonywane w miejscu odspojenia się ściany
zewnętrznej od wewnętrznych ścian poprzecznych. Poniższą metodę można
zastosować w przypadku gdy rysy ukośne w ścianie poprzecznej znajdują się w
odległości nie większej niż 1,2m - 1,5m od lica ściany elewacyjnej. Kotwienie zostanie
zrealizowane poprzez wklejenie pręta ø30 od strony zewnętrznej. z zastosowaniem
żywicy RM/R-KEM-II firmy RAWPLUG lub równoważnej. W licu ściany zewnętrznej
pręt kotwiący zostanie zakończony blachą oporową o gr. 20mm. Blacha oporowa
wstawiona zostanie w uprzednio wykonanej wnęce. Blacha osadzona zostanie na
zaprawie cementowej a po zakotwieniu i sprężeniu wnęka zostanie wypełniona
zaprawą cementowo - wapienną 10MPa. Kotwienie pręta należy wykonać na
głębokość około 1,0m poza pęknięciem w ścianie poprzecznej.
Kotw typu Kt-2. Dla pęknięć w ścianach, które znajdują się w odległości większej niż
1,2m - 1,5m od ściany elewacyjnej, należy zastosować klasyczną metodę łączenia
ściany zewnętrznej z ścianą poprzeczną polegające na kotwieniu ścian za pomocą
wkuwanych w ścianę profili stalowych i ściągów.
Kotwienie typu Kt-2 zostanie zrealizowane poprzez wykonanie dwóch prętów
kotwiących ø30 poprowadzonych z obu stron ściany poprzecznej w uprzednio
wykonanych bruzdach. Pręty kotwiące zamocowane zostaną do ceowników C160
stanowiących element oporowy. Ceowniki oporowe osadzone zostaną w uprzednio
wykonanych wnękach w ścianie. Po zakotwieniu i sprężeniu wszystkie wnęki zostaną
wypełnione.
Wszystkie stalowe elementy kotwiące należy wykonać jako ocynkowane.
Istniejące ściągi. Ze względu na zbyt dużą smukłość ściany krużganku na I piętrze
zostały w roku 1730 zamurowane i dodatkowo wzmocnione ściągami. W chwili
obecnej ściągi utraciły swoje pierwotne sprężenie i nie usztywniają właściwie ściany
zewnętrznej. Z uwagi na wymagania konserwatorski istniejące ściągi muszą
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pozostać. Naprawie podlegać będą jedynie gniazda kotwiące z blachami oporowymi.
Na czas remontu istniejących ściągów należy wykonać dodatkowe elementy
zabezpieczające. Na parterze będą to stalowe przypory systemowe. Na piętrze pod
istniejącymi ściągami wykonane zostaną dodatkowe ściągi zabezpieczające z pręta
ø30 zakotwione na blachach oporowych.
Uwaga: Sprężanie ściągów i prętów kotwiących należy wykonywać wieloetapowo z
przerwami co kilka dni.
Ponadto zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność kotwienia belek stropowych
do ścian zewnętrznych budynku. Decyzją Inwestora prace te zostana wykonane w
terminie późniejszym.

3.4 Naprawa pęknięć w ścianach murowanych.
Do prac związanych z naprawą pęknięć można przystąpić po wykonaniu kotwienia i
ściągów wg pkt. 1.6.3. Spinanie pękniętych murów należy wykonać z zastosowaniem
prętów ø8 układanych w spoiny murów. Przed przystąpieniem do wykonywania
"zszycia" należy uprzednio oczyścić mur z wszelkich zanieczyszczeń, usunąć
skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 4cm, usunąć a następnie
przemurować uszkodzone zniszczone lub odspojone cegły. Zszycie muru wykonać
poprzez osadzenie w co drugiej spoinie pręta ø8 ze stali nierdzewnej. Po ułożeniu
pręta spoinę wypełnić zaprawą cementową. Pęknięcie należy zabezpieczyć siatką z
włókna węglowego RUREDIL X MESH C10 na zaprawie RUREDIL XMESH M25.
Część ścian, których zniszczenia są zbyt duże podlegać będzie całkowitemu
przemurowaniu. Należy zwrócić jednak uwagę, że wymiary zniszczonych cegieł
różnią się od aktualnie dostępnych na rynku. Przed ich zamówieniem należy ustalić
wymiary cegły potrzebnej do renowacji.
Ze względu na zabytkowy charakter fresków naprawę pęknięć od wewnątrz w kaplicy,
może wykonywać tylko specjalistyczna firma pod ścisłym nadzorem Konserwatora
Zabytków.

3.5 Wzmocnienie nadproży.
W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych dokonano przeglądu wszystkich
nadproży okiennych w ścianach zewnętrznych. Większość nadproży jest uszkodzona
i wymaga podjęcia prac naprawczych. W celu naprawy uszkodzonych nadproży
zaprojektowano siedem schematów które należy zastosować w zależności od stopnia
uszkodzenia nadproża.
Schemat I - schemat przedstawia wzmocnienie nadproża prostego z zastosowaniem
profili stalowych. Zastosowane zostały ocynkowane profile walcowane: dwuteownik
100, 140 oraz 200. Wielkość oraz ilość zastosowanych profili stalowych zależy od
szerokości okna i grubości ściany. Nadproże stalowe należy wykonać dwuetapowo.
W pierwszym etapie należy wykuć bruzdę z jednej strony ściany, w której należy
osadzić jeden lub dwa profile stalowe. Profile stalowe należy podklinować i
obetonować, szczególnie starannie należy wypełnić miejsca poparcia na ścianie oraz
w przęśle nad profilem. Po związaniu zaprawy należy wykuć bruzdę z drugiej strony
ściany i analogicznie osadzić profile stalowe. Profile stalowe należy ze sobą skręcić z
zastosowaniem śruby M12. Po osadzeniu profili, całość należy obetonować,
osiatkować siatką tynkarską i otynkować.
Schemat II - schemat naprawy nadproża łukowego poprzez wykonanie ponad
sklepieniem nadproża dodatkowego nadproża z zastosowaniem profili stalowych.
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Nadproże stalowe należy wykonać analogicznie wg schematu I. Fragment muru
pomiędzy nadprożem łukowym a górną krawędzią okna należy rozebrać a następnie
wymurować od nowa po uprzednim osadzeniu ocynkowanych kątowników L60x60x6,
które stanowić będą element nośny dla wymurowanego od nowa fragmentu ściany.
Schemat III - przedstawia sposób wzmocnienia fragmentu muru pomiędzy
nadprożem łukowym a ramą okienną. Naprawa wg powyższego schematu powinna
być przeprowadzona dla wszystkich okien z podmurówką między ramą okienna a
nadprożem łukowym, w których przewidziany jest demontaż i wymiana ramy
okiennej. Po rozebraniu powyższego fragmentu muru, należy go wymurować od
nowa, po uprzednim osadzeniu ocynkowanych kątowników L60x60x6, które stanowić
będą element nośny dla wymurowanego od nowa fragmentu ściany.
Schemat IV - przedstawia schemat naprawy nadproża, które nie ma uszkodzeń w
postaci zarysowań ani pęknięć, wymaga jedynie uzupełnienia ubytków spoin. Przed
przystąpieniem do wypełnienia spoin nadproża należy usuną fragmenty tynku,
usunąć zwietrzałe i lużna zaprawę w spoinach oraz oczyścić powierzchnię z pyłów.
Ubytki spoin należy wypełnić zaprawą Ceresit CR62.
Schemat V - przedstawia sposób wzmocnienia fragmentu muru pomiędzy
nadprożem łukowym a ramą okienną. Sposób wzmocnienia dotyczy tylko jednego
okna znajdującego się na elewacji południowej, którego szerokość (około 2,4m)
wymaga zastosowania dwóch dwuteowników 200 osadzonych nad rama okienną.
Schemat VI - schemat naprawy nadproża ceglanego poprzez "zszycie" muru prętami.
Część zarysowanych nadproży o mniejszym zasięgu uszkodzeń, wymagać będzie
wykonanie wzmocnienia poprzez "zszycie". Wzmocnienie to polega na wprowadzeniu
w spoiny poziome prętów zbrojeniowych. Przed przystąpieniem do osadzania prętów
należy wykuć fragment spoiny na głębokość około 6cm. W odsłonięte spoiny należy
wprowadzić pręty ø10 ze stali A-IIIN na zaprawę Ceresit CR62.
Schemat VII - schemat naprawy nadproża ceglanego, którego pęknięcie powoduje
rozwarstwienie nadproża po długości. Schemat wzmocnienia nadproża zastosowane
zostanie w jednym oknie na elewacji południowej przy kaplicy. Wzmocnienie
nadproża wykonane zostanie poprzez wklejenie oraz osadzenie prętów w spoiny
prostopadle do nadproża. Pręty w nadproże łukowe należy osadzić w co druga
spoinę po uprzednim wykuciu spoiny na głębokość 4cm. W tak przygotowane spoiny
należy osadzić pręt ø10 ze stali A-IIIN na zaprawę Ceresit CR62. Dodatkowo nad
nadprożem łukowym należy wkleić pręty ø16 o długości 60cm na żywicę RM50/RKEM-II firmy Rawplug.
Sposób naprawy nadproży opracowano w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne.
Po skuciu tynków z nadproży i odsłonięciu konstrukcji murów, zakres oszacowanych
uszkodzeń może ulec zmianie. Należy wezwać autora projektu w ramach nadzoru
autorskiego w ewentualnego celu skorygowania schematu wzmocnienia. Wykonawca
robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania projektu stemplowania stropów w
zakresie niezbędnym do wykonania napraw nadproży.

3.6 Wzmocnienie i uzupełnienie więźby dachowej.
Większość z projektowanych wzmocnień więźby dachowej związana jest z jej
wadliwie wykonanymi elementami konstrukcyjnymi i połączeniami. Dodatkowo każdy
element więźby dachowej należy ocenić czy nie jest porażony korozją biologiczną,
przez owady lub mechanicznie. W przypadku mniejszych uszkodzeń dopuszcza się
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wykonanie uzupełnień, w przypadku większych uszkodzeń wymagane będzie
wymiana całego elementu konstrukcyjnego.
Murłaty, wieniec pod murłatę - podstawowym elementem konstrukcji wymaganym
do prawidłowej pracy murłaty jest wykonanie żelbetowego wieńca na którym murłata
zostanie właściwie oparta i zakotwiona. Wysokość i szerokość wieńca zostanie
ustalona na budowie w zależności od układu murów pod murłatą. Wieniec zbrojony
będzie podłużnie prętami ø16 ze stali A-IIIN oraz strzemionami ø6 co 20cm. W
obszarze wykonywanych wieńców ścianę należy oczyścić, luźne lub zniszczone
fragmenty murów należy usunąć i przemurować, a bezpośrednio przed wykonaniem
wieńca mur, na którym zostanie wykonany należy zwilżyć wodą. Wieńce należy
zakotwić w istniejących murach z zastosowaniem wklejanych chemicznie kotew ø24
co 30cm. W żelbetowym wieńcu należy osadzić kotwy M24 lub bl.8x100 do
połączenia z murłatą. Wszystkie elementy drewniane należy układać na elementach
żelbetowych poprzez warstwę papy. W przypadku gdy murłata ułożona jest poza
obrysem murów zewnętrznych i nie ma możliwości wykonanie na murze wieńca, który
mógłby służyć murłacie jako podparcie, zaprojektowano dodatkowy element stalowy,
ocynkowany z rury kwadratowej. Rura stalowa o przekroju 160x160x6 osadzona
będzie bezpośrednio pod murłatą pomiędzy belkami wiązarowymi i zamocowana
będzie do murłaty poprzez blachy gr. 8mm. długość rury należy określić dokładnie na
budowie. Dodatkowa rura stalowa zabezpieczy istniejącą murłatę przed dalszym
skręcaniem i zapewni jej właściwe oparcie. Murłaty których uszkodzenia są na tyle
duże, że nie mogą nie zapewnić właściwego oparcia dla krokwi, należy wymienić na
nowe.
Krokwie, oparcie krokwi - znaczna część połączeń krokwi z murłatami lub płatwiami
jest uszkodzona lub wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie połączenia należy wykonać
poprzez zastosowanie dodatkowych stalowych elementów łącznikowych oraz/lub
poprzez zamocowanie dodatkowego oporowego elementu drewnianego
mocowanego do krokwi.
Więźba dachowa na skrzydle północnym została wykonana z krokwi, które po
długości wykonane są z dwóch elementów opartych na płatwi. Aby zapewnić
właściwe uciąglenie krokwi zaprojektowano połączenie śrubowe między nimi.
Część krokwi wymagać będzie wzmocnienia ze względu na zbyt mały przekrój
dotyczy to krokwi, których wysokość przekroju jest niższa niż 16cm. Wzmocnienie
krokwi zostanie wykonane poprzez przykręcenie do niej dodatkowego elementu
drewnianego o szerokości jak wzmacniana krokiew oraz wysokości uzupełniającej
wysokość przekroju krokwi do 18cm. Należy przy tym zwrócić uwagę aby zapewnić
prostolinijność łat przykręconych do krokwi.
Słupki, podwieszenie belki wiązarowej - wadliwie wykonane podwieszenie belki
wiązarowej do słupka spowodowało, że w wielu przypadkach słupki wysunęły się z
gniazda w belce wiązarowej. W celu właściwego ich zamocowania należy
zastosować dodatkowe blachy łącznikowe skręcone ze sobą śrubami M24 po obu
stronach elementów.
Płatew kalenicowa - na wszystkich więźbach dachowych należy wprowadzić płatew
kalenicową 12x12cm. Płatew kalenicowa stanowi dodatkowe usztywnienie więźby
dachowej. Płatew kalenicowa podparta będzie kleszczem 16x3cm.
Kleszcze - W celu zmniejszenia długości wyboczeniowych należy pomiędzy kleszcze
wprowadzić klocki dystansowe rozstawione co 80cm. Zniszczone lub brakujące
kleszcze należy uzupełnić.
Belki wiązarowe - W kilku miejscach stwierdzono wycięcie istniejących belek
wiązarowych. Belki należy uzupełnić poprzez wprowadzenie brakującego fragmentu
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belki o przekroju takim jak istniejąca. Belki łączyć ze sobą na zakład ze skręceniem
śrubami.
sztywność przestrzenna więźby dachowej - W celu zapewnienia właściwej sztywności
przestrzennej więźby dachowej należy w płaszczyźnie połaci dachowej przymocować
do krokwi wiatrownice. Wiatrownice można wykonać z blachy 2x60 lub jako
systemowa blacha perforowana.
Wszystkie elementy drewniane, zarówno nowe jak i istniejące należy zabezpieczyć
środkami owado- i grzybobójczymi.

3.7 Wzmocnienie i odtworzenie wież.
Na zamku występuje pięć wież, z których dwie wieże występują w skrzydle
północnym, jedna mała wieża w skrzydle zachodnim oraz dwie wieże w skrzydle
południowym Zamku Górnego. Wieże Zamku Górnego w skrzydle południowym są
aktualnie odbudowywana w swojej górnej części. Pozostałe wieże podlegają
rozbiórce i wymurowaniu od nowa. Szczegółowy zakres odbudowywanych wież: jej
kształt, wysokość, otworowanie, detale powinny zostać wykonane wg rysunków
architektonicznych. Ściany wież wzmocnione zostaną poziomymi wieńcami
żelbetowymi o wysokości 25cm. Szerokość wieńców dostosowana zostanie do
grubości murów. Wieńce zbrojone będą podłużnie prętami ø12 ze stali A-IIIN oraz
strzemionami ø6 co 25cm. W wieńcu należy osadzić elementy stalowe do
zamocowania konsoli oraz cegieł kształtujących gzymsy. Przed wykonywaniem
elementów żelbetowych należy zwrócić uwagę, że powierzchnie murów na których
wykonywane będa wieńce należy oczyścić oraz zwilżyć wodą. Należy zwrócić uwagę,
że wymiary cegły ogólnie dostępne na rynku nie są zgodne z wymiarami cegły z jakiej
wybudowany został obiekt. Przed ich zamówieniem należy ustalić wymiary cegły aby
były zgodne z zastosowanymi w zamku.

3.8 Wzmocnienie gzymsów.
Z powodu licznych ubytków oraz uszkodzeń, gzymsy zamku podlegać wzmocnieniu i
odtworzeniu. Wykonawca musi ustalić na budowie zakres niezbędnej rozbiórki
gzymsu, indywidualnie dla każdej elewacji. Rozbiórce podlegać będzie uszkodzone
oraz skorodowane elementy murowane gzymsu. Naprawę gzymsów zaproponowano
w dwóch schematach.
Schemat I - wzmocnienie gzymsu z zastosowaniem elementów stalowych 1/2
IPE160. Elementy stalowe osadzone zostaną jako wsporniki w uprzednio wykutych w
ścianie gniazdach, które po osadzeniu profili stalowych zostaną zabetonowane.
Schemat II - wzmocnienie gzymsu poprzez wykonanie żelbetowej płytki o grubości
jednej warstwy cegły. Płytka żelbetowa wykonana zostanie z betonu C20/25 i
zbrojona prętami ze stali A-IIIN.
Proponowany zakres naprawy gzymsów wg. powyższych schematów opisano na
rysunku. Pozostałe naprawić poprzez przemurowania uszkodzonych lub brakujących
fragmentów.
Dokładny zakres naprawy gzymsów należy ustalić w trakcie prac remontowych.
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3.9 Rozbiórki.
W ramach projektowanego remontu zamku przewiduje się rozbiórkę budynku
łączącego dwa skrzydła zamku w części południowej. Budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony. Ściany budynku wykonane są jako murowane i posadowione na
ławach fundamentowych. Dach wykonany został w konstrukcji stalowej a pokrycie z
papy ułożonej na deskowaniu. Budynek nie wymaga projektu rozbiórek.

3.10 PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH ZAŁOŻENIE DO OBLICZEŃ.
Obciążenia stałe: warstwy pokrycia dachowego: 2,10kN/m2 ( γf=1,35 ).
Obciążenia śniegiem ( II strefa ): Qk=0,9kN/m2 ( γf=1,5 ).
Obciążenie wiatrem ( I strefa ): qk=0,30kN/m2 ( γf=1,5 ).

3.11 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE.
Beton:
- belki oczepowe
C25/30
- beton konstrukcyjny C20/25
Stal zbrojeniowa
A-IIIN (BSt500S)
Stal profilowa
S235
Drewno
C24

3.12 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI.
Wszystkie stalowe elementy kotwiące i łącznikowe - ocynkowane.
Wszystkie elementy drewniane, zarówno nowe jak i istniejące należy zabezpieczyć
środkami owado- i grzybobójczymi.

3.13 UWAGI KOŃCOWE.
Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowane w rozwiązaniach należy w ramach nadzoru autorskiego bezwzględnie i
na bieżąco konsultować z jednostką projektową lub upoważnionymi przez nią
projektantami.
Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego
opracowania.
Projekt wykonawczy można realizować etapami, oddzielnie dla poszczególnych
obiektów lub ich elementów.
Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić plac budowy (wewnątrz i na zewnątrz
obiektu) z pozostałości poprzednich remontów.
Wszelkie prace budowlane powinno się wykonywać solidnie, zgodnie z projektem,
normami technicznymi oraz wiedzą techniczno-budowlaną. Wykonywanie robót
budowlanych musi być pod stałym nadzorem i właściwym kierownictwem osoby do
tego uprawnionej. Należy przestrzegać przepisów BHP i planu BiOZ. Roboty
budowlane powinny spełniać wymagania zawarte w „Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych”, Instytut Techniki Budowlanej.
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3.14 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-100
K-101
K-102
K-103
K-104

Wzmocnienie fundamentów. Rysunek zestawczy.
Wzmocnienie fundamentów. Typy pali.
Kotwienie ścian zewnętrznych. Rysunek zestawczy.
Naprawa ściągów istniejących w części północnej od strony dziedzińca.
Wzmocnienia nadproży okiennych. Rysunek zestawczy.
Wzmocnienia nadproży okiennych. Detale.
Naprawa spękań w ścianach murowanych. Rysunek zestawczy.
Detal wykonania izolacji przeciwwilgociowej murów.
Naprawa więźby dachowej. Wzmocnienie murłaty.
Naprawa więźby dachowej. Detale.
Odbudowa wież. Zbrojenie wieńców W-1; W-2.
Wzmocnienie gzymsu. Detale.
Zestawienie obciążeń na pale.
Wzmocnienie fundamentów. Rysunek zbrojeniowy.
Ściągi, kotwienie. Rysunek warsztatowy.
Ściągi renowacja. Rysunek warsztatowy.
Renowacja nadproży. Rysunek warsztatowy.
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