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EKSPERTYZA BUDOWLANA 

 

budynku nr  7a  („Kontrasty”)   przy ulicy Wawrzyniaka   

w Szczecinie. 

 
 

1.   Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 
 

1.1.  Przedmiot ekspertyzy 

 

-  Przedmiotem ekspertyzy jest 2-kondygnacyjny budynek użyteczności publicznej 

(dawne Studenckie  Centrum Kultury  „Kontrasty”) przy ulicy  Wawrzyniaka 7a w 

Szczecinie. 

  

-  Obiekt  jest wpisany do rejestru zabytków Decyzja nr Kl.III.5340/6/86  z dnia 

20. 06. 1986 pod  numerem  Ew.  1076  –  potwierdzenie na stronie internetowej 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

www.wkz.szczecin.pl 

 

1.2.  Cel ekspertyzy  

 

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku, 

- ocena wpływu istniejących uszkodzeń elementów konstrukcji budynku  na 

dalszą eksploatację obiektu w nowej funkcji, 

- ocena  bezpieczeństwa konstrukcji  budynku, 

- zalecenia i wytyczne odnośnie  naprawy budynku  i przywrócenia  jego cech  

funkcjonalno użytkowych w związku nz planowaną zmianą sposobu 

użytkowania. 

 

1.3. Zakres ekspertyzy 

 

- wizja lokalna z wykonaniem oględzin, pomiarów i badań , 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbędnym do wykonania 

ekspertyzy, 

- opis stanu istniejącego, oraz analiza stanu technicznego, 

- wytyczne  napraw i remontów. 

 

 

2. Podstawy wykonania ekspertyzy  
 

2.1. Umowa na wykonanie Ekspertyzy z dnia  .                        

 

2.2.    Materiały wykorzystane 

- pomiary i badania własne na obiekcie 

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. 

( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.), 

http://www.wkz.szczecin.pl/
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

      (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)                                          

- Aktualne Polskie Normy,  

- Materiały archiwalne z zasobów Wojewódzkiego Archiwum 

Państwowego w Szczecinie. 

 

Literatura:  

[1]  „ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Masłowski, D. 

Spiżewska Arkady 2002. 

[2] „Ocena stanu technicznego budynku SCK Kontrasty w Szczecinie” 

czerwiec 1989 autor mgr inż. Bronisław Gaziński.  

[3] Horst Bergmann „Historische bautabellen 1870- 1960” wyd. 

Werner Verlag 2008 

[4]  Kazimierz Czapliński  „Dawne  wyroby ze stopów żelaza” 

Wydawnictwo Dolnośląskie   2009 

[5]  Rudolf Ahnert, Karl Heinz Krause „ Typische Baukonstruktionen 

von 1860 bis 1960” wyd. Huss  Medien Gmbh 2009.  
 

 

3.  Opis stanu istniejącego 

 
3.1.  Lokalizacja budynku 

Posesja nr 7a przy ulicy Wawrzyniaka w Szczecinie, na której znajduje się budynek 

dawnego S.C.K. „Kontrasty” według dokumentacji archiwalnej [3-3] jest częścią 

większego kompleksu terenu zajmowanego przez dawny Zakład Opiekuńczo-Szpitalny 

„Bethania” prowadzony przez siostry Diakonistki założony w 1866 r. Kompleks terenu 

znajduje się przy ulicach Wawrzyniaka i Mickiewicza. Zabudowa kompleksu terenu jest 

luźna z bogatym zadrzewieniem. Budynek przy ul. Wawrzyniaka 7 jest obiektem 

wolnostojącym z samodzielnym dojazdem do tej ulicy.  

 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzję Kl.III.5340/6/86 z 

1986.06.20 wpisał do rejestru zabytków pod nr A 1076 zespół budynków należących do 

dawnego szpitala „Bethania” jako dobro kulturowe (budynek został wpisany do rejestru 

zabytków nieruchomych) .  

  

 

3.2.  Charakterystyka ogólna budynku 

 

Budynek  z dwiema kondygnacjami nadziemnymi,  w całości podpiwniczony 

posadowiony płasko na ławach  fundamentowych. Budynek posiada poddasze w części 

zachodniej bezpośrednio dostępne z klatki schodowej.  

Ściany  murowane z cegły ceramicznej pełnej.  

Stropy nad piwnicami są odcinkowe z cegły ceramicznej pełnej na belkach stalowych 

dwuteowych . Częściowo odcinki stropów nad piwnicami oparte są bezpośrednio na 

ścianach nośnych (bez belek stalowych).  
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Stropy nad parterem  masywne, staloceramiczne  (Kleina) , wg  dokumentacji 

archiwalnej na belkach dwuteowych (dwuteowniki walcowane 300mm). 

Na piętrze nad widownią  jest strop podwieszony na belkach stalowych dwuteowych 

opartych o podciągi stalowe. Podciągi  wykonane są z dwuteowników walcowanych (po 

2 szt I NP. 260 mm) w rozstawie co około 5 m . Podciągi są zlokalizowane w miejscach 

dawnych konstrukcji wieszarowych , które zdemontowano w trakcie przebudowy 

obiektu.   

Nad sceną wykonany jest  stropodach, którego drewniana konstrukcja opiera się o belki 

stalowe dwuteowe.  

Nad pozostałymi pomieszczeniami piętra są stropy drewniane. 

Nad klatką schodową wejścia  głównego  stropodach lekki drewnianym  tynk sufitu na 

trzcinie mocowanej do rusztu deskowego. Brak w tym miejscu izolacji termicznej i 

odporności ogniowej.  

 Biegi klatek schodowych w części wschodniej budynku są drewniane policzkowe. 

Klatka schodowa w części zachodniej budynku ma biegi i opoczniki odcinkowe z cegły 

ceramicznej pełnej oparte na belkach stalowych dwuteowych. Stopnie i podłogi tej 

klatki schodowej są drewniane.  

Więźba dachowa  drewniana płatwiowa.  

W części środkowej budynku krótkie słupy więźby dachowej oparte są o podciągi 

stalowe dwuteowe ułożone poprzecznie ( I NP. 260 2 szt).  

Na poddaszu zastosowano ściany kolankowe.  

Pokrycie dachu jest papowe, wielowarstwowe  wykonywane w różnych okresach czasu.  

W budynku zastosowano posadzki różnego rodzaju: z betonu, cegły ułożonej na płasko, 

lastryka, desek drewnianych.  

Na podłogach ułożono wykładziny z tworzyw sztucznych oraz  w nieznacznej ilości  

dywanowe.  

Tynki wewnętrzne są cementowo-wapienne malowane farbami klejowymi i olejnymi . 

 W części pomieszczeń zastosowano boazerie z materiałów drewnianych i 

drewnopodobnych (płyty pilśniowe i paździerzowe ) w części na całą wysokość ścian 

np. w  sali ogólnej na parterze i sali wodowiskowej.  

Okna w budynku są drewniane skrzynkowe i krosnowe.  

Drzwi  drewniane płytowe oraz płycinowe .  

Elewacje budynku  ceglane  licowane ,  uzupełnione płaszczyznami wykonanymi z 

tynku gładkiego.  

W elewacji zastosowano pośrednie gzymsy z cegły ceramicznej.  

  

Budynek wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania z własną kotłownią oraz 

instalację wentylacji i instalację elektryczną oświetlenia i siły.  

Podstawowe dane liczbowe budynku:  

 Długość całkowita: 42,41 m 

 Szerokość maksymalna: 18,52 m 

 Szerokość części środkowej: 9,54 m 
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 Wysokość do okapu dachu: 11,00 m  

 Pow. Zabudowy: 541,0 m
2
 

 Kubatura: 6786 m
3   

 

 

3.2.  Opis zmian w stosunku do materiałów archiwalnych. 

  

Dawny  Zakład Opiekuńczo-Szpitalny „Bethania” położony przy ulicach Wawrzyniaka 

i Mickiewicza zachowały się częściowo akta Państwowego Nadzoru Budowlanego  z lat 

1889-1904 obejmujące okres budowy tego obiektu .  

Projekt budynku datowany 31.07.1900 r. wykonał H. Hollnig,  

akceptował przedstawiciel ZOS „Bethania” pastor Brandt.  

Projekt został zatwierdzony 29.10.1900 r. przez PNB. Projekt nie przewidywał 

podpiwniczenia części środkowej budynku (pod salą ogólną  na parterze i 

widowiskowo-  teatralną na piętrze). W czasie budowy mistrz murarski F. Plotz 

przedłożył projekt podpiwniczenia części środkowej budynku datowany 15.07.1901 r. i 

akceptowany przez przedstawiciela ZOS „Bethania” pastora Brandta.  Projekt został 

zatwierdzony 22.07.1901 r. przez PNB.   

Budynek przeznaczony na oddział męski szpitala posiadał dwie główne sale dla chorych 

na parterze i na piętrze.   

Rok przekazania budynku do eksploataci przyjmuje się 1902 r.  

W stosunku do dokumentacji archiwalnej w budynku nastąpiło szereg zmian.  Zmiany 

nastąpiły w czasie budowy budynku : wykonano pełne podpiwniczenie, dwie klatki 

schodowe w części wschodniej budynku, zmiana obrysu budynku oraz częściowo 

elewacji. 

Wykonano przebudowę ścian wewnętrznych, nie użytkowy strop nad piętrem części 

środkowej budynku (obniżenie wysokości Sali kinowej) wykonano podniesienia  

sceniczne i widowni.   

Stąd też dokumentacja archiwalna nie obrazuje aktualnych rozwiązań budowlanych 

obiektu.   

W okresie eksploatacji budynek ulegał przebudowie. Ostatnia zasadnicza przebudowa 

budynku nastąpiła w pierwszej połowie lat 60-tych (ok. 1962 r.) w wyniku której 

wykonano dodatkowy strop podwieszony do dźwigarów stalowych I NP. 200. Wiązary 

wieszarowe dwuwieszakowe zastąpiono wiązarami drewnianymi dwusłupowymi [fot ], 
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których słupy opierają się na wprowadzonych  dźwigarach  stalowych. W dalszych 

latach 60-tych i 70-tych prowadzone remonty w wyniku których między innymi 

zastosowano wentylację mechaniczną, wymieniono kotły c.o., przebudowano 

pomieszczenia kabin operatorskich oraz uzupełniono instalacje wewnętrzne i zasilania 

budynku.   

Ostatni remont kapitalny pokrycia dachu i elementów blacharskich wykonano w 1988 r.   

 

4.  Stan techniczny elementów z  opisem uszkodzeń  
 

4.1. Fundamenty  

Na podstawie projektu archiwalnego [sygn. akt nr 5956 karta 206 i 242] 

ustalono, że  budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych o podstawowej 

szerokości 77 cm i 64 cm, a także na stopach fundamentowych 77 X 77 cm pod słupami 

piwnic murowanych z cegły ceramicznej pełnej kl. „100” (lub wyższej).  Ławy i stopy 

fundamentowe posadowiono ok. 50 cm poniżej poziomu posadzki piwnic. Ocenia się, 

że lustro wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia fundamentów.  

 Ściany konstrukcyjne  nie wykazują uszkodzeń konstrukcyjnych tj. rys i 

pęknięć, co wskazuje na bak w uszkodzeniach lub osłabieniach posadowienia.   

 

4.2.  Ściany nośne i samonośne 

 Ściany nośne i samonośne budynku oraz słupy piwnic są murowane z cegły 

ceramicznej pełnej klasy co najmniej „100” na zaprawie cementowo-wapiennej 

względnie wapiennej. Grubość ścian nośnych i samonośnych piwnic wynosi: 77 cm, 64 

cm, 51 cm i 38 cm, parteru odpowiednio 64 cm, 51 cm, 38 cm i 25 cm natomiast piętra 

51 cm, 38 cm i 25 cm. Ścianki kolankowe poddasza wykonane o grubości 25 cm i 51 

cm /w części środkowej budynku, inne ściany poddasza mają grubość 38 cm i 25 cm. 

Ściany zewnętrzne podłużne w części środkowej budynku mają pilastry skomponowane 

w wystrój elewacji. Ściany w części zachodniej budynku  (z wyłączeniem ścian klatki 

schodowej)  powyżej stropu nad piętrem są wysunięte o 13 cm poza lico płaszczyzny 

elewacji piętra i parteru budynku.  

Uszkodzeń konstrukcyjnych ścian nie stwierdzono, poza dwoma miejscami 

zarysowania ukośnego  miedzy oknami parteru i piętra w części środkowej ściany 

północnej [fot  ] . 

 Ściany piwnic są  silnie zawilgocone i miejscowo występują  wtórne 

uszkodzenia  mrozowe zaprawy w ścianach przyziemia [fot  ]. Dotyczy to głównie ścian 

zewnętrznych stykających się z gruntem , a w szczególności w miejscach zalewanych 

wodą z uszkodzonych rur spustowych.  

Znaczny wpływ na zawilgocenia w piwnicy  ma długi okres  wyłączenia z 

eksploatacji, brak ogrzewania, brak wentylacji budynku, zacieki z powierzchni terenu i 

uszkodzonych rur spustowych. Wykonanie pomiarów wilgotności (marzec 2012)  po 

mroźnej zimie również ma  wpływ na wyniki pomiarów , ponieważ w tym okresie 

występują zwiększone parametry wilgotnościowe ścian piwnic.  
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4. 3.   Stropy 

4.3.1. Stropy nad piwnicami  

  

Nad piwnicami wykonane są stropy są odcinkowe z cegły ceramicznej pełnej (h = 12 

cm) na belkach stalowych dwuteowych. Skrajne  odcinki stropów oparte są 

bezpośrednio na ścianach nośnych. Rozstaw belek stalowych  wynosi podstawowo 110 

cm, jednakże zastosowano rozstaw także 135 cm i w jednym przypadku 165 cm. 

Wysokość belek stalowych dwuteowych w zależności od rozpiętości wynosi od 180 

mm do 260 mm.  

Przekroje belek stalowych dwuteowych odpowiadają danym zawartym w katalogu „z 

1890 r  „ I- Profile der Burtbacher Hutte” [3] jako wyprodukowanym ok. 1900 r.  

  

Charakterystykę materiałową elementów stropów ocena się następująco: 

 belki stalowe ze względu na okres budowy obiektu przyjmuje się jako wykonane 

ze stali zlewnej  o naprężeniach dopuszczalnych do 140 MPa [4];   

 Cegła ceramiczna pełna o klasie co najmniej „100”; 

 Zaprawa cementowa marki minimum „15”, ale  miejscowo zaprawa nie ma  

żadnej wytrzymałości , ponieważ wysypuje się ze spoin stropu [fot] (nie są to 

jednak duże ilości powierzchni stropów, niecałe 10%),   

W czasie oględzin stropów nie zauważono nadmiernych ugięć i korozji stopek 

belek. W pomieszczeniu magazynowym baru występuje na części stropu silne 

zawilgocenie powodujące łuszczenie i odpadanie tynku.  

  

4.3.2.  Strop nad parterem 

 Stropy są płaskie masywne , staloceramiczne, (Kleina). Według projektu 

archiwalnego  zastosowano stropy odcinkowe. Rozstaw belek stalowych dwuteowych 

wynosi około 80 cm ,  ale  zastosowano też rozstaw 106 cm - 137 cm.   

 Dokumentacja  archiwalna  przwidywała  wysokość belek stalowych 

dwuteowych w zależności od rozpiętości o wielkościach od 140 mm (belki przyścienne)  

do 300 mm (belki nad salą w części środkowej budynku). 

 Ze względu na brak widocznych zewnętrznych uszkodzeń stropów, a także 

zauważalnych  ugięć nie wykonywano odkrywek w celu ustalenia rodzaju konstrukcji.   

  Stal w stropach jest  analogiczna jak  stropów piwnic, materiału wypełniającego 

nie badano. Dobra  warunki mikroklimatu , jakie występowały w okresach eksploatacji 

budynku, dają podstawę do przyjęcia   dobrego stanu konstrukcji wypełnienia  stropu 

(płyt miedzybelkowych).  

   

4. 3. 3  Strop  nad piętrem 

 W części środkowej budynku nad widownią zastosowano strop podwieszony na 

belkach stalowych i NP 100 o rozstawie  ~100 cm . Belki te są  obustronnie obłożone 
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belkami drewnianymi w celu mocowania do nich desek podsufitki  [fot ] Oparciem dla 

stropu pośredniego (nad piętrem w części środkowej) są stalowe podciągi  wykonanie z 

dwóch dwuteowników  walcowanych 260 mm w rozstawie ~500 cm. Podciągi stanowią 

też podstawę oparcia  słupów  konstrukcji dachu.  

Brak strony nr 16 

Strony 17, Cd. 

 Policzki wykonano o przekroju 70/300 mm. Schody prawe i lewe różnią się 

szerokością spoczników wynikające z asymetrycznego obrysu pomieszczenia holi 

parteru i piętra. Drewno ocenia się jako sosnowe odpowiadające klasie K 27 dla 

elementów o grubości powyżej 39 mm.  

 Na piętrze przy biegu lewym schodów zauważono brak listwy przyściennej 

osłaniającej belkę policzkową biegu. Innych uszkodzeń nie zauważono.  

 Stan: dobry, zużycie 15 proc.  

 

4. 4. Więźba dachowa 

 Dach budynku stropy, z małym kątem pochylenia, symetryczny, wielospadowy.  

W  głównej ( środkowej) części dwuspadowy, na skrzydłach skrajnych czterospadowy.   

Więźba dachowa  wykonana  z drewna sosnowego,  płatwiowa,  ze ścianką kolankową.   

W części środkowej budynku (nad widownią)  słupy więźby dachowej opierające się o 

podciągi stalowe dwuteowe stropu [fot ] .  .  

Wilgotność drewna kontrolnie  sprawdzono  miernikiem Porimeter Surveimaster . 

Wilgotność zasadniczo odpowiada  stanowi powietrzno- suchemu z wyjątkiem miejsc 

zawilgoconych przeciekami z pokrycia dachu. W tych miejscach drewno jest 

namoknięte.  

 Drewno więźby dachowej jest impregnowane, a nad widownią elementy drewniane tak 

dachu jak stropu pokryte są powłoką ochronną p.poż. wykonaną z  zaprawy  wapiennej.  

 W elementach więźby dachowej w niewielkim zakresie występują 

charakterystyczne pęknięcia wzdłuż włókien drewna. W części wschodniej budynku we 

fragmencie szczytowym więźby dachowej wykształconej w połaci dachu stwierdzono 

zbutwiałe deski osłaniające belki górne wiązara. W wiązarze tym zauważono rozsunięty 

lewy węzeł a nadto występujące w większym zakresie pęknięcia wzdłuż włókien 

drewna. Drewno pokryte jest powłoką z farby olejnej, powłoka  w dużej części 

zniszczona .   

Korozji biologicznej  (porażenie owadami , grzybami ) nie  stwierdzono.  

  

4. 5.  Izolacje przeciwwilgociowe 

 Zawilgocenie piwnic wskazuje na brak izolacji lub znaczne jej 

uszkodzenia . W obecnym stanie  należy uznać, ze izolacji nie ma.  

 

4. 6. Ściany działowe 

 Ściany działowe są murowane z cegły ceramicznej pełnej, cegły szklanej i 

drewniane płytowe na szkielecie drewnianym .  

 Uszkodzeń nie zauważono.  
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4. 7. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie  

 Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej  na deskowaniu. Pokrycie 

wykonane  było  w 1989 r. Obecnie pokrycie jest w całości zniszczone .  

 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej w  

całości zniszczone.  

  

4. 8.  Posadzki 

 Posadzki w budynku są drewniane (parkiet) , lastrykowe, betonowe oraz z cegły 

ceramicznej pełnej ułożonej na płasko.  

Na posadzkach j.w. ułożone dodatkowo wykładziny z tworzyw sztucznych i dywanowe.  

Posadzki, choć w większości nadają się do remontu, nie będą przydatne do 

nowych funkcji (braki w atestacjach ) . Uznaje się je za zużycie w  całości .   

 

4. 9. Tynki  

 Tynki ścian i sufitów są wapienno-cementowe kategorii wizualnie  III .  

 W piwnicach i częściowo na parterze (zachodnia klatka schodowa) tynki ścian 

są zawilgocone, łuszczą się i odpadają.  Całkowicie zniszczony tynk są w niektórych 

pomieszczeniach piwnicy oraz  kotłowni.  

  

4. 10. Boazerie 

 W części pomieszczeń są boazerie z  paneli paździerzowych i okleiną  

fornirową.  Wysokość boazerii  od 80 cm do pełnej wysokości pomieszczenia.   

 Boazerie na parterze i piętrze sa w zadowalającym  stanie , ale przy  adaptacji 

budynku do nowej  funkcji będą nieprzydatne i nie  spełniające  wymogów p-poż.  

  

4. 11.  Stolarka okienna. 

 Okna w pomieszczeniach parteru i piętra są drewniane skrzynkowe ze szkleniem 

podwójnym, natomiast w pomieszczeniach piwnic oraz klatek schodowych są 

drewniane krosnowe ze szkleniem pojedynczym.   

 Występują drobne uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia drewna, jego 

połączeń oraz ich okuć. Okna nie  nadają się do dalszego wykorzystania . 

   

4. 12.  Stolarka drzwiowa 

  

W obiekcie  drewniane,  różnego rodzaju: płytowe gładkie i płycinowe proste oraz 

średnio – ozdobne.  

 Stolarka jest  wyeksploatowana i nie nadaje się do wykorzystania.  

  

4. 13. Balustrady schodowe  

Balustrada schodów w części zachodniej budynku jest ozdobna, ze stalowych 

elementów kutych. Pochwyt jest drewniany.  

Balustrada schodów w części wschodniej budynku jest drewniana pełna prosta, 

pochwyt  drewniany.  
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 Uszkodzeń nie zauważono, z wyjątkiem normalnego wyeksploatowania 

wymagającego remontu odświeżającego oraz dostosowania wysokości do wymogów 

przepisów bhp i sanitarnych.   

   

 

4. 14. Malowanie   

  

Malowanie zniszczone  w całości. 

  

 

4. 15. Elementy  zewnętrzne. 

  

Elewacje ścian  wykonane są z cegły ceramicznej pełnej spoinowanej. W tej 

części elewacji są gzymsy z cegły ceramicznej. Elewacja piętra ma naroża i pilastry 

oraz nadproża okienne z cegły ceramicznej pełnej spoinowanej, pozostałe płaszczyzny 

są wykonane z tynku cementowo-wapiennego gładkiego.  

 Drewniany okap dachu i związane z nim elementy więźby dachowej 

pomalowane są farbą olejną w kolorze ciemno brązowym.  

Elementy drewniane okapów  sa częściowo zniszczone, wymagana jest  wymiana około 

30% wsporników okapu i całość deskowania .  

Wymiany wymagają też drewniane elementy wykuszy i lukarn [fot ]. 

  Schody zewnętrzne  betonowe oraz  zejścia do piwnic ( w tym do kotłowni) są 

zniszczone.  

 Wymagane jest  wykonanie opaski wokół budynku , która pozwoli na 

odprowadzenie wody opadowej  od  ścian piwnicznych.  

 

 

5. Określenie nośności  konstrukcji dachu i stropów.  

 
5.1.  Konstrukcja dachu . 

  

Obciążenia dachu 
 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartoś

ć 

Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

śniegiem 

0.58 [kN/m2] 1.00 0.58  1.50 0.86  

2 Deskowanie 

2x  

0.14 [kN/m2] 1.00 0.14  1.35 0.19  

3 pokrycie 

dachu 

0.40 [kN/m2] 1.00 0.40  1.20 0.48  

          qk1=1.11 1.37 qd1=1.53 

                

 

Obciążenie krokwi  Qk = 1,53 kN/m2 x 0,85 =   1,3 kN/ mb 

Obciążenie płatwi   Qp =  1,53 x 3,2 m =    4,7 kN/mb 

Obciążenie słupa (nacisk na podciąg) Gs = 4,7 kN x 5m =  23,5 kN  
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Pręt nr 1- krokiew dachowa 

  

y Y

z

Z

1
5
0

100

1.690

-1.985

1.690

-1.985

-0.436

-0.834

0.611

-0.834

A B

 

Przekrój: 1  „B 15,0x10,0” 

Wymiary przekroju:  

h=150.0 mm  b=100.0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jyg=2812.5;  Jzg=1250.0 cm
4
;  A=150.00 cm

2
;  iy=4.3; iz=2.9 cm;  Wy=375.0; 

Wz=250.0 cm
3
. 

Własności techniczne drewna   

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 

65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, 

np. ciężar własny).  

 Kmod = 0.60 γ M =1,3 

Cechy drewna: Drewno C16. 

 f m,k = 16.00 f m,d = 7.38 MPa 

   

Sprawdzenie nośności pręta nr 1 

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono 

ekstremalne wartości wielkości statycznych. 

Nośność na zginanie  

Wyniki dla  xa=2.70 m; xb=0.00 m, przy obciążeniach „A”.  

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub 

momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 0.834 / 375.00 ×10
3
 = 2.22 < 7.38 = 1.000×7.38 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=2.70 m; xb=0.00 m, przy obciążeniach „A”: 
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 dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 2.22

7.38
 + 0.7×

0.00

7.38
 = 0.301 < 1

  

 dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,,

0.7×
2.22

7.38
 + 

0.00

7.38
 

= 0.211 < 1

  

  

   Pręt nr 4- płatew  
  

y Y

z

Z

1
8
0

130

12.001

-12.001

12.001

-12.001

-10.001 -10.001

5.000

-10.001

A B

   

Sprawdzenie nośności pręta nr 4  

Nośność na zginanie  

Wyniki dla  xa=2.50 m; xb=2.50 m, przy obciążeniach „A”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 5.000 / 702.00 ×10
3
 = 7.12 < 9.23 = 1.000×9.23 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=2.50 m; xb=2.50 m, przy obciążeniach „A”: 

 dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 7.12

9.23
 + 0.7×

0.00

9.23
 = 0.772 < 1

  

 dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,,

0.7×
7.12

9.23
 + 

0.00

9.23
 

= 0.540 < 1

  

Stan graniczny użytkowania   

Wyniki dla xa=2.50 m; xb=2.50 m, przy obciążeniach „A”.     

 u z,fin = -0.4 + -20.4 = 20.8 < 33.3 = u net,fin  
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5.2.  Konstrukcja stropu nad piwnicami . 
  

Obciążenia stropu 
 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jedn. Mnożnik 

[m] 

Obc. 

charakter. 

[kN/m] 

współczy

nnik. 

obc. 

Obc. 

oblicz. 

[kN/m] 

1 PODŁOGA 0.20 [kN/m2] 1.00 0.20  1.10 0.22  

2 WARSTWY 

PODPOSADZKOWE 

1.44 [kN/m2] 1.00 1.44  1.10 1.58  

3 STROP (CEGŁA) 2.16 [kN/m2] 1.00 2.16  1.10 2.38  

4 TYNK, 

PODSUFITKA 

0.57 [kN/m2] 1.00 0.57  1.10 0.63  

5 Obciążenie 

użytkowe 

2.00 [kN/m2] 1.00 2.00  1.40 2.80  

          qk1=6.37 1.19 qd1=7.61 

                

 

Obciążenie belki stropowej  

Qb  = 7,61kN/ m2  x 1,1 m =  8,4 kN/ mb  

Rozpiętość  belki  stropowej  L =  ~ 4 m  

Pręt nr 1 belka stropowa L= 4m 

 

Przekrój: I 200 

 

Wymiary przekroju:  

I 200   h=200,0  g=7,5  s=90,0  t=11,3  r=7,5  

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=2140,0  Jyg=117,0  A=33,50  ix=8,0  

iy=1,9  Jw=10437,8  Jt=12,9  is=8,2. 

Materiał: St0S    

Wytrzymałość  fd=175 MPa  dla  g=11,3. 

 

Redukcja wytrzymałości  

R = 140/ 175 = 0,8 

 

  

 

Siły przekrojowe: 

xa = 2,000;  xb = 2,000. 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A 

 Mx = -17,379 kNm,   Vy = -0,000 kN,  N = 0,000 kN, 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 81,2 MPa   C = -81,2 MPa  

Naprężenia: 

x X

Y

y

200,0

90,0
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xa = 2,000;  xb = 2,000. 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 81,2 MPa   C = -81,2 MPa  

Naprężenia: 

 - normalne:  = 0,0   = 81,2 MPa oc = 1,000 

 

Warunki nośności: 

   ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 81,2 = 81,2 < 140  MPa 

 

Siły krytyczne: 

   
N

EJ

l
x

w

2

2

3,14²×205×2140,0
4,000²

 10
-2

 = 2706,122 kN 

 

   
N

EJ

l
y

w

2

2

3,14²×205×117,0
4,000²

 10
-2

 = 147,952 kN 

 

 

 

N
i

EJ

l
GJz

s

T
1
2

2

2

1
8,2² ( 3,14²×205×10437,8

4,000²
 10

-2
 + 80×12,9×10

2) = 1728,035 kN 

 

 

 

  

 

Nośność przekroju na zginanie: 

xa = 2,000;  xb = 2,000  

- względem osi X  

  MR = p W fd = 1,000 214,0 140 10
-3

 = 29,9650 kNm 

 

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000 

Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rx

 =  
17,379

1,000×37,450
 = 0,464 < 1

 

     

Przy redukcji wytrzymałości stali ze względu na wiek stali 

0,464 : 0,8 = 0,58 < 1 

 

Zapas nośności belki stropowej nad piwnicami wynosi około 40%. Nie dotyczy to nośności 

płyty stropowej (sklepienia odcinkowego).  
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5.3.  Konstrukcja stropu nad parterem . 
  

Obciążenia stropu 
 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartoś

ć 

Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 PODŁOGA 0.20 [kN/m2] 1.00 0.20  1.10 0.22  

2 SZLICHTA CEM 0.95 [kN/m2] 1.00 0.95  1.10 1.04  

3 PUSTAKI 

STROPOWE 

2.60 [kN/m2] 1.00 2.60  1.10 2.86  

4 TYNK 0.38 [kN/m2] 1.00 0.38  1.10 0.42  

5 Obciazenie 

uzytkowe 

2.00 [kN/m2] 1.00 2.00  1.40 2.80  

          qk1=6.13 1.20 qd1=7.34 

                

Obciążenie belki stropowej  

Qb  = 7,34 kN/ m2  x 2,5m =  18,3 kN/ mb  

Rozpiętość  belki  stropowej  L =  ~ 8,5 m 

 

Pręt nr 1 - belka stropowa nad  parterem sali,  L= 8,5 m 

Przekrój: I 300 

 

Wymiary przekroju:  

I 300   h=300,0  g=10,8  s=125,0  t=16,1  

r=10,8  

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=9800,0  Jyg=451,0  A=69,10  ix=11,9  

iy=2,6  Jw=90575,6  Jt=53,4  is=12,2. 

Materiał: St0S    

Wytrzymałość  fd=165 MPa  dla  g=16,1. 

Redukcja wytrzymałości  

R = 140/ 165 = 0,85 

 

Siły przekrojowe: 

xa = 4,250;  xb = 4,250. 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A 

 Mx = -167,951 kNm,   Vy = -0,000 kN,  N = 0,000 kN, 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 257,1 MPa   C = -257,1 MPa  

Naprężenia: 

xa = 4,250;  xb = 4,250. 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 257,1 MPa   C = -257,1 MPa  

x X

Y

y

300,0

125,0
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Naprężenia: 

 - normalne:  = 0,0   = 257,1 MPa oc = 1,000 

 

Warunki nośności: 

   ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 257,1 = 257,1 > 165  MPa 

 

Warunek nośności przekroczony  dla fd  = 165  MPa 

Nośność przekroju na zginanie: 

xa = 4,250;  xb = 4,250  

- względem osi X  

  MR = p W fd = 1,000 653,3 165 10
-3

 = 107,800 kNm 

 

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,601  wynosi  L = 0,970 

Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rx

 =  
167,951

0,970×107,800
 = 1,606 > 1

 

Warunek nośności przekroczony  dla fd  = 165  MPa 

Konstrukcję stropu nad parterem należy  szczegółowo przeanalizować na etapie projektu 

remontu.  

  

Uwaga:  Z analizy projektu archiwalnego z 1900 r. i 1904 r. wynika,  że przyjmowano 

całkowite obciążenie stropów  o wielkości 750 kg/m
2  

( 7,5 kN/ m
2
 ). Obciążenia o tej 

wartości przyjęto w projekcie archiwalnym dla wszystkich stropów nad piwnicami i 

parterem oraz zachodniej klatki schodowej, w której zastosowano belki stalowe. W 

odniesieniu do stropów drewnianych belkowych i schodów drewnianych dokumentacja 

archiwalna nie zawiera obliczeń statycznych. Elementy te przyjęto tabelarycznie według 

zasad i wytycznych sztuki budowlanej z okresu projektowania i budowy.   

 Inwentaryzacja obiektu i jego dostępnych elementów konstrukcyjnych wykazuje 

zgodność z podstawowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie archiwalnym, wobec 

czego należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że stropy są w stanie przyjąć 

obciążenia użytkowe około 3 kN/m2 z redukcją około 20%,  wynikającą z wieku 

budynku i reologicznych zmian charakterystyk wytrzymałościowych stali .   
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6. Zalecenia remontowe .  
6.1.  Ściany budynku. 

Konstrukcja ścian nie wymaga poważniejszych napraw.  Drobne uszkodzenia 

(zarysowania i niewielkie pęknięcia ścian elewacyjnych)  można naprawić 

przemurowaniem lub pozostawić bez ingerencji.  

Lokalne uszkodzenia cegieł i zaprawy w spoinach muru należy  naprawić  

przemurowaniem . Wykuć uszkodzone cegły i wstawić nowe. Jeżeli fragmentarycznie 

są  uszkodzone tylko spoiny , należy je wydrążyć  na  głębokość  do 5 cm i wypełnić  

zaprawą cementową. 

Cała elewacja  budynku wymaga oczyszczenia ze starej farby (czyszczenie 

piaskowaniem lub wodą pod  ciśnieniem) oraz  spoinowania.  

 

6.2.  Zawilgocenia ścian piwnic. 

W celu usunięcia występującego zawilgocenia ścian piwnic   należy wykonać 

pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową części podziemnych. W tym celu 

konieczne będzie odkopanie ścian aż do fundamentów ścian.  Izolację poziomą  należy 

wykonać w taki sposób, żeby była połączona z izolacją pionową. Izolację poziomą i 

pionową można  zaprojektować i wykonać skutecznymi  metodami powszechnie 

dostępnymi na  rynku, np.  izolacje iniekcyjne, podcinanie blachami nierdzewnymi itp.   

Osuszenie murów piwniczych będzie procesem rozłożonym w czasie , 

uzależnionym od zwentylowania pomieszczeń i zlikwidowania źródła zawilgocenia  

(odprowadzenie  wód opadowych  od ścian piwnicznych). Wszelkie prace  remontowe 

w obiekcie należy rozpocząć od usunięcia tynków z piwnic, odsłonięcia ścian, naprawy 

rur spustowych, uruchomienia przewietrzania i wentylacji piwnic oraz profilowania 

terenu.   

 

6.3.  Stropy. 

Płyty (sklepienia odcinkowe) stropu nad piwnicami wymagają usunięcia  tynków. Po 

odkuciu tynków  należy wzmocnić osłabione miejsca spoin . Wydrążyć wysypującą się  

zaprawę ze spoin i szpachlowaniem lub torkretowaniem  wykonać uzupełnienie spoin .  

Strop nad parterem sali tanecznej nie jest  dostatecznie zinwentaryzowany, a  obliczenia  

sprawdzające nie dają podstaw do uznania stropu za bezpieczny dla planowanych 

obciążeń użytkowych, zatem dokładną  analizę konstrukcyjną  należy wykonać na 

etapie projektu po wykonaniu odkrywek o szerszym zakresie , umożliwiającym 

ustalenie wszystkich parametrów i charakterystyk stropu. 
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Dotychczasowe użytkowanie  pomieszczenia jako widownia kinowo- teatralna pozwala 

na uznanie stropu  jako odpowiedniego  dla nowej funkcji z mniejszym obciążeniem 

użytkowym , niemniej sprawdzenie dokładne jest niezbędne.   

  

6.4.  Konstrukcja i pokrycie dachu. 

Konstrukcja dachu jest osłabiona i uszkodzona  tylko w  miejscach przecieków z 

pokrycia dachu. Uszkodzone są też deskowania połaci dachu, w tym całość  deskowania 

okapów wokół budynku. Końcówki (wsporniki)  krokwi są uszkodzone w ilości około 

50%. Konstrukcja nośna  dachu jest w stanie  zadowalającym. Wymagane jest 

oczyszczenie drewna z warstw ochronnych. Wszystkie  elementy mające pozostać w  

konstrukcji należy impregnować.  

Elementy  drewniane elewacji (szczytowe  elementy  wykuszy [fot ] ) do wymiany w 

całości.  

Deskowanie połaci, choć w ilości ponad  50% powierzchni jest w stanie  nadającym się 

do dalszego wykorzystania. Mimo to deskowanie należy przewidzieć do demontażu w 

całości , ponieważ wbudowane w  połać dachu deski są niskiej jakości i w krótkim 

okresie czasu może wystąpić konieczność wymiany tych elementów połaci.  

Elementy odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) i wszelkie obróbki z blachy  w 

całości do wymiany . 

Pokrycie papowe do wymiany w całości.  

  

6.5.  Elementy zewnętrzne.  

Schody zewnętrzne oraz schody do piwnic  do przebudowania w  całości. 

Konstrukcja schodów są do dalszego wykorzystania. Należy wykonać nowe  

schody z odpowiednimi wymiarami (szerokości i wysokości stopni) ,  nowe  stopnice 

oraz poręcze . 

6.6.  Stolarka.  
Okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do wymiany w całości.   

  

6.7.  Balustrady wewnętrzne.  

Balustrady schodów ze względu na zabytkowy charakter do remontu 

konserwacyjnego .  Podniesienie wysokości poręczy jest kwestią  odpowiedniego 

zaprojektowania podniesienia całych płaszczyzn balustrad lub nadbudowania 

miejscowego , względnie innego rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 

schodów.   
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6.8.  Instalacje.  

Wszystkie instalacje do wykonania od podstaw. 

6.9.  Nowe elementy.  

Obiekt  powinien być wyposażony w  windy obsługujące wszystkie kondygnacje 

użytkowe .   

 

7. Wnioski    

Na podstawie oględzin i szczegółowych badań budynku nr 7a przy ulicy 

Wawrzyniaka w Szczecinie  (SCK Kontrasty)  ustalono: 

1. Budynek jest  wyłączony z użytkowania , zamknięty i dozorowany. 

2. Konstrukcja  budynku jest w stanie  zadowalającym, nadaje się do  dalszej 

eksploatacji po remoncie miejsc uszkodzonych. 

3. Uszkodzenia budynku,  to głównie wilgoć w piwnicach, osłabienia stropów 

(zaprawy w stropach) piwnic, lokalne uszkodzenia  konstrukcji dachu. Inne 

uszkodzenia jak posadzki, tynki, stolarka są normalnymi uszkodzeniami 

wynikającymi z wyeksploatowania . 

4. W trakcie  adaptacji budynku do nowej funkcji należy zakładać, że konstrukcja 

budynku nadaje się do dalszej eksploatacji po wykonaniu izolacji wilgociowych   

i wzmocnienia stropów nad piwnicami oraz  remoncie konstrukcji dachu,  

natomiast  wszystkie inne elementy budynku są do wymiany. 

5. Naprawę obiektu należy wykonać wg zaleceń zawartych w p 7 „Zalecenia 

remontowe” . 

 

                                                                                                    Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertyza jest przez okres 1 roku od daty opracowania 

Szczecin,   marzec  2012.                                                      

 

Załączników 2: 
 

Załącznik nr  1.    Cześć graficzna . Rysunki inwentaryzacyjne     

Załącznik nr  2.     Dokumentacja fotograficzna .           

 


