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Opis Techniczny

I. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu budowlanego —

wolnostojącego komina dymowego, znajdującego się na terenie należącym
do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu, na
działce nr 83/5, obręb 20, gmina Elbląg.

II. Charakterystyka sytuacji. Stan istniejący.
Przedmiotowy obiekt budowlany - komin wolnostojący, powstał w latach
70-tych jako część kotłowni zakładowej na paliwo stałe. Obiekt
wymurowano z cegieł i posadowiono na fundamencie betonowym.
Wymiary obiektu:
- wysokość 28 m,
- szerokość u podstawy 3x3 m,
- szerokość u szczytu 2x2 m.
Na kominie znajdują się 2 pomosty dla obsługi technicznej:
- żelbetowy o wymiarach 4x4 m na wysokości ok. 20 m,
- stalowy o wymiarach 3x3 m na wysokości ok. 27 m.
Na szczyt prowadzi drabina z prętów stalowych osadzona w ścianie.
W związku z likwidacją kotłowni komin nie pełni już swojej pierwotnej
funkcji. Obecnie pełni funkcję wieży dla urządzeń teletechnicznych. Komin
posiada instalację odgromową.

III. Podstawa opracowania:

• Umowa nr 79/U/210/2018 z dnia 07.06.2018 r.
• Wizja lokalna wykonana w dniu 13.06.2018 r.
• Dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu 13.062018 r.
• Obowiązujące akty prawne

• Obowiązujące Polskie Normy Budowlane, zarządzenia i instrukcje
techniczne

• Analiza własna

IV. Ocena stanu technicznego
J. Elementy murowane

Trzon komina wykonano z cegły murowanej na zaprawie cementowo-
wapien nej. Stan ogólny ścian i spoin - dobry.
Mur komina spięto dookoła klamrami z płaskownika stalowego,
rozmieszczonymi co 1 metr. Stan klamer zadowalający.
Czapka kominowa wykonana z zaprawy cementowej. Stan dobry.
Otwory wyczystkowe zamknięto płytami stalowymi przykręconymi do
ściany.
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2. Pomosty techniczne
Obiekt posiada 2 pomosty techniczne.
Pomost większy — z płyty betonowej zbrojonej o wymiarach 4x4 m
i grubości 20 cm. W pomoście znajdują się liczne pęknięcia i 6 dziur
o średnicy 6-10 cm powstałych w skutek erozji betonu. Od spodu
pomostu widoczne liczne powierzchniowe ubytki betonu i odsłonięte
elementy zbrojenia. Stan pomostu średni.
Pomost mniejszy — konstrukcja stalowa z krat systemowych. Widoczne
ślady korozji. Stan pomostu zadowalający.

3. Drabina i balustrady
Drabina stalowa prowadząca na szczyt wykonana z prętów stalowych
osadzonych w murze. Dodatkowo zabezpieczona szkieletem
z płaskowników. Szkielet powyginany. Oba elementy skorodowane.
Stan drabiny — średni.
Na obu pomostach znajdują się balustrady z prętów i kątowników
stalowych. Elementy balustrad skorodowane. Stan średni.

4. Instalacja odgromowa
Budynek posiada instalację odgromową. Wykonaną z bednarki
ocynkowanej osadzonej na murze oraz prętów stalowych. Widoczne
ogniska korozji. Brak złącza kontrolno-pomiarowego. Stan średni.

V. Wnioski i zalecenia
Ogólny stan techniczny komina oceniam jako zadowalający. Zachodzi
konieczność wykonania następujących prac remontowych
i konserwacyjnych:
- naprawa i konserwacja pomostu żelbetowego — uzupełnienie ubytków

betonu, zabezpieczenie elementów zbrojenia przed działaniem
czynników atmosferycznych,

- malowanie konserwacyjne wszystkich elementów stalowych — drabiny,
pomostu stalowego, balustrad, i obręczy trzonu komina,

- konserwacja instalacji odgromowej — sprawdzenie i uzupełnienie
połączeń, montaż złącza kontrolno-pom jarowego.
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 3. Widok pomostu żelbetowego z ziemi.
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