BUDYNKI GOSPODARCZE
STAN ISTNIEJĄCY
LOKALIZACJA

Przed remontem wykonano, jako niezbędny element przedprojektowy, pełną diagnostykę
istniejących obiektów. Diagnostyka dotyczyła stanu technicznego elementów konstrukcji,
oraz elementów wykończeniowych. Wykorzystano własne algorytmy badań obiektów
zabytkowych. Algorytmy te można znaleźć w artykułach, których jestem współautorem.
Artykuły w języku angielskim (niestety - wymogi publikacji w wysoko punk. czasopismach)
na stronie: https://www.mdpi.com/search?q=Steidl&journal=energies

DZIAŁANIA PRZEDPROJEKTOWE
Działania przedprojektowe obejmują:
— analizę stanu technicznego elementów konstrukcji ( ścian, dachu), oraz
analizy cieplno-wilgotnościowe dla stanu istniejącego - ekspertyza z
zaleceniami remontowymi uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Katowicach,
— zalecenia do projektu remontu konserwatorskiego - odrębne opracowanie

DZIAŁANIA NA ETAPIE PROJEKTU
Działania na etapie projektu obejmują:
— projekt remontu i częściowego odtworzenia poszczególnych
bliźniaczych obiektów - dla każdego obiektu osobno z uwagi na
zróżnicowany stan techniczny,
— analizę zastosowanych rozwiązań budowlanych z uwzględnieniem
docieplenia części ścian od strony wewnętrznej ( pomieszczenie
kotłowni)
— projekty branżowe w tym projekt zagospodarowania terenu.

OPIS BUDYNKÓW

Przykładowa analiza zmian zawartości wody w murze ceglanym
w okresie 1 roku po dociepleniu od wewnątrz - kotłownia.

Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze są wpisane do rejestru zabytków
województwa Śląskiego pod nazwą: „Zespół zabudowy osiedla składający się
z czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych i towarzyszących im
budynków gospodarczych”.
Rejestr : ŚWKZ dn. 20.09.2009 K-RD-KL/4160/5320/195/08
Zespół budynków mieszkalnych znajduje się w Rybniku

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
OCIEPLENIE
ZAMUROWANIA WTÓRNEGO OTWORU

STAN ISTNIEJĄCY
ELEWACJE

MODEL NUMERYCZNY
NAROŻA KOTŁOWNI

UZASADNIENIE WYBORU OBIEKTU
CEL OPRACOWANIA
Celem planowanego remontu budynków gospodarczych ( obecnie wyłączone z
użytkowania ze względu na zły stan techniczny) jest:
— przywrócenie do użyłkowania zdewastowanych zabytkowych budynków
gospodarczych ( dawniej zwanych chlewikami) dla lokalnej społeczności.
Budynki są trwałą wartością kulturową dawnej zabudowy Górnego Śląska,
gdzie dawniej koncentrowało się życie lokalnej społeczności zwłaszcza dzieci
i osób starszych,
— podtrzymanie i kultywowanie lokalnych tradycji hodowli królików i gołębi,
— odtworzenie i unowocześnienie placu zabaw dla dzieci i odpoczynku dla
osób starszych z odtworzeniem obiektów małej architektury - ławki, stoliki
ogrodowe,
— ochrona klimatu lokalnego ( adaptacji i mitygacji) poprzez zmianę funkcji
części obiektu.
W części środkowej każdego obiektu zostanie wykonana nowoczesna kotłownia
gazowa, lub instalacja pomp ciepła, zasilająca sąsiadujące budynki mieszkalne
(będące obiektami zabytkowymi) w ciepło do ogrzewania i c.w.u.

Zmiany zawartości wody
w czasie 1 roku eksploatacji
- mur ceglany

WYNIKI SYMULACJI
ZMIAN
ZAWARTOŚCI
WODY W MURZE
CEGLANYM
NAROŻA KOTŁOWNI.
STAN PO 1 ROKU
EKSPLOATACJI

Renowacja typowych budynków mieszkalnych jest prowadzona na ogół
w dość ograniczonym zakresie.Wymaga podobnej diagnostyki dla
stanu istniejącego, oraz wykonania prognoz określających zachowanie
się budynku po remoncie w zakresie zmian wilgoci w ścianach
( ceramicznych) i stropach ( belkowych drewnianych). O ile budynki
mieszkalne i użyteczności publicznej będące zabytkami
(pod ochroną konserwatorską), mają duże szanse na remont,
modernizację i adaptację, to takie obiekty jak budynki gospodarcze,
NOWE
praktycznie takich szans nie mają. Jeszcze w latach 60-tch towarzyszyły
ŁAWKI
prawie wszystkim przedwojennym osiedlomrobotniczym na Śląsku,
tworząc lokalny klimat takich osiedli. Na dzień dzisiejszy pozostało
MAŁE OCZKO
ich niewiele i na ogół w bardzo złym stanie technicznym z przeznaczeniem
WODNE
do wyburzenia.
NOWE KRZEWY
WYKONANIE: TOMASZ STEIDL

NOWE OGRODZENIE

