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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku wiaty z grillem wraz
z infrastrukturą sanitarną zlokalizowanej na działce nr 165/1 w miejscowości Klimkówka gmina
Ropa.
Budynek jest częścią projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – inwestycja
w centra rekreacyjne.

1.2 Podstawa opracowania





projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Jarosława
Biedronia
Opinia Geotechniczna opracowana w 2015 roku przez PROGEO PROKOPCZUK.
uzgodnienia robocze w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
wizja lokalna

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu
Układ nośny budynku stanowią zewnętrzne ściany murowane wraz z układem podciągów i
słupów żelbetowych oraz słupy drewniane podpierające płatew. Nad częścią kondygnacji
parteru projektuje się płytę żelbetową krzyżowo zbrojoną. Całość budynku przekryta będzie
dachem dwuspadowym o konstrukcji jętkowej z dwoma usztywnieniami w poziomie jętki.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej na rąbek stojący.

1.4 Posadowienie budynku.
Przyjęto posadowienie bezpośrednie budynku za pośrednictwem stóp i ław fundamentowych
żelbetowych. Posadowienie zaprojektowano w I warstwie geotechnicznej reprezentowanej
przez gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podłożu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku
do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.

1.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
1.5.1

Fundamenty

ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POSADOWIENIA /różny poziom warstwy nośnej, różne
warstwy nośne / WYMAGA SIĘ ODBIORU WYKOPÓW PRZEZ GEOLOGA W CELU
OKREŚLENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU POSADOWIENIA I EWENTUALNEJ KOREKTY W
STOSUNKU DO PROJEKTU NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA
RÓWNOMIERNE POSADOWIENIE OBIEKU W TEJ SAMEJ WARSTWIE GEOLOGICZNEJ
tj. I warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym
GRUNT W POZIOMIE POSADOWIENIA JEST WRAŻLIWY NA DZIAŁANIE WODY. Z TEGO
WZGLĘDU PO WYKONANIU WYKOPÓW I ODBIORZE PRZEZ GEOLOGA NIEZWŁOCZNIE
WYLAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU. W PRZYPADKU ZALANIA WYKOPÓW NALEŻY
USUNĄĆ WARSTWĘ NAWODNIONĄ DO WARSTWY SUCHEJ I WYKONAĆ GRUBSZY
PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO.
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Budynek posadowiony jest w sposób bezpośredni na stopach i ławach żelbetowych
wylewanych z betonu C 20/25 (B25 ), zbrojone stalą A-IIIN o wymiarach i rozmieszczeniu
podanym na rysunkach wykonawczych i w wyciągu z obliczeń.
Otulina zbrojenia fundamentów 5cm. Rzędne spodu i wymiary fundamentów podano na
rzucie. Przed betonowaniem fundamentów osadzić dolne zbrojenie słupów i trzpieni. Należy
unikać przekopania wykopy, ostatnią warstwę gruntu usunąć ręcznie. Po osiągnięciu warstwy
nośnej odebraniu wykopu przez geologa natychmiast wylać podkład z chudego beton w celu
uniknięcia zalania dna wykopu wodami opadowymi.
Pod wszystkimi fundamentami wylać warstwę betonu C 12/15 (B15) grubości minimum 10 cm.
1.5.2

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe gr 30 cm wylewane z betonu
C 20/25 (B25 ). Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem żelbetowym W-2 o wymiarach i
rozmieszczeniu podanym na rysunkach wykonawczych i w wyciągu z obliczeń. Elementy
żelbetowe ulegające zasypaniu należy zabezpieczyć w całości izolacją przeciwwodną
systemową wykonaną zgodnie z wytycznymi producenta, rodzaj izolacji dobrać do panujących
warunków gruntowo-wodnych. Izolację należy sprowadzić do poziomu fundamentów.
1.5.3

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonać z ceramicznych pustaków
szczelinowych klasy 15 o grubości ściany zewnętrznej 30cm wraz z usztywnieniem trzpieniami
i wieńcami żelbetowymi. Pustaki murować na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.
1.5.4

Belki żelbetowe

Belki żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN o
wymiarach i rozmieszczeniu podanym na rysunkach wykonawczych i w wyciągu z obliczeń
według odpowiedniej pozycji obliczeniowej.
1.5.5

Belki i słupy drewniane

Belki i słupy drewniane zaprojektowano z drewno klejonego klasy GL-24 o wilgotności
12 %. Wymiary wg. rysunków i odpowiedniej pozycji obliczeniowej.
Montaż elementów według klasycznych połączeń ciesielskich, uzupełniony nakładkami z desek
łączonymi na gwoździe bądź za pomocą łaczników z blach stalowych ocynkowanych. Do
impregnacji drewna zastosowć preparaty solne posiadające świadectwo ITB o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.
1.5.6

Wieńce i nadproża

Wieńce i nadproża zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu C
20/25 (B25) o wymiarach i rozmieszczeniu podanym na rysunkach wykonawczych i w wyciągu
z obliczeń według odpowiedniej pozycji obliczeniowej.
Dopuszcza się zamiennie zastosowanie nadproży prefabrykowanych systemowych wykonując
zgodnie z wytycznymi producenta.
1.5.7

Strop nad parterem

Strop nad parterem wykonać jako płytę żelbetową monolityczną krzyżowo zbrojoną
wylewaną na budowie z betonu C 20/25 (B25). O grubościach płyt podanych na rysunkach i
zbrojeniu podanym na rysunkach wykonawczych i w wyciągu z obliczeń według odpowiedniej
pozycji obliczeniowej.
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1.5.8

Dach

Na budynku projektuje się tradycyjną więźbę dachową o konstrukcji jętkowej z usztywnieniem
kalenicowym. Przyjęto drewno iglaste klasy C-24 o wilgotności 15 %.
Montaż elementów według klasycznych połączeń ciesielskich uzupełniony nakładkami z desek
łączonymi na gwoździe bądź łącznikami z blach stalowych ocynkowanych. Jako preparat
impregnujący drewno zaleca się zastosowanie środków posiadających świadectwo ITB
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
1.5.9

Wykaz norm dotyczących obciążeń budowli

PN-82/B-02000
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-82/B-02004
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia
pojazdami.
PN-80/B-02010
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
Az1:2006
PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-88/B-02014
Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
PN-86/B-02015
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie
temperaturą.
1.5.10 Wykaz norm dotyczących projektowania.
PN-90/B-03000
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001
Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-83/B-03010
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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