
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie rozwiązań

konstrukcyjnych wynikających z zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na  budowie budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, socjalnego w Gogolinie.

      

 2. Podstawy opracowania

 2.1. Koncepcja opracowana w firmie JAMS.

 2.2. Projekt budowlany architektury.

      2.3. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoŜa gruntowego, opracowana

             w firmie PROGEO z Opola, przez mgr inŜ. Irenę Orłowską, w czerwcu 2016r.

2.4. Rozporządzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

       projektu budowlanego.    

      2.5. Rozporządzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie  ustalania geotechnicznych  

             warunków posadowienia obiektów budowlanych.

      2.6. Polskie normy z zakresu obciąŜeń, obliczeń statycznych i projektowania:

            (przywołane w Warunkach Technicznych dla budynków i ich usytuowania:

  2.6.1. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoŜa budowli – Ogólne zasady obliczeń.

  2.6.2. PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli - Zasady ustalania wartości.

  2.6.3. PN-B-02001:1982 ObciąŜenia budowli - ObciąŜenia stałe.

  2.6.4. PN-B-02003:1982 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne                

                                          Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe.

  2.6.5. PN-B-02010:1980/Az1:2006 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych.   

                                                         ObciąŜenie śniegiem.              

  2.6.6. PN-B-02011:1977/Az1:2009 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych.  

                                                         ObciąŜenie wiatrem.

  2.6.7. PN-B-02014:1988 ObciąŜenia budowli - ObciąŜenie gruntem.

  2.6.8. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

                                         Obliczenia statyczne i projektowanie.

  2.6.9. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.   

                                                         Obliczenia statyczne i projektowanie.

  2.6.10. PN-B-03002: 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

  2.6.11. PN-B-03200: 1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3.  Warunki techniczne inwestycji

3.1. Warunki terenowe 

Powierzchnia terenu jest płaska, z lekkim spadkiem w kierunku południowym i kształtuje się w

granicach rzędnych  170,10 – 170,77m n.p.m.  

3.2. Warunki geotechniczne 

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu rozpoznano wykonując 3 otwory geotechniczne o

głębokości 6m (2 otwory) i 6,5m (1 otwór).

Układ warstw geotechnicznych jest następujący: pierwszą warstwę stanowią nasypy niebudowlane

(występują na całym terenie opracowania) złoŜone z mieszaniny róŜno frakcyjnego gruzu ceglano-

betonowego z wyburzeń (w stanie luźnym), gleby, lokalnie piasku i gliny o grubości 1,5 - 2,7m (w

zaleŜności od poz. istniejącego terenu). PoniŜej występują następujące warstwy:

- dla otworu badawczego nr 1: piaski średnie ze Ŝwirem, piaski grube w stanie średnio

zagęszczonym (ID=0,50) (grubość warstwy wynosi 0,5m), następnie glina pylasta w stanie

twardoplastycznym ( IL=0,21) (grubość warstwy wynosi  0,8m), kolejno piaski średnie, piaski

średnie przewarstwione gliną pylastą, piaski średnie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski

grube – uogólniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi  ID=0,55 (średnio zagęszczone), a

grubość warstwy wynosi 1,9m. Na głębokości  5,7-6,0m (od pow. terenu), czyli do spodu wierceń

występuje glina pylasta w stanie twardoplastycznym (IL=0,23).  

-  dla otworu badawczego nr 2: piaski średnie ze Ŝwirem, piaski grube w stanie średnio

zagęszczonym (ID=0,50) (grubość warstwy wynosi 0,7m), a następnie piaski średnie, piaski

średnie przewarstwione gliną pylastą, piaski średnie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski

grube – uogólniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi  ID=0,55 (średnio zagęszczone), a

grubość warstwy wynosi 2,7m (w strefie głębokości od 3,3 – 6,0m czyli do spodu wierceń).

-  dla otworu badawczego nr 3: piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,50) (grubość

warstwy wynosi 1,5m), następnie glina pylasta zwięzła w stanie twardoplastycznym (IL=0,10)

(grubość warstwy wynosi 0,5m), kolejno namuły organiczne gliniaste w stanie plastycznym

(IL=0,60) (grubość warstwy wynosi 2,3m) i poniŜej piaski średnie, piaski średnie przewarstwione

gliną pylastą, piaski średnie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski grube – uogólniony stopień

zagęszczenia dla tej warstwy wynosi  ID=0,55 (średnio zagęszczone), a grubość warstwy wynosi

0,8m (w strefie głębokości od 5,7 – 6,5m czyli do spodu wierceń).

W trakcie prowadzonych prac polowych we wszystkich wykonanych otworach badawczych

stwierdzono występowanie wody gruntowej. Wodę gruntową o zwierciadle napiętym lub

swobodnym nawiercona w strefie głębokości 3,3-5,7m od pow. istn. terenu na rzędnych 165,12 –

166,97 m n.p.m. i ustabilizowano w strefie głębokości 2,9-4,9m od pow. istn. terenu na rzędnych

165,92 – 167,87 m n.p.m. Stwierdzono takŜe sączenia w stropowych partiach przewarstwień

gliniastych pośród piasków. Poziom wód gruntowych moŜe wykazywać wahania uzaleŜnione od

pory roku i wielkości opadów atmosferycznych w granicach +1,0m ponad stan stwierdzony

podczas prac polowych.
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3.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie § 4 p. 4 i 5 oraz treści § 5 rozporządzenia [ 2.5 ] – po analizie wyników badań

geotechnicznych, uwzględniając zastosowaną w projekcie wymianę gruntu - wymiana dotyczy

warstwy nasypów niebudowlanych pod całym obiektem oraz zalegającą poniŜej warstwę namułów

pod fragmentem planowanej inwestycji – oraz posadowienie obiektu powyŜej poziomu wód

gruntowych w warstwie zagęszczonej podsypki z pospółki,  zaliczam projektowany obiekt do

drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.      

3.4. Projekt geotechniczny

3.4.1. Prognoza zmian właściwości podłoŜa gruntowego w czasie.

Z uwagi na to, Ŝe na projektowanej głębokości posadowienia obiektu występują grunty nie

budowlane, które naleŜy usunąć i zastąpić podsypką piaskowo-Ŝwirową zagęszczoną do stanu 

IS = 0,97 (ID = 0,7) to, nie przewiduje się zmian podłoŜa gruntowego w czasie.

3.4.2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych.

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych gruntów poszczególnych warstw

geotechnicznych przedstawiono w załączniku nr 6 opracowania z poz. [2.3]. W celu określenia

wartości obliczeniowej parametru geotechnicznego, naleŜy wartość charakterystyczną pomnoŜyć

przez współczynnik γm = 0,90-1,10.

        

3.4.3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych.

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa naleŜy przyjąć zgodnie z normą przyjętą do

projektowania geotechnicznego [2.6.8].

                                                           

3.4.4. Określenie oddziaływań od gruntu.

Do oddziaływań od gruntu zalicza się ogólne oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływaniami

takimi będą  parcie i odpór gruntu oraz jego cięŜar. Do ustalenia tych obciąŜeń naleŜy przyjąć

parametry podsypki i zasypki piaskowo-Ŝwirowej.

        

3.4.5.  Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoŜa gruntowego.

Model obliczeniowy podłoŜa gruntowego wynika z przyjętej do obliczeń normy projektowania 

posadowienia bezpośredniego budowli [2.6.8]. 

       

3.4.6. Obliczenie nośności i osiadania podłoŜa gruntowego.

Obliczenia te naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami wymienionej wyŜej normy [2.6.8].

Parametry te naleŜy obliczyć metodami podanymi w normach stanowiących podstawę  

obliczeń przyjętych w tym projekcie.     
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3.4.7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów.

Dane do zaprojektowania fundamentów wynikają z Dokumentacji Badań PodłoŜa Gruntowego

[2.3].  

         

3.4.8. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i

specjalistycznych robót geotechnicznych.

Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050.

       

3.4.9. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposoby

przeciwdziałania tym zagroŜeniom.

Woda gruntowa w trakcie badań stabilizowała się na głębokości 2,8-3,3m poniŜej powierzchni

terenu, a więc poniŜej poziomu posadowienia budynku niepodpiwniczonego. NaleŜy jednak

przyjąć, Ŝe w trakcie usuwania namułów organicznych występujących pod fragmentem budynku w

celu zastąpienia ich podsypką piaskowo – Ŝwirową, niezbędne będzie wypompowywanie

napływającej wody. Po wykonaniu fundamentów, naleŜy je zabezpieczyć odpowiednią izolacją

przeciwwilgociową.

                 

3.4.10. Monitoring wybudowanego obiektu budowlanego w celu rozpoznania zagroŜeń mogących

wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie jego uŜytkowania.

Projektowany obiekt nie będzie wymagał stałego monitoringu.

                                                                                                                                 

3.5. Warunki środowiskowe

Obiekt znajduje się  w :                                                                                          

• 2 strefie obciąŜenia śniegiem.

• I strefie obciąŜenia wiatrem w terenie  A.

• strefie przemarzania hz =  1,0 m  p.p.t.                                         

3.6. Wymagana klasa odporno ści po Ŝarowej

Ustalono klasę odporności poŜarowej D.

4. Ogólna koncepcja rozwi ązań konstrukcyjnych

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny ma trzy kondygnacje nadziemne i nie jest

podpiwniczony. Budynek składa się z dwóch oddylatowanych segmentów i będzie wznoszony w

technologii tradycyjnej:

- dach dwuspadowy (do środka), wentylowany, o nachyleniu połaci 5% wykonany z płyt

dachowych, 

- płyta stropodachu nad 2 piętrem – uŜebrowana, Ŝelbetowa monolityczna,  

- stropy nad parterem i 1 piętrem – gęstoŜebrowe typu Teriva 4,0 / 1, 

- płyty galerii na poziomie 1 i 2 piętra – Ŝelbetowe, monolityczne, 
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- konstrukcja nośna w postaci ścian poprzecznych i zewnętrznych podłuŜnych (z pustaków

ceramicznych) wraz z układem Ŝelbetowych wieńców i belek, 

- ramy galerii – Ŝelbetowe ustroje złoŜone z rygli i słupów wylewanych na budowie, 

- schody płytowe, Ŝelbetowe, monolityczne,

- stropy i spoczniki w klatce schodowej wykonane z Ŝelbetu, wylewane na budowie, 

-szyb windy Ŝelbetowy, monolityczny

- fundamenty w postaci Ŝelbetowych, monolitycznych ław i ścian fundamentowych pod ścianami

oraz stóp fundamentowych pod słupami,

- ścianki działowe z elementów ceramicznych, 

- oddylatowane zadaszenie wejścia głównego ma konstrukcję Ŝelbetową, monolityczną.  

4.1. Zasadnicze wymiary   

Cały budynek ma wymiary rzutu w osiach głównych 53,4 x 12,3m (wymiary rzutów w osiach

głównych oddylatowantch segmentów wynoszą odpowiednio: 24,6 x 12,3m oraz 28,35 x 12,3m).

Maksymalna wysokość trzykondygnacyjnego budynku, liczona od poziomu parteru ± 0,00m do

wierzchu attyki i stropu szybu widy, wynosi +9,55m. Wierzch płyty stropodachowej znajduje się na

poziomie + 8,47m. Wysokości wszystkich kondygnacji w świetle (liczone od warstw

wykończeniowych) wynoszą 2,55m. Rozstawy ścian poprzecznych (rozpiętości stropów) wynoszą

6,0m oraz 4,2m. Posadowienie budynku (spód chudego betonu) przyjęto na poziomie - 1,62m, co

odpowiada rzędnej 169,08m n.p.m.

Oddylatowane zadaszenie wejścia głównego ma wymiary w rzucie płyty zadaszenia 5,8 x 4,1m, a

jego maksymalna wysokość liczona od poziomu parteru ± 0,00m do wierzchu attyki, wynosi

+2,90m

4.2. Technologia realizacji

Obiekt  został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, z elementami prefabrykacji w postaci

konstrukcji stropów nad parterem i 1 piętrem – strop gęstoŜebrowy Teriva 4,0 / 1 – , na które

składają się Ŝelbetowe belki stropowe wykonane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych

oraz konstrukcji dachu – płyty warstwowe wybranego Producenta.

4.3. Układ konstrukcyjny

Przyjęto główny układ konstrukcyjny budynku poprzeczny złoŜony z ceramicznych ścian nośnych,

na których oparto, za pośrednictwem Ŝelbetowych wieńców stropy (gęstoŜebrowe nad parterem i 1

piętrem oraz monolityczny, uŜebrowany nad 2 piętrem). Rozstawy ścian poprzecznych (rozpiętości

stropów) wynoszą 6,0m oraz 4,2m . Konstrukcje galerii, oddylatowanych segmentów budynku

mają układ podłuŜny i składają się z Ŝelbetowych, monolitycznych płyt na poszczególnych

kondygnacjach, opartych na ceramicznych ścianach podłuŜnych oraz na Ŝelbetowych ryglach ram.

Dylatacja budynku biegnie wzdłuŜ ściany poprzecznej i jest zlokalizowana pomiędzy częścią

mieszkalną , a klatką schodową. Konstrukcja klatki schodowej jest mieszana i składa się z

Ŝelbetowych schodów płytowych, płyt stropowych i spocznikowych opartych na systemie

Ŝelbetowych (podłuŜnych i poprzecznych) belek monolitycznych oraz na poprzecznych ścianach
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ceramicznych. W klatce schodowej zlokalizowano szyb windy, który ma konstrukcję Ŝelbetową,

monolityczną. Pokrycie dachu jest w postaci systemowych płyt dachowych z rdzeniem z wełny

mineralnej. Wszystkie elementy konstrukcyjnie posadowiono na Ŝelbetowych ławach i stopach

fundamentowych na jednakowym poziomie w warstwie gruntu nasypowego w postaci

zagęszczonej pospółki.

5. Obliczenia statyczno- wytrzymało ściowe

5.1.  ZałoŜenia obliczeniowe 

      Przyjęto, Ŝe obliczenia statyczne i wymiarowanie nowych elementów konstrukcyjnych zostaną

przeprowadzone na podstawie polskich norm wymienionych w punkcie 2.6 oraz przy uŜyciu

następujących materiałów konstrukcyjnych: 

• beton konstrukcyjny                  C20/ 25 (B25)

• stal zbrojeniowa           AIIIN RB500W

• stal profilowa                                         S235JR

• ściany z pustaków ceramicznych                                    klasy 15 MPa

5.2. Przyjęte obci ąŜenia

5.2.1. Obci ąŜenia stałe          

5.2.1.1. Dach

- płyty warstwowe dachowe         0,26x1,1=0,29 kN/m2

5.2.1.2. Warstwy stropodachu nad 2 piętrem                        

- wełna mineralna gr.5 cm                           0,05x2,00=0,10x1,2=0,12 kN/m2 

- folia budowlana przeciwwilgociowa x2                             0,01x1,2=0,01 kN/m2

- tynk cem-wap od spadu gr.1cm                      0,01x19,0=0,19x1,3=0,25 kN/m  2  

                                                                                           0,30x1,27=0,38 kN/m2    

- Ŝelbetowa płyta stropodachu 0,12x25,0=3,00x1,1=3,30 kN/m2

5.2.1.3. Warstwy stropu nad parterem i 1 piętrem                        

- warstwa wykończeniowa PVC gr.1cm           0,01x15,0=0,15x1,2=0,18 kN/m2 

- wylewka cementowa gr.5cm                       0,05x21,0=1,05x1,3=1,37 kN/m2

-  styropian twardy gr.5cm 0,05x0,45=0,02x1,2=0,03 kN/m2

- tynk cem- wap spadu gr.1cm                         0,01x19,0=0,19x1,3=0,25 kN/m  2  

                                                                                           1,41x1,30=1,83 kN/m2

- strop Teriva 4.0 /1 gr.24cm (21+3)                   2,68x1,1=2,95 kN/m2
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5.2.1.4. Stropy w klatce schodowej                       

- Ŝelbetowa płyta stropowa 0,12x25,0=3,00x1,1=3,30 kN/m2

5.2.1.5. Płyta galerii                      

- Ŝelbetowa płyta galerii 0,12x25,0=3,00x1,1=3,30 kN/m2

5.2.1.6. Schody                      

- betonowe stopnie 17x28cm      0,17x0,5x24,0=2,04x1,1=2,24 kN/m2

      - Ŝelbetowa płyta biegowa gr.18cm (0,18x25,0):0,855=5,26x1,1=5,79 kN/m  2  

                                                                                                                                                             7,30x1,1=8,03 kN/m2 

5.2.1.7. Ściana zewnętrzna z pustaków ceramicznych gr. 25cm   

- tynk mineralny gr.3mm                      0,003x14,0=0,04x1,3=0,05 kN/m2 

- styropian gr.15cm                        0,15x0,45=0,07x1,2=0,08 kN/m2 

- ściana z pustaków ceram. gr.25cm 0,25x14,0=3,50x1,1=3,85 kN/m2

- tynk cem-wap od wewn.  gr.1,5cm          0,015x19,0=0,29x1,3=0,38 kN/m  2  

                                                                                                3,90x1,12=4,36 kN/m2

5.2.1.8. Ściana fundamentowa gr. 25cm  

- styropian gr.15cm                        0,15x0,45=0,07x1,2=0,08 kN/m2 

- ściana Ŝelbetowa. gr.25cm 0,25x25,0=6,25x1,1=6,88 kN/m  2  

                                                                                                6,32x1,1 =6,96 kN/m2

5.2.2.  Obci ąŜenia zmienne   

5.2.2.1. ObciąŜenie śniegiem

       strefa 2,  Qk  = 0,9 kN/m2

           dach budynku ( α < 15o ),           C = 0,8 

       S  = 0,9 x 0,8 = 0,72 x 1,5 = 1,08 kN/m2

 5.2.2.2. ObciąŜenie wiatrem

       strefa I, teren A,  H< 300m n.p.m.

       qk = 0,3 kN/m2 , Ce = 0,5+0,05 x 9,55 = 0,98,    β = 1,8,  

 - dla budynku: H/B< 2 , B/L>1 

 W1= 0,30 x 0,98 x 1,8 x  0,7 =  0,37 x 1,5  = 0,55 kN/m2

       W2 =0,30 x 0,98 x 1,8 x (-0,3) = -0,16 x 1,5 = -0,24 kN/m2

5.2.2.3. ObciąŜenia uŜytkowe:

- obciąŜenie stropów w mieszkaniach                               1,5 x 1,4 = 2,10 kN/m2  

- obciąŜenie galerii                                2,0 x 1,4 = 2,80 kN/m2  

- obciąŜenie stropów w klatce schodowej                        3,0 x 1,3 = 3,90 kN/m2  
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- obciąŜenie schodów                                                        3,0 x 1,3 = 3,90  kN/m2    

5.3. Podstawowe wyniki oblicze ń 

Na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania przyjęto następujące wymiary zasadniczych

elementów konstrukcyjnych:

- płyty warstwowe dachowe  PWD – W 150T (trzy łączniki)

- stalowa konstrukcja wsporcza pod płyty dachowe: belki    HEA 100, słupki 80x80x5

- Ŝelbetowa płyta stropodachu h=12cm

- Ŝelbetowe belki stropowe (podłuŜne) na poziomie stropodachu 25x35cm

- stropy nad parterem i 1 piętrem : gęstoŜebrowe Teriva 4.0 / 1

- wieńce i belki w ścianach podłuŜnych i poprzecznych 25x40cm, 25x42cm

- Ŝelbetowe nadproŜa w ścianach zewnętrznych: monolityczne 25x25cm, prefabrykowane L-19(N)

- systemowe nadproŜa ceramiczno-Ŝelbetowe nad otworami w ściankach działowych  

- Ŝelbetowa płyta daszku nad wejściem do kotłowni h=12cm

- Ŝelbetowa płyta galerii h=12cm

- Ŝelbetowa rama galerii: rygle 25x40cm, słupy fi 25cm

- Ŝelbetowe płyty stropowe i spocznikowe w klatce schodowej h=12cm

- Ŝelbetowe belki w klatce schodowej 25x25cm, 25x30cm, 25x35cm, 25x42cm

- Ŝelbetowy szyb windy : ściany gr.15cm, strop h=20cm

- Ŝelbetowe płyty podposadzkowe h=15cm

- Ŝelbetowe ściany fundamentowe BxH 25x120cm

- Ŝelbetowe ławy fundamentowe  BxH = 70x30; 75x30; 90x30; 100x30; 110x30; 120x30; 130x30;  

                                                              140x30cm

- stopy fundamentowe słupów BxLxH =100x100x30; 100x240x30; 100x250x30; 100x260x30cm

- Ŝelbetowa konstrukcja zadaszenia: płyta stropowa h=10cm; belki 25x30cm; słupy fi 25cm; stopy 

                                                          fundamentowe 160x160x30cm

6. Opis ustrojów i elementów konstrukcji

6.1. Posadowienie budynku i fundamenty. 

Bezpośrednio pod całym obiektem zalega warstwa gruntów ni ebudowlanych w postaci

nasypów (zło Ŝona z gruzu ceglano-budowlanego i gleby) do maksyma lnej gł ęboko ści 2,7m

od poziomu istniej ącego terenu. W/w warstw ę gruntów nasypowych nale Ŝy wybra ć i  ich

miejsce zast ąpić pospółk ą zagęszczon ą warstwowo do Is=0,97 (Id=0,70)! Poni Ŝej poziomu

posadowienia grubo ść  podsypki z pospółki wyniesie ok.1,2m. Zasypk ę fundamentów oraz

podsypk ę pod płyt ę podposadzkow ą naleŜy wykona ć z piasku średniego zag ęszczonego

do Is=0,97 (Id=0,70).

Badania gruntowe wykazały, Ŝe pod fragmentem projektowanego budynku wyst ępuje

warstwa gruntów niebudowlanych w postaci namułów gl iniastych zalegaj ących na

głęboko ści od 3,4 – 5,7mponi Ŝej poziomu istniej ącego terenu. Zasi ęg wyst ępowania w/w
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warstwy gruntów organicznych jest hipotetyczny ze w zględu na wyst ępujące w podło Ŝu

przeszkody podczas wykonywania wierce ń (zalegający gruz ceglano-betonowy). W celu

określenia dokładnego zasi ęgu warstwy namułów nale Ŝy po usuni ęciu warstwy nasypowej

wykona ć z dna wykopu badania uzupełniaj ące gruntu, 

Znając zasi ęg wyst ępowania namułów gliniastych w podło Ŝu nale Ŝy zabezpieczy ć wykop

fundamentowy ściankami szczelnymi (od strony granicy działki), a nast ępnie usun ąć w/w

warstw ę gruntów niebudowlanych i jej miejsce zast ąpić pospółk ą  zagęszczon ą warstwowo

do Is=0,97 (Id=0,70)! Dopuszcza si ę moŜliwo ść pomini ęcia zastosowania ścianek

szczelnych (od strony granicy działki) pod warunkie m, Ŝe wykop fundamentowy (przy

zachowaniu odpowiedniego nachylenia skarpy wykopu) będzie si ę znajdował w granicy

działki.

Podczas wymiany gruntu istnieje zagro Ŝenie napływu wody gruntowej do wykopu – w

takim przypadku nale Ŝy na bie Ŝąco wypompowywa ć wodę z wykopu i zastosowa ć drena Ŝ!

Posadowienie budynku jest bezpośrednie za pomocą ław i stóp fundamentowych w warstwie

gruntu nasypowego w postaci zagęszczonej pospółki. Projektowane fundamenty pod całym

budynkiem posadowiono na jednakowej głębokości tj.1,50m licząc od poziomu projektowanego

terenu. Przyjęto, Ŝe Ŝelbetowe ściany fundamentowe (25x120cm) będą monolitycznie połączone z

ławami. śelbetowe, monolityczne ławy mają jednakową wysokość 30cm i róŜne szerokości

wymienione w punkcie 5.3. Pod słupy ramy galerii oraz konstrukcję wiatrołapu zaprojektowano

Ŝelbetowe stopy o wymiarach podanych w punkcie 5.3, natomiast szyb windy spoczywa na

Ŝelbetowej płycie o gr.30cm. Poziom posadowienia fundamentów wynosi  -1,62m (spód chudego

betonu od poziomu 0,00) co odpowiada rzędnej 169,08m n.p.m.

Pod  wszystkimi fundamentami naleŜy wykonać  podłoŜe  z  betonu  wyrównawczego (tzw. chudy

beton). Ściany fundamentowe  chronić  przed  wilgocią  izolacją  z  dwóch  warstw  Abizolu  R + G.

Mury  fundamentowe ocieplić warstwą  styropianu o  grubości 15cm.

Płytę podposadzkową gr.15 cm  naleŜy zbroić dwustronnie siatkami z prętów o średnicy 8mm i

oczkach15/15cm. Pod płytę podposadzkową  naleŜy wykonać podsypkę z piasku średniego

zagęszczoną do IS = 0,97 (ID = 0,7). 

Pod murki zewnętrznych ogródków naleŜy wykonać Ŝelbetowe, monolityczne ławy (35x30cm) 

posadowione na poz.0,5m poniŜej poziomu terenu.

6.2. Ustrój no śny

Główny ustrój nośny obiektu tworzą konstrukcyjne poprzeczne ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

oraz podłuŜne ściany zewnętrzne i Ŝelbetowe ramy galerii. Taki układ w postaci ścian

ceramicznych wraz z Ŝelbetowymi elementami: wieńcami, belkami, ramami, stropami oraz

konstrukcją klatki schodowej zapewniają sztywność przestrzenną budynku. Rozstawy ścian

poprzecznych (rozpiętości stropów) wynoszą 6,0m oraz 4,2m. W budynku zastosowano dylatację,
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która biegnie wzdłuŜ ściany poprzecznej i jest zlokalizowana pomiędzy częścią mieszkalną , a

klatką schodową.

6.2.1 Ściany konstrukcyjne:

- zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm (klasy 15MPa) na zaprawie

cementowo - wapiennej (klasy 5MPa). Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem o gr.15cm i

wykończone tynkiem cienkowarstwowym.

6.2.2. Stropy:

- nad parterem i 1 piętrem (w części mieszkalnej) przyjęto stropy gęstoŜebrowe Teriva 4.0 /1.

Rozpiętości stropów (rozstaw poprzecznych ścian nośnych) wynoszą 6,0m oraz 4,2m. Pod

ceramiczne ścianki działowe zaprojektowano Ŝebra w postaci systemowych, prefabrykowanych

belek oraz elementy Ŝelbetowe, monolityczne. W miejscach obok szachtów  instalacyjnych strop

gęstoŜebrowy jest uzupełniony wylewanym Ŝelbetem. W miejscach gdzie nie mieszczą się

systemowe pustaki stropowe naleŜy zastosować wkładki wypełniające z betonu komórkowego.

Całkowita grubość stropu wynosi 24cm (pustaki 21cm + warstawa nadbetonu 3cm).   

- nad 2 piętrem zaprojektowano uŜebrowany strop Ŝelbetowy, monolityczny. W celu zapewnienia

płaskiej powierzchni sufitu w pomieszczeniach mieszkalnych strop jest odwrócony tzn. Ŝebra

„wystają” ponad górną powierzchnię płyty. Konstrukcja stropu jest w postaci Ŝelbetowych belek

podłuŜnych (25X35cm w rozstawie co 2,55m) opartych na ścianach poprzecznych, wystając poza

lico ścian szczytowych tworząc wysięg attyki, oraz płyty gr.12cm opierającej się na w/w belkach.

Do górnej powierzchni belek zamocowana jest stalowa konstrukcja wsporcza pod płyty dachowe.

6.2.3. Wieńce, belki.

Na poziomie stropów wszystkich kondygnacji zaprojektowano wieńce na ścianach poprzecznych i

podłuŜnych o wymiarach :25x40cm i 25x42cm ( wieńce w klatce schodowej) – na poziomie

stropów gęstoŜebrowych oraz 25x35cm na poziomie stropu nad 2 piętrem. 

6.2.4. NadproŜa w ścianach zewnętrznych w postaci monolitycznych belek Ŝelbetowych (25x25cm)

oraz prefabrykowanych belek L-19.

6.2.5. Ścianki działowe z cegły kratówki lub dziurawki gr.12cm.

6.3. Konstrukcja galerii

W obu oddylatowanych częściach budynku wzdłuŜ ściany podłuŜnej zaprojektowano galerię

stanowiącą ciąg komunikacyjny (dojście z klatki schodowej do mieszkań na kondygnacji 1 i 2

piętra). Konstrukcja galerii jest w postaci Ŝelbetowych płyt o gr.12cm opartych z jednej strony na

wieńcach ścian podłuŜnych , a z drugiej na ryglach ramy. Rama podłuŜna galerii– Ŝelbetowy,

monplityczny ustrój nośny złoŜony ze słupów fi 25cm (tworzących kształt  litery „V”) oraz rygli

25x40cm. Całkowita długość pojedynczej ramy wynosi 24,52m, a wysokość od poz. terenu 8,77m.

6.4. Klatka schodowa

Klatka schodowa zlokalizowana jest w centralnym miejscu budynku i dzieli budynek na 2

segmenty mieszkalne. Z klatki schodowej jest wejście na galerie obu segmentów. Między klatką

schodową, a segmentem mieszkalnym zaprojektowano dylatację .Klatka schodowa zawiera 2
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biegi łączące poszczególne kondygnacje oraz szyb windy.

Konstrukcja klatki schodowej jest mieszana i składa się z ceramicznych ścian podłuŜnych i

poprzecznych oraz Ŝelbetu, z którego zaprojektowano: schody, stropy, spoczniki, belki oraz szyb

windy. 

6.5. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu wentylowanego składa się z pokrycia w postaci systemowych dachowych płyt

warstwowych PWD – W 150T (trzy łączniki) (z rdzeniem z wełny mineralnej o gr.15cm)

układanych na stalowej konstrukcji wsporczej. Spadek połaci dachu to 5 %. Głównymi elementami

nośnymi konstrukcji wsporczej są belki  HEA 100 oparte na słupkach 80x80x5, L100x100x8

zamocowane do Ŝelbetowych attyk oraz C100, L 75x75x8 mocowane bezpośrednio do belek

Ŝelbetowych i do postumentów z bloczków betonowych wymurowanych na płycie stropodachu.

Elementy stalowej konstrukcji wsporczej opierają się na Ŝelbetowych belkach podłuŜnych

odwróconego stropu nad 2 piętrem (belki są w rozstawie co 2,55m) i naleŜy je wykonać ze stali

profilowej S235JR.

6.6. Konstrukcja zadaszenia wej ścia głównego

Zadaszenie jest zlokalizowane przed wejściem do klatki schodowej i jest oddylatowane od

głównego budynku. Konstrukcja jest Ŝelbetowa, monolityczna i składa się z następujących

elementów:

- płyty zadaszenia gr.10cm opartej na Ŝelbetowych ryglach podłuŜnych (25x30cm), które z kolei

wsparte są na słupach (fi 25cm) tworzących ramki w kształcie litery „V”. Dodatkowymi elementami

usztywniającymi są belki poprzeczne stanowiące górne rygle ram. Fundamenty zadaszenia są w

postaci stóp fundamentowych pod słupami ram i są posadowione na tym samym poziomie co cały

budynek socjalny, tj. -1,62m (spód chudego betonu od poziomu 0,00) co odpowiada rzędnej

169,08m n.p.m.

6.7. Konstrukcja zewn ętrznych ogródków.

Zewnętrzne murki ogródków naleŜy wykonać z bloczków betonowych i posadowić na 

Ŝelbetowych ławach (35x30cm) na poz.0,5m poniŜej poziomu terenu. Wysokość murków ponad

poziom terenu wynosi 1,20m.

  

7. Materiały budowlane

Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)

Stal profilowa S235JR

Pustaki ceramiczne gr. 25cm   kl. 15Mpa

Bloczki betonowe                                                               B20

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5Mpa
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8. Izolacje,  zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe

8.1. Izolacje elementów podziemnych

- przeciwwilgociowa: pozioma 2 razy folia PE, pionowa Abizol  R + G

- paroizolacja: folia paraizolacyjna

- termiczna: styropian 

8.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

8.2.1. Zabezpieczenia elementów stalowych

Elementy stalowe  naleŜy zabezpieczyć  powłokami malarskimi epoksydowymi, nakładając 1

warstwę farby epoksydowej do gruntowania grubości 160µm, oraz  2 warstwy farby epoksydowej

nawierzchniowej o łącznej grubości 40 µm.

8.3. Zabezpieczenia przeciw ogniowe

8.3.1. Konstrukcje nośne dachowe

Dla projektowanego budynku ustalono klasę D odporności poŜarowej, dla której nie stawia się

wymagań odnośnie konstrukcji dachu.

8.3.2. Konstrukcje nośne Ŝelbetowe

Główna konstrukcja nośna winna spełniać wymagania określone klasą R30.

Minimalne wymiary słupów Ŝelbetowych  to 20/20cm, a minimalna osiowa otulina zbrojenia

powinna wynosić 2,0 cm.

9. UWAGI I ZALECENIA WYKONAWCZE

• kolejno ść robót przed wykonaniem fundamentów opisano w p.6.1  

• przerwy dylatacyjne w ścianach wypełnić masą uszczelniającą,

• dylatacje dachowe - w płytach warstwowych naleŜy wypełnić pianką montaŜową lub

impregnowaną uszczelką poliuretanową, a następnie zamaskować obróbkami (wg systemu

producenta) zapewniającymi szczelność.  

• pozostałe uwagi zamieszono na rysunkach projektu ko nstrukcji  

W  trakcie  budowy nie wprowadzać zmian, a szczególnie  konstrukcyjnych bez zgody autora

projektu lub kierownika budowy.

Na okres budowy powołać kierownika budowy z odpowiednimi  uprawnieniami budowlanymi i

przynaleŜnego do Izby.
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