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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Rodzaj i zakres opracowania 
   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku oranżerii z 
zabytkowym kominem  zlokalizowanego na działce nr 369/95 w miejscowości Pokój gmina 
Pokój. 

1.2 Podstawa opracowania 

• projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Jarosława 
Biedronia 

• dokumentacji badań podłoża gruntowego opracowanej  w kwietniu 2016 roku przez 
GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp.k. ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole. 

• uzgodnienia robocze w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych   
• wizja lokalna 

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu 
  Układ nośny budynku stanowią zewnętrzne i wewnętrzne ściany murowane wraz z układem 
podciągów i słupów żelbetowych.  Budynek można podzielić na dwie części. Część parterową 
w której mieści się sala wystawienniczo-dydaktyczna oraz część o trzech kondygnacjach 
nadziemnych. Nad poszczególnymi kondygnacjami projektuje się płytę żelbetową 
jednokierunkowo zbrojoną. Całość budynku przekryta będzie dachem dwuspadowym o 
konstrukcji płatwiowo-krokwiowej z jętkami. Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki 
ceramicznej. 

1.4 Posadowienie budynku. 
Przyjęto posadowienie bezpośrednie budynku za pośrednictwem stóp i ław fundamentowych 
żelbetowych. Posadowienie zaprojektowano w III warstwie geotechnicznej reprezentowanej 
przez  piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,4). 
 
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku: 
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podłożu 
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku 
do drugiej 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 Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe 
 
1.5.1 Fundamenty 
 
    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 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. 
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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 
30x25cm. Elementy żelbetowe ulegające zasypaniu należy zabezpieczyć w całości izolacją 
przeciwwodną ( smarowanie masami dyspersyjnymi lub abizolem bez wypełniaczy, rodzaj 
izolacji dobrać do panujących warunków gruntowo-wodnych). Izolację należy sprowadzić do 
poziomu fundamentów.    
 
1.5.3 Ściany zewn ętrzne 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,  podci ągi i słupy żelbetowe 
 

Belki, podciągi i słupy  żelbetowe monolityczne wylewane  z betonu C25/30 (B30). 
Wymiary wg. rysunków . Zbrojenie stal A-IIIN wg. odpowiedniej pozycji obliczeniowej.  
 
1.5.5 Wieńce i nadpro ża 

   
     Wieńce i nadproża  zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu C25/30 
(B30) o wymiarach i rozmieszczeniu podanym na rysunkach i zbrojeniu podanym w wyciągu z 
obliczeń.  
Dopuszcza się zamiennie zastosowanie nadproży systemowych POROTHERM, LEIER 
STRONG lub równorzędnych o nie gorszych parametrach.      
  
1.5.6 Stropy nad poszczególnymi kondygnacjami 

 
Stropy w budynku wykonać jako płyty  żelbetowe monolityczne  jednokierunkowo  zbrojone  
wylewaną na budowie z betonu C25/30 (B30).  O grubościach płyt podanych na rysunkach i 
zbrojeniu podanym w wyciągu z obliczeń wg. odpowiedniej pozycji obliczeniowej. 
 
1.5.7 Klatka schodowa 
 
Schody zaprojektowano jako żelbetowe płytowe. Grubość płyt biegowych i spocznikowych 
podano na rysunkach. Schody będą wylewane z betonu C25/30 (B30). O grubościach płyt 
podanych na rysunkach i zbrojeniu podanym w wyciągu z obliczeń według odpowiedniej 
pozycji obliczeniowej. 
 
1.5.8 Szyb windowy 

 
Szyb windowy  zaprojektowano jako wylewany żelbetowy posadowiony na płycie dennej 
grubości 30cm. Grubość ścian szachtu windowego 20cm. Szacht będzie wylewany z betonu  
C25/30 (B30). O gabarytach elementów podanych na rysunkach i zbrojeniu podanym w 
wyciągu z obliczeń według odpowiedniej pozycji obliczeniowej. 

 
1.5.9 Dach 

 
Na budynku projektuje się tradycyjną więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej z 
jętkami.  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 
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impregnujący drewno zaleca się zastosowanie środków posiadających świadectwo ITB 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 
1.5.10 Konstrukcja stalowa pod obudow ę komina 
 
Jako konstrukcję wsporczą pod obudowę zbytkowego komina zaprojektowano ramę 
przestrzenną z profili zamkniętych zimogiętych. 4 słupy z RK 130x6 połączono ryglami z RK 
100x3. Dodatkowo zaprojektowano skratowania sztywne słupów w kierunku poprzecznym z 
RK 50x3 i stężenia prętowe słupów w kierunku podłużnym z prętów  prętów gładkich średnicy 
20mm z regulacją za pomocą śrub napinających.  Połączenie rygla stalowego ze słupem 
stalowym zaprojektowano jako skręcane śrubami wysokich wytrzymałości lub spawane. Słupy 
stalowe konstrukcji wsporczej mocować do ścian fundamentowych  żelbetowych za pomocą 
blach czołowych oraz kotew wklejanych. 
 
1.5.11 Zabezpieczenie  p.po ż. 
 
Zabezpieczenie p.poż elementów konstrukcyjnych  dla wszystkich budynków  wykonać ściśle 
według wytycznych z projektu architektury. 
 
1.5.12 Wykaz norm dotycz ących obci ążeń 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. 
 
 
1.5.13 Wykaz norm dotycz ących 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. 
     
 
 
 

Opracował:     mgr inż. Mariusz Salamon                 
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opracował:
mgr in ż. Mariusz Salamon

Założono odpór gruntu qmax= 0,2 MPa

Materiały konstrukcyjne:
BETON C20/25 (B25)  - elementy żelbetowe: fundamenty i ściany fundamentowe
BETON C25/30 ( B30 )  - elementy żelbetowe:  słupy, belki, stropy, wie ńce, nadpro ża

 - zbrojenie główne:#10, #12, #16, #20

STAL AI (3St3S)  – zbrojenie pomocnicze: #6, #8
DREWNO :        iglaste konstrukcyjne klasy:
C-24  - więźba dachowa i elementy wiaty drewnianej.

STAL AIIIN ( RB 500W,B 
500SP)

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA

   ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU
1.7. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁO ŚCIOWE

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego opracowanej w kwietniu 2016 roku przez GEOWIERT Rzepka Invest
Sp. z o.o. Sp.k. ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole stwierdzono iż posadowienie projektowanych fundamentów nastąpi w III
warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez piaski drobne w stanie średniozagęszczonym (ID=0,4), stanowiących
wystarczająco nośne podłoże gruntowe. W posadowieniu fundamentow panują proste warunki gruntowe . Analiza konstrukcji
obiektu, miejsca posadowienia oraz występowanie w poziomie posadowienia prostych warunków gruntowych, pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego budynku do drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012  poz. 463).

ELEMENTY DREWNIANE NIE ULEGAJ ĄCE ZAKRYCIU WYKONAĆ Z DREWNA CZTEROSTRONNIE STRUGANEGO.

1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA

obiekt:  BUDOWA BUDYNKU ORAN ŻERII WRAZ Z ZABYTKOWYM KOMINEM
lokalizacja:  działki numer  369/95, obręb Pokój, gmina Pokój

drobnowymiarowe elementy konstrukcyjne -  przyjęto szczelinowe pustaki ceramiczne P+W gr. 30cm klasy 15

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.

o wilgotności 15%

Przyjęte warunki projektowe potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Założenia materiałowe przyj ęte do projektu:
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1.0  Obciążenie  działaj ące na  poła ć dachow ą.
1.1 Obciążenie stałe

37 ° - kąt pochylenia połaci dachowej [stopnie]

1,89 kN/m 2

1.2  Obciążenie zmienne  połaci  dachowej
1.2.1   Obciążenie śniegiem - przyjęto STREFE 1  

0,7 kN/m 2 - obciążenie charakterystyczne śniegiem
0,61 - współczynnik kształtu dachu

1,5 - współczynnik gs

0,64 kN/m 2 - obci ążenie na m2  rzutu połaci dachowej

1.2.2   Obciążenie wiatrem - STREFA I- teren A  
0,21 kN/m 2 - obciążenie obliczeniowe  na m2  połaci dachowej - parcie

-0,23 kN/m 2 - obciążenie obliczeniowe  na m2  połaci dachowej - ssanie
0,41 kN/m 2 - strona nawietrzna parcie na ścianę   

-0,23 kN/m 2 - strona zawietrzna ssanie na ścianie  

2. WYMIAROWANIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ.   
2,1 Wymiarowanie krokwi. Krokwie wykona ć jako ci ągłe w rozstawie max co 90 cm

8 -szeroko ść 20 -wysoko ść [cm]
1,85 kN/m -całkowite obciążenie krokwi prostopadłe 
1,39 kN/m -całkowite obciążenie krokwi równoległe
4,13 m -rozpiętość krokwi 
0,90 m -rozstaw krokwi 
3,94 kNm -wartość momentu w krokwi 
2,88 kN -wartośći siły ściskającej  w krokwi 
0,32 MPa -naprężenia ściskające w kierunku równoległym
7,40 MPa -naprężenia zginające

46,7% -nośność (SGN)
0,64 cm -ugięcie końcowe
2,07 cm -ugięcie dopuszczalne

2,2 Wymiarowanie płatwi górnych opartych na słupkach  z mieczami dł 60cm.
16 -szeroko ść 16 -wysoko ść [cm]

15,0 kN/m -całkowite obciążenie płatwi pionowe
0,67 kN/m -całkowite obciążenie płatwi poziome
1,50 m -rozpiętość płatwi pomiędzy punktami podparcia
0,60 m -długość mieczy
4,22 kNm -wartość momentu My

4,28 kNm -wartość momentu Mz

6,18 MPa -naprężenia zginające  sx (zginanie pionowe)

6,27 MPa -naprężenia zginające sx (zginanie poziome)

69,0% -nośność (SGN)
3,98 cm -ugięcie końcowe
4,07 cm -ugięcie dopuszczalne

2,3
2,4
2,5
2,6

WYMIAROWANIE ELEMENTÓW WYLEWANYCH

3. PŁYTY:

3,01

18 cm grubo ść 600 -rozpi ętość [cm]
8,03 kN/m 2 obciążenie stałe charakterystyczne płyty
3,00 kN/m 2 obciążenie zmienne charakterystyczne płyty

13,30 kN/m 2 całkowite obciążenie obliczeniowe płyty

59,83 kNm 33,66 kNm momenty podporowy i przęsłowy
9,70 cm2 5,26 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Uwaga : płatew wykona ć jako ci ągłą

- obciążenie stałe na połać dachową - dachówka ceramiczna, konstrukcja dachu, ocieplenie,
obudowa G-K

Przyj ęto j ętki                           8x20cm.
Przyj ęto murłaty                  16x16cm.
Przyj ęto słupki                     16x16cm.
Przyj ęto miecze dł. 60cm  12x12cm.

przęsłopodpora

Poz. P-1 gr. 18cm - płyta jednokierunkowo zbrojona wi eloprz ęsłowa nad parterem prz ęsło skrajne 
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Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

3,02 P-2 gr. 12cm - płyta jednokierunkowo zbrojona wi eloprz ęsłowa nad parterem prz ęsło skrajne.
12 cm grubo ść 370 -rozpi ętość [cm]

11,65 kN/m 2 obciążenie obliczeniowe płyty

19,93 kNm 11,21 kNm momenty podporowy i przęsłowy
5,13 cm2 2,80 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

3,03 Poz. P-3 gr. 18cm - płyta jednokierunkowo zbrojon a wieloprz ęsłowa nad pi ętrem prz ęsło skrajne 
18 cm grubo ść 600 -rozpi ętość [cm]

7,03 kN/m 2 obciążenie stałe charakterystyczne płyty
2,50 kN/m 2 obciążenie zmienne charakterystyczne płyty

11,21 kN/m 2 całkowite obciążenie obliczeniowe płyty

50,43 kNm 28,37 kNm momenty podporowy i przęsłowy
8,07 cm2 4,40 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

#12co24cm - nad podporami skrajnymi w drugim kierunku - pręty w kształcie litery C długości 120cm.
Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.

#12co24cm - nad podporami skrajnymi w drugim kierunku pręt w kształcie C o długości 120cm.

Przęsło skrajne wykonać z podniesieniem wykonawczym 1,5cm

przęsło

Przęsło skrajne wykonać z podniesieniem wykonawczym 1,5cm

Poz. P-1a gr. 18cm - płyta jednokierunkowo zbrojona w ieloprz ęsłowa prz ęsło środkowe

#12co14cm - nad podporą środkową - co drugi pręt odgiąć z przęsła płyty P-2 #12co28 cm plus dodatkowe pręty proste
#12co28 cm o długości 210 cm. 

#12co14cm  - przyjęto zbrojenie przęsłowe w kierunku krótszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm. 

#12/16co14cm - nad podporą środkową - co drugi pręt odgiąć z przęsła płyty P-1 #12co28 cm plus dodatkowe pręty proste C
#16co28 cm o długości 300 cm. 

#12co14cm - nad podporą środkową - co drugi pręt odgiąć z przęsła płyty P-3 #12co28 cm plus dodatkowe pręty proste
#12co28 cm o długości 300 cm. 

UWAGA:

podpora

W oznaczonym na rysunku miejscu , wykonać pasy dozbrojenie płyty Pd-1 60x20cm pod oparcie biegu schodów technicznych
zbrojony 7#16 dołem i  6#12 górą. Zbrojenie górne kotwić w sąsiedniej płycie na długość min 60cm za krawędź podpory.

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.
#12co24cm - nad podporami skrajnymi w drugim kierunku - pręty w kształcie litery C długości 120cm.

#12co14cm  - przyjęto zbrojenie przęsłowe w kierunku krótszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.

#12co14cm - nad podporą środkową - co drugi pręt odgiąć z przęsła płyty P-1a #12co28 cm plus dodatkowe pręty proste C
#12co28 cm o długości 250 cm. 
#12co28cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pręt odgiąć z przęsła.

podpora

#12co24cm - nad podporami skrajnymi w drugim kierunku pręt w kształcie C o długości 120cm.
#12co28cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pręt odgiąć z przęsła,

UWAGA:

 Dodatkowo wolny koniec płyty przy schodach zazbroić obwodowo po 2x4#16 dołem i górą.

#12co14cm  - przyjęto zbrojenie przęsłowe w kierunku krótszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.

W oznaczonym na rysunku miejscu , wykonać pasy dozbrojenie płyty poz. Pd-2 80x18cm lub 80x12cm zbrojony 12#12 dołem
i  10#12 górą pod oparcie słupków więźby dachowej. Zbrojenie górne kotwić w sąsiedniej płycie. 

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.

#12co28cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pręt odgiąć z przęsła

UWAGA:

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.

#12/16co14cm  - przyjęto zbrojenie przęsłowe w kierunku krótszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.

przęsło

#12co28cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pręt odgiąć z przęsła.
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3,04 P-4 gr. 12cm - płyta jednokierunkowo zbrojona wi eloprz ęsłowa nad pi ętrm prz ęsło skrajne
12 cm grubo ść 370 -rozpi ętość [cm]

11,21 kN/m 2 obciążenie obliczeniowe płyty

19,18 kNm 10,79 kNm momenty podporowy i przęsłowy
4,86 cm2 2,66 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

3,05 Poz Pb-1 gr. 16cm - płyta wspornikowa na schodac h.
16 cm grubo ść 120 -rozpi ętość [cm]

11,92 kN/m 2 obciążenie obliczeniowe płyty

8,58 kNm momenty podporowy 
1,68 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie podporowe:

3,06 Poz. Sch-1 gr. 16cm - płyta biegowa.
16 cm grubo ść 440 -rozpi ętość [cm]

14,64 kN/m 2 obciążenie obliczeniowe płyty

28,35 kNm momenty podporowy i przęsłowy
5,09 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

3,07 Poz Sch-2 gr. 12cm - płyta biegowa schodów techn icznych
12 cm grubo ść 370 -rozpi ętość [cm]

11,29 kN/m 2 obciążenie obliczeniowe płyty

15,46 kNm momenty przęsłowy
3,91 cm2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie prz ęsłowe:

Zastosowano zbrojenie podporowe:

4. BELKI:
4,01 Poz. Bb-1 30x60cm belka trójprz ęsłowa nad parterem i pi ętrem prz ęsło środkowe

660  -rozpi ętość
85,23 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne

280,00 kNm moment zginający przęsłowy
12,79 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle

240,00 kNm moment zginający podporowy
9,78 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporą

290,00 kN siła poprzeczna
116,16 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)
560,02 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 

#12co24cm - nad podporami skrajnymi ściana zew. - co drugi pręt odgiąć z przęsła

podpora prz ęsło

#10co14cm - nad podporą środkową - co drugi pręt odgiąć z przęsła płyty P-4 #10co28 cm plus dodatkowe pręty proste
#10co28 cm o długości 210 cm. 

#12co12cm - przyjęto zbrojenie przęsłowe wzdłuż biegu, w drugim kierunku zbrojenie rozdzielcze #12co24cm.

podpora

#10co14cm  - przyjęto zbrojenie przęsłowe w kierunku krótszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co20cm.

#12co14cm zbrojenie górne pręty w kształcie litery C #12 co 14cm o długości 280cm . Dodatkowo wolny koniec płyty zazbroić
obwodowo po 3#12 dołem i górą.

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.

#12co12cm - nad podporami środkowymi Pd-1 - co drugi pręt odgiąć z przęsła #12co24cm + wkładki proste #12co24cm o
długości 200cm.

podpora

#12co12cm - przyjęto zbrojenie przęsłowe wzdłuż biegu, w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.

przęsło

#12co12cm - nad podporą - ściana co drugi pręt odgiąć z przęsła  #12co24cm + wkładki proste #12co24cm o długości l=200cm. 

#10co28cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pręt odgiąć z przęsła

Zbrojenie rozdzielcze #6co20cm.
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Zastosowano zbrojenie główne:
ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]

5 # 20 15,71 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
4 # 20 12,57 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

4,02

600  -rozpi ętość
29,54 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne
75,97 kNm moment zginający przęsłowy

3,93 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle
132,94 kNm moment zginający podporowy

6,32 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporą
110,78 kN siła poprzeczna

96,17 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)

464,57 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 

Zastosowano zbrojenie główne:
ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]

4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
4 # 16 8,04 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

4,03 Poz. Bb-3 30x47cm belka jednoprz ęsłowa nad parterem
285  -rozpi ętość

44,20 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne
286,00 kN obciązenie punktowe reakcje od słupa żelbetowego z piętra
248,65 kNm moment zginający przęsłowy

15,59 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle
205,99 kN siła poprzeczna
103,62 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)
433,41 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 

Zastosowano zbrojenie główne:
ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]

5 # 20 15,71 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
4 # 16 8,04 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

4,04 Poz. Bb-4 30x30cm belka łukowa jednoprz ęsłowa nad drzwiami zew. na parterze
315  -rozpi ętość

50,47 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne
62,60 kNm moment zginający przęsłowy

5,91 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle
79,49 kN siła poprzeczna
68,82 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)

269,78 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 

uwaga strzemiona czterociete
Zastosowano strzemiona czterocięte # 8co12cm na odcinku 204cm od podpór, na pozostałej części belki strzemiona czterocięte
# 8co25cm.

uwaga strzemiona czterociete

Przyjęto zbrojenie dolne belki 4#16 dołem (3#16 przez całą długość belki + 1#16 w przęsłach długim skrajnym (6,0m).
Zbrojenie górne belki 4#16 (3#16 przez całą długość belki + 1#16 o długości 350cm nad podporami środkowymi). Zbrojenie
górne nad podpora skrajną kotwić w wieńcu lub płycie na długość min 70cm za krawędź podparcia.

Przyjęto zbrojenie dolne belki 5#20 dołem od podpory do podpory w przęśle środkowym. Zbrojenie górne belki 4#20 przez
całą długość belki. 

Poz. Bb-1a 30x30cm  belka trójprzęsłowa nad parterem i piętrem przęsło skrajne.

Przyjęto zbrojenie dolne belki 3#20  dołem od podpory do podpory. Zbrojenie górne belki 2#20  przez całą długość belki. 

Zastosowano strzemiona dwucięte # 8co10cm na odcinku 40cm od podpór,  na pozostałej części belki strzemiona dwucięte # 
8co25cm.

Poz. Bb-2 30x50cm belka trójprz ęsłowa nad sal ą dydaktyczno-wystawiennicz ą pod oparcie dachu.

Zastosowano strzemiona dwucięte # 8co12cm na odcinku 84cm od podpór, na pozostałej części belki strzemiona dwucięte #
8co25cm.

Zastosowano strzemiona czterocięte # 8co10cm na całej długości belki.

Przyjęto zbrojenie dolne belki 5#20 dołem przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 4#16 przez całą długość belki.
Zbrojenie górne nad podporą skrajną kotwić w wieńcu na długość min 80cm za krawędź podpory.
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Zastosowano zbrojenie główne:
ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]

3 # 16 6,03 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
3 # 16 6,03 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

5,1 Poz. N-1 30x30cm nadpro ża łukowe nad oknami o dł 180cm.
180  -rozpi ętość

18,23 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne
7,38 kNm moment zginający przęsłowy
0,64 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle

16,41 kN siła poprzeczna
52,71 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)

221,22 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 
Zastosowano zbrojenie główne:

ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]
3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
3 # 12 3,39 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

5,2 Poz. N-2 30x48cm nadpro ża nad oknami na parterze  o długo ści do 100cm.
110  -rozpi ętość

25,63 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne
3,88 kNm moment zginający przęsłowy
0,23 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle

14,10 kN siła poprzeczna
69,60 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)

363,94 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 
Zastosowano zbrojenie główne:

ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]
2 # 12 2,26 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

5,3 Poz. N-3 30x25cm nadpro ża okienne na pi ętrze o rozpi ętości do 120cm.
130  -rozpi ętość

46,82 kN/m obciązenie całkowite stałe i zmienne
9,89 kNm moment zginający przęsłowy
1,18 cm 2 wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przęśle

30,43 kN siła poprzeczna
46,07 kN VRd1- Nośność min przekroju betonowego (krzyżulec rozciągany)

181,57 kN VRd2 - Nośność max przekroju betonowego (krzyżulec ściskany) 
Zastosowano zbrojenie główne:

ilo ść pręt [mm] Az1 [cm 2]
3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przęśle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie górne nad podporami

Zastosowano strzemiona dwucięte #8 co10cm na odcinku 40cm od podpór, na pozostałej części belki strzemiona dwucięte #
8co20cm.

Można zastosować nadproża systemowe POROTHERM lub LEIER STRONG lub równorzędne dobierając do długości
przekrywanego otworu. I wykonując zgodnie z wytycznymi producenta.

Poz. N-1b 25x30cm belka jednoprzęsłowa jako nadproże nad drzwiami na parterze. Przyjęto zbrojenie dolne belki 3#12 dołem
przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 2#12 przez całą długość belki. Strzemiona jak dla Poz. N-1

Zastosowano strzemiona dwucięte # 6co15cm na calej długości elementu.

Zastosowano strzemiona dwucięte #6co10cm na odcinku 30cm od podpór, na pozostałej części belki strzemiona dwucięte
#6co20cm .

5. WIEŃCE I NADPROŻA:

Przyjęto zbrojenie dolne belki 2#12  dołem przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 2#12  przez całą długość belki. 

Nadproże wykonać jako lokalne obniżenie wieńca i wylewać razem z płytą dokładając zbrojenia.

Przyjęto zbrojenie dolne belki 3#12  dołem przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 3#12  przez całą długość belki. 

Poz. N-1a 30x30cm belka jednoprzęsłowa jako nadproże nad oknami na parterze. Przyjęto zbrojenie dolne belki 3#12 dołem
przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 2#12 przez całą długość belki. Strzemiona jak dla Poz. N-1

Przyjęto zbrojenie dolne belki 3#16  dołem przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 3#16  przez całą długość belki. 



                  

                    KONSTRUKCJE BUDOWLANE     mgr inż. Mariusz Salamon
                    33-300 Nowy Sącz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:  

5,4 Poz. W-1 Wieniec o wymiarach 30x30cm  na ścianach murowanych.

5,5 Poz. W-2 Wieniec o wymiarach 30x25cm i W-2a 25x25 cm na ścianach  fundamentowych. 
Zastosowano zbrojenie 2#12 dołem i 2#12górą, strzemiona F6 co 30cm na całej długości elementu.

6,1 Poz. Sb-1 30x30cm słup żelbetowy środkowy cz ęść trój kondygnacyjna.

828,2 kN siła ściskająca
41,4 kN*m moment zginający

6,2 Poz. Sb-2 30x30cm słupy  żelbetowe w ścianach zewn ętrznych

225,2 kN siła ściskająca
18,0 kN*m moment zginający

6,3 Poz. Sb-3 30x30cm słupy  żelbetowe  środkowe cz ęść parterowa.

193,4 kN siła ściskająca
17,4 kN*m moment zginający

Zastosowano zbrojenie 2x3#16 ułożone na krawędziach równoległych do ściany lub prostopadłych do belek dochodących, 
strzemiona  F6 co 20cm  w miejscu łączenia prętów strzemiona zagęścić F6 co 10cm .

Poz. W-1a Wieniec o wymiarach 25x25cm  na ścianach murowanych i fundamentowych gr. 25cm. Zbroj enie jak dla 
poz. W-1

Zastosowano zbrojenie  2x3#16 rozłożone na krawędziach prostopadłych do belek + 2x1#16 na bokach prostopadłych do nich ( 
w sumie 8#16), strzemiona  F6 co 20cm  w miejscu łączenia prętów strzemiona zagęścić F6 co 10cm .

Uwaga!   Z wie ńca w miejscu wylewania trzpieni żelbetowych wypu ścić startery

Zastosowano strzemiona dwucięte # 6co10cm na odcinku 20cm od podpór, na pozostałej części belki strzemiona dwucięte #
6co20cm.

Uwaga! Z wie ńca w miejscu wylewania trzpieni żelbetowych wypu ścić startery. Na poddazu w ściankach
kolankowych wykona ć trzpienie żelbetowe 30x30 cm w rozstawie co około 2,0 m zbrojone 4#12 w naro żach
strzemiona  Φ6 co 20cm w miejscu ł ączenia pr ętów strzemiona zag ęścić Φ6 co 10cm.

Można zastosować nadproża systemowe POROTHERM lub LEIER STRONG lub równorzędne dobierając do długości
przekrywanego otworu. I wykonując zgodnie z wytycznymi producenta.

Zastosowano zbrojenie 2#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona F6 co 30cm na całej długości elementu.

Zastosowano zbrojenie  2x4#16 rozłożone na krawędziach prostopadłych do belek + 2x1#16 na bokach prostopadłych do nich ( 
w sumie 10#16), strzemiona  F6 co 20cm  w miejscu łączenia prętów strzemiona zagęścić F6 co 10cm .

Przyjęto zbrojenie dolne belki 3#12  dołem przez całą długość belki. Zbrojenie górne belki 2#12  przez całą długość belki. 

6. SŁUPY ŻELBETOWE
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GEOMETRIA OBUDOWY KOMINA

7,1 Poz. R-1-RK 100x3- rygle poziome

7,2 Poz. Ss-1-RK 130x6- słupy główne

7. KONSTRUKCJA STALOWA OBUDOWY KOMINA:
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7,3 Poz. Us-1 Usztywnienia (skratowania słupów) w kier unku poprzecznym RK 50x3.

7,4 Poz. Us-2 Usztywnienie pr ętowe słupów głownych z pr ętów o średnicy 20mm.

8,1 Poz. Sc-1 ściana żelbetowa grubo ści 30cm.

8,2 Poz. Sc-2 ściana żelbetowa szachtu windowego gr. 20cm.

9 Poz. Ł1 60x40cm ławy pod ścianami konstrukcyjnymi cz. trój kondygnacyjna
60 -szeroko ść 40 -wysoko ść [cm]

115,95 kN/m obciążenie całkowite fundamentu

0,19 MPa naprężenia pod ławą
Zastosowano zbrojenie 3#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona F6 co 30cm na całej długości elementu.

9,1 Poz. Ł2 40x40cm ława pod ścianami konstrukcyjnymi cz. parterowa.
40 -szeroko ść 40 -wysoko ść [cm]

72,94 kN/m obciążenie całkowite fundamentu
0,18 MPa naprężenia pod ławą

Zastosowano zbrojenie 2#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona F6 co 30cm na całej długości elementu.

9,2 Poz. St-1 - stopa fundamentowa pod slup Sb-1.
240 x 220 50 - wymiary: długość x szerokość x wysokość [cm]

976,2 kN obciążenie całkowite fundamentu
41,4 kN/m moment zginający działający na fundament
0,04 m mimosród obliczeniowy
0,18 MPa średnie naprężenia pod stopa
0,20 MPa maksymalne naprężenia krawędziowe pod stopą

9,3 Poz. St-2 - stopa fundamentowa pod słupy Sb-2 i S b-3.
120 x 120 40 - wymiary: długość x szerokość x wysokość [cm]

264,5 kN obciążenie całkowite fundamentu
18,0 kN/m moment zginający działający na fundament
0,07 m mimosród obliczeniowy
0,18 MPa średnie naprężenia pod stopa
0,25 MPa maksymalne naprężenia krawędziowe pod stopą

9. FUNDAMENTY:

8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE:

Przyjęto zbrojenie ścian fundamentowych w formie obustronnej siatki #8 co 20cm, dodatkowe zbrojenie do połączenia siatek
zastosować pręty w kształcie litery S F6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy ściany. W narożach zastosować pręty w

kształcie litery U #8 co 20cm biegnące w obu kierunkach. Zbrojenia pionowe zakotwić w fundamencie i wieńcu, zbrojenie
poziome poprowadzić po wewnętrznej stronie zbrojenia słupów. Ściany wylać z betonu C 20/25 B-25. 

Zastosowanie zbrojenie w formie siatki #16 co 15cm w obu kierunkach.
Ze stopy należy wypuścić startery do zbrojenia trzpieni.

Zastosowanie zbrojenie w formie siatki #16 co 15cm w obu kierunkach.

Usztywnienie (skratowanie sztywne słupów głównych) wykonać z profili zamkniętych zimnogiętych RK 50x3. Układ i geometrie
stężeń pokazano na rysynkach. Połączenie usztywnień ze słupami przez spawanie łukiem elektrycznym. 

Usztywnienie wykonać z prętów gładkich średnicy 20mm z regulacją za pomocą śrub napinających. Układ stężeń ściennych
pokazano na rzutach. 

Przyjęto zbrojenie ściany w postaci obustronnej siatki #12 co 25cm . Płytę pod szachtem windowym grubości 30cm zbroić siatką
górną i dolną #12 co 15cm

Ze stopy należy wypuścić startery do zbrojenia słupów.
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4.  Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać odpowiednia atesty.

6.  Wszelkie zmiany w rozwiązaniu konstrukcyjno- materiałowym wymagają pisemnej akceptacji projektanta.

Ławy fundamentowe wykonać z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia (poniżej głębokości przemarzania gruntu).
Zbrojenie łączyć na zakład min 50cm. Izolacja pionowa ścian wykonać z papy termozgrzewalnej starannie łącząc z
fundamentami alternatywne rozwiązanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia
stosować Abizol bez wypełniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać w formie płyt STYRODUR
C gr. 8cm od strony zewnętrznej ściany na głębokość minimum 100cm poniżej poziomu gruntu. Dodatkowo w miejścu polączenia 
ław wewnętrznych  z zewnętrznymi oraz w narożach ław zastosować zbrojenie w formie litery L o dlugości ramienia min 70 cm

UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwę gruntu słabonośnego lub nasypowego należy ją wybrać do
poziomu gruntu rodzimego i wypełnić chudym betonem

2. Ostatnią warstwę gruntu pod fundamenty usunąć ręcznie (unikając przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwłocznie wykonać podkład z chudego betonu gr. min 10cm.

Wieńce obwodowe i ścienne wykonać w formie belki. Zbrojenie w/g opisu.
W przypadku wykonania nadproży należy zwiększyć przekrój wieńca i ilość zbrojenia (zgodnie z opisem). Wieńce dodatkowo
ocieplić 4cm warstwą styropianu (pomimo zastosowania ocieplenia właściwego), zapobiegnie to wystąpieniu mostków
termicznych. W narożach wieńców oraz w wińcach na ścianach wewnętrznych w miejscu połaczeniz z wiecem zewnętrznym
zastosować pręty w formie litery L o długości ramienia min 60 cm

7.  Dotyczące wykonania wieńców obwodowych. 

8.  Dotyczące wykonania ław i ścian fundamentowych

5.  Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, według sztuki budowlanej i przepisów BHP.

W odległości 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgiąć i doprowadzić do podpory górą. Zbrojenie dolne prostopadłe w tej strefie
można zmniejszyć o 50%. W narożach wolnopodpartych należy zastosować zbrojenie górne równoległe do krawędzi, na
szerokości równej 1/5 większej rozpiętości w ilości #12 co 15 (siatka górą i dołem), ewentualnie dołożyć prętów do istniejącego
zbrojenia).
Zbrojenie ułożyć zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

9. Dotyczące zbrojenia płyt

3.  Roboty ziemne wykonać w  okresie suchym, chroniąc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi














