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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JANOWSZCZYŹNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDEM Z DROGI
POWIATOWEJ NA DZIAŁCE
O NR. EW. GEODEZ. GR. 79/2 OBRĘB 0015,
GMINA SOKÓŁKA
1.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny
- zlecenie Inwestora
2.0.

KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projektowane jest rozbudowa szkoły podstawowej w Janowszczyżnie 42 w
Sokółce polegająca na dobudowaniu dwóch pracowni wraz z zapleczem oraz
łącznika zapewniającego komunikację pomiędzy nowopowstałym budynkiem a
istniejącym.
Projektowany
budynek
użytkowalności
publicznej
jest
obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku zaprojektowana
w technologii tradycyjnej, ściany murowane z pustaków ceramicznych , strop
monolityczne żelbetowy. Dach nad pracowniami zaprojektowano jako dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej oparty bezpośrednio na stropie
żelbetowym i na ściance kolankowej. Nad komunikację zaprojektowano żelbetowy
stropodach płaski.
Istniejący główny budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z
dachem drewnianym.
Projektowana przebudowa w zakresie konstrukcyjnym zakłada zamurowanie
części ścian nośnych, wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz poszerzenie
istniejących otworów drzwiowych. W tym celu projektuje się nadproża stalowe,
będące przedmiotem opracowania.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :
PN-82/B-02001
„Obciążenia stałe”
PN-82/B-02003
„Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”
PN-77/B-02011
„Obciążenie wiatrem”
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„Obciążenia w obliczeniach statycznych.
Obciążenia śniegiem.”
PN-2002/B-03264
„Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 - „Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-81/B-03020
„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.”
PN-B-03002:2007
„Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie”
PN-80/B-02010/Az1:2006

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe wykonano za pomocą programów:
- Autodesk Robot Structural Analysis 2012, Pakiet SPECBUD.
3.0.

WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego opracowanymi przez mgr Jana Datę, ustalono,
że w badanym podłożu do głębokości 5 m zalegają następujące utwory:
a.

Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Na badanym terenie stwierdzono obecność nagromadzeń gruntów antropogenicznych
(nasypowych). Są to niezbyt grube pokrywy utworzone, prawdopodobnie, w celu utwardzenia
bądź wyrównania nawierzchni przy wjeździe na teren szkoły.
Skład pokrywy z gruntów nasypowych jest bardzo zmienny . Są to mieszaniny gruntów
mineralnych i organicznych, gruzu, żwiru i kamieni. Grunty tego rodzaju należy zaklasyfikować
jako nasypy nie budowlane. Oznaczono je jako warstwę geotechniczną „la”.
b.

Grunty niespoiste (gruboziarniste)

Występują one jako, niezbyt grube i nieciągłe ławice oraz soczewy o zmiennej miąższości od 0,5 m. do około 2,Om.
Grunty te pozostają w stanie od luźnego do zagęszczonego ( ID ~ 0,30 - 0,75) i są
nawodnione od głębokości około 4,0 m. - 4,5 m. poniżej poziomu terenu.
Na podstawie wykonanych badań grunty niespoiste podzielono na warstwy geotechniczne,
które oznaczono symbolami od „Ilb” do „IIj2”.
Są to grunty niewysadzinowe o dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej
wodoprzepuszczalności.
c.

Grunty mało spoiste i spoiste (drobnoziarniste)

Występują w podłożu jako ławice i nieregularne soczewy o zmiennej miąższości. Są to
pokrywy utworzone podczas cyklicznych spływów upłynnionego materiału mineralnego, po stoku
wału morenowego.
Grunty te pozostają w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10 — 0,20).
Grunty mało spoiste i spoiste (drobnoziarniste) oznaczono jako warstwy geotechniczne „IHd”,
„IIIel”i „IHf”. Grunty mało spoiste i spoiste (drobnoziarniste), zgodnie z założeniami normy
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PN/B-03020, zaliczono do typu genetycznego,„C”. Eurokody nie stosują tego typu podziałów,
zaliczając wskazane wyżej grunty słabo i średnio skonsolidowanych gruntów pochodzenia
spływowego (grunty peryglacjalne).
Są to grunty o bardzo słabej i słabej wodoprzepuszczalności, własnościach
wysadzinowych i dużej wrażliwości na zmiany wilgotności oraz przemarzanie.
d. Grunty organiczne
Grunty organiczne występują jako cienka (0,2 m. - 0,3 m.) pokrywa glebowa,
bezpośrednio na gruntach mineralnych oraz, miejscami, pod gruntami nasypowymi. Poza tym, w
podłożu do głębokości 5,0 m., nie stwierdzono znaczących nagromadzeń gruntów organicznych.
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Na badanej działce, do głębokości 5,0 m. stwierdzono obecność poziomu wodonośnego.
Występuje on w obrębie ławic i soczew piaszczystych, częściowo pod pokrywą z
peryglacjalnych glin i piasków gliniastych, na głębokości od około 4,2 m. do ponad 4,6 m.
Lustro wody w tym poziomie wodonośnym jest napięte lub swobodne i stabilizowało się, w
dniu
wykonywania badań, na głębokości od 4,0 m. do 4,3 m. poniżej obecnego poziomu terenu,
piaszczystych towarzyszących glinom.
Biorąc pod uwagę konfigurację warstw o, generalnie zmiennej wodoprzepuszczalności, należy się
liczyć z możliwością występowania sezonowych wahań położenia stref stagnacji wód opadowych,
sączeń i wycieków. W okresach suchych mogą one zanikać, uaktywniając się po opadach lub
roztopach.
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3.

WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badań stwierdza się co następuje :
• Naturalne, mineralne podłoże badanej działki stanowią grunty mało spoiste i spoiste
(drobnoziarniste) pozostające w stanie twardoplastycznym oraz grunty niespoiste
(gruboziarniste) pozostające w stanie od luźnego do zagęszczonego.
• Zwraca uwagę silne zaglinienie całego kompleksu gruntów, co świadczy o jego zwałowej
genezie i akumulacji w bliskim kontakcie z wytapiającym się lądolodem.
• Do głębokości 5,0 m. stwierdzono obecność stałego poziomu wodonośnego.
• Występuje on, pod pokrywą ze słabo przepuszczalnych glin i piasków gliniastych, na
głębokości od około 4,2 m. do 4,6 m.
• Lustro wody ma charakter lustra napiętego i swobodnego, które w dniu badań
stabilizowało się na głębokości od 4,0 m. do 4,3 m. poniżej obecnego poziomu terenu
• Strefy sączeń i pojedynczych wycieków mają charakter zjawisk sezonowych, zależnych od
natężenie opadów i roztopów.
• Sączenia i wycieki mogą zanikać w okresach suchych, aktywując się po opadach
i roztopach.
• Budowę geologiczną podłoża można określić jako prostą, dla obiektów zaliczanych do
„I” i „II’ kategorii geotechnicznej.
• Fundamenty, pomieszczenia podziemne oraz ściany budynku należy trwale zabezpieczyć
przed podmakaniem i przemarzaniem oraz zalewaniem przez wody opadowe i gruntowe.
• Z uwagi na wyraźny spadek powierzchni terenu działki jak słabą wodoprzepuszczalność
gruntów mało spoistych i spoistych występujących w podłożu, szczególną uwagę należy
zwrócić na system odprowadzania wód opadowych z powierzchni terenu i rynien.
• Wody opadowe z rynien i dachów należy odprowadzać poza rozkop fundamentowy.
• Szczegóły dotyczące sposobu posadowienia obiektu i zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych oraz

fundamentów określi projekt budowlany.
• Szczegółowe dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych zawierają tabele przy
profilach litologicznych otworów badawczych .

Zgodnie z powyższymi badaniami fundamenty zaprojektowano na odpór gruntu równy 160kPa.

Uwagi:
1.0. Po wykonaniu otworu badawczego kontrolnego lub
rozpoczęciu prac
fundamentowych w przypadku stwierdzenia warunków gorszych niż założone, o
zaistniałym fakcie należy natychmiast powiadomić pracownię projektową oraz
dostosować rodzaj posadowienia do faktycznych warunków gruntowo-wodnych.
2.0. Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP , a szczególności
bezpiecznego pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia
skarp wykopu fundamentowego.
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3.0. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych w niższych warstwach, w
przypadku wystąpienia ujemnych temperaturach, wykop należy zabezpieczyć przed
przemarznięciem zarówno przed jak i po wykonaniu fundamentów.
4.0. Konsystencja gliny zależna jest od wilgotności, wobec powyższego prace ziemne
w obrębie tych gruntów należy prowadzić w sposób nie prowadzący wzrostu wilgotności.
5.0. Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło
naruszenie naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym
należy przerwać ok. 15-20cm powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część
gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp sposobem ręcznym.
6.0. Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowowodne w wykopie. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
7.0. W przypadku posadowienia ław na wysokości terenu istniejącego, bądź poziomie
w którym występuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten należy usunąć i
zastąpić go nasypem budowlanym wykonanym z pospółki nienormowanej zagęszczonej
warstwami maksymalnie co 30cm do Is>0,95
8.0. W przypadku posadowienia ław / stóp na warstwie gruntu luźnego (I D do 0,33) lub
w bliskiej jego okolicy (do 0,8m głębokości poniżej) grunt ten należy zagęścić warstwami
maksymalnie co 30 cm, bądź alternatywną metodą gwarantującą nie gorsze parametry
zagęszczenia do Is>0,95. Niewykonanie tej czynności może spowodować znaczne
osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzić konstrukcję w stan awaryjny.
9.0. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r.
Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
(Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pozn. zm.).
Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego
oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię
geotechniczną.
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1.0.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

1.1. Fundamenty
Posadowienie budynku mieszkalnego przewidziano na ławach fundamentowych
grubości h=40-50cm.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą B500SP w
sposób ciągły, posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 (B10), grubości 10cm.
Z fundamentów należy wypuścić pręty pionowe w miejscach występowania słupów i
trzpieni żelbetowych.
Uwagi:
1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu 5cm
2/ zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 50cm
3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.
4/ Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV
1.2. Procedura podbijania fundamentów w osi E
Z uwagi na posadowienie nowoprojektowanej ściany obok istniejącej ściany budynku
wskazane jest podbicie istniejącego fundamentu i posadowienie nowoprojektowanej
ściany na

wspólnej ławie fundamentowej zgodnie ze schematach na rzucie

fundamentów.
*-1,50m -przewidywany poziom posadowienia fundamentów istniejących przy osi E.
Jeżeli poziom posadowienia okażę się wyższy, należy wyrównać poziom posadowienia
betonem ekspansywnym niezbrojonym, tak aby została zachowana głębokość
przemarzania wynosząca -1,2 m.
Rzeczywistą wielkość i posadowienie istniejących ław fundamentowych należy ustalić
podczas wykonywania odkrywek w czasie trwania budowy.
Dopuszczalne jest prowadzenie robót odcinakami o długości 0,8-1,2m. Podbijanie
fundamentów wg projektu wykonać odcinkami szerokości 1,0m. Z poprzecznych
otwartych wykopów należy wybrać grunt spod istniejącego fundamentu, a następnie
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wykonać na odcinku podkopu nowe fundamenty, jak również ścianę uzupełniającą jako
podporę istniejącego fundamentu.
Podbicie jednej ściany można wykonywać równocześnie na kilku odcinkach z
zachowaniem odległości pomiędzy odcinkami roboczymi min.3,0m.W części graficznej
projektu jednoznacznie określono kolejność wykonywania poszczególnych fragmentów
fundamentów.
Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład betonowy
B7.5 gr. 10 cm. Nie wolno wyrównywać dna wykopu piaskiem nasypowym np. w
przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek należy wypełnić
betonem stykającym się z gruntem rodzimym.
Na wilgotnym podkładzie należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji
anionowej, która wypiera cząsteczki wody i penetruje w głąb betonu stanowiąc podłoże
(po ok. 3 godzinach) dla warstwy
izolacyjnej, wykonanej także z dyspersyjnej powłoki asfaltowej o gr. 2mm. Po
odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na działanie wody
zewnętrznej z mieszanki betonowej.
Istniejące

fundamenty

od

spodu

należy

oczyścić,

następnie

połączyć

je

z

nowoprojektowaną ścianą fundamentową lub bezpośrednio z fundamentem(jeśli nie
zachodzi konieczność projektowania ściany, wynikająca z głębokości posadowienia
fundamentu). Połączenia dokonać poprzez zastosowanie przerwy roboczej ok 10cm,
wypełniając ją betonem ekspansywnym B20 z domieszką HYDROSTOP-MIX lub
zaprawa cementową M10 o konsystencji półsuchej ubijanej ręcznie z domieszką
HYDROSTOP-MIX. Połączenia dokonać za pomocą kołkowania z zastosowaniem klinów
stalowych.
Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm większej od poziomu
spodu fundamentu
istniejącego.
Wykopy zasypać gruntem pierwotnym i zagęścić do Id min.=0,98
W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej
konstrukcji ścian. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione
nieprawidłowości w pracy konstrukcji. Po podbiciu fundamentów należy naprawić
ewentualne istniejące pęknięcia ścian poprzez klamry stalowe oraz iniekcje.
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Grunt w poziomie posadowienia ścian podbijanych należy zagęścić do Id=0,45 z
wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geotechnika sprawdzającego stan
gruntu.
Roboty fundamentowe wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad BHP oraz autora dokumentacji geotechnicznej.

UWAGA:
· W trakcie wykonywania robót ziemnych i fundamentowania nie dopuszczalne jest
nawadnianie wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi – w razie potrzeby zapewnić
należy mechaniczne odwadnianie wykopu.
· W razie uplastycznienia grunt wymienić zastępując chudym betonem o konsystencji
półsuchej.
Kolejność wykonania robót przy podbijaniu fundamentów
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1.3. Ściany fundamentowe, ściany piwnic
Projektuje się ściany murowane z bloczków betonowych z betonu B20, na
zaprawie cementowej klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. W ścianach piwnic celem
usztywnienia i zabezpieczenia przed parciem gruntu zaprojektowano trzpienie żelbetowe.
1.4. Belki żelbetowe
Belki zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane razem z płytami stropowymi z
betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP.
1.5. Słupy i trzpienie
Projektuje się jako żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP, wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych.
1.6. Nadproża żelbetowe
Zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP, wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych.
1.7. Nadproża nowoprojektowane
Projektuje się jako stalowe wg rys. konstrukcyjnych
1.8. Wieńce żelbetowe
Wieńce żelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP
w sposób ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 50cm. Należy pamiętać o
zachowaniu ciągłości i odpowiednim połączeniu w narożu.
1.9. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne (nośne)
Ściany zewnętrzne jednowarstwowe z bloczków silikatowych grubości 18cm.
1.10. Ściany działowe
Ściany działowe zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie
ściany
te stanowiące jedynie obciążenie liniowe dla stropu i są nie nośne w stosunku do stropów
poszczególnych
kondygnacji,
należy
podmurować
pod
strop
lub belkę z zachowaniem szczeliny grubości 2cm wypełnionej styropianem lub pianką
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montażową, dopiero po usunięciu wszystkich podpór montażowych. Powyższe jest
spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych.

1.11. Płyty stropowe
Stropy w budynku projektuje jako żelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25),
zbrojone jednokierunkowo stalą B500SP. Kierunki oparcia płyt stropowych na
schematach konstrukcyjnych. Stropy oparto na ścianach nośnych.
1.12. Więźba dachowa
Zaprojektowano wiązar płatwiowo-kleszczowy drewniany z drewna klasy C24.
wiązar płatwiowo kleszczowy:
-krokwie co max 90 cm [8x18cm]
-kleszcze 2x8x18 z 3 przewiązkami co 150cm
- murłata [14x14cm]
-płatew [16x20cm]
dwuprzęsłowa i trzyprzęsłowa wg schematu!
-słupki [14x14cm]
Murłatę w wieńcu kotwić za pomocą kotew stalowych M16, w rozstawie co 150cm.
Wymiary więźby dachowej elementów drugorzędnych podane w projekcie
architektonicznym.
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów
więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić poprzeczne i podłużne wymiary
budynku w poziomie oparcia dachu.
Wyznaczenie elementów więźby dachowej wykonać w następujący sposób:




wykreślić w naturalnej wielkości poszczególne elementy.
po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych
elementach konstrukcji więźby dachowej, należy wykonać próbny montaż w celu
sprawdzenia dokładności połączeń.
mając sprawdzony w próbnym montażu, powtarzający się segment więźby
dachowej, można przystąpić do wyznaczania pozostałych elementów oraz
wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń.
Przy montażu konstrukcji więźby dachowej należy pamiętać o zaizolowaniu

elementów papą w styku z murem lub stropem.
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Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę
dni przed ustawieniem konstrukcji więźby dachowej.
Zabezpieczenie

antykorozyjne

elementów

drewnianych

wykonać

przez

zaimpregnownie środkiem grzybobójczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcją załączoną
przez producenta, a następnie powlec "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie
przeciwogniowe.
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z
zasadami sztuki ciesielskiej.
5. SPRAWDZENIE WYMIARÓW
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów,
podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.
Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i
rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne
modyfikacje.
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich
zestawie
robót
lub
innych
wykonawców,
wywołane
zapomnieniem
lub
nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
6.

PRZEPUSTY, OTWORY i WNĘKI DLA PRZYSZŁYCH INSTALACJI

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach
Stanu Surowego, łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od
25x25cm lub Φ25cm są wykonywane przez Wykonawcę jako wiercone.
Za wyjątkiem szczególnych przypadków, elementy metalowe kotwione w betonie
(taśmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) są dostarczone i osadzone przez
Wykonawcę zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.
7.
WYTYCZNE TECHNICZNE
7.1 TOLERANCJE WYMIAROWE
Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych
przez poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.
W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji
szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane.
Wartości te skumulowane muszą obowiązkowo mieścić się w granicach normowych.
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7.2 BADANIA I KONTROLA BETONÓW I MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami
branżowymi. Badania są realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie
przypadają 3 próbki.
7.3 BETON GOTOWY DO UŻYTKU
Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez Inwestora
dla wymaganych klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać w
betoniarkach samochodowych.
Beton będzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.
7.4 BETONOWANIE-PIELĘGNACJA BETONU
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi być
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0m. Musi
być układany warstwami niedużej grubości ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2
kolejnych warstw nie może być większa od 15min. Drganie zbrojenia, i za pośrednictwem
zbrojenia betonu jest zakazane.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.
W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową
o drobnych oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia, przed
wylaniem świeżego betonu.
7.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest niższa od -5C jest
zabronione, chyba że, Kierownik Projektu wyrazi na to zgodę na piśmie.
Gdy temperatura mieści się w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone,
pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym
skutkom zimna.
W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż +25C,
wykonawca przekaże Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane działania.
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7.6 STAL ZBROJENIOWA
Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie w
momencie jego montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy kruchej , smaru
lub błota. Uformowanie zbrojenia powinno być zgodnie z normami.
7.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE
Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego
odkształcenia, obciążenie i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w
czasie wykonywania robót. Muszą być dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach,
by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszą być
oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów.
Rozszalowanie musi być dokonane dopiero gdy beton wystarczająco stwardnieje,
by móc przenieść naprężenia, którym zostanie poddany bez nadmiernego odkształcenia
oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunków bezpieczeństwa.
8. WYTYCZNE MONTAŻU
8.1. Osie modularne na ławach i stopach powinny być przeniesione w sposób geodezyjny
i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy.
8.2. Montaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza się do użycia do montażu elementów których jakość nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.
Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest.
8.3. Przed przystąpieniem do wykonania elementów danej kondygnacji, należy
każdorazowo na stropie zmontowanej już kondygnacji wyznaczyć w sposób
wyraźny osie modularne wszystkich elementów pionowych budynku. Wyznaczenie
osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.
8.4. Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładności sprawdzając:
a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie.
d/ wielkość przesunięcia w stosunku do elementów niższej kondygnacji.
8.5. Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są
załadowane w pozycji innej niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na podkładach obok środka
transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.
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8.6. Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących
itp. łączenie z elementami montażowymi.
8.7. Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakończeniu pracy.
9. ZABEZPIECZENIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
obowiązujących w Polsce. Powinien on w szczególności :
1. podporządkować się wszystkim przepisom, zapewniającym bezpieczeństwo na
placu budowy, drogach publicznych i prywatnych,
2. postawić strażników przy wszystkich robotach na drodze publicznej,
3. nie załadowywać samochodów ciężarowych na drodze publicznej, za wyjątkiem
uzyskania specjalnej na to zgody,
4. dostarczyć i zamocować drogowe znaki bezpieczeństwa przy wyjazdach z placu
budowy, po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez odpowiedni urząd
administracyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniałe wypadki od daty uzyskania
pozwolenia na rozpoczęcie robót.
10. ZNAJOMOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO
Wykonawca w szczególności zobowiązany jest zaznajomić się z :
•
•
•
•
•
•
•
•

terenem, wynikami badań gruntowych i wynikającymi stąd trudnościami na terenie
budowy,
utrudnieniami związanymi z sąsiednimi posesjami,
uwarunkowaniami dojazdu istniejącymi drogami,
możliwościami i trudnościami ruchu kołowego, postoju,
utrudnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów administracyjnych,
dotyczących bezpieczeństwa publicznego,
wstępnymi informacjami dotyczącymi : gestorów sieci i przepisów bezpieczeństwa
(p.poż. i innych)
rozporządzeniem o pozwoleniu na budowę,
izolacją akustyczną, wymaganą w strefie hałasu.

Wszelkie modyfikacje zaproponowane ze strony Wykonawcy, muszą być
zatwierdzone przez Inwestora i Pracownię Projektową. Rozwiązanie wariantowe winno
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uwzględniać koszty wynikające ze zmian, rzutujących ewentualnie na inne zestawy robót
oraz rozwiązania projektowe.
11. ZASTOSOWANE MATERIAŁY
•
•
•
•
•
•
•

Beton podkładowy: C8/10 (B10)
Stopy i ławy fundamentowe: beton C16/20 (B20) XD1, stal B500SP
Trzpienie i słupy nadziemia: beton C20/25 (B25), XC1, stal B500SP
Płyty stropowe: beton C20/25 (B25), XC1, stal B500SP
Belki, wieńce: beton C20/25 (B25), XC1, stal B500SP
Elementy więźby dachowej: drewno klasy C24
Nadproża stalowe : S355

12. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robót budowlanych przy spełnieniu wymagań BHP.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN i udokumentowane świadectwami ITB,
PPOŻ, PZH.
Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV

Projektant:
inż. Janusz Jancewicz

Współpraca:
mgr inż. Urszula Gajewska
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OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JANOWSZCZYŹNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDEM Z DROGI
POWIATOWEJ NA DZIAŁCE
O NR. EW. GEODEZ. GR. 79/2 OBRĘB 0015,
GMINA SOKÓŁKA
1.0.

ZEBRANIE PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ.

Tablica 1. obciążenia stałe stropodachu (warstwy D1) - strop nad komunikacją
Lp
1.
2.
3.

4.
5.

Opis obciążenia
Papa na deskowaniu posypana żwirkiem,
pojedynczo [0,350kN/m2]
Styropian grub. 30 cm [0,45kN/m3·0,30m]
Beton zwykły na kruszywie kamiennym,
niezbrojony, niezagęszczony grub. 8 cm
[23,0kN/m3·0,08m]
Strop żelbetowy - ciężar uwzględniono w
programie obliczeniowym
Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19,0kN/m3·0,015m]
:

Obc. char.
2
kN/m
0,35

f

kd

1,30

--

Obc. obl.
2
kN/m
0,45

0,14
1,84

1,30
1,30

---

0,18
2,39

0,00

1,10

--

0,00

0,29

1,30

--

0,38

2,62

1,30

--

3,41

Tablica 2. obciążenie zmienne śniegiem - dach dwuspadowy
Lp
1.

Opis obciążenia
Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej
dachu dwuspadowego wg PN-80/B02010/Az1/Z1-1 (strefa 4 -> Qk = 1,6 kN/m2,
nachylenie połaci 35,0 st. -> C2=1,000)
[1,600kN/m2]
:

Obc. char.
2
kN/m
1,60

f

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
2
kN/m
2,40

1,60

1,50

--

2,40
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Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
2,400

S [kN/m2]

1,600

35,0°

35,0°

Połać bardziej obciążona:
- Dach dwuspadowy
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu:
2
- strefa obciążenia śniegiem 4  Qk = 1,6 kN/m
- Współczynnik kształtu dachu:
o
nachylenie połaci  = 35,0
o
0
o
o
o
C2 = 1,2·(60 -)/30 = 1,2·(60 -35,0 )/30 = 1,000
Obciążenie charakterystyczne dachu:
2
Sk = Qk·C = 1,600·1,000 = 1,600 kN/m
Obciążenie obliczeniowe:
2
S = Sk·f = 1,600·1,5 = 2,400 kN/m
Tablica 3. obciążenie zmienne śniegiem - stropodach
Lp

Opis obciążenia

1.

Obciążenie śniegiem połaci dachu
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 4 -> Qk = 1,6 kN/m2, nachylenie połaci 0,0
st. -> C1=0,8) [1,280kN/m2]
:

Obc. char.
2
kN/m
1,28

f

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
2
kN/m
1,92

1,28

1,50

--

1,92

Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
S [kN/m2]

1,920

Połać dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu:
2
- strefa obciążenia śniegiem 4  Qk = 1,6 kN/m
- Współczynnik kształtu dachu:
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nachylenie połaci  = 0,0
C1 = 0,8
Obciążenie charakterystyczne dachu:
2
Sk = Qk·C = 1,600·0,800 = 1,280 kN/m
Obciążenie obliczeniowe:
2
S = Sk·f = 1,280·1,5 = 1,920 kN/m
o

Tablica 4. obciążenie zmienne śniegiem stropodachu dachem wyższym
Lp

Opis obciążenia

1.

Maksymalne obciążenie dachu niższego przy
dachu lewym wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa
1, A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2,
C=4,205) [2,943kN/m2]
:

Obc. char.
2
kN/m
2,94

f

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
2
kN/m
4,41

2,94

1,50

--

4,41

Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
S [kN/m2]
3,0

42,0°

hP=0,7

hL=0,7

4,422
4,415
35,0°

l1,L=12,8 l2=3,0 l1,P=12,4

Obciążenie dachu niższego przy dachu lewym:
- Dachy na różnych wysokościach
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu:
2
- strefa obciążenia śniegiem 1; A = 300 m n.p.m.  Qk = 0,007·A - 1,4 = 0,700 kN/m
Współczynniki kształtu przy dachu z lewej:
C5 = 2·h/Qk = 2·0,7/0,700 = 2,000
C6 = C1·(l1/ls) = 0,480·(12,8/5,0) = 1,229
C4 = C5 + C6 = 2,000+1,229 = 3,229
Współczynniki kształtu przy dachu z prawej:
C5 = 2·h/Qk = 2·0,7/0,700 = 2,000
C6 = 0,5·1,000·(12,4/5,0) = 1,240
C4 = C5 + C6 = 2,000+1,240 = 3,240
Współczynniki kształtu dachu:
C = (C4-0,8)·[1-(l2/ls)] = (3,240-0,8)·[1-(3,0/5,0)] = 0,976
C = C + C4 = 0,976+3,229 = 4,205
Zasięg worka:
ls = 5 m
Obciążenie charakterystyczne dachu:
2
Sk = Qk·C = 0,700·4,205 = 2,943 kN/m
Obciążenie obliczeniowe:
2
S = Sk·f = 2,943·1,5 = 4,415 kN/m
Tablica 5. obciążenie zmienne wiatrem
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Lp

Opis obciążenia

1.

Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wariant I wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I,
H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A,
z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla zamknięta,
wymiary budynku H=9,0 m, B=12,4 m, L=12,2 m,
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) [0,115kN/m2]
:

Obc. char.
2
kN/m
-0,12

f

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
2
kN/m
-0,18

--

-0,18

-0,12

Tablica 6. obciążenia stałe dachu drewnianego
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis obciążenia
Blachodachówka, łaty, kontrłaty
Płyta OSB 1,8cm [5,5kN/m3x0,018m]
Wełna mineralna w matach typu BL grub. 18 cm
[1,2kN/m3·0,18m]
Krokwie -ciężar uwzględniono w programie
obliczeniowym
Wełna mineralna w matach typu BL grub. 12 cm
[1,2kN/m3·0,12m]
Płyta gipsowo kartonowa [5,5kN/m3x0,012m]
:

Obc. char.
2
kN/m
0,20
0,11
0,22

f

kd

1,30
1,30
1,30

----

Obc. obl.
2
kN/m
0,26
0,14
0,29

0,00

1,10

--

0,00

0,14

1,30

--

0,18

0,07
0,74

1,30
1,30

---

0,09
0,96

Obc. char.
2
kN/m
0,50

f

kd

1,40

0,80

Obc. obl.
2
kN/m
0,70

0,50

1,40

--

0,70

Tablica 7. obciążenie zmienne stropu nad parterem
Lp
1.

Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz
stropodachów wentylowanych, w których ciężar
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji
stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
:

Tablica 8. obciążenia stałe stropu nad parterem - nad pracowniami i zapleczem
Lp
1.
2.

Opis obciążenia
Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19,0kN/m3·0,015m]
Obciążenie skupione od słupków z dachu
:

Obc. char.
2
kN/m
0,29

f

kd

1,30

--

Obc. obl.
2
kN/m
0,38

0,00
0,29

1,00
1,30

---

0,00
0,38
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WYBRANE OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
2.0. KONSTRUKCJA STROPÓW WYLEWANYCH BUDYNKU NR 17
Obliczenia wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2014.
2.1. Strop nad parterem
Założenia: strop nad parterem
Grubosć płyty:

24cm nad pracowniami,
20 cm nad komunikacją,
18cm daszek

Beton:

C25/30

Stal zbrojeniowa

B500SP

Klasa konstrukcji:

S3

Klasa ekspozycji:

XC1

Otulenie dolne:

Cnom = 2,0cm

Otulenie górne:

Cnom = 2,0cm

PRZYJĘTO ZBROJENIE DWUKIERUNKOWE
Schemat statyczny metody MES
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Grubości stropów:

Mapy zbrojenia - zbrojenie dolne stropu:

Mapy zbrojenia - zbrojenie górne stropu:
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Mapy ugięcia stropu:
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3.0. OBLICZENIE WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO
Założenia:
Drewno C24
-KROKWIE co max 90 cm [8x18cm]
-KLESZCZE 2x8x18 z 3 przewiązkami co 150cm
- MURŁATA [14x14cm]
-PŁATEW [16x20cm]
DWUPRZĘSŁOWA i TRZYPRZĘSŁOWA WG SCHEMATU
-SŁUPKI [14x14cm]
DANE
Szkic układu poprzecznego

300,0

8,5
78

35,0°

14
23,5 14

Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

586,0
600,0
1206,0
1281,0

14
14 23,5

28

300,0
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A

B
240,0

C
240,0

D
220,0

E
175,0

F
155,0

Geometria ustroju:
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 35,0°
Rozpiętość wiązara l = 12,81 m
Rozstaw podpór w świetle murłat ls = 12,06 m
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 6,00 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Płatew pośrednia złożona z pięciu odcinków:
- odcinek A - B o rozpiętości l = 2,40 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka podparty słupem, bez składania
- odcinek B - C o rozpiętości l = 2,40 m
lewy koniec odcinka podparty słupem, bez składania
prawy koniec odcinka oparty na słupie
- odcinek C - D o rozpiętości l = 2,20 m
lewy koniec odcinka oparty na słupie
prawy koniec odcinka podparty słupem, bez składania
- odcinek D - E o rozpiętości l = 1,75 m
lewy koniec odcinka podparty słupem, bez składania
prawy koniec odcinka podparty słupem, bez składania
- odcinek E - F o rozpiętości l = 1,55 m
lewy koniec odcinka podparty słupem, bez składania
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią hs = 3,00 m
Rozstaw podparć poziomych murłaty lmo = 2,50 m
Dane materiałowe:
- krokiew 8/18cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C24
- płatew 16/20 cm z drewna C24
- słup 14/14 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 16 cm, z przewiązkami co 150 cm z drewna C24
- murłata 14/14 cm z drewna C24
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):
2
2
- pokrycie dachu :
gk = 0,740 kN/m ,
go = 0,888 kN/m
- uwzględniono ciężar własny wiązara
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 4, nachylenie połaci
35,0 st.):
2
2
- na połaci lewej
skl = 1,600 kN/m ,
sol = 2,400 kN/m
2
2
- na połaci prawej
skp = 1,067 kN/m ,
sop = 1,600 kN/m
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =9,0 m):
2
2
- na połaci nawietrznej
pkl I = -0,115 kN/m ,
pol I = -0,173 kN/m
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2

2

- na połaci nawietrznej
pkl II = 0,167 kN/m ,
pol II = 0,250 kN/m
2
2
- na stronie zawietrznej
pkp = -0,205 kN/m ,
pop = -0,308 kN/m
2
2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi
gkk = 0,000 kN/m ,
gok = 0,000 kN/m
- obciążenie montażowe kleszczy
Fk = 1,0 kN,
Fo = 1,2 kN
Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa:
w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie
w płaszczyźnie wiązara y = 1,00
WYNIKI
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym:

-4,04

-4,04
2,24 2,24

-0,16

2,39

-0,16

2,39

Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej:

-11,98
-7,70

2,40

30,75

C

10,64

50,94

B

2,40

D

2,20

3,00
3,00

2,27

10,87

0,23

0,61

0,86

F

E

1,75

5,89

1,11

1,24
6,83

28,20

0,96
7,02
0,66

1,60
7,02

-3,65
-0,12
-0,07
-0,02
0,03
0,08
0,11
1,01
3,46
0,34
0,89

8,26

0,33

3,23

A
15,48

0,48

-0,24
-0,15
0,21 0,17

-0,15
0,22

39,52

-0,38
0,27

-0,15
0,22

6,42

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]

1,55

10,30

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24
3
 fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m
Krokiew 8/18 cm (bez zaciosu na podporach)
Smukłość
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y = 72,8 < 150
z = 21,7 < 150
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr-wariant II (podatność)
My = 2,39 kNm,
N = 12,29 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa
m,y,d = 5,54 MPa,
c,0,d = 0,85 MPa
kc,y = 0,542
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,497 < 1
2
(c,0,d/fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,267 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi)
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II
My = -4,04 kNm,
N = 8,75 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa
m,y,d = 9,36 MPa,
c,0,d = 0,61 MPa
2
(c,0,d/fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,636 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią)
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 5,86 mm < unet,fin = l / 200 = 3784/ 200 = 18,92 mm (31,0%)
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)
ufin = 2,32 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·372/ 200 = 3,72 mm (62,3%)
Płatew 16/20 cm
Smukłość
y = 15,6 < 150
z = 19,5 < 150
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 17,06 kN/m
qy,max = 0,53 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie
My = -11,98 kNm,
Mz = -0,35 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa,
fm,z,d = 14,77 MPa
m,y,d = 11,23 MPa,
m,z,d = 0,41 MPa
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,780 < 1
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,560 < 1
Maksymalne ugięcie (odcinek B - C)
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 3,18 mm < unet,fin = l / 200 = 12,00 mm (26,5%)
Słup 14/14 cm
Smukłość (słup B)
y = -74,2 < 150
z = 74,2 < 150
Maksymalne siły i naprężenia (słup B)
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie
My = 0,00 kNm,
N = 50,94 kN
fc,0,d = 12,92 MPa
m,y,d = 0,00 MPa,
c,0,d = 2,60 MPa
kc,z = 0,525
2
(c,0,d/fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,040 < 1
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,383 < 1
Kleszcze 2x 8/18 cm o prześwicie gałęzi 16 cm, z przewiązkami co 150 cm
Smukłość
y = 115,5 < 150
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z = 138,9 < 175
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe
My = 2,29 kNm
fm,y,d = 20,31 MPa
m,y,d = 2,65 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,130 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe
ufin = 8,77 mm < unet,fin = l / 200 = 6000/ 200 = 30,00 mm

(29,2%)

Murłata 14/14 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 7,03 kN/m
qy,max = 1,38 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr
Mz = 0,92 kNm
fm,z,d = 16,62 MPa
m,z,d = 2,02 MPa
m,z,d/fm,z,d = 0,121 < 1

Projektant:
inż. Janusz Jancewicz
upr. nr BŁ 53/86

Współpraca:
mgr inż. Urszula

Gajewska
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JANOWSZCZYŹNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDEM Z DROGI
POWIATOWEJ NA DZIAŁCE
O NR. EW. GEODEZ. GR. 79/2 OBRĘB 0015,
GMINA SOKÓŁKA
1.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora
-wizja lokalna
-literatura fachowa
-wytyczne architektoniczne dotyczące projektowanej budowy
-projekty podstawowe
- Ekspertyzę zrealizowano zgodnie z warunkami obowiązującego aktualnie jednolitego
tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzględniającego wszystkie
późniejsze zmiany legislacyjne.
- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym przez
autorów jest zmiana przepisów z dnia 12 września 2002r. sankcjonująca fakt, iż
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich wykorzystywanie określono stosownie
do przedmiotu i celu pracy. Od dnia15 grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie
mają status norm do dobrowolnego stosowania.
- Oznaczenie PN-EN należy interpretować tak, iż Polska Norma może być
wprowadzeniem normy europejskiej , a symbol PN -EN-ISO lub PN-ISO oznacza
wprowadzenie do normy międzynarodowej.
-

Z

przepisów

prawnych

usunięto

pojęcie

„obowiązujące

Polskie

Normy”

i przyjęto, że norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spełnienia wymagań
podstawowych zdefiniowanych w tekście Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branżowe BN
wycofane lub wcześniej zdezaktualizowane.
- W realizacji procesu inwestycyjnego obowiązują natomiast wszystkie normy
„do stosowania” i przepisy dotyczące wyrobów budowlanych, z których projekt jest
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projektowany, realizowany lub badany obiekt. Są to ogólnie sformułowane postanowienia
w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.
- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki
techniczne realizacji robót uznano za bezpieczne i odzwierciedlające adekwatny stan
wiedzy technicznej. Ze względu na fakt wyeliminowania przepisów prawnych pod nazwą
„Warunki

techniczne

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych

- montażowych” realizacje planowanej inwestycji należy prowadzić w aspekcie spełnienia
przepisów Ustawy Prawo Budowlane, którymi są warunki techniczne jakim powinny
odpowiadać

obiekty budowlane i ich usytuowanie z uwzględnieniem przewidywanej

przez Zlecającego technologii użytkowania przedmiotu opracowania.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, paragraf 204
1.2.

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest dwukondygnacyjny budynek szkoły oraz jednokondygnacyjny
budynek stołówki.
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Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementów
konstrukcyjnych obiektów pod kątem możliwości miejscowej dobudowy i rozbudowy
Szkoły.
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1.3.

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ ZNISZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW OBIEKTU

stan techniczny doskonały

- zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalający - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny średni

- zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %

stan techniczny zły

- zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %

stan techniczny awaryjny

- zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.

DANE OGÓLNE

Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym wykonanym

w technologii

tradycyjnej. Ściany murowane, stropy, więźba dachowa. Budynek stołówki zlokalizowany
jest obok istniejącego budynku szkoły. Jednokondygnacyjny, pokryty blachą płaską.

2.2.
2.2.1.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
FUNDAMENTY BUDYNKU
Na podstawie dokonanych oględzin istniejącej szkoły i stołówki, stwierdza się iż

stan fundamentów jest zadowalający. Jednak z uwagi na brak możliwości dostępu do
fundamentów dokładny stan fundamentów należy dokładnie ocenić w momencie
rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku wątpliwości co do stanu fundamentów
należy powiadomić biuro projektowe.
a) ŚCIANY
- ściany zewnętrzne

Stan techniczny
zużycia ok. 15%.
zarysowań. Drobne
wynikiem działania
zwietrzelin.

zewnętrznych murów nośnych z cegły pełnej jest dobry o stopniu
Nie stwierdzono podczas oględzin ubytków, pęknięć czy też
zarysowania o kształcie „pajęczyn” na tynkach zewnętrznych są
czynników atmosferycznych. Cegła murów jest twarda, bez
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Rys. 9. Ściany zewnętrzne budynku.
- ściany wewnętrzne

Na podstawie dokonanych oględzin stwierdza się iż stan ścian jest
zadowalający/średni, Stwierdzono występowanie licznych zarysowań ścian.
przyczyną jest okres użytkowania obiektu.

Główną
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Rys. 10. Ściany wewnętrzne budynku.

2.2.2.

KONSTRUKCJA NOŚNA SZKOŁY I STOŁÓWKI
Na podstawie dokonanych oględzin stwierdza się iż stan istniejącej hali jest

zadowalający, nie stwierdzono nadmiernych ugięć.
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3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ BUDOWY:
Roboty budowlane polegają na budowie dwóch nowoprojektowanych pracowni
projektowych i łącznika pełniącego funckję korytarza i połączenia istniejącego obiektu
szkoły ze stołówką. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej szkoły i stołówki
poprzez wykonanie w nich otworów drzwiowych tak aby zachować komunikację
pomiędzy budnkami.

4. WNIOSKI I ZALECENIA:


Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego powyżej stwierdza
się iż nowoprojektowana przebudowa i rozbudowa szkoły nie powoduje
zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania
istniejącego budynku, ani też nie obniża przydatności do użytkowania. W
związku z powyższym dopuszcza się do
budynku

zgodnie

z

paragrafem

204

budowy nowoprojektowanego
pkt.5

Dz.

U.2015.0.1422

tj.-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Ekspertyza techniczna została sporządzona we wrześniu 2017roku i zawarte w
niej opisy, wnioski i zalecenia mają ważność przez najbliższy 1 rok, po którym
wymagają aktualizacji.



Prace przy budowie budynku wymagają opracowania odpowiedniego projektu
budowlanego.



Podczas prac związanych z budową zaleca się sprawdzenie stanu istniejących
fundamentów.



W czasie późniejszej eksploatacji budynków, należy zwrócić uwagę na pojawienie
się jakiegokolwiek ugięć głównych elementów konstrukcyjnych. W przypadku
wystąpienia znacznych ugięć, konieczna jest rejestracja miejsc z uwzględnieniem
czasu w którym nastąpiły zauważone zjawiska.
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