OPIS TECHNICZNY
do części konstrukcyjnej projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części
budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową
pomieszczeń i rozbudową, 17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki,
dz. Nr ewid. 1459 i 1434/2

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny
- Projekt archiwalny konstrukcyjny budynku socjalnego wykonany w 1983r przez
Spółdzielcze Biuro Projektów „Projekt” w Białymstoku.
- polskie normy i przepisy budowlane

2. Lokalizacja
Objęty opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza
Kościuszki, działka nr 1459 i 1434/2.

3. Spis norm i przepisów prawnych
- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości,
- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,
- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,
- 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. Obciążenia śniegiem,
- PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem,
- PN-86/B-02015: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie
temperaturą,
- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
- PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych,
- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

II. OPIS KONSTRUKCJI
1.Warunki gruntowo-wodne
Fundamenty zostały zaprojektowane na opór graniczny podłoża gruntowego
qfn<150kPa, głębokość przemarzania gruntu przyjęto dla IV-ej strefy klimatycznej
hz=1,0m, zgodnie z PN-81/B-03020.
Zgodnie z dokumentacją archiwalną konstrukcyjną z 1983r podłoże w poziomie
posadowienia budynku zbudowane jest z piasków drobnoziarnistych w stanie średnio
zagęszczonym. Woda gruntowa występowała na na głębokości 1,1m od poziomu
terenu tj. na rzędnej 191,05m n.p.m. Zgodnie z dokumentacją archiwalną jest to
jednocześnie poziom posadowienia istniejących fundamentów.

Przed posadowieniem budynku należy w wykopach sprawdzić warunki gruntowe i
stopień zagęszczenia gruntu. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony
geolog i potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntów nie nadających się do posadowienia,(np. grunty
organiczne, piaski luźne), należy ww. grunt wybrać i zastąpić pospółką nienormowaną,
zagęszczając warstwami, co 30 cm do Id=0,40/Is=0,90.
Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej o 20 cm powyżej projektowanego
poziomu posadowienia tak, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu
poniżej projektowanych ław. Resztę gruntu (ok. 20 cm) wybrać sposobem ręcznym.
W przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu
posadowienia należy je obniżyć na 30cm poniżej poziomu posadowienia.
Nad przygotowaniem podłoża gruntowego pod posadowienie projektowanego obiektu
należy ustanowić nadzór geologiczny.
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezpośrednie
płytkie.

2. Płyta fundamentowa
Zaprojektowano płytę fundamentową żelbetową grubości 50cm z betonu
wodoszczelnego C30/37 (B37) zbrojonego stalą A-IIIN. W płycie osadzić wyrostki do
zbrojenia słupów, rdzeni żelbetowych i ścian żelbetowych.
Płytę wykonać w technologii betonu wodoszczelnego, stosując akcesoria
zapewniające szczelność połączeń i dylatacji. W czasie budowy, aż do momentu
osiągnięcia należytych parametrów użytkowania należy zadbać o to, aby do wykopu nie
dostawała się woda. Kable i media przechodzące przez płytę fundamentową powinny
być otoczone w miejscach przebić specjalnymi kołnierzami izolującymi odpowiednio
związanymi z betonem.

3. Ściany zewnętrzne piwnic
Ściany piwnic budynku zaprojektowano jako ściany żelbetowe, połączone z płytą
stropową. Ściany zewnętrzne żelbetowe należy wykonać w technologii betonu
wodoszczelnego, stosując akcesoria zapewniające szczelność połączeń i dylatacji.
Przejścia rur i kabli przez ściany prowadzi się w rurze cementowej lub stalowej z
kołnierzem uszczelniającym. Ściany piwnic zaprojektowano grubości 25cm z betonu
wodoszczelnego C30/37 (B37) zbrojonego stalą A-IIIN.
4. Stopy fundamentowe
Zaprojektowano stopy fundamentowe prostokątne z betonu C20/25 (B25) W6,
zbrojonego stalą A-IIIN i St0S (strzemiona).
Przekroje stóp fundamentowych zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego.
5. Izolacje fundamentów
Izolację fundamentów wykonać zgodnie z projektem architektonicznym wykonawczym.

6. Ściany nadziemia
Ściany nośne konstrukcyjne zaprojektowano z cegły silikatowej kl. 15MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej marki 8 MPa.
Ściany działowe należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny
grubości 3cm wypełnionej styropianem lub pianką montażową.
Ścianki grubości 12cm należy zbroić dwoma prętami ø 6 co druga spoinę. Należy
wykonywać dozbrojenie nad nadprożami wejściowymi do pomieszczeń (dozbrojenie
dwóch szycht dwoma prętami ø 8 w fugach na długości 3m rozliczając od osi otworów.
Pierwszą warstwę ścianki działowej murowanej na posadzce na gruncie lub stropie

należy układać na warstwie materiału przeciwdziałającego powiązaniu ścianki ze
stropem np. na warstwie papy.

7. Słupy
Zaprojektowano słupy żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym. Słupy
wykonać z betonu C20/25 (B25) i stali A-IIIN. Zbrojenie pionowe słupów należy
wystawić poza przerwę roboczą zgodnie z częścią graficzną opracowania. Słupy
żelbetowe połączone są bezpośrednio z płytą fundamentową poprzez wystawione z niej
pręty startowe, oraz połączone są z wieńcami żelbetowymi, nadprożami lub innymi
elementami konstrukcji obiektu.

8. Szyb windy
Ściany szybu windy żelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN
w sposób ciągły. Przekroje poszczególnych elementów pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.
Zaleca się, aby szyby dźwigów były wykonane zgodnie z:
- normą PN/EN 81.1 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania
dźwigów”
- podszybie powinno być tak wykonane, aby przenosiło obciążenia wynikające z
posadowienia prowadnic i zderzaków
- dno podszybia szybu windy powinno być gładkie i poziome
- wewnętrzna powierzchnia ścian szybu z drzwiami przystankowymi powinna być
gładka, nie powinna mieć wgłębień i występów
- szyb służy wyłączne do pracy dźwigu. Urządzenia (przewody elektryczne, rurociągi jak
również inne części), które nie nalezą do dźwigu nie mogą być zainstalowane w szybie.
- Szyb powinien być wentylowany. Do wentylacji nie mogą być używane pomieszczenia
nie należące do dźwigu.
- otwory wentylacyjne szybu powinny być wykonane w górnej części nadszybia z
wyprowadzeniem na zewnątrz budynku. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych
powinna być równa min. 1% powierzchni poprzecznej szybu. Otwory powinny być
osłonięte siatką od wewnątrz szybu.

9. Stropy
Konstrukcję stropów stanowią płyty żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25),
krzyżowo zbrojona stalą A-IIIN. Sposób zbrojenia zgodnie z częścią rysunkową projektu
wykonawczego.

10. Klatka schodowa
Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalą A-IIIN i St0S w sposób ciągły. Przekroje poszczególnych
elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego

11. Podciągi
Podciągi i nadproża żelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN i
St0S w sposób ciągły. Przekroje poszczególnych elementów pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych wykonawczych.

12. Rdzenie
Rdzenie żelbetowe stanowiące usztywnienie ścian murowanych budynku rozmieścić
zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Rdzenie wykonać jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroić zbrojeniem
głównym ze stali A-IIIN (RBW500W).
Zbrojenie pionowe rdzeni należy wystawić poza przerwę roboczą zgodnie z częścią
graficzną projektu. Rdzenie usztywniające należy wykonywać po uprzednim
wymurowaniu ścian, tak aby posiadały strzępia zespalające element monolityczny z
murowanym. W przypadku wykonania w pierwszej kolejności rdzeni, należy przewidzieć
konieczność wystawienia prętów  4,5 lub płaskowników (łączników) kotwiących w co
drugą warstwę cegieł.
Rdzenie żelbetowe połączone są bezpośrednio z płytą fundamentową lub poprzez
wystawione z niej pręty startowe oraz połączone są wieńcami żelbetowymi, nadprożami
lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

13. Wieńce i nadproża
Wieńce żelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN i St0S w
sposób ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 50cm. Zbrojenie wieńców
łączyć na zakład min. 50cm. W narożnikach budynku i przy dylatacji w celu zachowania
ciągłości wieńca należy zbrojenie zewnętrzne wieńca zagiąć w wieniec prostopadły do
niego na długości około 1,0m i dodatkowo zazbroić dwoma prętami 12 zagiętymi pod
kątem 90o.
Nadproża projektuje się z elementów prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub
żelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-IIIN.
14. Przepusty, otwory i wnęki dla przyszłych instalacji
Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych wykonać w ramach Stanu
Surowego, łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione
w betonie (taśmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) są dostarczane i osadzane przez
Wykonawcę zgodnie z projektami branżowymi i wytycznymi systemowymi.

15. Nadproża stalowe w części istniejącej
Konstrukcję nośną stanowią po dwie belki z ceowników stal St3S , oparte po obu
stronach na istniejących ścianach murowanych lub projektowanych rdzeniach
żelbetowych.
W celu wykonania konstrukcji wsporczych należy:
- Zdemontować istniejące instalacje i urządzenia kolidujące z wykonaniem
projektowanej konstrukcji wsporczej
- Wykonać poziomą bruzdę z jednej strony ściany i osadzić belkę, następnie po
stwardnieniu zaprawy montażowej czynność powtórzyć po drugiej stronie ściany
- Osadzić belki nadprożowe. Belki połączyć poprzecznie przewiązkami z blach
spawając elektrycznie.
- Szczelinę pomiędzy belkami i ścianą wypełnić szczelnie z ubiciem - zaprawą
montażową CERESIT CX15 po uprzednim naprężeniu belek wbitymi klinami stalowymi
w środku rozpiętości przęseł
-Po osiągnięciu nośności zaprawy można przystąpić do rozbiórki ściany pod
nadprożem.
Belki nadprożowe wyszpałdować, osiatkować i otynkować zaprawą cementową.

16. Przebudowa ścian działowych
Przed wyburzeniem ścian działowych przewidzianych do rozbiórki należy usunąć tynk z
części powierzchni stropu – sufitu, i sprawdzić bezpośrednie połączenia i oparcia
konstrukcji stropu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z
założeniami niniejszej dokumentacji należy poinformować o tym Inwestora i Biuro
projektowe.

17. 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.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i
urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien
zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada
powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą
dokumentacją.
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów
18. Uwagi
- Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać
Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane
zgodnie z dokumentacją zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z
późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i
Budownictwa z dn. 19.12.1994 z późniejszymi zmianami. Wszystkie materiały i
elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać
stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Projektantem.
- Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. Budownictwo Ogólne oraz
warunkami BHP jakie obowiązują w budownictwie.
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