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SPIS TREŚCI 
 

 
1. Strona tytułowa 

2. Spis treści i rysunków. 

3. Opis techniczny. 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

K-1. Rzut fundamentów skala 1:100 

K-2. Rzut Stropu skala 1:100 

K-3. Rzut więźby dachowej skala 1:100 

K-4. Przekrój A-A skala 1:100 

K-5. Przekrój B-B skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY  

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 

Projekt konstrukcji zawiera projekt budowlany w branŜy konstrukcyjnej 

budynku Ośrodka Zdrowia w Zębowicach.   

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania projektu budowlanego są: 

Normy przedmiotowe związane z tematem niniejszego opracowania: 

PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

PN-77/B-02011/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych .ObciąŜenie 

wiatrem. 

PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . ObciąŜenie 

śniegiem. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.             

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

3. WARUNKI HYDRO – GEOLOGICZNE. 

 

I kategoria geotechniczna – zrezygnowano z wykonania badań w punktach 

badawczych. Dane przyjęto do projektowania na podstawie prac 

rozpoznawczych które naleŜy sprawdzić w wykopie budowlanym wykonanym 

podczas realizacji obiektu. 
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4. KONSTRUKCJA 

 

4.1. Ławy fundamentowe Ŝelbetowe, wylewane na budowie wys. 30cm                 

i szer. 70cm zbrojone stalą 34GS o średnicy # 12 mm, strzemiona      

Ø 6 co 30 cm. Beton C20/25. Pod ławy wylać 10cm chudego betonu.   

4.2. Stopy fundamentowe o wymiarach 110 x 110 cm zbrojone prętami     

# 12 mm co 10 cm w dwóch kierunkach. Beton C20/25. Pod stopy 

wylać 10cm chudego betonu. 

4.3. Poziom posadowienia fundamentów – 1,10 m w stosunku do poziomu 

± 0,00. Fundamenty naleŜy posadawiać na gruntach nośnych. 

4.4. Mury fundamentowe z bloczków betonowych /betonitów/ gr. 38 cm 

na zaprawie cementowo-wapiennej marki M30 pod ścianami nośnymi 

zewnętrznymi. Pod ścianami wewnętrznymi bloczki gr 25 cm 

zaprawie cementowo-wapiennej marki M30. 

4.5. Izolacje poziomą na ławach fundamentowych wykonać z dwóch 

warstw papy na lepiku, izolacje pionową – abizol 2xR+P po 

uprzednim wykonaniu rapówki na murach fundamentowych 

4.6. Zasypkę pod posadzkę zagęszczać warstwami co 25cm. Kolejność 

warstw posadzki wykonać zgodnie z projektem architektonicznym. 

4.7. Wylewkę betonową zbroić przeciw skurczowo pośrodku grubości 

siatką Ø4,5mm o oczkach   15x15cm. Wylewkę naleŜy wykonać 

metodą półsuchą, dylatując powierzchnie nie większe niŜ 9 m2. Przy 

układaniu płytek w linii dylatacji naleŜy wykonać fugę dylatacyjną     

w przyjętej technologii klejenia płytek. Pomiędzy podłogą a ścianą 

naleŜy wykonać dylatację – taśmę brzegową np. z polietylenu gr.1cm. 

4.8. Mury zewnętrzne projektowanego obiektu o szerokości  

           40 cm na zaprawie cementowej (pustak typu „POROTHERM 

30P+W” – 30cm, docieplenie w systemie Infatec gr. 10 cm natomiast 
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wnękę wejściową ocieplić styropianem gr 10 cm styropian mocowany 

zaprawą klejową i wzmocniony plastikowymi kołkami rozporowymi.) 

4.9. Ściany wewnętrzne nośne z  cegły pełnej o szerokości 25 cm na 

zaprawie cementowej marki M30. 

4.10. Ścianki działowe gr.12 i 6 cm z cegły ceramicznej dziurawki na 

zaprawie cementowej marki M30 lub alternatywnie z płyt gipsowo-

kartonowych na ruszcie stalowym, pod biały montaŜ wykonać 

specjalne wzmocnienia.  

4.11. NadproŜa w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych prefabrykowane 

typu Porotherm W (stal St3S-b-500, beton klasy C20/25. NadproŜe od 

zewnątrz ocieplić warstwą styropianu. 

4.12. Strop typu TERIVA 4,0/1 gr.24cm. Pustaki o wysokości 21 cm, 

nadbeton grubości 3cm. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego 

z prętów ze stali klasy A-III N w postaci siatek zgrzewanych płaskich. 

Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie moŜe 

być mniejsza niŜ 80 mm. Zbrojenie Ŝebra rozdzielczego powinny 

stanowić dwa pręty (jeden górą i jeden dołem) o średnicy 16 mm, 

połączone strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 60 cm. 

Pręty podłuŜne Ŝeber rozdzielczych powinny być zakotwione             

w wieńcach lub podciągach. Długość zakotwienia powinna wynosić 

50 cm. Szerokość Ŝebra rozdzielczego 10 cm. Beton klasy C20/25. 

4.13. W obrysie budynku w poziomie stropu wieniec o wysokości 24cm       

i szerokości 30cm zbrojony konstrukcyjnie prętami 4 # 12 34GS. 

Strzemiona Ø 6 co 25cm. Stal A0 – St0S. Beton C20/25. Wieńce 

naleŜy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. 

4.14. Belka Ŝelbetowa B1 monolityczna, wylewany na budowie                   

o przekroju 20x35 cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą 

prętami 4#12, strzemiona Ø6  A-I co 15cm. Beton C20/25. Długość 

zakotwienia prętów 60 cm.  
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Belka Ŝelbetowa B2 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

20x35 cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą prętami 

2#12, strzemiona Ø6  A-I co 15cm. Beton C20/25. Długość 

zakotwienia prętów 60 cm. 

 

Belka Ŝelbetowa B3 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

20x35cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą prętami 

2#16, strzemiona Ø8  A-I co 15 cm. Na odcinku 150 cm przy osi C i 

B zagęścić strzemiona do rozstawu 8 cm. Beton C20/25.  Długość 

zakotwienia prętów 60cm. 

 

Belka Ŝelbetowa B4 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

20x35cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą prętami 

2#16, strzemiona Ø6  A-I co 10cm. Beton C20/25.  Długość 

zakotwienia prętów 60cm. 

 

Belka Ŝelbetowa B5 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

20x35cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą prętami 

2#16, strzemiona Ø6  A-I co 12cm. Beton C20/25.  Długość 

zakotwienia prętów 60cm. 

 

Belka Ŝelbetowa B6 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

20x35cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą prętami 

4#12, strzemiona Ø6  A-I co 10cm. Beton C20/25.  Długość 

zakotwienia prętów 60cm. 
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Belka Ŝelbetowa B7 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

30x60cm. Zbrojenie dołem prętami 6#20, zbrojenie górą prętami 

4#16, strzemiona Ø6  A-I co 15 cm. Beton C20/25.  Długość 

zakotwienia prętów 80cm. 

 

Belka Ŝelbetowa B8 monolityczna, wylewany na budowie o przekroju 

20x35cm. Zbrojenie dołem prętami 4#16, zbrojenie górą prętami 

2#16, strzemiona Ø6  A-I co 15 cm. Beton C20/25.  Długość 

zakotwienia prętów 60cm. 

 

W miejscu oparcia podciągów wylać poduszkę betonową wysokości 

20cm. Ściany pod podciągami wykonać z cegły pełnej. Zakotwienie 

podciągów w ścianie zewnętrznej na szerokość wieńca. 

4.15. Słupy S1 30x30cm, zbrojone prętami 4#16, strzemiona Ø6  A-I co 

25cm w miejscach przypodporowych zagęścić podwójnie strzemiona.   

4.16. Kanały spalinowe i wentylacyjne firmy Schiedel. W kotłowni 

zaprojektowano kanał spalinowy jednociągowy z wentylacją               

o średnicy wewnętrznej 20 cm i wymiarach zewnętrznych kształtki 

50x36 cm plus przewód wentylacyjny o przekroju 1x7x12 cm. 

4.17. Przestrzeń pomiędzy krawędzią komina, a najbliŜszym elementem 

drewnianym naleŜy wypełnić materiałem izolacyjnym – wełną 

mineralną. 

4.18. Dach o konstrukcji drewnianej, czterospadowy o przekrojach 

poszczególnych elementów (wg rys 5): 

- krokwie 10x20 cm co 80 cm, 

- krokiew koszowa 20x20 cm 

- murłata 14x14 cm, 

- płatew 20x20 cm, 

- miecze 10x10 cm, 
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- słupy 20x20 cm, 

- kleszcze 4x12 cm 

- belka kalenicowa 7x14 cm 

- wymian 10x20 cm 

 

Więźbę dachową zaprojektowano z drewna klasy C24, deski  z drewna  

C-24. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna mocowana na 

łatach i kontrłatach. Murłaty kotwić do wieńca opaskowego kotwami 

ocynkowanymi Ø16 mm w odstępach co 1,5 m. pod murłatę podłoŜyć 

pasek papy. KaŜdą krokiew połączyć z murłatą przy pomocy złączy 

BMF standard, przybijając min. 11 szt gwoździ karbowanych 4x4 mm 

w kaŜde ramie złącza.  

 

W miejscu oparcia słupów konstrukcji dachowej na stropie,                

w wylewce betonowej stropu umieścić blachę 600x600x10mm aby 

zapobiec przebiciu. Słupy oddylatować od wylewki styropianem. 

  
5. UWAGI KO ŃCOWE. 

 

5.1. Betonowanie elementów konstrukcyjnych powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem zbrojenia przez Kierownika Budowy oraz dokonaniem 

odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy. 

5.2. W czasie betonowania naleŜy zwracać szczególną uwagę na dokładne 

wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni. 

5.3. Wszystkie materiały oraz elementy budowlane powinny odpowiadać 

atestom technicznym oraz ustaleniom określonych norm. 

5.4. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
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5.5. Rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia naleŜy sprawdzić w wykopie 

budowlanym przed wykonaniem stóp fundamentowych. 

5.6. Ze względu na brak dokładnej inwentaryzacje podziemnych urządzeń 

technicznych na przedmiotowej działce naleŜy zachować szczególną 

ostroŜność w trakcie wykonywania robót ziemnych. 

 


