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ROZDZIAŁ I – OGÓLNY 
 

1.  Temat i zakres opracowania  
Tematem opracowania jest projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalnym i łącznikiem przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie 46-112. 
Zakres Części 3/6  obejmuje projekt konstrukcyjny (wykonawczy) budynku.  
2. Podstawa opracowania  
Umowa zwarta z S.W.P. sp.zo.o. Czeladź ul.Francuska 4  

3.  ZałoŜenia  
� wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów, 

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Gminy Świerczów z dnia 10.10.2003r 
� inwentaryzacja do celów projektowych  

� projekt koncepcyjny sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem 

opracowany w styczniu 2009r 

� projekt funkcjonalno-uŜytkowy budowy sali j.w. 

� warunki przyłączenia wydane przez ENERGIA PRO GRUPA TAURON S.A  Rejon 

dystrybucji w Namysłowie, z dnia 30.12.2008r 

� warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i 

Usług Komunalnych EKOWOD Sp.zo.o. W Namysłowie, z dnia 31.12.2008r.  

� Decyzja o wycince drzew z dnia 15.12.2008r. 

� Wyniki badań geologicznych 

� mapa sytuacyjno wysokościowa 

� warunki techniczne i przepisy szczególne  

4.  Wskaźniki techniczne (obiekt projektowany) 
Pow. zabudowy – 1217,65m2 
Pow. całkowita – 1217,65m2 
Pow. uŜytkowa – 1105,15m2 
Kubatura – 7061,50 m3 
Wysokość zaplecza w świetle stropu – 2,50m-2,80m 
Wysokość Sali w świetle – od 3,47m do9,91m  
5.  BIOZ  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, budowa obiektu 
wymaga opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy przed przystąpieniem do 
prac budowlanych.   
 
 
 

 
UWAGA: projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. sanit-hig. i ergonomii oraz 
rzeczoznawcą ds. p-poŜ  
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ROZDZIAŁ II – PROJEKT WYKONAWCZY (KONSTRUKCJA) 
 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.Układ konstrukcyjny  
 
Zadaniem autora opracowania było zaprojektowanie konstrukcji sali 
gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem z budynkiem szkoły. 
Obiekt sali zaprojektowano w konstrukcji Ŝelbetowej szkieletowej przekrytej 
podwójną, ocieploną powłoką walcową systemu ABM. Zaplecze 
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropem lekkim 
podwieszanym. Nad łącznikiem zaprojektowano strop gęstoŜebrowy TERIVA. 
Posadowienie zaprojektowano bezpośrednio na gruncie. 

 
2.DANE WYJŚCIOWE 

 - Fachowa literatura 

J. Kobiak / W. Stachurski               - „Konstrukcje Ŝelbetowe”. 
Wł. Bogucki/M. śyburtowicz         - „Tablice do projektowania konstrukcji 
metalowych”. 
J. śmuda    -  „Podstawy projekt. konstrukcji 

metalowych” 
Z. Wiłun    -  „Zarys geotechniki” 
B. Rossiński    -  „Fundamentowanie” 

 
 - Normy aktualnie obowi ązujące w budownictwie 

PN- B-03264:2002  „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone- obliczenia 
statyczne i projektowanie". 
PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN- 80/B-02000 "ObciąŜenia budowli - zasady ustalania wartości". 
PN- 82/B-02001 "ObciąŜenia stałe". 

  PN- 80/B-02010 "ObciąŜenia śniegiem". 
PN- 77/B-02011 "ObciąŜenie wiatrem". 
PN- 81/B-03020 "Projekt. i obliczenia statyczne posadowień  bezpośrednich”.  
PN- B-03215:2003 „Konstrukcje stalowe. Zakotwienia kominów i słupów” 
PN- B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczanie” 
 
 - Obci ąŜenia konstrukcji 

obciąŜenie cięŜarem własnym 
obciąŜenie stałe warstwami wg. projektu architektury 
obciąŜenia klimatyczne śniegiem i wiatrem 
obciąŜenia montaŜowe 
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3.WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
Stwierdzono Ŝe warunki gruntowo-wodne są proste. Grunty podczas badań 
wykazują bardzo dobre parametry fizyczno-mechaniczne. Projektowany 
obiekt w prostych warunkach gruntowo-wodnych zaliczyć naleŜy do I kategorii 
geotechnicznej. Grunty rodzime stanowią grunty niespoiste (osady fluwialne). 
Głównie są to piaski drobne i średnie o bardzo dobrych parametrach fizyczno-
mechanicznych. Poziom wody nawierconej jest równy poziomowi 
ustabilizowanemu. Stopień zagęszczenie gruntów: 
-piaski drobne Id=0.68 
-piaski średnie Id=0.45-0.67 
  

4.ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.  

Fundamenty. 

 
Cześć budynku posadowiono bezpośrednio na ławach fundamentowych. Pod 

ławami naleŜy wykonać podsypkę piaskową 20cm. 
W pobliŜu styków ław fundamentowych z częścią istniejącego budynku 

szkoły, poziom posadowienia ław naleŜy zrównać z poziomem posadowienia 
fundamentów istniejących. Ponadto naleŜy wykonać dylatację o szer. min. 20 
mm. W celu zrównania ław naleŜy wykonać „zejście” o spadku nie większym 
niŜ 30% (0,30 m na kaŜdy 1 mb długości ławy). 

Pod ścianami osłonowymi budynku hali zaprojektowano Ŝelbetowe belki 
podwalinowe o szer. 60 cm wykonywane na „mokro” z betonu klasy B-20. 
Zbrojenie podłuŜne belek wykonać ze stali klasy AIII 34GS zgodnie z detalami 
konstrukcyjnymi. Min. gr. otuliny zbrojenia fundamentów wynosi 50 mm. Pręty 
podłuŜne łączyć na zakład min. 80 cm. Zbrojenie ławy pod ścianą szczytową 
zakotwić w stopach fundamentowych ryglówki (zbrojenie ławy po całej długości 
ściany szczytowej). 

 
Ściany fundamentowe. 

Ściany fundamentowe o gr. 30cm wylewane na „mokro” z betonu klasy B20.  
.Wykonać kotwienie ściany fundamentowej do słupów Ŝelbetowych  za 

pomocą prętów 2#6 co 25cm dł. min 100cm. Wierzch ściany fundamentowej 
wentylatorowni wykonać na poziomie -0.65m. Ściany fundamentowe pochylni 
wyprofilować zgodnie ze spadkiem pochylni (rys. architektury). 
 Ściany fundamentowe zewnętrzne naleŜy docieplić styropianem ekstrudowanym gr. 
8cm XPS (np. DUROPIAN XPS). Ściany fundamentowe naleŜy zaizolować 
przeciwwilgociowo 2× Dysperbit (izolacja pionowa). 

 Na izolację poziomą naleŜy zastosować dwie warstwy papy na lepiku. 
 
 
 

Ściany zewn ętrzne. 

 Zaprojektowano ściany z pustaków POROTHERM  
 gr. 30cm i 12cm ( wneki podokienne).  murowane na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 
(marki 3). Ściany naleŜy docieplić styropianem gr.10cm. 
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 Ściany szczytowe naleŜy dodatkowo wzmocnić poprzez wykonanie 
uŜebrowania Ŝelbetowego. Ściany naleŜy kotwić do słupów i trzonów 
Ŝelbetowych głównej konstrukcji nośnej.  
 
 
Ściany wewn ętrzne no śne. 

 Zaprojektowano ściany z pustaków POROTHERM gr.30cm murowane na 
zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (marki 3). Ścianki działowe z gazobetonu gr.12cm i 
6cm. 
 
 
Nadpro Ŝa. 

 NadproŜa nad otworami 3x belki typu L19; N-120 i, N-150, N-210, N-240  w 
ilości i rozmieszczeniu tj. na rys. technicznych. 
 NadproŜa Ŝelbetowe monolityczne wykonać z betonu klasy B25 oraz zbroić stalą AIII 
34GS zgodnie z rys. technicznymi. 

 NadproŜa w ściankach działowych gr. 6 i 12 cm murarskie ceglane zbrojone 4Ø6 
St0S-b. 

 

OŜebrowanie ścian szczytowych. 

 W ścianach szczytowych naleŜy wykonać wzmocnienie w postaci 
Ŝelbetowego oŜebrowania pionowego i poziomego. Zbrojenie trzonów i rygli 
oraz geometrię podano na rys. konstrukcyjnych. OŜebrowanie wykonać z 
betonu klasy B20 i stali AIII 34GS. Pręty podłuŜne łączyć ze sobą na zakład o 
długości min. 80 cm. Pręty naleŜy wpuszczać w elementy prostopadłe na 
długość min. 100 cm. Strzemiona ze stali A0 St0S-b co 25cm naleŜy zagęścić 
do połowy rozstawu podstawowego w strefach przypodporowych. 
 
Słupy Ŝelbetowe. 

 Słupy Ŝelbetowe S1,S2  wylewane na “mokro” z betonu B25 zbroić stalą AIII 
34GS zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach połączeń prętów 
strzemiona naleŜy zagęścić. 
 
Wieńce Ŝelbetowe. 

Wieńce Ŝelbetowe stropowe opuszczone, monolityczne o szerokości tj. 30cm  
i wysokości 28 cm z betonu klasy B20 zbrojone stalą AIII 34GS. Na zbrojenie 
podłuŜne naleŜy zastosować pręty 4#12. Strzemiona pojedyncze Ø6 ze stali 
klasy A0 St0S-b naleŜy rozmieścić co 25 cm. W miejscach połączeń prętów 
strzemiona naleŜy zagęścić do 15 cm. Wieńce na ścianach wewnętrznych 
nośnych wysokości 30cm. Dodatkowo zaprojektowano wieńce do mocowania 
sprzętu w siłowni oraz pod mocowanie drabinek na sali gimnastycznej 
(wg.rysunków konstrukcyjnych). 
 Pręty podłuŜne łączyć na zakład min. 80 cm. W naroŜach wieńców pręty zbrojeniowe 
naleŜy przedłuŜyć do wieńca prostopadłego na długość min. 80 cm. 

 
 

Stropy  

 Nad częścią łącznika zaplecza z budynkiem szkoły zaprojektowano stropy 
gęstoŜebrowe typu Teriva I o gr. 24 cm  
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 Stropy wykonać zgodnie ze specyfikacją producenta, instrukcją ITB nr 

577/87 pt. „Strop Ŝelbetowy na belkach kratownicowych TERIVA”, instrukcją 
„Zasady projektowania i wykonywania stropów Ŝelbetowych na belkach 
kratownicowych” oraz zgodnie z instrukcją z 2004 r. Przedsiębiorstwa 
Projektowo – Produkcyjno - Usługowego „INWENTA sp. z o.o.” z Warszawy 
- „Stropy TERIVA. Projektowanie i wykonywanie”. Nad zapleczem 
socjalnym zaprojektowano lekki strop podwieszony. 

 
Powłoka walcowa hali sportowej. 

 Przekrycie hali sportowej za pomocą stalowej powłoki dwuwarstwowej. 
Promień powłoki Rg=11.02m. Powłoka wykonana z profilowanych korytek 
stalowych powlekanych w systemie ABM o gr. blachy dobranej przez 
Producenta i Wykonawcę systemu. 

 Podwalinę stalową, umieszczoną na wieńcach Ŝelbetowych, umoŜliwiającą 
zamocowanie powłoki naleŜy wykonać zgodnie z rys. szczegółowymi. Ilość i 
rozstaw łączników naleŜy dobrać zgodnie z wytycznymi Producenta i 
Wykonawcy systemu. 

 
-  Drewniana wi ęźba dachowa. 

 Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Spadek nachylenia połaci 
dachu 7o. 
 Krokwie o przekroju  8/18 cm, w rozstawie 70 cm ( zgodnie z rys. 
konstrukcyjnym). 
 Murłaty 14x14cm naleŜy kotwić za pomocą kotew stalowych Ø16 w 
rozstawie max. co 120 cm. 
 Płatwie pośrednie naleŜy mocować na słupach drewnianych I 
Ŝelbetowych. Do ściany szczytowej sali mocować na systemowym 
siodełku.  
 Dodatkowo zaleca się całość więźby stęŜyć wiatrownicami stalowymi 
(taśmy stalowe) lub drewnianymi (łaty 2,5/3,8 cm). 
 Na konstrukcję naleŜy zastosować lite drewno iglaste klasy C30 o 
wilgotności         względnej max. 18 %. Całość konstrukcji naleŜy 
zaimpregnować środkami grzybobójczymi np. FOBOS M4, 
OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado- i grzybobójcze oraz p.-
poŜ. do stopnia NRO – wg. Atestów ITB drewno zabezpieczone 
powyŜszymi środkami jest niezapalne). Dopuszcza się stosowanie innych 
środków o identycznym zastosowaniu. 
 Na pokrycie dachu, naleŜy zastosować blachę trapezową TR40 
ułoŜoną na łatach 4/6 cm w rozstawie co 40 cm.  

 
 

-  Konstrukcja przeszklenia ściany szczytowej. 

 Na konstrukcję wsporczą przeszklenia ściany szczytowej zastosować 
profile zamknięte RP80×40×5 i RK50x2.5 ze stali St3S. Rygle poziome 
spawać do słupów za pomocą obwodowych spoin pachwinowych. Słupy 
mocować do oŜebrowania ścian szczytowych za pomocą spawania do 
wbetonowanej marki stalowej (np. system mocowania HALFEN). 
Alternatywnie moŜna wykonać mocowanie za pomocą kotew HILTI do 
cięŜkich zamocowań przykrawędziowych. Szczegóły konstrukcyjne 
zawarto na rys. konstrukcyjnych. 
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-  Posadzki. 

 Posadzki wg. projektu architektury z zastrzeŜeniem wykonania stabilizacji 
gruntu nasypowego pod posadzkami. Stabilizację zasypki przeprowadzić 
przez zagęszczenie. Podkłady pod posadzkę naleŜy zbroić 
dwukierunkowo prętami Ø6 ze stali St0S-b w rozstawie max. co 15 cm. 
(wg. rys konstrukcyjnych) 

 

-  Izolacja akustyczna i termiczna. 

 Izolacja termiczna wg. projektu architektury 
  
-  Izolacja przeciwwilgociowa. 

 Izolację poziomą ścian oraz posadzek na gruncie stanowią dwie 
warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorąco lub folia budowlana. Izolacja 
pozioma na belkach podwalinowych w postaci 2xpapa na lepiku na 
gorąco. Izolacja pionowa lekka ścian fundamentowych – 2xDysperbit lub 
inna o podobnym zastosowaniu. 
 UWAGA: na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie 
powodujące rozpuszczania styropianu. 

-  Dylatacje. 

 Dylatacja oddzielająca budynek istniejący od projektowanego min. o 
szer. 20 mm. 
Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokości 5 mm. Dylatacje 
posadzkowe wykonać nie rzadziej, niŜ co 600 cm w kaŜdym kierunku i 
wypełnić materiałem izolacyjnym miękkim lub samorozpręŜającymi się 
taśmami neoprenowymi. 
 
-  Ochrona antykorozyjna i p.po Ŝ. 

 Elementy stalowe – naleŜy zabezpieczyć przed wpływem korozji za pomocą 
cynkowania ogniowego elementów montaŜowych. W przypadku spawania 
elementów montaŜowych miejsce spawów naleŜy zabezpieczyć za pomocą dwóch 
warstw malarskich (gruntująca i wierzchnia) z farby alkidowej o łącznej grubości 
warstw 4090 m.Zamiennie do cynkowania moŜna zastosować dwie warstwy z 
farby olejnej, miniowej o gr. 120130 m. 
Powierzchnię elementów naleŜy oczyścić przed malowaniem do min. drugiego 
stopnia czystości. 
 
5. Wymiarowanie elementów konstrukcji.  
 

     Wymiarowanie elementów konstrukcji oparto o wartości sił przekrojowych 
otrzymanych  w programach PLATO oraz ALFA-K.  

 
 

6. Technologia wykonania.  
 

                         Konstrukcję naleŜy betonować w inwentaryzowanych 
deskowaniach przestawnych. Prace betonowe prowadzić w temperaturach 
powyŜej 5°C. Deskowa ń nie naleŜy demontować przed upływem 7 dni od 
momentu zabetonowania. Po zdjęciu deskowań powierzchnie betonu powinny być 
pielęgnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folią i intensywne nawilŜanie). 
 


