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OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 

 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy część konstrukcyjna rozbudowy 

budynku biurowego GOPS i ZOJO w Kątach Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

• część architektoniczna projektu budowlanego 

• część konstrukcyjna projektu budowlanego 

• uzgodnienia z głównym projektantem 

• obowiązujące przepisy i normy techniczne 

Powołane normy techniczne:  

• PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

• PN-90/B-03200 – Konstrukcja stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-81/B-03020 – Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

• PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-82/B/02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem; z zmianą 

PN-B-02010/Az1 

• PN-77/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem; z 

zmianą PN-B-02011/Az1 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Budowa geologiczna tego terenu została rozpoznana i opisana w Dokumentacji badań 

podłoża określającej warunki gruntowo-wodne w podłożu działki przy ul. Nowowiejskiej 4 w 

Kątach Wrocławskich, opracowanej przez GEOTEST-WROCŁAW Usługi Wiertnicze Czesław 

Król w sierpniu 2015 r. Opracował: Czesław Król, upr. MOŚiZN nr VII-1185. 

W zbadanym podłożu w górnej strefie zalegają nasypy niekontrolowane o miąższości od 

1,2m do 1,6m. 
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Pod nasypami występują grunty piaszczysto-żwirowe charakteryzujące sie dobrymi 

parametrami wytrzymałościowymi. Są to piaski i żwiry, ID=0,60, strop warstwy 1,6-1,9 m ppt. 

Na stropie żwirów pojawia sie przewarstwienie namułów gliniastych o bardzo słabych 

parametrach, o miąższości do 70 cm. 

Wodę gruntowa nawiercono w warstwie gruntów piaszczysto-żwirowych na głębokości 1,6-

2,1 m ppt. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012.04.27 poz. 463) warunki gruntowe należy uznać za proste, 

natomiast projektowane obiekty budowlane zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

4. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 

Przedsięwzięcie budowlane polega na budowie parterowego obiektu w zbliżeniu do 

istniejącego budynku. Obiekt projektuje się w technologii tradycyjnej. Strop żelbetowy 

gęstożebrowy. Stropodach płaski. 

 

5. OPIS TECHNICZNY 

 

5.1. FUNDAMENTY 

Posadowienie projektuje się jako bezpośrednie, na ławach i stopach żelbetowych, 

zagłębionych poniżej poziomu przemarzania gruntu. 

Ławy i stopy żelbetowe, z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalą gatunku RB500 . 

Powierzchniowa warstwę (humus), nasypy niekontrolowane oraz słabonośne namuły należy 

usunąć z obrębu budynku. 

Usunięte masy nasypów i namułów należy wymienić na grunty sypkie, zagęszczone do 

ID>0,60. 

Grunty niespoiste można (w razie potrzeby) dogęścić przy użyciu zagęszczarki płytowej. W 

przypadku gromadzenia się wody w wykopach fundamentowych należy usunąć ją 

niezwłocznie przez bezpośrednie pompowanie. 

W zbliżeniu do fundamentów budynku istniejącego należy dostosować poziom 

wykonywanych fundamentów do poziomu istniejącego fundamentu. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie wykopów poniżej poziomu posadowienia istniejącego budynku. 

W przypadkach wątpliwych należy konsultować sie z geotechnikiem lub projektantem w 

trybie nadzoru autorskiego. 
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5.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać wg projektu architektonicznego. 

 

5.3. ŚCIANY OSŁONOWE I NOŚNE 

Ściany fundamentowe (do poziomu terenu) projektuje się jako murowane z bloczków 

betonowych na zaprawie cementowej M5. 

Ściany osłonowe i nośne projektuje się jako murowane z elementów drobnowymiarowych 

(silikaty) klasy 15 na zaprawie cienkowarstwowej systemowej. 

 

5.4. PODCIĄGI, SŁUPY I NADPROŻA 

Nadproża projektuje się sprężone żelbetowe prefabrykowane typu SBN120  oraz nadproża 

żelbetowe monolityczne. 

Podciągi i słupy projektuje się jako żelbetowe monolityczne. 

Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą gatunku 

RB500 . 

 

5.5. STROP 

Strop projektuje się jako żelbetowy, gęstożebrowy typu teriva 4,0/1. Wykonanie stropu wg 

typowej instrukcji wykonania stropów tego typu. Żebra rozdzielcze zgodnie z wymaganiami 

systemu. 

Oparcie stropów na ścianach nośnych za pomocą wieńców żelbetowych.  

Strop żelbetowy projektuje się z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalą gatunku RB500. 

 

5.6. PRACE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYCM 

Zakres projektowanej rozbudowy przewiduje wykonanie dwóch otworów typu drzwiowego 

w ścianach nośnych budynku istniejącego. 

Dla tych otworów projektuje się nadproża stalowe z belek dwuteowych typu IPE120. Należy 

zastosować po dwie belki dla każdego otworu. Belki osadzić sposobem remontowym, 

osiatkować i wyszpałdowac. 

 

6. OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE 

Do obliczeń przyjęto obciążenia: 

- materiały i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001 
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- obciążenia użytkowe wg PN-82/B-02003: 

 - pomieszczenia biurowe  2,0 kN/m2 

 - powierzchnie komunikacyjne 2,5 kN/m2 

- obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010 ze zmianą PN-B-02010-Az1, I strefa obciążeń, 

A=185 m npm, Qk=max(0,007A-1,4,  0,70) =  0,70 kN/m2 

- obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1,  I strefa = 0,30 kN/m2 

 

 










