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1.

CZĉĝû INFORMACYJNA


1.1 INFORMACJA OGÓLNA
Inwestor:
Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.
WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny we Fromborku
Adres:
ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork
BranĪa:
Architektura
Temat:
ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ WOZOWNI
NA CELE DZIAŁALNOĝCI KULTURALNEJ F.I.K. - "WOZOWNIA SZTUK".
Miejsce:
DZ. NR. GEOD.: 108, OBRĉB 6, J.E.: FROMBORK, GM. FROMBORK,
POWIAT BRANIEWSKI, WOJ. WARMIēSKO-MAZURSKIE
Kategoria obiektu budowlanego starej wozowni:
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oĞwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
Īłobki, kluby dzieciĊce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
Kategoria obiektu budowlanego ciągów pieszo-jezdnych:
Kategoria VIII - inne budowle
Projektant:
mgr inĪ. arch. Grzegorz Wojtkowski, upr. bud. 5/2006/WM
Sprawdzający: mgr inĪ. arch. Katarzyna Wojtkowska upr. bud. 4/2006/WM
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- mapa DCP, w skali 1:500, wydane przez: Starosta braniewski, z dnia12.04.2016R.
- pismo dotyczące zwiĊkszenia zapotrzebowania na wodĊ
wydane przez: WODOCIĄGI FROMBORSKIE SP. Z O.O., dnia21.04.2016r.
- techniczne warunki na przebudowĊ sieci telekomunikacyjnej
wydane przez: ORANGE POLSKA S.A., dnia:21.04.2016r.
- uzgodnienia miĊdzybranĪowe,
- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z póĨniejszymi zmianami.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133) z póĨniejszymi
zmianami.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzeĞnia 2004
r., poz. 2072) z póĨniejszymi zmianami.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z póĨniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004 r. Poz.
1156)
- polskie normy i przepisy techniczno – budowlane.
- inwentaryzacja architektoniczna wykonana na potrzeby niniejszego projektu przez:
PROARTIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA GRZEGORZ WOJTKOWSKI
10-420 OLSZTYN UL. STALOWA 4/201.
- dokumentacja badaĔ podłoĪa gruntowego odnoĞnie posadowienia budynku przy ul.
Katedralnej w miejscowoĞci Frombork. Data opracowania - grudzieĔ 2013r.
Autor opracowania: mgr Adam OĞko
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA



1.3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku starej wozowni na cele działalnoĞci kulturalnej
F.I.K. - "WOZOWNIA SZTUK", oraz wykonanie terenu utwardzonego przy budynku.
Zakres zamierzenia obejmuje działkĊ 108.
2.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1.1 POŁOĩENIE
Budynek wozowni znajduje siĊ we Fromborku, gm. Frombork, w powiecie Braniewskim, na
działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr. 108. W sąsiedztwie znajduje siĊ Nowy Pałac
Biskupi oraz budynek gospodarczy.
2.1.2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Przedmiotowy teren ma kształt wieloboku i połoĪony jest na działce: 108.
Powierzchnia jest zróĪnicowana pod wzglĊdem wysokoĞci, z nieznacznym spadkiem od
budynku w kierunku południowym i wschodnim.
RzĊdna terenu przy budynku zawiera siĊ w granicach18,00 - 17,29 mnpm.
2.1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Wykonane została dokumentacja badaĔ podłoĪa gruntowego odnoĞnie posadowienia budynku
przy ul. Katedralnej w miejscowoĞci Frombork. Data opracowania - grudzieĔ 2013r.
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystĊpowanie holoceĔskich
nasypow niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ oraz plejstoceĔskich gruntow
wodnolodowcowych /fgQp4/.
3. W wykonanych otworach wiertniczych do głĊbokoĞci prowadzonego rozpoznania nie
nawiercono wody gruntowej.
4. Przedstawiony powyĪej „obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badaĔ
geotechnicznych (listopad 2013). W zaleĪnoĞci od opadow atmosferycznych i wiosennych
roztopow poziom lustra wody gruntowej w miejscu badaĔ moĪe ulegaü cyklicznym
wahaniom..
5. Do gruntow słabonoĞnych na badanym terenie zaliczono holoceĔskie gleby (warstwa
geotechniczna IIa).
6. W ramach wykonanych prac wykonano cztery odkrywki fundamentow. W wszystkich
wykonanych odkrywkach stwierdzono fundament z głazow polnych.
- odkrywka A – poziom posadowienia- 15,55 m n.p.m.
- odkrywka B – poziom posadowienia- 15,58 m n.p.m.
- odkrywka C – poziom posadowienia- 16,17 m n.p.m.
- odkrywka D – poziom posadowienia- 15,10 m n.p.m.
7. Na czĊĞci budynku pod fundamentami wystĊpują niekontrolowane grunty nasypowe o
zmiennych parametrach, zagĊszczone od ID = 0,28 do ID = 0,81. ObecnoĞü gruntow
nasypowych moĪe byü jedną z przyczyn złego stanu technicznego obiektu.
Fundamenty obiektu są kamienne, z głazow polnych ze spoiwem piaszczysto-wapiennym,
w wielu miejscach niewidocznym. W związku z obecnoĞcią w podłoĪu lokalnie gruntow
luĨnych nie moĪna wykluczyü iĪ kamienie w obrĊbie fundamentow podlegają powolnym
przemieszczaniu, co prowadzi na przestrzeni lat do osiadaĔ fundamentow oraz spĊkaĔ
Ğcian budynku.
W opinii autora na obszarze wystĊpowania gruntow nasypowych poniĪej rzĊdnych
posadowienia fundamentow, zasadne byłoby wykonanie niskociĞnieniowej iniekcji
wzmacniającej/cementującej grunt, w celu uzyskania w poziomie posadowienia
podobnych parametrow geotechnicznych podłoĪa.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza siĊ, Īe warunki wodne na
wiĊkszoĞci badanego terenu są dobre.
Dla stwierdzonych warunkow wodnych okreĞlono nastĊpujące grupy noĞnoĞci:

G1 – obejmującą jakoĞciowo niewysadzinowe warstwy podłoĪa gruntowego składające siĊ
z gruntow niespoistych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. podłoĪe gruntowe pod drogĊ powinno byü nieswysadzinowe grupy noĞnoĞci G1.
Powinno charakteryzowaü siĊ wskaĨnikiem zagĊszczenia Is=1,0 i wtornym modułem
odkształcenia E2=100 MPa dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz wskaĨnikiem zagĊszczenia
Is =1,03 i wtornym modułem odkształcenia E2=120 MPa dla kategorii ruchu od KR3 do
KR6. Na czas prowadzenia robot ziemnych naleĪy ustanowiü nadzor geologiczny.
9. Dla przekroju geotechnicznego VII-VII przeprowadzono obliczenia statecznoĞci skarpy w
sąsiedztwie budynku. Na przedłuĪeniu szczytowej Ğciany wschodniej, skarpa posiada
wysokoĞü 4,3 m, przy nachyleniu 33 stopni. Jak widaü na Fot.1 drzewa na skarpie
wykazują przechył w kierunku ul. Katerdralnej, co Ğwiadczyü moĪe o powolnych
przemieszczeniach gruntu na skarpie tzw. pełzaniu. Skarpa w tym miejscu zbudowana jest
z antropogenicznych gruntow nasypowych, niekontrolowanych - o kącie tarcia
wewnĊtrznego 29-30 stopni. W związku z tym iĪ grunty mają mniejszy kąt tarcia
wewnĊtrznego niĪ nachylenie skarpy - dochodzi do pełzania. MiĊdzy poziomem
posadowienia obiektu a podstawą skarpy nachylenie jest zdecydowanie mniejsze i wynosi
17 stopni, zatem zagroĪenia brakiem statecznoĞci fundamentow nie ma.
Na podstawie przeprowadzonej analizy statecznoĞci oceniono, iĪ skarpa jest stateczna a
wspołczynnik bezpieczeĔstwa wynosi F=1,22. W praktyce inĪynierskiej oraz krajowych
normatywach przyjmuje siĊ, iĪ statecznoĞü jest zapewniona, gdy spełniony jest warunek
F>1,5, oznacza to iĪ wymagany zapas bezpieczeĔstwa to aĪ 50%. W analizowanym
przypadku na powierzchni terenu przy skarpie znajduje siĊ teren zielony a wiĊc w koronie
skarpy nie działają Īadne obciąĪenia ktore mogą wpływaü degradująco na jej statecznoĞü.
W związku z powyĪszym naleĪy uznaü, iĪ bez zmiany sposobu uĪytkowania terenu w
koronie skarpy - bĊdzie ona stateczna.
10. Dla wszystkich charakterystycznych (uogolnionych) wartoĞci parametrow
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 naleĪy przyjąü wspołczynnik materiałowy gm =
1± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).
11. Strefa przemarzania dla rejonu badaĔ zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.
2.1.4 OBIEKTY - rejestr zabytków
Teren objĊty opracowaniem znajduje siĊ w otoczeniu zabytku
Na przedmiotowym terenie znajdują siĊ:
- Nowy Pałac Biskupi - wpisany do rejestru zabytków.
Na przedmiotowym terenie znajdują siĊ ponadto nastĊpujące obiekty nie wpisane do rejestru
zabytków:
- budynek gospodarczy
Teren objĊty jest strefą ochrony konserwatorskiej, obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów
architektonicznych z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Teren znajduje siĊ w strefie ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne podlegają
zgłoszeniu oraz wymagają uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków, a
takĪe muszą byü prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
Wycinka i prace pielĊgnacyjne drzewostanu, a takĪe nowe nasadzenia komponowane,
wymagają pozwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej przez właĞciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2.1.5 UKŁAD FUNKCJONALNY I KOMUNIKACYJNY
Przedmiotowy teren ma połączenie:
- pieszo-jezdne przez bramĊ zachodnią poprzez drogĊ wewnĊtrzną na dz. nr. 103/1 z drogą
gminną (ul. katedralna) znajdującą siĊ na dz. nr. 112.
Na terenie znajdują siĊ:

- ciągi pieszo-jezdne wykonane z asfaltu oraz płyt betonowych chodnikowych.
2.1.1 INSTALACJE
Na terenie dziedziĔca znajdują siĊ nastĊpujące instalacje:
- wodna
- kanalizacji sanitarnej
- ciepłownicza
- elektryczna zasilająca obiekty
- telekomunikacyjna
2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.2.1 UKŁAD FUNKCJONALNY I KOMUNIKACYJNY
Projektowany układ komunikacyjny nawiązuje do istniejącego.
Zaprojektowano dojazd (ciąg pieszo-jezdny) do budynku wozowni, miejsca parkingowe
utwardzone płytą betonową aĪurową.
BezpoĞrednio do budynku przylegaü bĊdzie chodnik z koski granitowej 10x10x10 o szerokoĞci
od strony północnej około 3,3m, od strony wschodniej około 2m, od strony południowej około
1m, od strony zachodniej około 0,6m.
IloĞü miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: 7.
IloĞü miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, dla osób niepełnosprawnych: 1.
2.2.2 ROZWIĄZANIA WYSOKOĝCIOWE
Projektowane rzĊdne dowiązano do poziomu:
- nawierzchni dojazdu asfaltowego
- istniejących rzĊdnych terenu
- istniejących wejĞü do obiektu wozowni i budynku gospodarczego
Na wiĊkszoĞci terenu nawierzchnia uległa nieznacznemu obniĪeniu lub podwyĪszeniu.
Zmiany poziomów wynikły z potrzeby uzyskania prawidłowych spadków zapewniających
odwodnienie terenu.
2.2.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.2.3.1 ZAKRES PRAC
- demontaĪ istniejących nawierzchni wtórnych:, schodów betonowych na gruncie, opaski
betonowej przy budynku gospodarczym, niewielkiego murka betonowego, czĊĞci chodnika w
miejscu połączenia projektowanego połączenia z drogą dojazdowa asfaltową.
- korytowanie
- ułoĪenie warstw podbudowy, odsączających, podsypek
- ułoĪenie nowych nawierzchni i obramowaĔ (kostka granitowa, obrzeĪe granitowe , płyty
betonowe aĪurowe, krawĊĪnik betonowy)
- spoinowanie kostki granitowej ostro ziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm.
- wypełnienie płyty aĪurowej ziemią urodzajna i obsianie trawą.
2.2.3.2 KOSTKA GRANITOWA
Materiałem wykoĔczeniowym chodników i opaski przy budynku jest kostka granitowa
łupana10x10x10, (8/11).
Kolor szary.
Wzór ułoĪenia: "łuki rzymskie" (nazywane teĪ falbanką, falami, łukami, jodełką).
Powierzchnia utwardzona kostka granitową: 269 m2
Układ warstw :
- kostka granitowa łupana 10cm
- podsypka piaskowo cementowa 3cm
- kruszywo łamane lub tłuczeĔ kamienny stabilizowany mechanicznie 25cm
- warstwa odsączająca z pospółki 20 cm na gruncie rodzimym

Obramowanie chodnika i opasek od strony terenu zielonego - obrzeĪe granitowe 8x20 na równo
z nawierzchnia, układana na oporze z chudego betonu.
Kolor szary.
Obramowanie na warstwie z betonu B20 – 15cm gruboĞci i opór gruboĞci 15cm
DługoĞü obramowania z obrzeĪa betonowego 8x20: 94 mb
2.2.3.3 PŁYTA BETONOWA AĩUROWA
Dojazd do budynku oraz miejsca parkingowe wykonaü z płyty betonowej aĪurowej 60X40X12
Kolor szary.
Powierzchnia utwardzona płytą betonowa aĪurową: 542 m2
Układ warstw :
- Płyta aĪurowa 60X40X12 - gr. 12cm
- podsypka piaskowo cementowa 3cm
- kruszywo łamane lub tłuczeĔ kamienny stabilizowany mechanicznie 25cm
- warstwa odsączająca z pospółki 20 cm na gruncie rodzimym
Obramowanie dojazdu i miejsc parkingowych od strony terenu zielonego - krawĊĪnik betonowy
15x30, ustawiony 12cm ponad nawierzchnią, układany na oporze z chudego betonu.
Kolor szary.
Obramowanie na warstwie z betonu B20 – 15cm gruboĞci i opór gruboĞci 15cm
DługoĞü obramowania z krawĊĪnika betonowego 15x30: 78 mb
2.2.4 INSTALACJE
2.2.4.1 INSTALACJE SANITARNE
Szczegółowy opis w projekcie branĪy sanitarnej.
2.2.4.1.1 WODY OPADOWE
Wody opadowe z dachu budynku wozowni, oraz z terenu utwardzonego odprowadzane bĊdą
bezpoĞrednio na przyległy teren.
2.2.4.1.1 KANALIZACJA SANITARNA
Wykonana zostanie przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wozowni.
2.2.4.1.1 INSTALACJA CIEPLOWNICZA
Instalacja ciepłownicza do czĊĞciowej przebudowy.
2.2.4.1.2 WODA UĩYTKOWA
Wykonana zostanie przebudowa przyłącza wody do budynku wozowni.
2.2.4.2 PRĄD
W chwili obecnej wozownia posiada czynną instalacjĊ elektryczną. Budynek zasilony jest z sieci
ENERGA- OPERATOR S.A. , poprzez budynek plebanii. Na plebani znajduje siĊ układ
pomiarowy.
2.2.5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA
ZasiĊg obszaru oddziaływania przedsiĊwziĊcia przedstawiony został w formie graficznej na
rysunku zagospodarowania terenu - rys. PZT1 - nie wykracza poza granice działki 108.
3.
ARCHITEKTURA I OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU
3.1 OPIS
Przedmiotowy budynek projektuje siĊ zaadaptowaü na cele działalnoĞci kulturalnej.
W budynku znajdą siĊ pomieszczenia o funkcji zawierającej siĊ w ich nazwie - wg zestawienia
pomieszczeĔ poniĪej.

3.1.1 PROJEKTOWANE PRACE
Projektowana jest zmiana sposobu uĪytkowania istniejącego budynku wozowni na cele
działalnoĞci kulturalnej. W tym celu naleĪy wykonaü nastĊpujące prace:
3.1.1.1 Dach
NaleĪy rozebraü pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, orynnowanie, oraz istniejącą
konstrukcjĊ dachu skrzydeł bocznych:
wiĊĨbĊ drewniana skrzydła wschodniego, oraz konstrukcje stalową dachu skrzydła
zachodniego. Na skrzydłach projektuje siĊ nową wiĊĨbĊ dachową odzwierciedlającą istniejący
układ połaci dachowych.
Nową wiĊĨbĊ dachową budynku projektuje siĊ głównie jako krokwiowo - płatwiową. Krokwie
10x22cm oparte na murłatach 14x14cm leĪących na Ğcianach kolankowych oraz na Ğcianach
stolcowych w postaci płatwi 14x28cm podpartych słupami 14x14cm.
Połacie dachów naleĪy odeskowaü deską o gruboĞci 2,5cm.
Krokwie opieraü na murłatach.
Na deskowaniu ułoĪyü papĊ nawierzchniową, kontr łaty, łaty 6x5, dachówkĊ holenderkĊ esówkĊ
w kolorze naturalnym.
Dachy czĊĞci Ğrodkowej bĊdą wyremontowane. W tym przypadku trzeba bĊdzie wykonaü nowe
poszycie dachu, nowe dekowanie, nowe łaty i kontrłaty oraz nową dachówkĊ ceramiczną
esówkĊ w kolorze naturalnej czerwieni. Konstrukcja noĞna bĊdzie istniejąca. OczywiĞcie naleĪy
wymieniü elementy zniszczone biologicznie. Nowe elementy w gabarytach bĊdą odzwierciedlały
pierwotną konstrukcjĊ.
Projektuje siĊ ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną o gruboĞci 25 cm. WykoĔczenie
poddasza od wewnątrz bĊdą stanowiły płyty gipsowe wykonane na stelaĪu.
3.1.1.2 Stropy, schody
Do rozbiórki:
- strop i schody drewniane skrzydła wschodniego.
- strop i schody Īelbetowe skrzydła zachodniego.
- dwa biegi schodów drewnianych bryły centralnej.
- UsuniĊcie schodów stalowych zewnĊtrznych i naprawa muru po ich demontaĪu.
Do wykonania:
- stropy Īelbetowe oparte na słupach Īelbetowych, oraz schody Īelbetowe skrzydeł bocznych.
- schody drewniane indywidualne w bryle centralnej.
- drabina stalowa prowadząca do pomieszczenia technicznego na wieĪy.
GruboĞü stropów 20,0cm, beton B25 zbrojony stalą /A-IIIN/. Oparcie stropów stanowią
istniejące i projektowane Ğciany murowane oraz słupy Īelbetowe. Na krawĊdzi stropu naleĪy
wykonaü utwierdzoną monolityczną ĞciankĊ kolankowa wysokoĞci 45cm i gruboĞci 20cm w
której zakotwiona jest murłata wiĊĨby dachowej.
3.1.1.3 ĝciany
3.1.1.3.1 zewnĊtrzne
- od strony zew.
naleĪy wykonaü:
o dokumentacja stanu zachowania.
o usuniĊcie cementowych uzupełnieĔ ze spoin i lica muru.
o usuniĊcie innych uzupełnieĔ nie spełniających wymogów
konserwatorskich
o usuniĊcie zdezintegrowanych partii zaprawy.
o usuniĊcie roĞlin zielnych (traw i samosiewek).
o rozebranie fragmentów, w których na skutek zniszczenia zaprawy
struktura muru ma nieodpowiednie parametry mechaniczne.
o wzmocnienie strukturalne zapraw i cegieł w miejscach
wymagających interwencji.

o dezynfekcja powierzchni w miejscach wystĊpowania
mikroorganizmów. zalecane Ğrodki biobójcze spełniające wymogi
konserwatorskie: bezbarwne, o neutralnym ph, nie zawierające
związków chloru, dopuszczone do obrotu.
o oczyszczenie powierzchni cegieł i zapraw.
o usuniĊcie kolonii mikroorganizmów.
o naprawa spĊkaĔ muru.
o uzupełnienie kształtek gzymsu okapowego - wykonanie nowych
kształtek na wzór zachowanych Ğredniowiecznych.
o usuniĊcie drzwi na poddaszu od strony wschodniej elewacji i
wykonanie otworu okiennego pierwotnego.
o usuniĊcie spoin muru
o spoinowanie muru i kształtek.
o scalenie kolorystyczne powierzchni.
o hydrofobizacja powierzchni.
- od strony wew.
o
o
o
o

zbicie tynków cementowo-wapiennych
wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych.
wykonanie gładzi gipsowych
malowanie farbami krzemianowymi.

3.1.1.3.2 wewnĊtrzne
- noĞne
Zakłada siĊ usuniĊcie wszystkich Ğcian wewnĊtrznych w skrzydłach budynku. W czĊĞci
Ğrodkowej budynku planuje siĊ wykonanie nowego otworu przejĞciowego na parterze oraz
powiĊkszenie istniejących otworów na poddaszu. W czĊĞci Ğrodkowej planuje siĊ usuniĊcie
Ğcianki działowej przebiegającej pomiĊdzy filarami sali, oraz usuniĊcie komina.
Projektuje siĊ Ğciany noĞne, konstrukcyjne projektuje siĊ z bloczków wapienno - piaskowych
gr.24cm na zaprawie cementowo – wapiennej.
ĝciany konstrukcyjne projektuje siĊ z bloczków wapienno - piaskowych gr.24cm na zaprawie
cementowo – wapiennej.
- działowe
ĝciany działowe parteru wykonaü z bloczka silikatowego gr. 12cm
ĝciany działowe piĊter wykonaü z płyty GK na stelaĪu stalowym (opłytowanie dwustronne
podwójne.). Wypełnienie wełną mineralną.
3.1.1.4 Fundamenty, kategoria geotechniczna
ZałoĪono wzmocnienie podłoĪa gruntowego pod istniejącymi i projektowanymi fundamentami.
Wzmocnienie zaprojektowano w strefie oddziaływania skarpy na której usytuowany jest
budynek. Wzmocnienie wykonaü w postaci cementogruntu powstałego przez zastosowanie
niskociĞnieniowej iniekcji zaczynem cementowym.
Pod projektowanymi Ğcianami fundamentowymi budynku wykonaü naleĪy ławy Īelbetowe.
Budynek zalicza siĊ do II kategorii geotechnicznej.
Szczegóły wg opracowania branĪy konstrukcyjnej.
3.1.1.1 Podłogi
Wszystkie istniejące warstwy podłogowe stropów i podłóg na gruncie do rozbiórki.
Podłogi na gruncie
zaprojektowano posadzkĊ na podkładzie z chudego betonu gr. 15cm z betonu (B7.5), na
warstwie piasku ubitego warstwami max. co 30cm do Is=0,7.
SzlichtĊ cementową gr.5cm zazbroiü przeciwskurczowo ortogonalną siatką z prĊtów Ğred. 3mm
co 10cm ze stali A-0. Alternatywnie moĪna zastosowaü do zaprawy domieszkĊ włókien
polipropylenowych w iloĞci 0,9kg/m3 mieszanki. Beton wymieszaü wg wytycznych producenta (
ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych włókien moĪna nie stosowaü
siatek przeciwskurczowych w szlichcie cementowej.
Podłogi na stropie Īelbetowym.

Na stropie ułoĪyü matĊ akustyczna gr. 0,5 cm. Szlichta cementowa gruboĞci 5 cm wykoĔczona
zostanie wykładziną pcv.
3.1.1.2

Stolarka

3.1.1.2.1 stolarka okienna
Stolarka okienna indywidualna, jednoramowa.
Materiał: drewno liĞciaste.
Kolor ciemny dąb.
Wsp. przenikania dla okna Umax=1,3W/m2K
okna dachowe
okno dachowe uchylno - obrotowe FTT U6 78X160 firmy FAKRO,
oĞcieĪnica, skrzydło z drewna, kolor naturalny, nawiewnik automatyczny v40p.
Umax=1,3w/m2k
- lub odpowiednik o nie gorszych parametrach.
wyłaz dachowy
zamontowaü wyłaz dachowy 80x80
3.1.1.2.2 stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa zew. indywidualna, jednoramowa.
Materiał: drewno liĞciaste.
Kolor ciemny dąb.
Wsp. przenikania dla drzwi Umax=1,7W/m2K
Stolarka drzwiowa wew. indywidualne pełne.
Materiał: drewno iglaste.
Kolor ciemny dąb.
W drzwiach do pomieszczeĔ sanitarnych wykonc otwory wentylacyjne.


3.1.1.3 WENTYLACJA
Budynek mieszkalny wyposaĪony bĊdzie w wentylacjĊ mechaniczną - skrzydła boczne i
mechaniczną - bryła centralna.
Wentylacja grawitacyjna obsługiwaü bĊdzie jedynie pomieszczenie wĊzła ciepła.
Wentylacja połaci dachowej – miĊdzy deską czołową, a spodnią podbitki pozostawiü szczelinĊ
2cm w celu nawiewu powietrza, wywiew – poprzez szczelinĊ 2cm w kalenicy dachu (uwaga –
pozostawiü przerwĊ w izolacji przeciwwilgociowej).
3.1.1.4 IZOLACJE
przeciwwilgociowe, paroizolacje.
DACH (na deskowaniu): papa wierzchniego krycia 1x
POSADZKI:
-strop:
-na gruncie, parter:

1x/2x folia gr. 0.2mm,
folia pe gr. 0,5mm,

POM. MOKRE:
folia w płynie pod warstwą okładziny
SCIANY FUNDAMENTOWE
- izolacja pionowa:
- podklad gruntujacy - silplast primer szybki grunt sbs,
- hydroizolacja - 2xsilplast fundament szybka izolacja sbs
lub
- izolacja wodoszczelna
- izolacja pozioma:

- folia fundamentowa pcv gruboĞü 1,00 mm
PAROIZOLACJA: 1x folia paroizolacyjna
izolacje termiczne i akustyczne
polistyren ekstrudowany - styrodur xps-en-13164 t1,odmiamiana 300, u=0,033w/m2k
welna mineralna
-miĊdzy krokwiami:
-Ğciana działowa:
-stropy drewniane, miĊdzy belkami:

megarock,
rockton,
rockton,

W Ğcianach istniejących w poziomie projektowanej izolacji poziomej podłogi na gruncie
(wierzch podkładu betonowego na gruncie) wykonaü izolacjĊ pozioma metoda iniekcji.
3.2 DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowy: 505,20 m2
powierzchnia uĪytkowa: 839,8 m2
kubatura:
3360,19 m3
długoĞü:
45,55 m
szerokoĞü:
11,36 m
wysokoĞü do okapu:
12,51 m
wysokoĞü do kalenicy: 13,95 m
odległoĞü od najbliĪszego budynku (budynek gospodarczy): 3,17 m.

3.2.1 ZESTAWIENIE POW. POMIESZCZEē
3.2.1.1

ZESTAWIENIE POW. UĩYTKOWEJ POMIESZCZEē

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UĩYTKOWEJ PARTERU
1.1. pom.techniczne 5,1m2
1.2. łazienka 5,1m2
1.3. szatnia 4,3m2
1.4. korytarz 4,0m2
1.5. magazyn 6,7m2
1.6. zaplecze baru 7,7m2
1.7. bar 10m2
1.8. sala kawiarni 70m2
1.9. pom. gosp. 2,8m2
1.10. kl. schodowa 17,1m2
1.11. komunikacja 9,7m2
1.12. toaleta m. 8,4m2
1.13. toaleta d. 4,3m2
1.14. sala wystawowa 101m2
1.15. klatka schodowa 17,1m2
1.16. komunikacja 18,5m2
1.17. pom.gosp. 3,5m2
1.18. pracownia organisty 23,0m2
1.19. pracownia fotograficzna 34,4m2
1.20. ciemnia 4,8m2
1.21. toaleta d 4,5m2
1.22. toaleta m 5,0m2
1.23. pom. techniczne 2,8m2

1.24. magazynek 11,7m2
1.25. pracownia reklamy i sztuk wizualnych 30,8m2
SUMA PARTER = 571,3M2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UĩYTKOWEJ PIĉTRA
2.1.komunikacja - 3,7m2
2.2 schowek gospodarczy - 1,1m2
2.3. pracownia malarska - 12,4m2
2.4. łazienka - 3,1m2
2.5. pracownia rzeĨby - 18,5m2
2.6. łazienka - 3,0m2
2.7. łazienka - 3,0m2
2.8. pracownia snycerska - 8,4m2
2.9. pracownia ĪeĨbiarska - 7,9m2
2.10. łazienka - 2,8m2
2.11. pracownia duĪych formatów - 105,7m2
2.12. komunikacja - 17,5m2
2.13. łazienka - 2,8m2
2.14. pracownia plastyczna - 7,9m2
2.14. pracownia plastyczna - 8,4m2
2.16. łazienka - 3,0m2
2.17. łazienka - 3,0m2
2.18. pracownia rĊkodzieła 18,5m2
2.19. łazienka - 3,1m2
2.20. pracownia malarska - 12,4m2
2.21. schowek gospodarczy 2 - 1,1m2
2.22. komunikacja 3,7m2
2.23. komunikacja 17,5m2
SUMA PIĉTRO 1 = 268,5M2
SUMA POW. UĩYTKOWEJ - CAŁY BUDYNEK: 839,8 M2
3.2.1.2

ZESTAWIENIE POW. NIEUĩYTKOWEJ POMIESZCZEē

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIEUĩYTKOWEJ PIĉTRA 2
3.1. schody techniczne - 5,2m2
3.2 dojĞcie techniczne - 10,5m2
SUMA PIĉTRO 2 = 15,7M2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIEUĩYTKOWEJ PIĉTRA 3
4.1. pom. techniczne - 8,9m2
SUMA PIĉTRO 3 = 8,9 M2
SUMA POW. NIEUĩYTKOWEJ - CAŁY BUDYNEK: 24,6 M2
3.3 WYKOēCZENIE WEWNĉTRZNE
3.3.1 TYNKI I OKŁADZINY ĝCIENNE
W pomieszczeniach mokrych zastosowaü na Ğcianach glazurĊ do wysokoĞci min. 210cm.
Inne pomieszczenia otynkowane i malowane farbą akrylową lub emulsyjną na kolory jasne.

Połaü poddasza oraz sufit poddasza wykoĔczone płytami gipsowo – kartonowymi
szpachlowanymi i malowanymi farbą akrylową. W pomieszczeniach mokrych płyta gk
wodoodporna.
3.3.2 PODŁOGI.
Podłogi parteru, schody Īelbetowe oraz pomieszczenia sanitarne wykoĔczone bĊda płytką
ceramiczną lub gresową. Podłogi pozostałych pomieszczeĔ wykoĔczone bĊdą wykładziną PCV.
Pomieszczenie nr. 14 (sala wystawowa) wykoĔczona bĊdzie płytami granitowymi gr. 3cm.
3.3.3 PARAPETY WEWNĉTRZNE.
We wszystkich pomieszczeniach budynku mieszkalnego parapety z konglomeratu kamiennego.
3.3.4 OĝWIETLENIE.
Wg projektu elektrycznego – oprawy łazienkowe, oprawy na sufitowe, oprawy zwieszakowe.
3.3.5 BARIERKI
WewnĊtrzne porĊcze wykonane z drewna liĞciastego wg. indywidualnego projektu.
Minimalna wysokoĞü porĊczy 110 cm, maksymalne przeĞwity 12cm.
3.4 WYKOēCZENIE ZEWNĉTRZNE
3.4.1 KOMINY
Kominy budynku ocieplone wełną mineralną 10cm i obłoĪone ciĊtą cegłą ceramiczną pełną na
kleju i siatce z włókna szklanego. ZakoĔczenie kominów czapami betonowymi osłoniĊtymi
blachą powlekaną w kolorze ciemny brąz.
3.4.2 OBRÓBKI BLACHARSKIE I DETALE WYPOSAĩENIA DACHU
Główne rynny Ø150 i rury spustowe Ø 120 z blachy powlekanej w kolorze cemny brąz
Pasy nadrynnowe wykonaü z blachy powlekanej, brązowej.
Obróbki blacharskie kominów na styku z dachówką w kolorze podobnym do koloru dachówki,
Ławy i stopnie kominiarskie oraz płotki anty Ğniegowe systemowe w kolorze zbliĪonym do
koloru dachówki.
3.5 INSTALACJE
Budynek bĊdzie wyposaĪony w instalacjĊ:
- elektryczną – instalacje oĞwietleniowe, gniazdowe wewnĊtrzne z przyłącza, ze skrzynki
głównej.
- elektryczną – odgromową.
- kanalizacji sanitarnej
- wodociągową
- centralnego ogrzewania grzejnikowego
- wentylacji mechanicznej - bryła centralna
Wszystkie instalacje wykonaü przed połoĪeniem tynków, szczegółowe informacje zawarte są w
opracowaniach branĪowych.
4.
UWAGI KOēCOWE
1. Roboty prowadziü zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2.Stosowaü materiały posiadające ĝwiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3.W przypadku wystąpienia wątpliwoĞci co do prowadzenia robót naleĪy wezwaü projektanta,
który w ramach płatnego nadzoru autorskiego okreĞli sposób postĊpowania
4.Roboty prowadziü i odbieraü zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i
odbioru robót budowlanych”.
5.Wszystkie prace budowlane wymagają wysokiego reĪimu budowlanego i dokładnoĞci.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust.4 - Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póĨn.
zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.) poniĪej przedstawiono informacjĊ dotyczącą bezpieczeĔstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji robót budowlanych dla:
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest:
ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ WOZOWNI
NA CELE DZIAŁALNOĝCI KULTURALNEJ F.I.K. - "WOZOWNIA SZTUK".
DZ. NR. GEOD.: 108, OBRĉB 6, J.E.: FROMBORK, GM. FROMBORK,
POWIAT BRANIEWSKI, WOJ. WARMIēSKO-MAZURSKIE
Cel opracowania.
Celem opracowania jest okreĞlenie wytycznych dla kierownika budowy w sprawie sporządzenia
szczegółowego planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, podstawowych procedur oraz
okreĞlenie zakresu i rodzaju robót budowlanych stwarzających zagroĪenia bezpieczeĔstwa i
zdrowia ludzi w związku z planowaną budową.
2.

ZAKRES ROBÓT:

Planowane roboty obejmowaü bĊdą branĪe : budowlaną, konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną.
Zakres prac:
- prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dróg technologicznych oraz stanowisk
roboczych;
2.1 prace rozbiórkowe.
- istniejących nawierzchni wtórnych:, schodów betonowych na gruncie, opaski
betonowej przy budynku gospodarczym, niewielkiego murka betonowego, czĊĞci
chodnika w miejscu połączenia projektowanego połączenia z drogą dojazdowa
asfaltową.
- pokrycia, obróbek blacharskich, orynnowania, konstrukcji drewnianej i stalowej
dachów skrzydeł bocznych.
- pokrycia, obróbek blacharskich, orynnowania, czĊĞci konstrukcji drewnianej dachów
czĊĞci centralnej
- poszycia, podsufitki, konstrukcji stropu drewnianego i słupów drewnianych skrzydła
wschodniego,
- stropów i schodów Īelbetowych w skrzydle zachodnim
- schodów stalowych zewnĊtrznych
- schodów drewnianych i Īelbetowych wewnĊtrznych
- Ğcianek działowych skrzydeł bocznych
- zbicie tynków cementowo-wapiennych ze Ğcian zew. od str. wew.
- podłóg na gruncie
2.2 prace budowlane:
- korytowanie
- ułoĪenie warstw podbudowy, odsączających, podsypek
- ułoĪenie nowych nawierzchni i obramowaĔ (kostka granitowa, obrzeĪe granitowe ,
płyty betonowe aĪurowe, krawĊĪnik betonowy)
- spoinowanie kostki granitowej ostro ziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm.
- wypełnienie płyty aĪurowej ziemią urodzajna i obsianie trawą.
- prace przy elewacji
- remont dachów czĊĞci centralnej

- wzmocnienie podłoĪa gruntowego pod istniejącymi i projektowanymi fundamentami
- wykonanie wykopów pod fundamenty, fundamentów, Ğcian konstrukcyjnych, Ğcian
działowych murowanych i lekkich, słupów i stropów Īelbetowych
- wzniesienie kominów
- podkładów betonowych i izolacji podłóg na gruncie
- wykonanie konstrukcji, poszycia, izolacji, łacenia, pokrycia dachów.
- prace wykoĔczeniowe: okładzinowe, tynkarski, szpachlarskie malarskie.
2.2 prace instalacyjne:
- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wozowni.
- Instalacja ciepłownicza do czĊĞciowej przebudowy.
- przebudowa przyłącza wody do budynku wozowni.
- wykonane zostanie nowe zasilenie budynku wozowni
- wykonanie nowych instalacji w budynku
3.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAû
ZAGROĩENIE BIOZ
W sąsiedztwie projektowanych prac, znajdują siĊ
nastepujące obiekty stwarzające zagroĪenie BIOZ:
- budynek gospodarczy
- linia napowietrzna elektryczna.
Zachowaü szczególną ostroĪnoĞü podczas prac sprzĊtem mechanicznym w pobliĪu lini
napowietrznej elektrycznej.

4.

SKALA ZAGROĩENIA ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania prac przewiduje siĊ skalĊ zagroĪenia zdrowia ludzi :
A - duĪą – przy wykonywaniu prac rozbiórkowych, prac ziemnych.
B - małą – istnieje niebezpieczeĔstwo drobnych urazów spowodowanych uĪywanymi
narzĊdziami, poraĪenie prądem podczas eksploatacji elektronarzĊdzi itp. Zakłada siĊ, Īe
powyĪsze elementy ewentualnego zagroĪenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez
wczeĞniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktaĪu oraz bezwzglĊdne przestrzeganie
przepisów BHP.
5.
PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAĩU PRACOWNIKÓW — przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieĪy ochronnej, elementów
zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru w czasie wykonywania
prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaü zagroĪenie podczas prowadzonych
prac budowlanych na wysokoĞci i przy przyłączu energetycznym.
6.
INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
przed rozpoczĊciem robót budowlanych naleĪy: ogrodziü teren i wyznaczyü strefy
niebezpieczne, wykonaü drogi, wyjĞcia i przejĞcia dla pieszych, wydzieliü miejsca postojowe dla
samochodów uĪywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych, naleĪy oznakowaü
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.
7.
PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ NARZĉDZI
PRZEZNACZONYCH DO W/W INWESTYCJI
Po uzgodnieniach z właĞcicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały
budowlane oraz sprzĊt budowlany winny byü odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieĪą) i jednoczeĞnie nie stwarzaü utrudnienia dla komunikacji pieszej i
samochodowej oraz nie tarasowaü dróg ewakuacyjnych na wypadek poĪaru, awarii oraz innych
zagroĪeĔ.

8.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — oraz inne materiały niezbĊdne do prawidłowego
prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeĔ technicznych) winna byü
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.
9.
W PLANIE BIOZ naleĪy przewidzieü wykonanie czĊĞci rysunkowej gdyĪ wystĊpują
roboty budowlane wymienione w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo
budowlane

Opracował:

mgr inĪ. arch. Grzegorz Wojtkowski
upr. nr 5/2006/WM
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1

Opis techniczny

Dotyczy adaptacji konstrukcji budynku Starej Wozowni na Wzgórzu katedralnym we
Fromborku, Podstawa opracowania.
−

Zlecenie Pracowni
Wojtkowski,

−

Inwentaryzacja budynku dostarczona przez pracownię architektoniczną,

−

Wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie odbyta przez autora opracowania,

−

Dokumentacja z badań podłoża gruntowego i odkrywek fundamentów wykonana w
grudniu 2013 roku przez mgr Adam Ośko
1.1

Projektowej

Proartis

Pracownia

Architektoniczna

Grzegorz

Opinia techniczna.

Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego, głównych elementów
konstrukcji nośnej przedmiotowego budynku w związku z planowaną adaptacją.
1.1.1

Zakres opinii.

W zakres opinii wchodzi część opisowa wraz z niezbędnymi obliczeniami statycznymi.
1.1.2

Ogólny opis budynku.

Budynek na planie prostokąta o wymiarach 11,00x45,50m o zwartej bryle, niepodpiwniczony,
jedna kondygnacja nadziemna i poddasze użytkowe. Wnętrze budynku jest nieużytkowane.
1.1.3

Fundamenty.

Posadowienie budynku bezpośrednie. Fundament budynku stanowią ściany murowane z
ciosów kamiennych. Lokalnie pod fundamentami zalegają nasypy o niewielkim stopniu
zagęszczenia ID =0,3. Głębokość posadowienia od poziomu podłogi parteru ok.2,0m.
Budynek usytuowany jest na skarpie, której stateczność jest zapewniona (obliczenia w
dokumentacji geotechnicznej). Nośność fundamentów z uwagi na bliskość skarpy nie jest
wystarczająca, co jest powodem widocznych uszkodzeń i odkształceń ścian budynku.
Budynek zaliczono do 2 kategorii geotecznicznej w prostych warunkach gruntowych.
1.1.4

Ściany nośne.

1.1.4.1 Ściany fundamentowe.
Ściany konstrukcyjne fundamentowe wykonano z cisów kamiennych .
1.1.4.2 Ściany konstrukcyjne nadziemia.
Ściany konstrukcyjne nadziemia wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
wapiennej, od wewnątrz tynkowane. Grubość ścian 50cm . Nadproża łukowe murowane.
1.1.5

Nadproża i wieńce.

1.1.5.1 Nadproża w ścianach.
Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi nadproża murowane łukowe i płaskie z cegły
pełnej. Schody.
Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnętrznej drewniane, schody zewnętrzne na poddasze
stalowe..
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1.1.6

Stropy.

W części środkowej budynku strop nad parterem murowany, sklepieniowy oparty na filarach
murowanych. Nad parterem w pozostałej części budynku stropy drewniane, nad piętrem w
części środkowej strop drewniany.
1.1.7

Więźba dachowa.

Dach pokryty dachówka ceramiczną na ołaceniu.
Więźba dachowa drewniana typu płatwiowo-kleszczowego. Krokwie o wymiarach 18x18cm,
oparte na płatwiach 16x16cm. Płatwie podparte słupami z mieczami..
1.1.8

Stan techniczny elementów konstrukcji budynku.

Posadowienie budynku wykazuje niedostateczną nośność z uwagi na bliskość skarpy.
Odkształcenia i zarysowania ścian wskazują na byłe i obecne nadmierne osiadania
fundamentów. Zaleca się pogłębienie posadowienia za pomocą iniekcji cementowej.
Ściany budynku mimo widocznych uszkodzeń spowodowanych nadmiernym osiadaniem
fundamentów nie wymagają praca naprawczych z uwagi na ich nośność, zaleca się
przemurowanie miejsc zarysowanych ze względów wizualnych.
Stropy drewniane w stanie dostatecznym, nie stwierdzono nadmiernych ugięć, nie wyklucza
się obecność elementów skorodowanych biologicznie, stropy drewniane przewidziano do
demontażu w związku z adaptacją budynku.
Stropy murowane sklepieniowe w stanie dobrym.
Więźba dachowa w stanie dostatecznym, część elementów wymaga wymiany fragmentów
lub całości skorodowanej biologicznie. Elementy drewniane więźby dachowej należy
zabezpieczyć przez impregnację do stopnia trudnozapalności oraz przed korozją biologiczna.
1.1.9

Wnioski.

Konstrukcja budynku pozwala na adaptację na przewidziane cele.
1.2
1.2.1

Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
Ogólny opis przewidywanych nowych elementów konstrukcji.

Przewiduje się wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem niskociśnieniowej iniekcji
zaczynem cementowym pod istniejącymi i projektowanymi fundamentami.
Istniejące stropy drewniane oraz więźbę dachową bocznych skrzydeł budynku przewidziano
do rozbiórki.
Projektuje się nowe fundamenty dla wewnętrznych słupów i ścian podpierających
projektowany strop żelbetowy.
Na istniejących ścianach oraz projektowanych słupach przewidziano strop żelbetowy.
Przewidziano wykonanie żelbetowej klatki schodowej oraz żelbetowych biegów schodów na
poddaszu.
W ścianie parteru oraz w ścianach poddasza zaprojektowano wykonanie nowych otworów
komunikacyjnych ze stalowym wtórnym nadprożem.
W części środkowej budynku przewidziano drewniane schody na antresolę oraz wykonanie
podłogi drewnianej pomostu technicznego nad kondygnacją poddasza.
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Wykaz stosowanych materiałów:
Beton konstrukcyjny:
Podkłady betonowe:
Stal zbrojeniowa:
Ściany murowane:
Zaprawy cem. –wap.:
Drewno konstrukcyjne:
Śruby i nakrętki:
1.2.2

B25
B10
A-IIIN (RB500W)
bloczek betonowy B15, bloczek
wap.-pias. kl.15, cegła ceramiczna
pełna kl.15
M5
Iglaste C24
śruba kl.5.8, nakrętka kl.5

Fundamenty.

Założono wzmocnienie podłoża gruntowego pod istniejącymi i projektowanymi
fundamentami. Wzmocnienie zaprojektowano w strefie oddziaływania skarpy na której
usytuowany jest budynek. Wzmocnienie wykonać w postaci cementogruntu powstałego
przez zastosowanie niskociśnieniowej iniekcji zaczynem cementowym. Głębokość iniekcji jest
zróżnicowana i została podana na załączonych rysunkach.
Wysokość kolumn cementogruntowych sprowadza posadowienie do warstwy gruntów
rodzimych z pominięciem istniejących nasypów niekontrolowanych.
Projektowane fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych należy wykonać na rzędnej
17,50 mnpm na uprzednio wykonanych kolumnach cementogruntu.
UWAGA: Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem gruntu, przygotowaniem podłoża pod
projektowanymi fundamentami powinny być wykonywane według zaleceń i pod stałym
nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie należy dopuszczać do naruszania naturalnej
struktury gruntów poniżej dna wykopu pod podkłady betonowe. Wykop należy chronić przed
zalaniem wodą opadową. W razie uplastycznienia gruntów spoistych, należy je wybrać a w
ich miejsce ułożyć chudy beton.
Odbiór dna wykopów oraz stwierdzenie zgodności parametrów geotechnicznych gruntów
wyst. w wykopie z zakładanymi w projekcie budowlanym, powinny być ustalone przez
uprawniony nadzór geotechniczny i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Pod ścianami fundamentowymi budynku wykonać należy ławy żelbetowe zbrojone podłużnie
4#12 /A-IIIN/ i strzemionami #6 co 30cm. Stopy fundamentowe, dla których nie wykonano
rysunków detalicznych, zbroić krzyżowo #12 /A-IIIN/ co 20cm, grubość otulenia spodniej
warstwy prętów 4,0cm. Rzędne posadowienia i lokalizacja poszczególnych fundamentów wg
rysunku rzutu fund.. Beton fundamentów B25. Pod wszystkimi fundamentami należy
wykonać min. 10cm podkładu z chudego betonu B10.
W miejscach oznaczonych na rzucie fundamentów szrafowaniem pełnym osadzić zbrojenie
kotwiące rdzenie „słupy - ilość i układ prętów jak w przekroju słupa (rdzenia).
Budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej.
1.2.3

Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe projektuje się jako murowane z bloczka betonowego B15 gr.24cm na
zaprawie cem. – wap. M5. Ściany fundamentowe należy obsypać pospółką zagęszczaną do
ID=0,5, postępując warstwami 20cm równomiernie z obu stron ścian. W miejscach
występowania w ścianach słupów bądź rdzeni żelbetowych należy wykonać strzępia co drugą
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warstwę cegieł, w celu powiązania z betonem. Należy również pozostawić otwory lub strzępia
na powiązanie ścian nośnych z działowymi.
1.2.4

Ściany konstrukcyjne nadziemne.

Ściany konstrukcyjne projektuje się z bloczków wapienno - piaskowych gr.24cm kl.15 na
zaprawie cementowo – wapiennej marki M5. W miejscach występowania w ścianach słupów
bądź rdzeni żelbetowych należy wykonać strzępia co drugą warstwę cegieł, w celu
powiązania z betonem. Należy również pozostawić otwory lub strzępia na powiązanie ścian
nośnych z działowymi.
1.2.5

Nadproża w ścianach.

Nad otworami drzwiowymi parteru należy stosować nadproża żelbetowe monolityczne. Beton
B25, stal /A-IIIN/. Nad wtórnymi otworami w istniejących ścianach wykonać nadproża
stalowe z 2xC140 stal St3S, wykonane w bruzdach w ścianach, przestrzeń pomiędzy murem
a nadprożem wypełnić zaprawą cementową M10, minimalna głębokość oparcia nadproży
stalowych 25cm. Pomiędzy gałęziami nadproża stalowego śruby M16 co 30cm.
1.2.6

Wieńce.

Wieńce o wymiarach przekroju 24x24cm, wykonać jako monolityczne z betonu B25, zbrojone
2#12 górą i dołem (długość zakładu połączenia 50cm), stal /A-IIIN/. Grubość otulenia
prętów zbrojenia głównego 2,6cm. Strzemiona #6 co 25,0cm, stal /A-IIIN/.
1.2.7

Słupy.

Słupy żelbetowe przyjmuje się z betonu B25 zbrojone stalą /A-IIIN/, zbrojenie podłużne
4#12 i strzemiona #6 co 15cm.
Słupy drewniane przyjmuje się z drewna litego C24 o wymiarach wg załączników
rysunkowych. Słupy należy opierać na stropie żelbetowym
1.2.8

Schody.

Klatki schodowe główne żelbetowe płytowe z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN oparte na
własnym fundamencie i projektowanych ścianach nośnych oraz krawędzi projektowanego
stropu żelbetowego..
1.2.9

Stropy.

W miejscu zdemontowanego stropu drewnianego przyjmuje się stropy monolityczne
zespolone krzyżowo zbrojone. Grubość stropów 20,0cm, beton B25 zbrojony stalą /A-IIIN/.
Oparcie stropów stanowią istniejące i projektowane ściany murowane oraz słupy żelbetowe.
Na krawędzi stropu należy wykonać utwierdzoną monolityczną ściankę kolankowa wysokości
45cm i grubości 20cm w której zakotwiona jest murłata więźby dachowej, kotwy M16 co
150cm.
1.2.10 Więźba dachowa.
Istniejącą więźbę dachowa skrzydeł bocznych przewidziano do demontażu. Więźbę dachową
budynku mieszkalnego projektuje się głównie jako krokwiowo - płatwiową. Krokwie 10x22cm
oparte na murłatach 14x14cm leżących na ścianach kolankowych oraz na ścianach
stolcowych w postaci płatwi 14x28cm podpartych słupami 14x14cm. W każdym wiązarze
stosować kleszcze dwugałęziowe 6x18cm. W wiązarach nad schodami na poddaszu nie
stosować kleszczy a skrajne słupy kotwić do istniejących ścian murowanych. Połacie dachów
należy odeskować elementami o grubości 2,5cm trójprzęsłowymi układanymi przemiennie.
Krokwie opierać na murłatach poprzez wręby gł. ok. 1/4 wysokości krokwi (oparcie 7,0cm) z
zastosowaniem stalowych łączników kątowych. Więźbę dachową należy stężyć podłużnie
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stosując stalowe taśmy perforowane BMF typ 60x2,0 zgodnie z zaleceniami producenta dot.
sposobu zamocowania, naciągu itp..
UWAGA: Konstrukcję dachów należy zabezpieczyć ogólnodostępnymi środkami ochrony
p.poż. do stopnia trudnozapalności przed korozją biologiczną.
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2

Obliczenia statyczne

Z uwagi na wyburzenie części istniejących elementów konstrukcji obliczeń dokonano tylko dla elementów docelowo
pozostających w budynku dla których zmieniły się obciążenia lub nowo projektowanych.

2.1

Wiązar dachu.

DANE

Szkic ukadu poprzecznego

5,4

340,0

69

33,0°

14
61,0 14

128,0
142,0
1000,0
1150,0

14
14 61,0

340,0

Szkic ukadu podużnego - patwi pośredniej

A

B
335,0

C
186,0

D
290,0

E
210,0

F
210,0

Geometria ustroju:
Kąt nachylenia poaci dachowej α = 33,0o
Rozpiętość wiązara l = 11,50 m
Rozstaw podpór w świetle murat ls = 10,00 m
Rozstaw osiowy patwi lgx = 1,42 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Patew pośrednia zożona z pięciu odcinków:
- odcinek A - B o rozpiętości l = 3,35 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na supie
- odcinek B - C o rozpiętości l = 1,86 m
lewy koniec odcinka oparty na supie
prawy koniec odcinka oparty na supie
- odcinek C - D o rozpiętości l = 2,90 m
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lewy koniec odcinka oparty na supie
prawy koniec odcinka oparty na supie
- odcinek D - E o rozpiętości l = 2,10 m
lewy koniec odcinka oparty na supie
prawy koniec odcinka oparty na supie
- odcinek E - F o rozpiętości l = 2,10 m
lewy koniec odcinka oparty na supie
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokość cakowita supów pod patew pośrednią hs = 3,40 m
Rozstaw podparć poziomych muraty lmo = 1,00 m
Dane materiaowe:
- krokiew 12/22cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- patew 14/28 cm z drewna C24
- sup 14/14 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 6/18 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gaęzi 12 cm z drewna C24
- murata 14/14 cm z drewna C24
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
go = 1,020 kN/m2
gk = 0,850 kN/m2,
- uwzględniono ciężar wasny wiązara
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: poać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie poaci 33,0
st.):
sol = 1,944 kN/m2
- na poaci lewej skl = 1,296 kN/m2,
2
- na poaci prawej
skp = 0,864 kN/m ,
sop = 1,296 kN/m2
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwae
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys. budynku z =7,4 m):
- na poaci nawietrznej
pkl I = -0,207 kN/m2,
pol I = -0,311 kN/m2
2
- na poaci nawietrznej
pkl II = 0,194 kN/m ,
pol II = 0,291 kN/m2
- na stronie zawietrznej
pkp = -0,263 kN/m2,
pop = -0,395 kN/m2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi
gkk = 0,300 kN/m2,
gok = 0,360 kN/m2
- obciążenie montażowe kleszczy
Fk = 1,0 kN,
Fo = 1,2 kN
Zaożenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpyw podatności patwi
- wspóczynniki dugości wyboczeniowej supa:
w paszczyźnie ustroju podużnego ustalony automatycznie
w paszczyźnie wiązara µy = 1,00
WYNIKI
Obwiednia momentów zginających w ukadzie poprzecznym:

-7,25

-0,77

6,56

-7,25

6,56

-0,77

Obwiednia momentów w ukadzie podużnym - patwi pośredniej:
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2,90
12,31

3,40
3,40

0,54

2,42

F
11,91

-0,28
0,26
6,25
0,50

1,07

23,82
2,10

4,84

E

5,77

27,00
1,86

-0,28
0,26
1,016,25

D
28,36

C

6,01

B
29,55

1,20
11,92
1,28

1,22

15,911,33

3,35

-0,54
0,50

-0,22
0,21
4,91
1,14

5,49

0,86

3,86

19,00

0,80

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]-0,72
Rx [kN] 0,67
A
1,25

2,10

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymaości C24
→ fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3
Krokiew 12/22 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukość
λy = 81,9 < 150
λz = 14,4 < 150
Maksymalne siy i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K19 stae-max (podatność)+wiatr-wariant II (podatność)+0,90·śnieg (podatność)
N = -1,02 kN
My = 6,35 kNm,
fm,y,d = 11,08 MPa, ft,0,d = 6,46 MPa
σm,y,d = 6,56 MPa, σc,0,t = 0,04 MPa
σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d = 0,598 < 1
Maksymalne siy i naprężenia na podporze (patwi)
decyduje kombinacja: K8 stae-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg
My = -6,98 kNm,
N = -7,08 kN
fm,y,d = 11,08 MPa, ft,0,d = 6,46 MPa
σm,y,d = 9,67 MPa, σt,0,d = 0,31 MPa
σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d = 0,921 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy patwią a kalenicą)
decyduje kombinacja: K13 stae-max (podatność)+śnieg (podatność)
ufin = 3,36 mm < unet,fin = l / 200 = 847/ 200 = 4,23 mm (79,4%)
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 stae-max (podatność)+śnieg (podatność)
ufin = 7,01 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·811/ 200 = 8,11 mm (86,5%)
Patew 14/28 cm
Smukość
λy = 11,1 < 150
λz = 22,3 < 150
Obciążenia obliczeniowe
qz,max = 11,34 kN/m
qy,max = 0,48 kN/m
Maksymalne siy i naprężenia w patwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K6 stae-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg
My = 15,23 kNm, Mz = 0,67 kNm
fm,y,d = 11,08 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa
σm,y,d = 8,32 MPa, σm,z,d = 0,73 MPa
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,798 < 1
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,592 < 1
Maksymalne ugięcie (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K2 stae-max+śnieg
ufin = 7,02 mm < unet,fin = l / 200 = 16,75 mm (41,9%)
Sup 14/14 cm
Smukość (sup B)
λy = 84,1 < 150
λz = 84,1 < 150
Maksymalne siy i naprężenia (sup B)
decyduje kombinacja: K6 stae-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg
N = 28,28 kN
My = 0,00 kNm,
fc,0,d = 9,69 MPa
σm,y,d = 0,00 MPa, σc,0,d = 1,44 MPa
kc,y = 0,424, kc,z = 0,424
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,351 < 1
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σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,351 < 1
Kleszcze 2x 6/18 cm
Smukość
λy = 27,3 < 150
λz = 82,0 < 150
Maksymalne siy i naprężenia
decyduje kombinacja: K3 stae-max+montażowe
My = 0,43 kNm
fm,y,d = 20,31 MPa
σm,y,d = 1,33 MPa
σm,y,d/fm,y,d = 0,065 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K3 stae-max+montażowe
ufin = 0,18 mm < unet,fin = l / 200 = 1420/ 200 = 7,10 mm

(2,5%)

Murata 14/14 cm
Część muraty leżąca na ścianie
Obciążenia obliczeniowe
qz,max = 10,67 kN/m qy,max = 1,47 kN/m
Maksymalne siy i naprężenia
decyduje kombinacja: K5 stae-max+wiatr
Mz = 0,16 kNm
fm,z,d = 16,62 MPa
σm,z,d = 0,34 MPa

σm,z,d/fm,z,d = 0,021 < 1

2.2
2.2.1

Klatka schodowa.
Bieg dolny.

SZKIC SCHODÓW

104
2626
.5/
7
1

17.5

5x

155

87.5

16

80.1

97.6

16

20

239

24

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :
Dugość biegu
ln = 1.04 m
Różnica poziomów spoczników
h = 0.88 m
Liczba stopni w biegu
n = 5 szt.
Grubość pyty
t = 16.0 cm
Dugość górnego spocznika ls,g = 1.55 m
Oparcia : (szerokość / wysokość)
Podwalina podpierająca bieg schodowy
b = 20.0 cm, h= 97.6 cm
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny
b = 24.0 cm, h = 16.0 cm
Oparcie belek:
Dugość podpory lewej
tL = 20.0 cm
Dugość podpory prawej
tP = 20.0 cm
DANE MATERIA"OWE
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Klasa betonu C20/25 (B25) → fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciężar objętościowy betonu ρ = 25.00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 16 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia
28 dni
φ = 3.05
Wspóczynnik pezania (obliczono)
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) → fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Średnica prętów
φ = 10 mm
Otulina zbrojenia cnom = 20 mm
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna
RB500W
φ = 6 mm
Średnica prętów konstrukcyjnych
Maksymalny rozstaw prętów konstr.
25 cm
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Obciążenia zmienne [kN/m2]:
Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina,
kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4.0kN/m2]

Obc.char.
4.00

Obciążenia stae na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okadzina górna biegu (Pytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0.640kN/m2:0.03m]) grub.3 cm
0.57·(1+17.5/26.0)
2. Pyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17.5/26
3. Okadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19.0kN/m3]) grub.1.5 cm
Σ:
Obciążenia stae na spoczniku [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okadzina górna spocznika (Pytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0.640kN/m2:0.03m]) grub.3 cm
2. Pyta żelbetowa spocznika grub.16 cm
3. Okadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna
[19.0kN/m3])
grub.1.5 cm
Σ:

γf
1.30

kd
0.35

Obc.obl.
5.20

Obc.char.

Obc.obl.

1.07

γf
1.20

7.01
0.34
8.42

1.10
1.20
1.12

7.71
0.41
9.41

Obc.char.

Obc.obl.

0.64

γf
1.20

4.00
0.28

1.10
1.20

4.40
0.34

4.92

1.12

5.51

1.28

0.77

Przyjęty schemat statyczny:

po = 5.20 kN/m2

go,b = 9.40 kN/m2

B

A

0.81

go,s = 5.51 kN/m2

2.55
ZA"OŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:
trwaa
Graniczna szerokość rys
wlim = 0.3 mm
Graniczne ugięcie alim = jak dla belek i pyt (tablica 8)
WYNIKI:
Wyniki obliczeń statycznych:
Przęso A-B: maksymalny moment obliczeniowy MSd = 10.17 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = 17.24 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,B = 14.76 kN/mb
Obwiednia momentów zginających:

12

14.76

B

0.81

10.17
10.17

17.24

A

1.20

1.35

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

a

a

Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsowy obliczeniowy
MSd = 10.17 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 1.83 cm2/mb. Przyjęto φ10 co 19.0 cm o As = 4.13 cm2/mb (ρ = 0.31%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 10.17 kNm/mb < MRd = 22.31 kNm/mb (45.6%)
Ścinanie:
Sia poprzeczna obliczeniowa VSd = 16.07 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 16.07 kN/mb < VRd1 = 91.54 kN/mb (17.6%)
SGU:
Moment przęsowy charakterystyczny dugotrway MSk,lt = 6.84 kNm/mb
Szerokość rys prostopadych: wk = 0.000 mm < wlim = 0.3 mm (0.0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 1.67 mm < alim = 12.75 mm (13.1%)

2.2.2

Bieg górny.

SZKIC SCHODÓW

155

260

24

26

192.5

11

/
7.5
x1

17.5

26

16
24

16

415

24

GEOMETRIA SCHODÓW
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Wymiary schodów :
Dugość dolnego spocznika ls,d = 1.55 m
Dugość biegu
ln = 2.60 m
Różnica poziomów spoczników
h = 1.93 m
Liczba stopni w biegu
n = 11 szt.
Grubość pyty
t = 16.0 cm
Oparcia : (szerokość / wysokość)
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny
b = 24.0 cm, h = 16.0 cm
Wieniec ściany podpierającej górny bieg schodowy
b = 24.0 cm, h = 16.0 cm
Oparcie belek:
Dugość podpory lewej
tL = 20.0 cm
Dugość podpory prawej
tP = 20.0 cm
DANE MATERIA"OWE
Klasa betonu C20/25 (B25) → fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciężar objętościowy betonu ρ = 25.00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 16 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia
28 dni
Wspóczynnik pezania (obliczono)
φ = 3.05
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) → fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Średnica prętów
φ = 10 mm
Otulina zbrojenia cnom = 20 mm
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna
RB500W
Średnica prętów konstrukcyjnych
φ = 6 mm
Maksymalny rozstaw prętów konstr.
25 cm
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Obciążenia zmienne [kN/m2]:
Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina,
kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4.0kN/m2]

Obc.char.
4.00

Obciążenia stae na spoczniku [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okadzina górna spocznika (Pytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0.640kN/m2:0.03m]) grub.3 cm
2. Pyta żelbetowa spocznika grub.16 cm
3. Okadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna
[19.0kN/m3])
grub.1.5 cm
Σ:
Obciążenia stae na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okadzina górna biegu (Pytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0.640kN/m2:0.03m]) grub.3 cm
0.57·(1+17.5/26.0)
2. Pyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17.5/26
3. Okadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19.0kN/m3]) grub.1.5 cm
Σ:

γf
1.30

kd
0.35

Obc.obl.
5.20

Obc.char.

Obc.obl.

0.64

γf
1.20

4.00
0.28

1.10
1.20

4.40
0.34

4.92

1.12

5.51

Obc.char.

Obc.obl.

1.07

γf
1.20

7.01
0.34
8.42

1.10
1.20
1.12

7.71
0.41
9.41

0.77

1.28

Przyjęty schemat statyczny:

po = 5.20 kN/m2

go,b = 9.40 kN/m2

B

1.79

go,s = 5.51 kN/m2

A
4.31
ZA"OŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:
trwaa
Graniczna szerokość rys
wlim = 0.3 mm
Graniczne ugięcie alim = jak dla belek i pyt (tablica 8)
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WYNIKI:
Wyniki obliczeń statycznych:
Przęso A-B: maksymalny moment obliczeniowy MSd = 31.30 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = 26.27 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,B = 30.24 kN/mb
Obwiednia momentów zginających:

1.79

30.24

B

31.30
26.27

A
28.80
1.65

2.66

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

a

a
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsowy obliczeniowy
MSd = 31.30 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 5.93 cm2/mb. Przyjęto φ10 co 6.5 cm o As = 12.08 cm2/mb (ρ = 0.90%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 31.30 kNm/mb < MRd = 58.85 kNm/mb (53.2%)
Ścinanie:
Sia poprzeczna obliczeniowa VSd = 29.07 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 29.07 kN/mb < VRd1 = 107.85 kN/mb (27.0%)
SGU:
Moment przęsowy charakterystyczny dugotrway MSk,lt = 21.05 kNm/mb
Szerokość rys prostopadych: wk = 0.090 mm < wlim = 0.3 mm (29.9%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 20.84 mm < alim = 21.55 mm (96.7%)

2.3

Strop.

Przyjęto strop monolityczny, dwukierunkowo zbrojony, oparty na wszystkich krawędziach i słupach. Beton B25, stal A-IIIN.
Grubość 20cm.

15

16

17

18

19

20

2.4

Słup żelbetowy.

Cechy przekroju:
zadanie , pręt nr 1, przekrój: xa=0,18 m, xb=3,32 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=25,0, b=25,0,
Cechy materia!owe dla sytuacji sta!ej lub przejściowej

2¤12

250,0

B E T O N : B25
fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/γc=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=625 cm2, Jcx=32552 cm4, Jcy=32552 cm4
S T A L : A-IIIN (RB 500 W)
fyk=500 MPa, γs=1,15, fyd=420 MPa
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie g!ówne:

2¤12
250,0

As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/625=0,72 %,
Jsx=443 cm4, Jsy=443 cm4,
Siy przekrojowe:

zadanie: , pręt nr 1, przekrój: xa=0,18 m, xb=3,32 m
Obciążenia dzia!ające w p!aszczyźnie uk!adu: A
Momenty zginające:
Mx = 0,000 kNm,
Si!y poprzeczne:
Vy = 0,000 kN,
Si!a osiowa:
N = -372,471 kN = NSd,

My = 0,000 kNm,
Vx = 0,000 kN,

Uwzględnienie smuk!ości pręta:
- w p!aszczyźnie ustroju:
eey = Mx/N = (0,000)/(-372,471)=-0,000 m,
MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,162×(-0,020 +0,000)×(-372,471) = -8,656 kNm,.
Zbrojenie wymagane:
(zadanie , pręt nr 1, przekrój: xa=0,18 m, xb=3,32 m)

21

Wielkości obliczeniowe:
NSd=-372,471 kN,
MSd=√(MSdx2+ MSdy2) = √(-8,6562+0,0002) =8,656 kNm
fcd=13,3 MPa, fyd=420 MPa =ftd,
Dodatkowe zbrojenie mniej ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.
Wielkości geometryczne [cm]:

Fc
h

h=25,0, d=25,0, x=35,6 (ξ=1,425), ac=10,2, Acc=625 cm2,
250,0 εc=-0,87 ,
Wielkości statyczne [kN, kNm]:
Fc= -372,454,
Mc= 8,655,
Warunki równowagi wewnętrznej:
Fc=-372,454=-372,454 kN (NSd=-372,471 kN)
Mc=8,655=8,655 kNm (MSd=8,656 kNm)

250,0

Dugości wyboczeniowe pręta:
zadanie , pręt nr 1

- p r z y w y b o c z e n i u w p ! a s z c z y ź n i e u k! a d u :
podatności węz!ów ustalone wed!ug za!ącznika C normy, wspó!czynnik β obliczono jak dla pręta jednostronnie zamocowanego w
uk!adzie nieprzesuwnym
ze wzoru (C.1) lo = β lcol, lcol=3,500 m,
podatności węz!ów: κa =0,000 ⇒ kA =(1/κa-1)=∞, κb =1,000 ⇒ kB =(1/κb-1)=0,000,
β=0,7+1/(3k+3)=0,7+1/(3×∞+3) ⇒ lo= 0,750×3,500 = 2,625 m
- p r z y w y b o c z e n i u w p ! a s z c z y ź n i e p r o s t o p a d ! e j d o p ! a s z c z y z n y u k! a d u :
podatności węz!ów ustalone wed!ug za!ącznika C normy, wspó!czynnik β obliczono jak dla pręta swobodnego:
ze wzoru (C.1) lo = β lcol, lcol=3,500 m,
podatności węz!ów: κa =1,000 ⇒ kA =(1/κa -1)=0,000, ęb =1,000 ⇒ kB =(1/κb-1)=0,000,
β=1,000 ⇒ lo = 1,000×3,500 = 3,500 m
Uwzględnienie wpywu smukości pręta:
zadanie , pręt nr 1
- w p!aszczyźnie ustroju:
mimośród niezamierzony: (lcol=3,500 m, h=0,250 m) ea = max

l col h
, , 0,01
600 30

= max〈0,006, 0,008, 0,010〉 =0,010 m, przyjęto:

ea=0,020 m,
mimośród statyczny: Mmax =0,000 kNm, NSd=-372,775 kN ⇒ ee=Mmax/N= 0,000/(-372,775)= 0,000 m,
mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+0,000=0,020 m,
obliczenie si!y krytycznej:
- d!ugość wyboczeniowa: lo=2,625 m (obliczona wg PN),
- modu! sprężystości betonu: Ecm=30,0⋅106 kPa,
- momenty bezw!adności: Ic=3,2552⋅10-4 m4,
Is=0,0443⋅10-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego)
- eo/h=max〈(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd)〉 = max〈0,080, 0,05, 0,262〉 = 0,262,
- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) φ(t,to) =1 + 0,5×1,000×1,40 = 1,700,

N crit







9  Ecm I c  0,11

= 2
+ 0,1 + E s I s  =
eo
lo  2k lt 



 0,1 +


h



9
3,000·107×3,255·10-4
0,11
+ 0,1 + 2,0·108×4,434·10-6
0,1 + 0,262
2,6252
2×1,700

[

(

)

] = 2673,344 kN

wspó!czynnik zwiększający mimośród początkowy:

η=

1
1 − N Sd N crit

=

1
= 1,162
1 - (372,775 / 2673,344)
,

- w p!aszczyźnie prostopad!ej do ustroju:
uwzględnienie wp!ywu smuk!ości zaniechano

22

Nośność przekroju prostopadego:
zadanie , pręt nr 1, przekrój: xa=0,18 m, xb=3,32 m
Wielkości obliczeniowe:
NSd=-372,471 kN,
MSd=√(MSdx2+ MSdy2) = √(-8,6562+0,0002) =8,656 kNm
fcd=13,3 MPa, fyd=420 MPa =ftd,
Zbrojenie mniej ściskane: As1=2,26 cm2,
Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2,
As=As1+As2=4,52 cm2, ρ=100×As/Ac= 100×4,52/625=0,72 %

2¤12
a2

h

Fs2

Fc

d
zc

Wielkości geometryczne [cm]:
d=22,4, x=34,8 (ξ=1,552),
250,0 h=25,0,
a1=2,6, a2=2,6, ac=10,4, zc=12,0, Acc=625 cm2,
εc=-0,71 , εs2=-0,66 , εs1=-0,25 ,
Wielkości statyczne [kN, kNm]:
Fc= -331,224, Fs1 = -11,457, Fs2 = -29,790,
Mc= 6,841, Ms1 = -1,134, Ms2 = 2,949,
Warunek stanu granicznego nośności:
NRd = -816,553 kN > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-331,224+(-11,457)+(-29,790)=372,471 kN

Fs1

a1
2¤12
250,0

2.5

Fundamenty.

2.5.1

Ława pogłębiona iniekcją.

DANE:
Opis fundamentu :
Typ:
awa prostokątna
Wymiary:
B = 0.60 m
H = 0.50 m
Bs = 0.50 m
eB = 0.00 m
Posadowienie fundamentu:
D = 4.00 m
Dmin = 3.00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podoża:
N nazwa gruntu
r
1 Piaski drobne
2 Piaski drobne
3 Piaski drobne

h [m]
0.50
1.40
3.00

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N [kN/m]
N typ obc.
r
1 dugotrwae
155.00

nawodni
ona
nie
nie
nie

ρo(n)
[t/m3]
1.60
1.65
1.70

γf,min

γf,max

φu(r) [o]

0.90
0.90
0.90

1.10
1.10
1.10

26.48
27.81
28.26

cu(r)
[kPa]
0.00
0.00
0.00

M0 [kPa] M [kPa]
42416
74369
88639

TB [kN/m]

MB [kNm/m]

e [kPa]

∆e [kPa/m]

0.00

0.00

0.00

0.00

53021
92961
110799

Materiay :
Zasypka:
ciężar objętościowy: 20.00 kN/m3
wspóczynniki obciążenia: γf,min = 0.90; γf,max = 1.20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) → fcd = 10.67 MPa, fctd = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
ciężar objętościowy: 24.00 kN/m3
wspóczynniki obciążenia: γf,min = 0.90; γf,max = 1.10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) → fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm
Zaożenia obliczeniowe :
Wspóczynniki korekcyjne oporu granicznego podoża:
- dla nośności pionowej m = 0.81
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0.72
- dla stateczności na obrót m = 0.72
Wspóczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50
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Wspóczynniki redukcji spójności:
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0.50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1.00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1.20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH POD!OŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa pod"oża:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podoża QfN = 423.4 kN
Nr = 170.1 kN < m·QfN = 342.9 kN
(49.6%)
Nośność (stateczność) pod"oża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podoża QfT = 83.1 kN
Tr = 0.0 kN < m·QfT = 59.9 kN
(0.0%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0.00 kNm/mb, moment utrzymujący MuB,2 = 50.31 kNm/mb
Mo = 0.00 kNm/mb < m·Mu = 36.2 kNm/mb
(0.0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.28 cm, wtórne s''= 0.08 cm, cakowite s = 0.35 cm
s = 0.35 cm < sdop = 1.00 cm
(35.5%)
OBLICZENIA WYTRZYMA!OŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nośność na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0.32 cm2/mb
Przyjęto konstrukcyjnie φ12 mm co 20.0 cm o As = 5.65 cm2/mb

2.5.2

Ława istniejąca.

DANE:
Opis fundamentu :
Typ:
"awa prostokątna
Wymiary:
B = 0.60 m
H = 0.50 m
eB = 0.00 m
Bs = 0.50 m
Posadowienie fundamentu:
D = 2.00 m
Dmin = 1.00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podoża:
N nazwa gruntu
r
1 Piaski drobne
2 Piaski drobne
3 Piaski drobne

h [m]
0.50
1.40
3.00

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N [kN/m]
N typ obc.
r
1 dugotrwae
113.00

nawodni
ona
nie
nie
nie

ρo(n)
[t/m3]
1.60
1.65
1.70

γf,min

γf,max

φu(r) [o]

0.90
0.90
0.90

1.10
1.10
1.10

26.48
27.81
28.26

cu(r)
[kPa]
0.00
0.00
0.00

M0 [kPa] M [kPa]
42416
74369
88639

TB [kN/m]

MB [kNm/m]

e [kPa]

∆e [kPa/m]

0.00

0.00

0.00

0.00

53021
92961
110799

Materiay :
Zasypka:
ciężar objętościowy: 20.00 kN/m3
wspóczynniki obciążenia: γf,min = 0.90; γf,max = 1.20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) → fcd = 10.67 MPa, fctd = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
ciężar objętościowy: 24.00 kN/m3
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wspóczynniki obciążenia: γf,min = 0.90; γf,max = 1.10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) → fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm
Zaożenia obliczeniowe :
Wspóczynniki korekcyjne oporu granicznego podoża:
- dla nośności pionowej m = 0.81
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0.72
- dla stateczności na obrót m = 0.72
Wspóczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50
Wspóczynniki redukcji spójności:
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0.50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1.00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1.20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH POD!OŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa pod"oża:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podoża QfN = 155.1 kN
Nr = 123.3 kN < m·QfN = 125.6 kN
(98.2%)
Nośność (stateczność) pod"oża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podoża QfT = 60.4 kN
Tr = 0.0 kN < m·QfT = 43.5 kN
(0.0%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0.00 kNm/mb, moment utrzymujący MuB,2 = 36.63 kNm/mb
Mo = 0.00 kNm/mb < m·Mu = 26.4 kNm/mb
(0.0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.25 cm, wtórne s''= 0.03 cm, cakowite s = 0.28 cm
s = 0.28 cm < sdop = 1.00 cm
(28.1%)
OBLICZENIA WYTRZYMA!OŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nośność na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0.24 cm2/mb
Przyjęto konstrukcyjnie φ12 mm co 20.0 cm o As = 5.65 cm2/mb

2.5.3

Stopa pogłębiona iniekcją

DANE:
Opis fundamentu :
Typ:
stopa prostopad"ościenna
Wymiary:
B = 0.70 m
L = 2.20 m
Ls = 1.40 m
Bs = 0.24 m

H = 0.40 m
eB = 0.00 m

eL = 0.00 m

Posadowienie fundamentu:
D = 2.00 m
Dmin = 2.00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podoża:
N nazwa gruntu
r
1 Piaski drobne
2 Piaski drobne
3 Piaski drobne

h [m]
0.50
1.40
3.00

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N typ obc.
N [kN]
TB [kN]
r

nawodni
ona
nie
nie
nie

ρo(n)
[t/m3]
1.60
1.65
1.70

MB [kNm]

γf,min

γf,max

φu(r) [o]

0.90
0.90
0.90

1.10
1.10
1.10

26.48
27.81
28.26

TL [kN]

ML [kNm]

cu(r)
[kPa]
0.00
0.00
0.00

e [kPa]

M0 [kPa] M [kPa]
42416
74369
88639

53021
92961
110799

∆e [kPa/m]
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1 dugotrwae

740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiay :
Zasypka:
ciężar objętościowy: 20.00 kN/m3
wspóczynniki obciążenia: γf,min = 0.90; γf,max = 1.20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) → fcd = 10.67 MPa, fctd = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
ciężar objętościowy: 24.00 kN/m3
wspóczynniki obciążenia: γf,min = 0.90; γf,max = 1.10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) → fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm
Zaożenia obliczeniowe :
Wspóczynniki korekcyjne oporu granicznego podoża:
- dla nośności pionowej m = 0.81
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0.72
- dla stateczności na obrót m = 0.72
Wspóczynnik ksztatu przy wpywie zagębienia na nośność podoża: β = 1.50
Wspóczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50
Wspóczynniki redukcji spójności:
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0.50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1.00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1.20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH POD!OŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa pod"oża:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podoża QfN = 1082.7 kN
Nr = 802.5 kN < m·QfN = 877.0 kN
(91.5%)
Nośność (stateczność) pod"oża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podoża QfT = 392.5 kN
Tr = 0.0 kN < m·QfT = 282.6 kN
(0.0%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0.00 kNm, moment utrzymujący MuB,2-3 = 275.79 kNm
Mo = 0.00 kNm < m·Mu = 198.6 kNm (0.0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.60 cm, wtórne s''= 0.05 cm, cakowite s = 0.65 cm
s = 0.65 cm < sdop = 1.00 cm
(64.9%)
OBLICZENIA WYTRZYMA!OŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nośność na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokąta A = 0.07 m2
Sia przebijająca NSd = (g+q)max·A = 35.4 kN
Nośność na przebicie NRd = 123.4 kN
NSd = 35.4 kN < NRd = 123.4 kN
(28.7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzduż boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 7.83 cm2
Przyjęto konstrukcyjnie 12 prętów φ12 mm o As = 13.57 cm2
Wzduż boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 13.10 cm2
Przyjęto 12 prętów φ12 mm o As = 13.57 cm2

SPRAWDZIŁ:
inż. Cezary Kidawa

PROJEKTOWAŁ:
Mgr inż. Rafał Szulc
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Opis techniczny
Do projektu przebudowy przyłączy wod.-kan. i c.o. oraz projektu
wewnĊtrznych instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej
w adaptowanym budynku Starej Wozowni na cele działalnoĞci kulturalnej
Fromborska Inicjatywa Kulturalna "Wozownia Sztuk" .
1.
•
•
•
•
•

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Uzgodnienia robocze dotyczące sposobu i zakresu opracowania,
Warunki przyłączenia do sieci wod.-kan.
Projekt budowlany architektury i zagospodarowania terenu
Obowiązujące normy i przepisy

2.
Dane ogólne
Jest to budynek niepodpiwniczony w stanie ogólnym złym posiadający przyłącza
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i ciepłownicze.
Z racji wieloletniego nieuĪytkowania obiektu instalacja c.o. w budynku została odciĊta i
czĊĞciowo zdemontowana a instalacja oraz istniejące przybory sanitarne są w stanie
niezadawalającym. W związku z powyĪszym podjĊto decyzjĊ o wymianie istniejących
przyłaczy kanalizacji sanitarnej w całoĞci do istniejących studni na terenie Inwestora.
Przyłącze wodociągowe do budynku bĊdzie zlokalizowane w innym miejscu a przyłącze
wspólne do budynku Wozowni i Pałacu Biskupiego przebiegające pod projektowanym terenem
zagospodarowywanym wokół Wozowni bĊdzie wymienione na nowe gdyĪ zgodnie z
informacją PrzedsiĊbiorstwa Wodociągowego we Fromborku jest ono znacznie poza okresem
jego planowanej na 25 lat ĪywotnoĞci.
Przyłącze ciepłownicze z sieci stalowej preizolowanej jest w stanie dobrym lecz ze wzglĊdu na
lokalizacjĊ projektowanego wĊzła w innym miejscu niĪ pierwotnie naleĪy je przebudowaü na
długoĞci ok. 10m w celu dostosowania do projektowanej adaptacji budynku.
WĊzeł ciepła w budynku jest zdemontowany wraz z licznikiem a obieg wody grzewczej
kierowany jest przez by-pass w celu zapewnienia przepływu zabezpieczającego przyłącze
przed zamarzaniem.
W budynku Wozowni projektuje siĊ nową instalacjĊ wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej a
takĪe grzewczą opartą na tradycyjnych grzejnikach płytowych, ogrzewanie podłogowe oraz
ciepło technologiczne do 2 nagrzewnic projektowanych central wentylacyjnych obsługujących
parter budynku.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana na najwyĪszej kondygnacji wieĪy obsługująca 1 piĊtro i
antresolĊ wieĪy wyposaĪona bĊdzie w nagrzewnicĊ elektryczną.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt przebudowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
- projekt przebudowy przyłącza ciepłowniczego
- projekt wĊzła cieplnego kompaktowego
- projekt wewn. instalacji wodociągowej – z.w., c.w.
- projekt wewn. instalacji kanalizacji sanitarnej
- projekt instalacji ogrzewania wodnego grzejnikowego i płaszczyznowego (ogrzewnie
podłogowe)
- projekt wentylacji mechanicznej

3.
Podstawa wykonywanych obliczeĔ
• Obliczeniowy przepływ wody zimnej wykonano zgodnie z normą PN-92/B-01706.
• Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeĔ wykonano w oparci o normy PN-EN ISO
6946
• IloĞü ciepła wentylacyjnego przyjĊto zgodnie z PN-83/B-03430.
• temperatury obliczeniowe zewnĊtrzne przyjĊto zgodnie z normą PN-82/B-02403
• temperatury wewnĊtrzne pomieszczeĔ przyjĊto zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie”/Dz.U. z 15 czerwca 2002 r. nr 75,
poz.690/.
• straty ciepła bud. obliczono programem IMI OZC,
4.
Opis projektowanych rozwiązaĔ
4.1.
Przyłącze wodociągowe
4.1.1.
Zapotrzebowanie wody dla budynku
PrzyjĊto: Nd =1,5; Nh = 3,0
o
o
o
o
o
o

IloĞü uĪytkowników
Dobowe zapotrzebowanie wody na osobĊ
ĝrednie dobowe zapotrzebowanie wody
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
ĝredni dobowy zrzut Ğcieków

n = 15 os.
Qd.w. = 80 l/d.
Qd.Ğr.w. = 15x80 =1,2 m3/d.
Qd.max.w. = 1,2 x 1,5 = 1,8 m3/d.
Qh.max.w. =1,8x3,0/8 =0,68 m3/h.
Dd.Ğr.Ğü. = 1,2 x 0,9 =1,08 m3/d.

4.1.2.
Obliczeniowy przepływ wody wg PN-92/B-01706
Dla normatywnych wypływów urządzeĔ
Punkt czerpalny

Liczba
[szt.]

Jednostkowe obciąĪenie
[ dm3/s]

Całkowite
obciąĪenie
[dm3/s]

Zlewozmywak
9
0,14
1,26
Umywalka
15
0,14
2,10
Płuczka
13
0,13
1,69
natrysk
8
0,30
2,40
pisuar
2
0,30
0,60
Zmywarka
1
0,15
0,15
RAZEM
8,20
0,45
0,45
3
3
qproj. = 0,682 ( Ȉqn ) – 0,14 = 0,682 x ( 8,20 ) – 0,14 = 1,62 dm /s [ 5,8m /h ]
Dobrano ĞrednicĊ przyłącza PE63 (v=0,63m/s)
4.1.3.
Pomiar zuĪycia wody (wodomierz główny)
Pomieszczenie wodomierza zlokalizowane jest na parterze w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym ogrzewanym, oraz wentylowanym.
Do pomiaru sumarycznego zuĪycia zimnej wody przez uĪytkowników budynku
zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy klasy C - Sensus 620 dn25 w wersji
standardowej lub równowaĪny o parametrach:
- qmax = 7,0 m3/h (dp = 0,28 bar)
- qn = 3,5 m3/h
- max ciĞnienie robocze = 1,6 MPa

Wodomierz montowaü na konsoli na wysokoĞci 0,4-1,0m nad poziomem posadzki.
W pom. z wodomierzem montowaü wpusy podłogowy dn100.
W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem wtórnym
spowodowanym zmianą kierunku przepływu wody, naleĪy za zestawem wodomierza, licząc
zgodnie z kierunkiem przepływu wody, zamontowaü zawór zwrotny antyskaĪeniowy typ EA
dn 50. Zaleca siĊ równieĪ montaĪ filtra siatkowego typ FS-1 dn50.
CiĞnienie minimalne wody na przyłączu winno wynosiü 3,0bar. W przypadku ciĞnienia
niĪszego naleĪy montowaü zestaw hydroforowy.
4.1.4. opis przyłącza wodociągowego do budynku
Przyłącze projektuje siĊ z rur polietylenowych PEHD klasy 100 PN10 SDR17 Ø63x3,8
długoĞci L=7,0m. Przewody ułoĪyü z zagłĊbieniem podanym na profilu, na 10cm podsypce
piaskowej. Rurociąg naleĪy obsypaü 30cm warstwą piasku płukanego.
Włączenie wykonaü z zastosowaniem trójnika elektrooporowego oraz zasuwy
miĊkkouszczelnionej dn50 z koĔcówkami do zgrzewania. Włączenie przyłącza wykonaü wraz
z przebudową odcinka PE Ø63x3,8 pod projektowanym placem.
Miejsce lokalizacji zasuw oznakowaü tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.
TrasĊ przyłączy pokazano na rysunku S-1.
Przewody oznakowaü taĞmą oznacznikowo-sygnalizacyjną z wtopionym przewodem
stalowym - sygnalizacyjnym.
Rurociąg poddaü próbie ciĞnieniowej na szczelnoĞü i wytrzymałoĞü. CiĞnienie próbne 0,9
MPa, medium próbne woda, czas próby 1h. PróbĊ przeprowadziü zgodnie z PN-81/B-10725
oraz wytycznymi producenta rur. NastĊpnie wykonaü dezynfekcjĊ i płukanie rurociągu.
Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji naleĪy zdezynfekowaü za pomocą roztworów
wodnych wapna.
Po wykonaniu włączenia naleĪy przystąpiü do zasypywania wykopu zagĊszczając co 15cm.
Skrzynki uliczne do zasuw naleĪy montowaü na pierĞcieniach odciąĪających.
4.1.5. opis przyłącza wodociągowego wymiana pod placem
WymianĊ przyłacza pod placem projektuje siĊ z rur polietylenowych PEHD klasy 100 PN10
SDR17 Ø63x3,8 długoĞci L=63,0m. Przewody ułoĪyü z zagłĊbieniem podanym na profilu, na
10cm podsypce piaskowej. Rurociąg naleĪy obsypaü 30cm warstwą piasku płukanego.
Połączenie z istniejącą nieprzebudowywaną czĊĞcią przyłączy wykonywaü poprzez złącza
rurowe RR dn50.
Miejsca lokalizacji zasuw oznakowaü tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.
TrasĊ przebudowy przyłącza pokazano na rysunku S-1.
Przewody oznakowaü taĞmą oznacznikowo-sygnalizacyjną z wtopionym przewodem
stalowym - sygnalizacyjnym.
Rurociąg poddaü próbie ciĞnieniowej na szczelnoĞü i wytrzymałoĞü. CiĞnienie próbne 0,9
MPa, medium próbne woda, czas próby 1h. PróbĊ przeprowadziü zgodnie z PN-81/B-10725
oraz wytycznymi producenta rur. NastĊpnie wykonaü dezynfekcjĊ i płukanie rurociągu.
Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji naleĪy zdezynfekowaü za pomocą roztworów
wodnych wapna.
Po wykonaniu włączenia naleĪy przystąpiü do zasypywania wykopu zagĊszczając co 15cm.
Skrzynki uliczne do zasuw naleĪy montowaü na pierĞcieniach odciąĪających.
4.2.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej
ĝcieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone poprzez 2 przykanaliki do istniejących
studni na sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane są przyłącza kanalizacyjne PVC160 klasy
SN8.
StudniĊ na jednym z przykanalików wykonaü z PCV Ø425 i zwieĔczyü włązem D400
opartym na pierĞcieniu odciąĪającym. Włączenia kanałów do istniejących studni betonowych
naleĪy wykonaü poprzez tuleje szczelne. NaleĪy uwzglĊdniü miejsce na wylanie kinet. Kinety
naleĪy ukształtowaü z betonu B25 lub wyĪszego.

Przyłącza projektuje siĊ z rur PVC 160x4,7 klasy SN8 kielichowych łączonych na wcisk z
uszczelnieniem połączeĔ uszczelką dwuwargową z elastomeru. Przewody kanalizacyjne na
całej długoĞci układaü na zagĊszczonej podsypce piaskowej gruboĞci 10cm. Nad rurociągiem
przyłącza wykonaü obsypkĊ ochronną gr.30 cm z piasku wolnego od grud i kamieni. ObsypkĊ
wykonaü w dwóch etapach: I etap – ułoĪenie warstwy ochronnej bez przykrywania połączeĔ
rur, II etap – po próbie szczelnoĞci i odbiorze przez dysponenta sieci przykryü warstwą
ochronną pozostałe odcinki. Przyłącza układaü ze spadkiem wg rys. profili przyłączy
kanalizacyjnych z zagłĊbieniem podanym na profilach. Przy przejĞciu przewodów pod ławami
fundamentowymi budynku zastosowaü rury ochronne z rur stalowych uszczelnione
obustronnie pianką poliuretanową i manszetami.
RzĊdne studni włączeniowych naleĪy przed wykonaniem przyłączy zweryfikowaü pod
wzglĊdem zgodnoĞci z załoĪeniami projektowymi.
4.3.
Przyłącze ciepłownicze
Przyłącze ciepłownicze naleĪy przebudowaü z zastosowaniem rur preizolowanych stalowych
Logstor serie 1 Ø42,4,x110 (dn32/110) lub równowaĪnych.
NaleĪy stosowaü kolana 90 i kolana wejĞciowe prefabrykowane. Płaszcz łączyü z
zastosowaniem muf SXB lub innych zgrzewanych. Instalacja alarmowa powinna byü
połączona z istniejącą i wyprowadzona w pomieszczeniu wĊzła.
Przed mufowaniem naleĪy sprawdziü połączenia instalacji alarmowej.
W budynku po wejĞciu przyłącza przed zaworami odcinającymi naleĪy wykonaü by-pas z
zaworem dn15 wspawanym. By pas ma na celu moĪliwoĞü odciĊcia wĊzła przy pracującym w
okresie zimy przyłączu - woda wtedy nie zamarza na przyłączu.
Rurociągi naleĪy układaü na całej długoĞci na zagĊszczonej podsypce piaskowej gruboĞci
10cm. Nad rurociągiem przyłącza wykonaü obsypkĊ ochronną gr.30 cm z piasku wolnego od
grud i kamieni. ObsypkĊ wykonaü w dwóch etapach: I etap – ułoĪenie warstwy ochronnej bez
przykrywania połączeĔ rur, II etap – po próbie szczelnoĞci i odbiorze przez dysponenta sieci
przykryü warstwą ochronną pozostałe odcinki. Przyłącza układaü ze spadkiem wg rys. profili
przyłączy z zagłĊbieniem podanym na profilach.
4.4.
WĊzeł ciepła
Zaprojektowano kompaktowy wĊzeł ciepła jednofunkcyjny o mocy 55kW.
WĊzeł projektowany jest jako poĞredni z wymiennikiem płytowym LB 31-60 prod. Secespol
lub równowaĪny.
Parametry wymiennika ciepła:
Tz/Tp = 90/60oC
tz/tp = 70/50oC
dp sieü = 2,0 kPa (dt=30)
dp inst = 4,4 kPa (dt=20)
przewymiarowanie: 53%
WĊzeł wykonaü stosując rurociągi:
strona sieciowa: rury stalowe czarnye bez szwu przewodowe ze stali P235 Gh wg
PN-EN 10216+A2
strona instalacyjna: rury stalowe instalacyjne Ğrednie typ S ze szwem przewodowe łączone
poprzez spawanie gazowe lub elektryczne wg PN-74/H-74244.

Stosowaü izolacjĊ z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym o gruboĞciach:

ĝrednica
rurociągu

GruboĞü izolacji [mm]

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

20
20
30
30
40
50

20
20
30
30
40
50

Sterowanie wĊzła poprzez regulator pogodowy ECL
WĊzeł wykonaü w oparciu o rysunek technologiczny wĊzła cieplnego
WĊzeł wykonaü na ramie montaĪowej z kształtowników stalowych o wymiarach
zezwalających na wprowadzenie go w całoĞci do pomieszczenia wĊzła.
4.5.
WewnĊtrzna instalacja wodociągowa
Zaprojektowano instalacjĊ wody zimnej doprowadzającą wodĊ dla potrzeb bytowogospodarczych uĪytkowników budynku.
Zaprojektowaną instalacją naleĪy wykonaü z PEXc dla Ğrednic do Ø20 oraz rur
wielowarstwowych PEX/Al/PE dla Ğrednic Ø25mm prod. TECE lub równowaĪnych w
systemie zaciskowym.
W miejscach przejĞü przez Ğciany rurociągi układaü w tulejach ochronnych w przypadku
przejĞcia przewodu przez ĞcianĊ lub stop gdy przewód przechodzi przez pomieszczenia róĪnej
strefy poĪarowej naleĪy stosowaü przejĞcia p.poĪ. Przewody wody ciepłej naleĪy układaü nad
przewodami wody zimnej oraz pod instalacją elektryczną. Przewody rozprowadzające
prowadziü pod przyborami sanitarnymi dopasowując prowadzenie przewodów dla potrzeb
armatury stojącej przypadku umywalek i zlewozmywaków oraz Ğciennej w przypadku płuczek,
pisuarów i natrysków.
Jako armaturĊ stosowaü zawory kulowe gwintowane pnom=1 MPa.
Instalacja wodociągowa budynku zasilana bĊdzie z nowoprojektowanego przyłącza
wodociągowego.
Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem naleĪy izolowaü termicznie osłonkami
paroszczelnymi k-flex gr. odpowiednio dla Ğrednic:
rura przewodowa:
do dn25 - gruboĞü 20 mm.
dn32-50 - gruboĞü 30 mm
Przewody zimnej i ciepłej wody układane w posadzce i w bruzdach Ğciennych naleĪy izolowaü
termicznie otulinami z pianki polietylenowej gr. 6mm.

Opis instalacji wody ciepłej
Woda ciepła przygotowywana bĊdzie w podgrzewaczach elektrycznych.
Zaprojektowano 3 typy podgrzewaczy pojemnoĞciowych:
P1 - podumywalkowy ciĞnieniowy V=5dm3 z grzałką 1,5kW
P2 - Ğcienny wiszący ciĞnieniowy V=80dm3 z grzałką 1,5kW
P3 - Ğcienny wiszący ciĞnieniowy V=30dm3 z grzałką 1,5kW

4.6.
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
Poziomy, piony oraz podejĞcia kanalizacyjne wykonaü z rur PVC. W przejĞciach poziomów
kanalizacji sanitarnej przez Ğciany fundamentowe zastosowaü rury ochronne PVC. Na
przejĞciach przewodów pod ławami fundamentowymi stosowaü rury ochronne stalowe. Rury
przewodowe w rurach ochronnych układaü zgodnie z instrukcją producenta rur. Piony
kanalizacyjne naleĪy wyprowadziü rurą wywiewną ponad dach i zakoĔczyü kominkiem
wentylacyjnym lub zaworem napowietrzającym zgodnie z rysunkami. Piony w dolnej czĊĞci
przed wejĞciem pod posadzkĊ wyposaĪyü w rewizje.
ĝcieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną poprzez 2 nowoprojektowane przyłącza
kanalizacyjne z rur PVC 160 do istniejących studni na kanale Ğciekowym na działce
Inwestora.
PrzejĞcia instalacji przez Ğciany i stropy oddzielenia poĪarowego wymagają zastosowania
atestowanych przejĞü p.poĪ w postaci opasek i kołnierzy. PrzejĞcia instalacji muszą równaü siĊ
z odpornoĞcią ogniową przekraczanych przegród p.poĪ.
4.7.
Opis instalacji centralnego ogrzewania
Budynek zasilany bĊdzie w ciepło z sieci ciepłowniczej poprzez przebudowywane przyłącze
oraz projektowany wĊzeł c.o.
Instalacja c.o. zaprojektowana jest w systemie dwururowym, zamkniĊtym.
Parametry pracy instalacji c.o.: 70/50oC
Obliczeniowa moc proj. instalacji c.o.: 37,6 kW
InstalacjĊ c.o. naleĪy wykonaü z rur PEXc - rura grzewcza dla Ğrednic do Ø20 oraz rur
wielowarstwowych PEX/Al/PE dla Ğrednic Ø25mm prod. TECE lub równowaĪnych w
systemie zaciskowym.
Poziomy i piony prowadzone po wierzchu Ğcian i pod stropem naleĪy izolowaü termicznie
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym.
GruboĞü otuliny dobieraü naleĪy z tabeli:
ĝrednica
rurociągu

GruboĞü izolacji [mm]

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40

20
20
30
30
40

20
20
30
30
40

Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach Ğciennych naleĪy prowadziü w izolacji
termicznej gruboĞci 6mm.
PróbĊ szczelnoĞci naleĪy wykonaü pod ciĞnieniem 6bar przez okres 1h po wyrównaniu
temperatury wody z temperaturą otoczenia.
PrzejĞcia przez Ğciany naleĪy wykonywaü w rurach osłonowych pozwalających na przejĞcie
przewodów w izolacji stanowiącej ½ gruboĞci wymaganej. PrzejĞcia przez przegrody
budowlane oddzielające strefy poĪarowe naleĪy wykonywaü przy zastosowaniu zabezpieczeĔ
p.poĪ.

Mocowanie przewodów do grzejników typu V wykonaü za pomocą zaworu odcinającego
kątowego, umoĪliwiającego odłączenie grzejnika bez koniecznoĞci spustu zładu pozostałej
instalacji. W pomieszczeniach dobrano grzejniki stalowe z podejĞciem dolnym prod. VNH
Wałcz lub równowaĪne z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstĊpną. W
łazienkach na piĊtrze zaprojektowano grzejniki drabinkowe prod. VNH Wałcz Cosmo Art
Standard o wymiarach 40x110cm. Grzejniki łazienkowe naleĪy wyposaĪyü w zawór
termostatyczny kątowy z nastawą wstĊpną, typ F. Na powrocie z grzejnika łazienkowego
naleĪy stosowaü odcinający kątowy zawór bez nastawy, który umoĪliwia odłączenie grzejnika
przy pracy pozostałej czĊĞci instalacji. PodejĞcie pod grzejniki łazienkowe naleĪy wykonaü w
bruzdach Ğciennych w izolacji 6mm.
Na kaĪdym obwodzie z rodzielacza naleĪy instalowaü zawór regulacyjny z płynną nastawą
wstĊpną typ STAD prod. TA .
4.8.
Opis ogrzewania podłogowego
W pomieszczeniu wieĪy na parterze zaprojektowano ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe)
składające siĊ z 9-ciu płyt grzejnych.
Parametry pracy instalacji: 35/25oC
Obliczeniowa moc proj. instalacji ogrzewania podłogowego: 4,4 kW
Dobór oraz opis poszczególnych płyt, iloĞci wĊĪownic w kaĪdej płycie, rozstaw rur, oraz
wynikowa temperatura posadzki została podana na rysunkach.
InstalacjĊ ogrzewania podłogowego wykonaü z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE
prod. TeCe lub równowaĪnych. NaleĪy stosowaü rozdzielacz dn25 9-cio obwodowy z
przepływowskazami i regulacją przepływu.
W szafce na rozdzielacz naleĪy równieĪ zlokalizowaü układ pompowy z zaworem
tródrogowym mieszającym termostatycznym ESBE w zakresie nastaw 30-500C
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym poprzez termostat programowalny sterujący pracą
pompy ogrzewania podłogowego.
WysokoĞci warstw wykoĔczeniowych oraz dylatacje wykonaü zgodnie z wytycznymi
producenta przewodów stosowanych do ogrzewania podłogowego oraz projektem architektury
(gruboĞü wylewki betonowej z plastyfikatorem min. 5cm - zaleca siĊ 6cm).
Stosowaü taĞmy brzegowe przy Ğcianach oraz przy połączeniu płyt grzewczych.
Przy przejĞciach rur przez dylatacje płyt - rurociągi układaü w rurach ochronnych.
Rurociągi układaü na podkładzie z maty styropianowej z folią o gruboĞci 3-5cm. GruboĞü
maty dostosowaü do łącznej gruboĞci warstw zgodnie z projektem architektury. Folia powinna
umoĪliwiaü proste i łatwe wymiarowanie rozstawów rur zgodnie z projektem oraz umoĪliwiaü
pewne mocowanie klipsów do rur.
Po wykonaniu instalacjĊ naleĪy poddaü ciĞnieniowej próbie szczelnoĞci na ciĞnienie do 6,0 bar
„ na zimno ”, płukanie a nastĊpnie próbie na gorąco.
UWAGA:
NaleĪy zapewniü niezaleĪne zasilanie szafki ogrzewania podłogowego w prąd ~230V.
NaleĪy przewidzieü połączenie kablowe termostatu z armaturą szafki rozdzielaczowej.

4.9.

Opis instalacji c.t. (ciepła technologicznego)

Instalacja c.t. jako 1 z obwodów instalacji c.o. zaprojektowana jest w systemie pompowym,
dwururowym. Zasila ona nagrzewnice central wentylacyjnych CW1 i CW2.
Centrale wyposaĪone bĊdą w zawory trójdrogowe rozdzielające z siłownikami które naleĪy
zamówiü wraz z centralą wentylacyjną.
Parametry pracy instalacji: 70/50oC
Obliczeniowa moc proj. instalacji c.t.: 13,4 kW
InstalacjĊ c.t. naleĪy wykonaü z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE prod. TeCe lub
równowaĪnych.
W celu regulacji stosowaü zawory regulacyjne STAD.
Na by-pasach przy centralach montowaü zawory regulacyjne o oporach równych
nagrzewnicom central.
Rury instalacji c.t. prowadzone pod stropem i po wierzchu Ğcian naleĪy izolowaü termicznie
otulinami z wełny mineralnej z płaszczem z foli.
ĝrednica
rurociągu

GruboĞü izolacji [mm]

DN20
DN25

20
30

20
30

Przewody w posadzkach wykonaü z rur wielowarstwowych PEXc/AL/PE systemem TeCe lub
równowaĪnym. Rurociągi w posadzkach prowadziü w izolacji termicznej gruboĞci 6mm. Rury
naleĪy prowadziü bezpoĞrednio w izolacji termicznej podłóg, pod szlichtą betonową z
ogrzewaniem podłogowym a poza obszarem podłogówki w posadzce betonowej. Przed
zalaniem posadzek bezwzglĊdnie naleĪy dokonaü próby szczelnoĞci instalacji.
Przed wykonaniem izolacji naleĪy przeprowadziü płukanie i próbĊ szczelnoĞci instalacji.
Płukanie naleĪy wykonaü mieszaniną wody i sprĊĪonego powietrza prowadząc je do chwili
uzyskania w wodzie popłucznej zanieczyszczeĔ mniejszych niĪ 5 mg/dm3. NastĊpnie naleĪy
wykonaü próbĊ na ciĞnienie 0,6 MPa.
PróbĊ szczelnoĞci naleĪy wykonaü przez okres 1h po wyrównaniu temperatury wody z
temperaturą otoczenia. PróbĊ uznaje siĊ za udaną gdy nie stwierdzono spadku ciĞnienia na
manometrach oraz brak jest Ğladów wody na połączeniach. KaĪde połączenie naleĪy w trakcie
trwania próby sprawdziü.
PrzejĞcia przez Ğciany naleĪy wykonywaü w rurach osłonowych pozwalających na przejĞcie
przewodów w izolacji stanowiącej ½ gruboĞci.
Połączenie instalacji c.t. z centralami naleĪy wykonaü za pomocą elastycznych przewodów
(łączników kompensacyjnych) w celu odizolowania wibracyjnego instalacji od centrali
(nieprzenoszenia drgaĔ centrali na instalacjĊ). PrzejĞcia przez przegrody oddzielenia
poĪarowego wykonaü w przejĞciach p.poĪ. o odpornoĞci równej przegrodzie nie stosując rur
ochronnych tylko wypełnienia zgodne z wybranym systemem.

4.10.

Opis wentylacji mechanicznej

Cały budynek poza pomieszczeniem wĊzła cieplnego bĊdzie wentylowany mechanicznie
poprzez systemy nawiewno - wywiewne central wentylacyjnych (pomieszczenia wieĪy i parter
budynku) oraz systemami centralnej wentylacji wyciągowej jednorurowej (pomieszczenia
piĊtra budynku oprócz wieĪy).
Zapewniono minimalną iloĞü powietrza na poziomie zgodnym z normami wentylacyjnymi oraz
20m3/h na osobĊ lecz nie mniej niĪ 1,5 wymiany w pomieszczeniach pracowni oraz
pomieszczeĔ uĪytecznoĞci na parterze i we wieĪy.
4.10.1

Pomieszczenia parteru (wentylacja nawiewno - wywiewna)

Pomieszczenia parteru naleĪy wentylowaü mechanicznie za pomocą 2 układów wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła.
Zaprojektowano centrale wentylacyjne o wydajnoĞciach N/W=900/750 m3/h i N/W=905/755
m3/h przy sprĊĪach N/W=200Pa
Deficyt wywiewu kierowany jest do toalet z niezaleĪnym układem wentylacji wywiewnej.
Centrale posiadają wymiennik obrotowy oraz nagrzewnicĊ wtórną wodną o mocy 6,7kW.
CentralĊ zamawiaü z zaworem 3-drogowym i siłownikiem na nagrzewnicĊ wodną.
Zaprojektowano centrale Systemair TOPVEX TR03 HWH lub równowaĪne.
CzerpniĊ i wyrzutniĊ zlokalizowaü na szczycie budynku zgodnie z rysunkami wykonując
otwory otwornicą w istniejącym murze.
Układ przewodów naleĪy wykonaü wg projektu stosując przewody okrągłe sztywne z blachy
ocynkowanej a podejĞcia do nawiewników równieĪ z zastosowaniem przewodów elastycznych
tłumiących np. Sonoduct prod. Alnor lub Lindab.
Odcinki od central do czerpni oraz wyrzutni naleĪy przewody izolowaü termicznie izolacją z
kauczuku syntetycznego gr. min.30mm. IzolacjĊ naleĪy wykonaü jako paroszczelną w celu
niedopuszczenia do wykraplania wilgoci na zewnĊtrznej czĊĞci kanałów pobierających zimne
(-20°C) powietrze zewnĊtrze zimą i odprowadzających równieĪ mocno schłodzone (-10°C)
powietrze do wyrzutni.
Odcinki kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych ponad sufitami podwieszanymi
nie trzeba izolowaü.
Kanały na parterze naleĪy prowadziü nad sufitem podwieszanym zapewniając dostĊp do
przepustnic regulacyjnych. Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano nawiewniki
sufitowe prod. RDJ Klima lub równowaĪne o parametrach zapewniających nawiew i wywiew
powietrza w iloĞciach projektowanych dla akustyki <35dB. Nawiewniki naleĪy montowaü w
izolowanych skrzynkach rozprĊĪnych (wyrób rzemieĞlniczy na zamówienie).
W pomieszczeniu na parterze wieĪy ze wzglĊdu na duĪe wydatki z nawiewników
zaprojektowano nawiewniki CRL 200 zapewniające nawiew i wywiew znacznych iloĞci
powietrza przy stosunkowo małej obudowie oraz znikomych poziomach hałasu.
W pomieszczeniach socjalnych i mniej reprezentatywnych oraz dla małych wydatków moĪna
stosowaü anemostaty nawiewne i wywiewne KI, KU z regulowaną szczeliną talerza.
RegulacjĊ naleĪy wykonaü przepustnicami na kanałach.
Za kaĪdą centralą stosowaü tłumiki na nawiewie i wywiewie.

W toaletach zastosowano wentylatory Maico ER 60 GVZ pracujące w sposób ciągły z
wydajnoĞcią minimalną 35m3/h i włączające siĊ na tryb wyĪszy (62m3/h) w momencie
włączenia Ğwiatła. Wentylatory pracowaü bĊdą ze zwłoką czasową 6min. po wyłączeniu
Ğwiatła i z wybiegiem 50 sek. po załączeniu Ğwiatła. Stosowaü obudowy wentylatorów
standardowe wtynkowe z klapą zwrotną. Jako system kanałów naleĪy stosowaü rurociągi ze
stali ocynkowanej z połączeniami z uszczelką. Wyrzut powietrza naleĪy kierowaü ponad dach
w projektowanych kominach. Nawiew powietrza do pomieszczeĔ toalet poprzez kratki
wentylacyjne w dolnej czĊĞci drzwi o powierzchni 200cm2. ĝrednice kanałów oraz ich
lokalizacja zgodnie z załączonymi rysunkami.

4.10.2

Pomieszczenie piĊtra wieĪy (wentylacja nawiewno - wywiewna)

Pomieszczenie piĊtra w wieĪy naleĪy wentylowaü mechanicznie za pomocą wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła.
Zaprojektowano centrale wentylacyjną o wydajnoĞci N/W=900/900 m3/h przy sprĊĪach
N/W=200/100Pa
Centrala posiadają wymiennik obrotowy oraz nagrzewnicĊ wtórną elektryczną o mocy 3,0kW.
Zaprojektowano centrale Systemair TOPVEX TR03 EL lub równowaĪne.
CzerpniĊ i wyrzutniĊ zlokalizowaü na szczycie budynku w oknach doĞwietli na wymiar okna
jako wykonanie rzemieĞlnicze.
Układ przewodów naleĪy wykonaü wg projektu stosując przewody okrągłe sztywne z blachy
ocynkowanej i rozprowadzając kanały na antresoli nieuĪytkowej.
Odcinki od central do czerpni oraz wyrzutni a takĪe odcinki nawiewu i wywiewu w
pomieszczeniu technicznym naleĪy izolowaü termicznie izolacją z kauczuku syntetycznego gr.
min.30mm. IzolacjĊ naleĪy wykonaü jako paroszczelną w celu niedopuszczenia do
wykraplania wilgoci na zewnĊtrznej czĊĞci kanałów pobierających zimne (-20°C) powietrze
zewnĊtrze zimą i odprowadzających równieĪ mocno schłodzone (-10°C) powietrze do
wyrzutni.
Odcinki kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na antresoli w pom. ogrzewanym
nie trzeba izolowaü.
Jako nawiewniki zaprojektowano nawiewniki sufitowe CRL 200 zapewniające nawiew i
wywiew znacznych iloĞci powietrza przy stosunkowo małej obudowie oraz znikomych
poziomach hałasu.
Jako wywiew zaprojektowano osiatkowany wylot Ø315 na antresoli w miejscu niewidocznym.
Sterownik centrali lokalizowaü na poziomie 1 piĊtra.
Za centralą stosowaü tłumiki na nawiewie.

4.10.3

Pomieszczenie piĊtra - wentylacja centralna jednorurowa wywiewna

W pomieszczeniach pracowni na piĊtrze w obu bryłach zaprojektowano niezaleĪny system
wentylacji jednorurowej wywiewnej prod. MAICO zgodny z DIN 18017-3.
Jeden system rurowy obsługiwaü bĊdzie pomieszczenia pracowni a drugi niezaleĪnie
pomieszczenia łazienek.
Nawiew powietrza do pomieszczeĔ poprzez regulowane nawiewniki w oknach połaciowych w
pomieszczeniach pracowni.

W pomieszczeniach uĪytkowych (pracowniach) zastosowano wentylatory Maico ER 60
sterowanych włącznikami 0/I/II pracujące z wydajnoĞcią 35m3/h na I biegu oraz 62m3/h na II
biegu. Stosowaü obudowy wentylatorów standardowe wtynkowe z klapą zwrotną.
W łazienkach zastosowano wentylatory Maico ER 60 GVZ pracujące w sposób ciągły z
wydajnoĞcią minimalną 35m3/h i włączające siĊ na tryb wyĪszy (62m3/h) w momencie
włączenia Ğwiatła. Wentylatory pracowaü bĊdą ze zwłoką czasową 6min. po wyłączeniu
Ğwiatła i z wybiegiem 50 sek. po załączeniu Ğwiatła. Wentylatory wykonane są w kategorii X5
zezwalającej na montaĪ w odległoĞci mniejszej niĪ 0,6m od natrysków lecz naleĪy unikaü
montaĪu bezpoĞredniego nad kabinami. Nawiew powietrza do pomieszczeĔ łazienek poprzez
kratki wentylacyjne w dolnej czĊĞci drzwi o powierzchni 200cm2
Stosowaü obudowy wentylatorów standardowe wtynkowe z klapą zwrotną.
Jako system kanałów naleĪy stosowaü rurociągi ze stali ocynkowanej z połączeniami z
uszczelką. Wyrzut powietrza naleĪy kierowaü ponad dach w projektowanych kominach.
ĝrednice kanałów oraz ich lokalizacja zgodnie z załączonymi rysunkami.
5. Warunki wykonania i montaĪu
CałoĞü instalacji naleĪy wykonaü zgodnie z :
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaĪowych
czĊĞü
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe
- Przepisami B.H.P.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (jednolity
tekst Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz. 690),
CałoĞü robót powinna byü wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.
Urządzenia technologiczne takie jak zawory i urządzenia AKPiA naleĪy montowaü zgodnie z
wytycznymi producentów i powinny posiadaü wymagane przepisami atesty i dopuszczenia na
rynek polski.
Opracował:
mgr inĪ. Bartosz Macikowski
upr. bud. WAM/0124/PWOS/06
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ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ ŽďǁŽĚſǁ ǌŽƐƚĂųǇ ŽŬƌĞƑůŽŶĞ ǁ ĐǌħƑĐŝ ƌǇƐƵŶŬŽǁĞũ͘ ^ƉŽƐſď ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ
ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶŽǌŐŽĚŶŝĞǌŶŽƌŵČ^WͲͲϬϬϮ͘
• WƌǌĞǁŽĚǇƉƌŽǁĂĚǌŝđƉͬƚ͕ƉƌŽǁĂĚǌŝđǁǌĚųƵǏƑĐŝĂŶ͕ƉƌǌǇƐƵĨŝĐŝĞǁƐƚƌĞĨŝĞŐſƌŶĞũͣ^,ͲŐ͟ʹϯϬĐŵ
ŽĚ ŐŽƚŽǁĞũ ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ ƐƵĨŝƚƵ ŝ ǁ ƐƚƌĞĨŝĞ ĚŽůŶĞũ ͣ^,ͲĚ͟ Ͳ ϯϬĐŵ ŽĚ ŐŽƚŽǁĞũ ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ
ƉŽĚųŽŐŝ͕ƚƌĂƐǇƉƌǌĞǁŽĚſǁĚŽƐƚŽƐŽǁĂđĚŽƐǇƚƵĂĐũŝŶĂĞƚĂƉŝĞďƵĚŽǁǇ͘
• WƌǌĞǁŽĚǇƉƌŽǁĂĚǌŝđǁŽƐųŽŶĂĐŚƌƵƌŽǁǇĐŚůƵďǁůŝƐƚǁĂĐŚŝŶƐƚĂůĂĐǇũŶǇĐŚ͘
• WƌǌĞǁŽĚǇƉƌŽǁĂĚǌŝđǁƵǌŐŽĚŶŝĞŶŝƵǌƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞŵŬŽŶƐĞƌǁĂƚŽƌĂǌĂďǇƚŬſǁŶĂďƵĚŽǁŝĞ͘
/ůŽƑđƉƵƐǌĞŬŝŶƐƚĂůĂĐǇũŶǇĐŚŶĂůĞǏǇǌƌĞĚƵŬŽǁĂđĚŽŵŝŶŝŵƵŵ͘^ƚŽƐŽǁĂđƉƵƐǌŬŝW<ǌĚĞŬůĞŵŵĂƐŬƵũČĐǇŵ
ĚŽ ųČĐǌĞŶŝĂ ƉƌǌĞǁŽĚſǁ͕ Ă ǁ ųĂǌŝĞŶŬĂĐŚ ůƵď ŶĂ ŬŽƌǇƚŬĂĐŚ ƐƚŽƐŽǁĂđ ƉƵƐǌŬŝ Ϯ< /Wϱϱͬ/Wϲϱ͘ BČĐǌŶŝŬŝ
ŝƉƌǌǇĐŝƐŬŝŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂŝŶƐƚĂůŽǁĂđŶĂǁǇƐ͘ϭ͕ϯŵŽĚƉŽƐĂĚǌŬŝ͘
Žďſƌ ƉŽǌŝŽŵƵ ŶĂƚħǏĂŶŝĂ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂ ĚŽŬŽŶĂŶŽ ǁ ŽƉĂƌĐŝƵ Ž ŶŽƌŵħ WEͲE ϭϮϰϲϰͲϭ͗ϮϬϭϮ ͣ_ǁŝĂƚųŽ
ŝ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĞ͗ KƑǁŝĞƚůĞŶŝĞŵŝĞũƐĐ ƉƌĂĐǇ ĐǌħƑđ ϭ͗ DŝĞũƐĐĂ ƉƌĂĐǇǁĞ ǁŶħƚƌǌĂĐŚ͘͟WƌǌǇũħƚŽ ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞ
ƉŽǌŝŽŵǇŶĂƚħǏĞŶŝĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞŐŽ͗
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^ĂůĂďŝƵƌŽǁĞͲϯϬϬůǆ͕ĚŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝƐŬƉƌĂĐǇŶĂϱϬϬůǆƉŽƉƌǌĞǌǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŶƉ͘ůĂŵƉ
ďŝƵƌŽǁǇĐŚ
• <ŽƌǇƚĂƌǌʹϭϬϬůǆ
• DĂŐĂǌǇŶǇʹϮϬϬůǆ
• tʹϮϬϬůǆ
'ŶŝĂǌĚĂǁƚǇŬŽǁĞǁǁħǌųĂĐŚƐĂŶŝƚĂƌŶǇĐŚ͕ųĂǌŝĞŶŬĂĐŚ͕ǁŬŽƚųŽǁŶŝĂĐŚ͕ǁƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂĐŚǁŝůŐŽƚŶǇĐŚŝ
ŽĚƵǏǇŵƉŽǌŝŽŵŝĞǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂƐƚŽƐŽǁĂđŚĞƌŵĞƚǇĐǌŶĞŽƐƚŽƉŶŝƵŽĐŚƌŽŶǇŵŝŶ͘/WϰϰŶĂŚсϭ͕ϯŵĂ
ǁ ƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚ ƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂĐŚ ƐƚŽƐŽǁĂđ ŐŶŝĂǌĚĂ ǌǁǇŬųĞ ŶĂ ŚсϬ͕ϯŵ͘ ZŽǌŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞ ŐŶŝĂǌĚ
ǁƚǇŬŽǁǇĐŚŝųČĐǌŶŝŬſǁĚŽƐƚŽƐŽǁĂđĚŽƉŽƚƌǌĞď/ŶǁĞƐƚŽƌĂŶĂĞƚĂƉŝĞďƵĚŽǁǇ͘
•

ϭ͘ϲ/ŶƐƚĂůĂĐũĂĂǁĂƌǇũŶĞŐŽŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂĞǁĂŬƵĂĐǇũŶĞŐŽ
/ŶƐƚĂůĂĐũħ ĂǁĂƌǇũŶĞŐŽ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂ ĞǁĂŬƵĂĐǇũŶĞŐŽ ǁǇŬŽŶĂđ ƉƌǌĞǁŽĚĞŵ ŬĂďĞůŬŽǁǇŵ͕ ŵŝĞĚǌŝĂŶǇŵ
ƚǇƉƵzzƉͬϳϱϬsϯǆϭ͕ϱŵŵϮŝƉƌŽǁĂĚǌŝđƉͬƚŽƌĂǌǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂůĞĐĞŶŝĂŵŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂŬŽŶƐĞƌǁĂƚŽƌĂ
ǌĂďǇƚŬſǁ ŶĂ ďƵĚŽǁŝĞ͘ ^ƚŽƐŽǁĂđ ƚǇƉǇ ŽƉƌĂǁ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ƌǇƐƵŶŬĂŵŝ ;ŽƉƚǇŬĂ ĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶĂ ĚŽ
ŽƑǁŝĞƚůĂŶĞŐŽŽďƐǌĂƌƵͿ͘KƉƌĂǁǇĂǁĂƌǇũŶĞŽŵŝŶ͘ĐǌĂƐŝĞƑǁŝĞĐĞŶŝĂϭŚ͘ĂƉĞǁŶŝđĂǁĂƌǇũŶĞŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĞ
ĞǁĂŬƵĂĐǇũŶĞǌŐŽĚŶĞǌŶŽƌŵČWEͲEϭϴϯϴ͗ϮϬϬϱ͗ĚƌŽŐŝĞǁĂŬƵĂĐǇũŶĞшϭůǆ͕ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝĞŽƚǁĂƌƚĞшϬ͕ϱůǆ͕
ĚŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĞ ŚǇĚƌĂŶƚſǁ ƉŽǌĂ ĚƌŽŐĂŵŝ Ğǁ͘ шϱůǆ͘ KƉƌĂǁǇ ĞǁĂŬƵĂĐǇũŶĞ ŬŝĞƌƵŶŬŽǁĞ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂđ ǌ
ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŵƉŝŬƚŽŐƌĂŵĞŵ͘^ƚŽƐŽǁĂđŽƉƌĂǁǇƉŽƐŝĂĚĂũČĐĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǌŐŽĚŶŽƑĐŝ͘
ϭ͘ϳ/ŶƐƚĂůĂĐũĞƚĞůĞƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ
WƌŽũĞŬƚƵũĞƐŝħŽďŝĞŬƚǁǇƉŽƐĂǏǇđǁ͗
• /ŶƐƚĂůĂĐũħŽŬĂďůŽǁĂŶŝĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂůŶĞŐŽ͗
o ^ƚŽƐŽǁĂđŬĂďůĞhdWϰǆϮǆϬ͕ϱŬĂƚ͘ϲ
o 'ŶŝĂǌĚŽŬŽŷĐŽǁĞͣϮǆZ:Ͳϰϱ͟
WƵŶŬƚǇƐƚƌǇďƵĐǇũŶǇ'W͗
o ůŽŬĂůŝǌŽǁĂŶǇ ǁ ƉŽŵ͘ ƉƌĂĐŽǁŶŝĂ ŽƌŐĂŶŝƐƚǇ͕ ǁ ƐǌĂĨŝĞ ƌĂĐŬ ϭϵ͟ ƌŽǌŵŝĂƌ ǁŐ ƉŽƚƌǌĞď͕
ǁǇƉŽƐĂǏŽŶČǁƉĂƚĐŚƉĂŶĞůĞ͕ƉĂƚĐŚĐŽƌĚǇŝƐǁŝƚĐŚ
o Ž'WĚŽƉƌŽǁĂĚǌŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŝŶƐƚĂůĂĐũĞŽŬĂďůŽǁĂŶŝĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂůŶĞŐŽ͕
o WƌǌĞǁŽĚǇ ǁ ƐǌĂĨŝĞ ǌĂŬŽŷĐǌǇđ ŶĂ ƉĂƚĐŚƉĂŶĞůĂĐŚ ϮϰƉŽƌƚ͕͘ ƉŽųČĐǌǇđ ƉĂƚĐŚŽƌĚĂŵŝ ǌĞ
ƐǁŝƚĐŚĞŵ
o ^ǌĂĨħ'WǁǇƉŽƐĂǏǇđǁƐǁŝƚĐŚǌǁĞũƑĐŝĂŵŝƑǁŝĂƚųŽǁŽĚŽǁǇŵŝ͘
• tŵŝĞũƐĐƵǁƐŬĂǌĂŶǇŵǁǇŬŽŶĂđƐŬƌǌǇŶŬħŬĂďůŽǁČ^tEϭϬ^ǌųČĐǌſǁŬČϭϬʹƉĂƌŽǁČϵϴũĂŬŽ
ƉƵŶŬƚĚŽƐƚħƉŽǁǇKW>Ϳ͘

ϭ͘ϴ'ųſǁŶǇǁǇųČĐǌŶŝŬƉŽǏĂƌŽǁǇ
tƌŽǌĚǌŝĞůŶŝĐǇŐųſǁŶĞũďƵĚǇŶŬƵǌĂŝŶƐƚĂůŽǁĂŶǇďħĚǌŝĞǁǇųČĐǌŶŝŬŐųſǁŶǇǌĐĞǁŬČǁǇďŝũĂŬŽǁČ
ĚŽĐĂųŬŽǁŝƚĞŐŽǁǇųČĐǌĞŶŝĂŶĂƉŝħĐŝĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌĂųČĐǌĞŶŝĂƉƌǌǇĐŝƐŬƵƉƉŽǏ͘ĂųČĐǌĞŶŝĞƉƌǌǇĐŝƐŬƵƉƉŽǏ͘
ŵƵƐŝƉŽǁŽĚŽǁĂđĐĂųŬŽǁŝƚĞǁǇųČĐǌĞŶŝĞŶĂƉŝħĐŝĂ;ƉŽǌĂĞǁĞŶƚƵĂůŶǇŵŝŽďǁŽĚĂŵŝǁǇŵĂŐĂũČĐǇŵŝƉƌĂĐǇ
ƉƌǌǇƉŽǏĂƌǌĞͿ͘
WƌǌĞĐŝǁƉŽǏĂƌŽǁǇ ǁǇųČĐǌŶŝŬ ;ųČĐǌŶŝŬͿ ƉƌČĚƵ ǌĂŝŶƐƚĂůŽǁĂđ ǁ ƉŽďůŝǏƵ ŐųſǁŶǇĐŚ ǁĞũƑđ ĚŽ
ďƵĚǇŶŬƵ͘'ųſǁŶǇǁǇųČĐǌŶŝŬƉƌǌĞĐŝǁƉŽǏĂƌŽǁǇŽǌŶĂĐǌǇđŝŽƉŝƐĂđǌŐŽĚŶŝĞǌƉŽůƐŬŝŵŝŶŽƌŵĂŵŝ͘
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ϭ͘ϵKĐŚƌŽŶĂŽĚŐƌŽŵŽǁĂ
/ƐƚŶŝĞũČĐČŝŶƐƚĂůĂĐũħŽĚŐƌŽŵŽǁČǌĚĞŵŽŶƚŽǁĂđ͕ĂǁũĞũŵŝĞũƐĐĞǁǇŬŽŶĂđŶŽǁČŝŶƐƚĂůĂĐũħŽĚŐƌŽŵŽǁČ
ǌŐŽĚŶŝĞǌWEͲEϲϮϯϬϱ͘

ǁŽĚǇ ƉŽǌŝŽŵĞ ʹ  ŶĂůĞǏǇ ǁǇŬŽŶĂđ ǌǁŽĚǇ ƉŽǌŝŽŵĞ ǌ ĚƌƵƚƵ &ĞŶ Ĩŝϴ ŵŽĐŽǁĂŶĞŐŽ ŶĂ
ƵĐŚǁǇƚĂĐŚŶĂƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝĚĂĐŚƵ͘

ǁŽĚǇ ƉŝŽŶŽǁĞ Ͳ ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞ ĐŚƌŽŶŝđ ǌĂ ƉŽŵŽĐČ ǌǁŽĚſǁ ƉŝŽŶŽǁǇĐŚ
ŝǌŽůŽǁĂŶǇĐŚŽǁǇƐŽŬŽƑĐŝƉŽĚĂŶĞũŶĂƌǇƐ͘ŝŶƐƚĂůĂĐũŝŽĚŐƌŽŵŽǁĞũ͘

WƌǌĞǁŽĚǇ ŽĚƉƌŽǁĂĚǌĂũČĐĞ ʹ ƉƌŽǁĂĚǌŝđ ǁ ĞůĞǁĂĐũŝ ǁ ŽĐŚƌŽŶŶĞũ ƌƵƌǌĞ Ws͕ ųČĐǌǇđ ǌ
ƉƌǌĞǁŽĚĞŵƵǌŝĞŵŝĂũČĐǇŵǁǌųČĐǌƵŬŽŶƚƌŽůŶǇŵ͘

WƌǌĞǁſĚ ƵǌŝĞŵŝĂũČĐǇ ʹ ƐƉƌĂǁĚǌŝđ ƐƚĂŶ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ ƵǌŝŽŵƵ ŝ ĐĂųĞũ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ ƵǌŝĞŵŝĂũČĐĞũ͘
hǌǇƐŬĂđƌĞǌǇƐƚĂŶĐũħƵǌŝĞŵŝĞŶŝĂZфϭϬё͕ǁƌĂǌŝĞƉŽƚƌǌĞďǇƐƚŽƐŽǁĂđďĞĚŶĂƌŬħ&ĞŶϯϬǆϰƉŽųČĐǌŽŶČǌ
ŝƐƚŶŝĞũČĐǇŵƵǌŝŽŵĞŵŽƌĂǌƵǌŝŽŵǇƉŝŽŶŽǁĞƐǌƉŝůŬŽǁĞ͘
WŽǁǇŬŽŶĂŶŝƵŝŶƐƚĂůĂĐũŝǁǇŬŽŶĂđƉŽŵŝĂƌƌĞǌǇƐƚĂŶĐũŝƵǌŝĞŵŝĞŷŝĐŝČŐųŽƑĐŝƉƌǌĞǁŽĚſǁŽĚŐƌŽŵŽǁǇĐŚ͘
ϭ͘ϭϬKĐŚƌŽŶĂƉƌǌĞĐŝǁƉƌǌĞƉŝħĐŝŽǁĂ
t ĐĞůƵ ŽĐŚƌŽŶǇ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ ƉƌǌĞĚ ƉƌǌĞƉŝħĐŝĂŵŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌǇĐǌŶǇŵŝ ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶĞ ǌŽƐƚĂŶČ
ŽŐƌĂŶŝĐǌŶŝŬŝƉƌǌĞƉŝħđǁƌŽǌĚǌŝĞůŶŝĐǇ͘
ϭ͘ϭϭKĐŚƌŽŶĂŽĚƉŽƌĂǏĞŷ
Ž ŽĐŚƌŽŶǇ ƉƌǌĞĚ ĚŽƚǇŬŝĞŵ ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŵ ǁ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞũ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶŽ  ƵǏǇĐŝĞ
ŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͗ŝǌŽůŽǁĂŶŝĞĐǌħƑĐŝĐǌǇŶŶǇĐŚ͕ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŽďƵĚſǁŝƉƌǌĞŐƌſĚ;ŵŝŶ͘/WϮyͿ͘
KĐŚƌŽŶĂ ƉƌǌĞĚ ĚŽƚǇŬŝĞŵ ƉŽƑƌĞĚŶŝŵ ǁ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞũ ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ ũĞƐƚ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĂ ƉƌǌǇ ƵǏǇĐŝƵ
ŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ ƑƌŽĚŬſǁ͗ ƐĂŵŽĐǌǇŶŶĞ ǁǇųČĐǌĞŶŝĞ ǌĂƐŝůĂŶŝĂ ǁ ƵŬųĂĚǌŝĞ dEͲ^͕ ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ ƵƌǌČĚǌĞŷ //
ŬůĂƐǇ ŽĐŚƌŽŶŶŽƑĐŝ ůƵď ŝǌŽůĂĐũŝ ƌſǁŶŽǁĂǏŶĞũ͕ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ ŽĐŚƌŽŶǇ ĚŽĚĂƚŬŽǁĞũ ;ǁǇųČĐǌŶŝŬŝ
ƌſǏŶŝĐŽǁŽƉƌČĚŽǁĞŽǌŶĂŵŝŽŶŽǁǇŵƌſǏŶŝĐŽǁǇŵƉƌČĚǌŝĞǌĂĚǌŝĂųĂŶŝĂϯϬŵͿ͘WŽǁǇŬŽŶĂŶŝƵŝŶƐƚĂůĂĐũŝ
ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ ǁ ŽďŝĞŬĐŝĞ ŽƐŽďĂ ƵƉƌĂǁŶŝŽŶĂ ƉŽǁŝŶŶĂ ǁǇŬŽŶĂđ ƉŽŵŝĂƌǇ ƐƉƌĂǁĚǌĂũČĐĞ ƐŬƵƚĞĐǌŶŽƑĐŝ
ŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌĞĐŝǁƉŽƌĂǏĞŶŝŽǁĞũ͘

hǁĂŐŝ͗
ϭ
ĂųŽƑđ ǁǇŬŽŶĂđ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ŶŝŶŝĞũƐǌǇŵ ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵ͕ ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝ ƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝ ŝ
ŶŽƌŵĂŵŝ͘
Ϯ
tƐǌǇƐƚŬŝĞ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂųǇ ƉŽǁŝŶŶǇ ŵŝĞđ ĂƚĞƐƚ ĚŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐǇ ĚŽ ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ
ǁďƵĚŽǁŶŝĐƚǁŝĞ͘
ϯ
WŽǁǇďƵĚŽǁĂŶŝƵƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇĐŚƵƌǌČĚǌĞŷŶĂůĞǏǇƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝđƉƌſďǇŝƉŽŵŝĂƌǇǁƚǇŵ
ŬŽŵƉůĞƚŶĞƉŽŵŝĂƌǇŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌĞĐŝǁƉŽƌĂǏĞŶŝŽǁĞũ͘
ϰ
tǇŬŽŶĂđƉƌſďŶĞƵƌƵĐŚŽŵŝĞŶŝĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚŝŶƐƚĂůĂĐũŝǁŽďŝĞŬĐŝĞ͘
ϱ
ĂųŽƑđƌŽďſƚǁǇŬŽŶĂđǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉƌǌĞƉŝƐſǁďŚƉŝƉƉŽǏ͘
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ϭ͘ϭϮKďůŝĐǌĞŶŝĂ
^ƉƌĂǁĚǌĞŶŝĞŬĂďůĂǌĂƐŝůĂũČĐĞŐŽŶĂŽĚĐŝŶŬƵĚŽZ'
WhсϮϲtͲǌĂųŽǏŽŶĂŵŽĐƐǌĐǌǇƚŽǁĂ
/сϮϲϬϬϬͬ 3 * 0,9 * 400 сϰϭ͕ϲͲWƌČĚŽďůŝĐǌĞŶŝŽǁǇ
ŽďſƌǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂĚųƵŐŽƚƌǁĂųČŽďĐŝČǏĂůŶŽƑđƉƌČĚŽǁČ͘
/͛ш/
ŐĚǌŝĞ͕
/͛сĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĂĚųƵŐŽƚƌǁĂųĂŽďĐŝČǏĂůŶŽƑđƉƌČĚŽǁĂƉƌǌĞǁŽĚƵ͕ƵǁǌŐůħĚŶŝĂũČĐƐƉŽƐſďũĞŐŽƵųŽǏĞŶŝĂŝ
ŝůŽƑđƐǇƐƚĞŵſǁŬĂďůŽǁǇĐŚ
/сƉƌČĚŽďůŝĐǌĞŶŝŽǁǇ
ϵϵшϰϭ͕ϲ
^ƉƌĂǁĚǌŽŶŽŬĂďĞůz<zϰǆϮϱŵŵϮǁǌŝĞŵŝ͕ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶŽƌĞǌĞƌǁħŵŽĐǇ͘
^ƉƌĂǁĚǌĞŶŝĞǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƉƌǌĞĐŝČǏĞŶŝŽǁǇĐŚ͗
/ч/Ŷч/
ŐĚǌŝĞ͕
/сŽďĐŝČǏĂůŶŽƑđĚųƵŐŽƚƌǁĂųĂƉƌǌĞǁŽĚƵ͕/шŬϮΎ/Ŷͬϭ͕ϰϱсϱϱ
/сƉƌČĚŽďůŝĐǌĞŶŝŽǁǇ
/ŶсƉƌČĚǌŶĂŵŝŽŶŽǁǇƵƌǌČĚǌĞŶŝĂǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĂũČĐĞŐŽ
ŬϮʹǁƐƉſųĐǌǇŶŶŝŬŬƌŽƚŶŽƑĐŝƉƌČĚƵǌŶĂŵŝŽŶŽǁĞŐŽǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶĞŐŽǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ;ĚůĂ
ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶǇĐŚƌŽǌųČĐǌŶŝŬſǁϭ͕ϲͿ
/ĚĚͲʹĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĂĚųƵŐŽƚƌǁĂųĂŽďĐŝČǏĂůŶŽƑđƉƌǌĞǁŽĚƵǁŐŶŽƌŵǇWEͲ/ϲϬϯϲϰͲϱͲϱϮϯ
/͛ǌʹĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĂĚųƵŐŽƚƌǁĂųĂŽďĐŝČǏĂůŶŽƑđƉƌČĚŽǁĂƉƌǌĞǁŽĚƵ͕ƵǁǌŐůħĚŶŝĂũČĐƐƉŽƐſďũĞŐŽƵųŽǏĞŶŝĂ
ŝŝůŽƑđƐǇƐƚĞŵſǁŬĂďůŽǁǇĐŚ
ϰϭ͕ϲчϱϬчϱϱͲǁĂƌƵŶĞŬƐƉĞųŶŝŽŶǇ
/͛х/






ϵϵхϱϱͲǁĂƌƵŶĞŬƐƉĞųŶŝŽŶǇ

KďůŝĐǌĞŶŝĂŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂ
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/E&KZD:KdzW/F^dt/K,ZKEzZKt/
K/<dhKt>Ez͗
Wd: hzE<h ^dZ: tKKtE/ E >
/B>EK_/<h>dhZ>E:&͘/͘<ʹͣtKKtE/^dh</͟
Z^hKtz͗

Ěǌ͘ŶƌϭϬϴŽďƌ͘ϲƵů͘<ĂƚĞĚƌĂůŶĂ͕ϭϰͲϱϯϬ&ƌŽŵďŽƌŬ

/Et^dKZ͗

ZzD^<KͲ <dK>/< WZ&/ W͘t͘ tE/Kt/%/
E:_t/%d^: DZz/ WEEz t &ZKDKZ<h͕ Ƶů͘
<dZ>Eϲ͕ϭϰͲϱϯϬ&ZKDKZ<


ϭ͘ ĂŬƌĞƐƌŽďſƚ͗
ϭ͘ϭ͘ tǇŬŽŶĂŶŝĞƌŽďſƚĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ
ϭ͘Ϯ͘ tǇŬŽŶĂŶŝĞƉƌſďŝďĂĚĂŷ
Ϯ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĞŽďŝĞŬƚǇďƵĚŽǁůĂŶĞ͗
Ϯ͘ϭ͘ ƵĚǇŶĞŬŝƐƚŶŝĞũČĐǇ
Ϯ͘Ϯ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĞƐŝĞĐŝƵǌďƌŽũĞŶŝĂƚĞƌĞŶƵ
Ϯ͘ϯ͘ >ŝŶŝĂŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĂŶŝƐŬŝĞŐŽŶĂƉŝħĐŝĂ
ϯ͘ ůĞŵĞŶƚǇ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƚĞƌĞŶƵ ŵŽŐČĐĞ ƐƚǁĂƌǌĂđ ǌĂŐƌŽǏĞŶŝĞ ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ ŝ ǌĚƌŽǁŝĂ
ůƵĚǌŝ͗
ϯ͘ϭ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĞƐŝĞĐŝĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶĞŶŝƐŬŝĞŐŽŶĂƉŝħĐŝĂʹŬĂďůŽǁĞŝŶĂƉŽǁŝĞƚƌǌŶĞ
ϯ͘Ϯ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĞƐŝĞĐŝŐĂǌŽǁĞ͕ŬĂŶĂůŝǌĂĐǇũŶĞ͕ĐŝĞƉųŽǁŶŝĐǌĞ
ϯ͘ϯ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĂƐŝĞđƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶĂ
ϰ͘ WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶĞǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂǁǇƐƚħƉƵũČĐĞƉŽĚĐǌĂƐƌĞĂůŝǌĂĐũŝƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ͗
ϰ͘ϭ͘ WƌĂĐĂǁƉŽďůŝǏƵƵƌǌČĚǌĞŷĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚǇĐǌŶǇĐŚ
ϰ͘Ϯ͘ WƌĂĐĂƉŽĚŶĂƉŝħĐŝĞŵ
ϰ͘ϯ͘ WƌĂĐĂŶĂǁǇƐŽŬŽƑĐŝ
ϰ͘ϰ͘ WƌĂĐĂƵƌǌČĚǌĞŷĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝĐǌŶǇĐŚ
ϰ͘ϱ͘ dƌĂŶƐƉŽƌƚŵĂƚĞƌŝĂųſǁ
ϱ ^ƉŽƐſď ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ ŝŶƐƚƌƵŬĐũŝ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ƉƌǌĞĚ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞŵ ĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ƌŽďſƚ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌŶǇĐŚ͗
ϱ͘ϭ͘ ĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ ƉƌǌĞĚ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞŵ ĚŽ ƉƌĂĐ ŶĂůĞǏǇ ǌĂƉŽǌŶĂđ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ǌ ǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂŵŝ
ǁǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝŽŶǇŵŝǁƉŬƚ͘ϰ͕ŽƌĂǌƵĚǌŝĞůŝđŝŶƐƚƌƵŬƚĂǏƵǌǌĂŬƌĞƐƵƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƌŽďſƚǁųČĐǌŶŝĞ
ǌǁǇŬŽŶĂŶŝĞŵǁƉŝƐƵĚŽĚǌŝĞŶŶŝŬĂďƵĚŽǁǇ͘
ϲ



_ƌŽĚŬŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞ ǌĂƉŽďŝĞŐĂũČĐĞ ŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽŵ ǁǇŶŝŬĂũČĐǇŵ ǌ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂƌŽďſƚďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚǁƐƚƌĞĨĂĐŚƐǌĐǌĞŐſůŶĞŐŽǌĂŐƌŽǏĞŶŝĂǌĚƌŽǁŝĂ͘
ϲ͘ϭ͘WƌĂĐĞǁǇŬŽŶǇǁĂđƉŽƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵŵŝĞũƐĐĂƉƌĂĐǇ
ZŽďŽƚǇƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂǁĐǌĞ͗
ͲtǇƚǇĐǌĞŶŝĞ͕ŽǌŶĂŬŽǁĂŶŝĞŝǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞŵŝĞũƐĐĂƉƌĂĐǇ͖
ͲĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞĂƉĂƌĂƚƵƌǇƉƌǌĞĚǁųČĐǌĞŶŝĞŵŶĂƉŝħĐŝĂ
ͲdĂďůŝĐĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĂ͖
ͲŶĂŬŝŽƐƚƌǌĞŐĂũČĐĞ͖
Ͳ^ƚŽƐŽǁĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁŽĐŚƌŽŶǇŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞũ͖
ͲKǌŶĂŬŽǁĂŶŝĞƚĂďůŝĐĂŵŝƚǇƉƵ͖ŶŝĞǁųČĐǌĂđ͕ƚĞƌĞŶďƵĚŽǁǇǌĂŬĂǌǁƐƚħƉƵ
ϲ͘Ϯ͘WƌĂĐĞǁƉŽďůŝǏƵƵƌǌČĚǌĞŷŶŝƐŬŝĞŐŽŝƑƌĞĚŶŝĞŐŽŶĂƉŝħĐŝĂǁǇŬŽŶǇǁĂđŶĂƉŽůĞĐĞŶŝĞ
ϲ͘ϯ͘ Ž ƉƌĂĐ ǁ ƉŽďůŝǏƵ ƵƌǌČĚǌĞŷ ŶŶ ŝ ^E ĚŽƉƵƑĐŝđ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇĐŚ ǁǇŵĂŐĂŶĞ
ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬĂĐǇũŶĞ͘
ϲ͘ϰ͘ EĂůĞǏǇ ǌĂƉĞǁŶŝđ ųČĐǌŶŽƑđ ƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶČ ůƵď ƌĂĚŝŽǁČ ǌĞ ƐųƵǏďĂŵŝ ƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇŵŝ ;ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞ
^ƚƌĂǏWŽǏĂƌŶĂ͕WŽŐŽƚŽǁŝĞZĂƚƵŶŬŽǁĞͿŶĂǁǇƉĂĚĞŬƉŽǏĂƌƵ͕ƉŽƌĂǏĞŶŝĂƉƌČĚĞŵĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇŵ
ůƵďŝŶŶǇĐŚƐǇƚƵĂĐũŝǁǇŵĂŐĂũČĐǇĐŚŝŶƚĞƌǁĞŶĐũŝǁǁ͘ƐųƵǏď͘

1

OPIS TECHNICZNY ................................................................................................................................................................ 3
1.1 Ogólny opis budynku. ....................................................................................................................................................... 3
1.2 Prognoza zmian właściwości podłoża w czasie. ................................................................................................................... 3
1.3 Parametry geotechniczne. ................................................................................................................................................. 3
1.4 Współczynniki bezpieczeństwa. ......................................................................................................................................... 3
1.5 Oddziaływanie od gruntu. ................................................................................................................................................. 3
1.6 Przekrój geotechniczny. .................................................................................................................................................... 3
1.7 Nośności i osiadanie. ........................................................................................................................................................ 3
1.8 Dane fundamentów. ......................................................................................................................................................... 3
1.9 Niezbędne badania do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych. .............................................................................. 3
1.10
Oddziaływanie wód gruntowych. .................................................................................................................................. 4
1.11
Monitorowanie obiektu................................................................................................................................................. 4
2
ZAŁĄCZNIKI.......................................................................................................................................................................... 5
2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ........................................................................................................ 5

2

1

OPIS TECHNICZNY

ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ WOZOWNI NA CELE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ F.I.K. - "WOZOWNIA
SZTUK". DZ. NR. GEOD.: 108, OBRĘB 6, J.E.: FROMBORK, GM. FROMBORK, POWIAT BRANIEWSKI, WOJ.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
.
1.1

Ogólny opis budynku.

Budynek istniejący podlegający przebudowie. Budynek wybudowany jako stajnia i wozownia na Wzgórzu
Katedralnym we Fromborku. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Konstrukcja murowana,
projektuje się żelbetowe stropy i klatki schodowe oraz nową płatwiowo-kleszczowa więźbę dachową.
Posadowienie istniejące budynku bezpośrednie na kamiennych ścianach fundamentowych. Budynek
posadowiono w pobliży skarby, która negatywnie oddziaływuje na nośność istniejących fundamentów. W
części ściany fundamentowe posadowione na nasypach niekontrolowanych. Projektuje się wzmocnienie
podłoża pod częścią fundamentów, w tym nowoprojektowanych ław i stóp żelbetowych, za pomocą
niskociśnieniowej iniekcji zaczynem cementowym.
Budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowo - wodnych.
1.2

Prognoza zmian właściwości podłoża w czasie.

Prognozuje się, iż posadowienie budynku w danej lokalizacji nie pogorszy właściwości podłoża gruntowego w
czasie.
1.3

Parametry geotechniczne.

Posadowienie budynku zakłada się na fundamencie istniejącym i nowoprojektowanym na podłożu rodzimym
oraz w części na, wzmacnianych iniekcją zaczynem cementowym, nasypach i rodzimych piaskach. o
zmiennej rzędnej podeszwy, w terenie o prostych warunkach gruntowo-wodnych bez występowania wody
gruntowej w wykopie. W zależności od lokalizacji fundamentów, do obliczeń przyjmuje się parametry
gruntów zgodnie z dołączoną dokumentacją z badań podłoża gruntowego.
Minimalną głębokość posadowienia fundamentów przyjmuje się h=1,0m (mierząc od wierzchu urządzonego
terenu wokół budynku oraz posadzki garażu).
1.4

Współczynniki bezpieczeństwa.

Patrz. proj. konstrukcyjny poz. 2.5 Fundamenty.
1.5

Oddziaływanie od gruntu.

Patrz. proj. konstrukcyjny poz. 2.5 Fundamenty.
1.6

Przekrój geotechniczny.

Patrz. proj. konstrukcyjny poz. 2.5 Fundamenty oraz Dokumentacja z badań podłoża gruntowego.
1.7

Nośności i osiadanie.

Patrz. proj. konstrukcyjny poz. 2.5 Fundamenty.
1.8

Dane fundamentów.

Patrz. proj. konstrukcyjny poz. 2.5 Fundamenty.
1.9

Niezbędne badania do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych.

Prace wzmacniające podłoże gruntowe należy wykonywać od wnętrza i z zewnątrz budynku bez
wykonywania wykopów, nie należy naruszać gruntowej konstrukcji skarpy przy budynku.
Wszystkie prace powinny być wykonywane według zaleceń i pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.
Odbiór robót ziemnych i wzmocnienia podłoża gruntowego z zakładanymi w projekcie budowlanym, powinny
być ustalone przez uprawniony nadzór geotechniczny i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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1.10 Oddziaływanie wód gruntowych.
Z uwagi na brak wody gruntowej w strefie projektowanych prac, nie występuje oddziaływanie wód
gruntowych.
Na podstawie danych przedstawionych w Dokumentacji z badań podłoża gruntowego, przyjmuje się, iż
fundamenty nie będą narażone na kontakt z wodą gruntową.
1.11 Monitorowanie obiektu.
Budynek nie wymaga monitorowania ze względu na bezpieczeństwo użytkowania.

PROJEKTANT:

4

SPRAWDZAJĄCY:

2

ZAŁĄCZNIKI

2.1

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 oraz nr.6, poz.41 i nr.92, poz.881 oraz nr.93, poz.888)
Oświadczam,
że projekt geotechniczny posadowienia ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ WOZOWNI NA CELE
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ F.I.K. - "WOZOWNIA SZTUK".
DZ. NR. GEOD.: 108, OBRĘB 6, J.E.: FROMBORK,
GM. FROMBORK, POWIAT BRANIEWSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, sporządzony został zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Data: KWIECIEŃ 2016r

Projektant:

Sprawdzający:
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