OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ „STAŁE
ZADASZENIE ESTRADY PLENEROWEJ"
Stepnica, dz. nr 418/2 obr. Stepnica
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekty branżowe.
1.3. Opinia geotechniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Barg-Artgeo ze szczecina
w kwietniu 2016.
1.4.Obciążenia zebrano zgodnie z :
1.5. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-2010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
1.6.Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z :
PN-81/B-03020 grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia i projektowanie.
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-/B-03002 Konstrukcje murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt zawiera opracowanie w branży konstrukcyjnej w zakresie projektu
budowlanego stałego zadaszenia estrady plenerowej.
3.0. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.
 0,00 = 1.90 mnpm,
Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiałów kartograficznych
stwierdzono, że podłoże badanego terenu budują osady wieku czwartorzędowego,
wykształcone jako plejstoceńskie utwory zwałowe i utwory rzeczne, oraz holoceńskie
utwory bagienne.
Utwory zwałowe, budujące najgłębsze partie objętej badaniami strefy, poniżej 7.0 –
7.2 m p.p.t., to piaski gliniaste. Zwałowych piasków gliniastych nie przewiercono do
głębokości 8.0 m p.p.t.
Utwory rzeczne akumulowane zostały na utworach zwałowych w późnym
plejstocenie, tworząc grubą serię gruntów niespoistych, o miąższości 4.3 – 4.8 m. Są to
piaski średnie. W wykonanych dla niniejszej opinii otworach nie natrafiono natomiast
na cienką warstwę pospółek, które w otworach archiwalnych zalegały na stropie
zwałowych piasków gliniastych jako efekt częściowego ich rozmycia przez wody
rzeczne. Zapewne miąższość pospółek była tak znikoma, że nie wystąpiły one jako
odrębny przelot w wierceniu świdrem ślimakowym.
Na stropie rzecznych piasków zalega warstwa bagiennych namułów oraz lokalnie
torfu. Miąższość gruntów organicznych waha się od 0.5 m do 1.0 m.

Na całej powierzchni badanego terenu zalegają nasypy niekontrolowane, leżące na
ogół na bagiennych gruntach organicznych, lub wprost na rzecznych piaskach.
Miąższość nasypów waha się od 1.3 m do 2.3 m. Nasypy złożone są w partii stropowej
z humusu piaszczystego, w przewadze jednak z piasków drobnych humusowych.
Zarówno rzeczne piaski średnie, jak i nasypowe piaski drobne, to grunty
równoziarniste, o niskim współczynniku jednorodności uziarnienia CU < 3.0. Norma
PN-EN 1997-2 określa grunty niespoiste o CU < 6.0 jako „grunty źle uziarnione”.
W otworach wykonanych dla niniejszej dokumentacji stwierdzono występowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na głębokości 0.8 – 1.0
m p.p.t., tj. na rzędnych od -0.13 do -0.08 m n.p.m.
Stwierdzony podczas prac polowych poziom wody gruntowej uznać należy za
sztucznie obniżony o ok. 0.3 m w stosunku do stanu naturalnego wskutek
oddziaływania sieci kanałów melioracyjnych z pompownią wody na wylocie do
Roztoki Odrzańskiej (pompownia ta oddalona jest o ok. 1.8 km na południowy zachód
od badanej działki i oddziałuje na poziom wody gruntowej na przeważającej części
obszaru zabudowy Stepnicy). Maksymalny naturalny poziom wody – mogący mieć
miejsce w razie dłuższych przerw w pracy pompowni przy jednocześnie zwiększonej
sumie opadów - przypada o ok. 0.6 m powyżej stanu stwierdzonego w otworach, na
głębokości zaledwie ok. 0.2 – 0.4 m p.p.t, oraz rzędnej ok. 0.5 m p.p.t. Dla celów ew.
odwodnień wykopów należy przyjąć wartość współczynnika filtracji dla rzecznych
piasków średnich (MSa) k = 12.0 m/d.
W obrębie rodzimych gruntów mineralnych, budujących podłoże badanego terenu,
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
 WARSTWA I to rzeczne piaski średnie, nawodnione, średniozagęszczone
o obliczeniowej wartości stopnia zagęszczenia ID = 52%. Są to grunty nośne.
 WARSTWA II to rzeczne piaski średnie, nawodnione, zagęszczone
o obliczeniowej wartości stopnia zagęszczenia ID = 70%. Piaski w-wy II budują
najgłębsze partie utworów rzecznych, zalegając poniżej 3.7 – 5.4 m p.p.t.
 WARSTWA III to zwałowe piaski gliniaste, mało wilgotne, w stanie
półzwartym o obliczeniowej wartości wskaźnika konsystencji IC = 1.00. Są to
grunty nośne, budują najgłębsze partie objętej badaniami strefy, poniżej 4.8 –
5.4 m p.p.t.
Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBi GM z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. z 27.04.2012 poz. 463) projektowany budynek jest obiektem należącym do
drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są
złożone.
4.0. OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.
Obiekt o wymiarach 13.5 x 16.6 m wykonany jako konstrukcja żelbetowa wylewana z
elementami stalowymi. Konstrukcja estrady posadowiona jest na studniach
wykonanych z żelbetowych prefabrykowanych kręgów o średnicy wewnętrznej 100
i 120 cm . Studnie wypełnione są korkiem betonowym o wysokości 120 cm i wyżej
piaskiem stabilizowanym cementem, czapa żelbetowa grubości 32 cm. Wysokość
maksymalna studni do 3.5 m.
Na studniach oparte są belki podwalinowe o wymiarach 60 x 60 cm wylewane
z betonu C16/20, na belkach płyta posadzki estrady grubości 20 cm wylewana
z betonu C16/20

Słupy estrady w ilości 4 szt o wymiarach 147x60 cm żelbetowe wylewane z betonu
C16/20
Całość konstrukcji żelbetowych otynkowana tynkiem cementowym o fakturze
baranka.
Między belkami żelbetowymi układ belek stalowych z zespawanych między sobą
ceowników 240, belki stalowe w dwóch rzędach, rozstaw na przemian 150 i 190 cm.
Belki łączone do belek żelbetowych przy pomocy śrub rozprężnych Hilti M14 w ilości
2 szt.
5.0. OPIS ROZWIAZAŃ MATERIAŁOWYCH.
Projektowana jest stalowa konstrukcja nowego zadaszenia estrady w postaci ram
stalowych złożonych z podwójnych słupów ustawionych w kształcie litery "V" oraz
łukowego rygla, spiętego poziomym cięgnem. Ramy zamocowane na istniejącej płycie
podłogowej żelbetowej w sposób przegubowy poprzez kotwy wklejane np. Hilti HVUHAS. Ramy w rozstawie 3,05m stężone stężeniami prętowymi fi16 w skrajnych
polach. Elementy ramy głównej zaprojektowano z profili zamkniętych prostokątnych i
kwadratowych ze stali S235JR.
Pokrycie zadaszenia stanowi blacha trapezowa w układzie wieloprzęsłowym
o wysokości fałdy 55mm, blachę mocować do płatwi zimnogiętych Z150.
6.0. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH.
Elementy stalowe narażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych należy
zabezpieczyć poprzez malowanie.
Stopień czystości podłoża Sa 2½
Zestaw malarski:
- farba podkładowa akrylowa 1 warstwa.
- emalia akrylowa ogólnego stosowania 2 warstwy
Całkowita grubość powłoki 120 m
Rozpatrywać łącznie z „Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych
za pomocą powłok malarskich - KOR-3” oraz instrukcją ITB 305 „Zabezpieczenie
przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych”. Kolorystykę uzgodnić z
Architektem. Po wykonaniu połączeń montażowych spawanych, wzdłuż wykonanych
spoin na szerokości 5cm, z każdej strony należy dokonać powtórnego zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim o układzie warstw jak wyżej (nadzór budowy
powinien odebrać zamalowane miejsca pod względem prawidłowości wykonania).
7.0. UWAGI KOŃCOWE.
 W trakcie prac przestrzegać warunków technicznych wykonania o odbioru prac
budowlano – montażowych tom I i III.
 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie
niezwłocznie powiadomić projektanta.
Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
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