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do projektu wykonawczego

I.Opis techniczny

II.Rysunki konstrukcyjne:

K1 - Rzut posadowienia studni

K2 - Rzut zadaszenia
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego estrady plenerowej z zadaszeniem,
zlokalizowanej w Stepnicy przy ul. Tadeusza Kosciuszki,

dz. 418/6i 416dr obr. Stepnica

1. Przedmiot. podstawa i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest estrada projektowana w konstrukcji zelbetowej.
1.2 Podstawa opracowania

• Projekt Budowlany Architektury
• Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia wykonana przez

inz. Janine Krajewska w grudniu 2007 r.
• Obowiazujace przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

1.3 Zakres opracowania.
Projekt zawiera komplet rysunków wykonawczych.

2. Charakterystyka obiektu.
Estrade zaprojektowano jako zelbetowa, wylewana, z elementami stalowymi.

Konstrukcja estrady posadowiona jest na studniach na których oparte sa podwaliny
oraz plyta stropowa. W plycie stropowej zakotwiono w narozach slupy wylewane, na
których oparto podciagi. Podciagi stezono belkami stalowymi, które stanowia
podparcie dla zadaszenia estrady zaprojektowanego z brezentu lub plótna
zaglowego, mocowanego tylko na czas korzystania z estrady.
3. Zalozenia przyiete do obliczen statyczno-wytrzymalosciowych
3.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podstawowe elementy nosne takie, jak strop zelbetowy, nadproza zostaly obliczone
jak belki wolnopodparte, jednoprzeslowe, wieloprzeslowe.
3.2 Zalozenia przyjete do obliczen
Do obliczen nie przyjeto obciazenia sniegiem z uwagi na zalozenie, iz plótno zaglowe

bedzie mocowane tylko w okresie korzystania z estrady (czyli poza okresem zimowym).
• Strefa wiatrowa - II
• Glebokosc przemarzania - 80 cm

3.3 Obowiazujace normy zastosowane do projektowania
3.3.1 Podstawowych obciazen dzialajacych na konstrukcje:

• PN-82/B-02000"Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci"
• PN-77/B02011"Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem"
• PN-82/B-02001"Obciazenia budowli. Obciazenia stale"
• PN-82/B-02003"Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne".

3.3.2 Nosnosci elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów nosnosci:
• PN-81/B-03020"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie"
• PN-B-03264:2002"Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie"
• PN-90/B-03200"Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie"
• PN-B-03150:2000"Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Arkusze 01 do 03"

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

3.4 Programy zastosowane do obliczen statyczno-wytrzymalosciowych:
• Firmy CAO-SIS - Program" RM-win"
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• Firmy Prosoft
• Firmy BUDiKOM- Program ,.BiK".
• Firmy Autodesk - Program l.AutoCad 2008 PL".
• Firmy ROBOBAT- Program "Robot Milenium 20".
• Programy inzynierskie dla projektantów budowlanych i architektów. Program

"Pakiet SPECBUD".
4. Opis konstrukcii.
4.1 Posadowienie budynku

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, czyli wystepowanie gruntów nienosnych
do max. glebokosci 2 m p.p.t., przyjeto posadowienie posrednie na studniach. Studnie
nalezy posadowic na gruncie nosnym, t.j. na warstwie lilA, na piaskach
drobnoziarnistych, nawodnionych, sredniozageszczonych o 10=0,44.

Warunki wodne sa zwiazane ze stanem wód w Zalewie Szczecinskim. Nalezy sie
liczyc z duzymi, okresowymi wahaniami poziomu wód gruntowych.

Technologia wykonywania studni.
Proponuje sie metode przez wybieranie gruntu z wnetrza studni za pomoca

czerpaków bez pompowania wody, betonowanie dna studni oraz jej wypelnienie w
obecnosci wody.
Uwagi:
Sposób wykonania i ustalenie technologii nalezy do wykonawcy, o odpowiednim
doswiadczeniu.
Obiekt posadowiono na podwalinach fundamentowych (zbrojonych podluznie stala
AIIIN(RB500W) i poprzecznie AO(StOS-b),opartych na studniach. W poziomie wierzchu
podwalin wykonac plyte stropowa gr. 20 cm, krzyzowo-zbrojona ze stali jak podwaliny.
Wszystkie elementy wylewane posadowienia wykonac z betonu C 16120, W8
szczelnego.

Podwaliny oprzec na studniach fundamentowych wykonanych z zelbetowych kregów
o srednicy zewnetrznej 1200, 1440 mm. Maksymalna wysokosc studni do 3.5 m.
Pod studniami, na gruncie nosnym nalezy wykonac warstwe wyrównujaca - filtracyjna z
kamienia lamanego, na nim nalezy wykonac but betonowy o h> 1-1.5d. Reszte
wykonac za pomoca piasku stabilizowanego cementem. Na wierzchu studni wykonac
zbrojone czapy.

I Zero plyty stropowej estrady

Warunki gruntowe-zlozone

Kategoria geotechniczna-druga

± 0.00 = +1.90 m npm

Uwagi:

• Roboty ziemne wykonywac z uwzglednieniem uwag dokumentacji
geotechnicznej oraz pod stalym nadzorem geologicznym.

• Wykopy nalezy zabezpieczyc przed niekontrolowanym naplywem wód
opadowych.

• Wskazane jest wykonywanie prac fundamentowych w okresie suchym, aby
nie dopuscic do podniesienia poziomu wód gruntowych.

4.2 Slupy, podciagi i elementy zadaszenia
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Zaprojektowano slupy i podciagi zelbetowe, zbrojone stala AIIIN(RB500W}i AO(StOS-b},
wylewane z betonu C 16/20 oraz elementy zadaszenia z belek stalowych z podwójnych
ceowników 240. Belki stalowe przed zamontowaniem ocykowac.
5. Uwaai koncowe

• Calosc prac nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych" oraz z
zachowaniem zasad BHP.

• Kierownik budowy jest obowiazany, sporzadzic lub zapewnic wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze szczególnym uwzglednieniem przypadku robót przy których
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.

• Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadac odpowiednie,
aktualne atesty PZHi ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem "B" i "CE".

• Wszelkieodstepstwa lub zmiany nalezy uzgadniac z autorem projektu.

12.2007 r.


