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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

•••• Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach; 

opracowany przez „AB – PROJEKT” sp. z o.o., ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy - znak A-2808, maj 

2011.

• Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb rozbudowy biblioteki publiczej w Bojszowach przy ulicy 

Gościnnej 6; opracowana przez PRZEDSIEBIORSTWO WIERTNICZO – GEOLOGICZNE TYCHY SP. 

Z O.O. 43 – 100 Tychy, ul . Fabryczna 11, marzec 2011r.

• Uzgodnienia branŜowe wg karty uzgodnień.

• Ustalenia z Inwestorem.

• Normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy i rozbudowy budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

3. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w Bojszowach przy ulicy Gościnnej 6 (działka nr 759/43).

4. Warunki gruntowo – wodne.

4.1. Warunki wodne.

W oparciu o przeprowadzone w marcu 2011r. badania geologiczne do maksymalnej głębokości 6-8mppt. w 

badanym podłoŜu geologicznym we wszystkich odwierconych otworach nawiercono wody gruntowe 

występujące przede wszystkim w warstwach gruntów piaszczystych. 

Woda o zwierciadle swobodnym (otwór nr 2) bądź naporowym (otwory nr 1, 3 i 4) stabilizowała się w

podłoŜu płytko - na głębokościach ok. 1,2m – 1.5mppt.

W podłoŜu badanego terenu do głębokości rozpoznanej wierceniami występuje wiec jeden ciągły i dość 

dobrze wykształcony poziom wodonośny związany z piaszczystymi, czwartorzędowymi utworami rzecznymi. 

Poziom wodonośny zbudowany jest tutaj dwudzielnie - z piaszczystej warstwy górnej wykształconej w 

postaci bardziej drobnoziarnistej (piaski drobne, pylaste, drobne zaglinione i zapylone itp. – warstwa „IIa”) 

oraz piaszczystej warstwy dolnej gruboziarnistej (piaski średnie grube, często ze .wirami... itp. – warstwa 

„IIb”). Warstwa górna od dolnej oddzielona jest mniej lub bardziej gruba warstwa gruntów gliniastych, 

gliniasto-pylastych i humusowych (warstwy IIc, IId, IId, IIe, IIf).

Wody podziemne występujące w warstwie górnej posiadają lustro albo lekko naporowe albo swobodne, 

natomiast wody poziomu dolnego tylko naporowe. Ustabilizowane lustro wody powiązane jest zapewne z 

poziomem wody w okolicznych rzekach i ciekach wodnych.

Wody gruntowe pochodzą najprawdopodobniej z bezpośredniej infiltracji wód opadowych z powierzchni 

terenu. Ilość wody w podłoŜu uzaleŜniona jest od intensywności i czasokresu opadów atmosferycznych, 
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znacznie rośnie po obfitych deszczach i wiosennych roztopach, a zmniejsza się po okresach suszy. W 

związku z powyŜszym podczas zwiększonych opadów atmosferycznych ilość wody w podłoŜu rośnie, a po 

suszach maleje.

Z uwagi na warunki gruntowe (podłoŜe piaszczyste poprzewwarstwiene gruntami spoistymi, głównie

pylastymi) nie moŜna wykluczyć podniesienia się lustra wody gruntowej ponad poziom aktualnie 

stwierdzony (zwłaszcza po okresie długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych) bądź jego

obniŜenia (w okresach suszy).

Strefa wahań zwierciadła wody moŜe wynosić w tym przypadku ok. ±0,5-1,0m.

4.2. Warunki gruntowe.

Bezpośrednie podłoŜe dokumentowanego terenu do głebokosci rozpoznanej wierceniami tj. do ok. 6-

8mppt. budują czwartorzędowe (plejstocen) utwory akumulacji rzecznej – mady, piaski i Ŝwiry

rzecznych tarasów akumulacyjnych.

Wykształcone są one tutaj głównie w postaci piaszczystej, pylastej oraz gliniasto - pylastej głównie jako:

piaski drobne i pylaste (warstwa „IIa”), piaski średnie i grube (warstwa „IIb”), gliny pylaste, pyły i pyły 

piaszczyste (warstwy „IId”, „IIe”, „IIe”); grunty humusowe i organiczne (warstwa „IIc” – humusowe gliny 

pylaste warstwowane namułami i torfem) oraz podrzędnie gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa „IIf” – 

nawiercone jedynie w otworze nr 1).

W obrębie warstw piaszczystych występują tutaj wody gruntowe o zwierciadle swobodnym lub napiętym 

stabilizującym sie płytko w przedziale ok. 1,2-1,4mppt. Najgłębiej wodę nawiercono w otworze nr 1 na gł. 

ok. 2,9mppt. ale stabilizowała sie ona płytko jak w innych otworach na głębokości zaledwie ok. 1,5mppt. 

Jak juŜ wspomniano powyŜej – przypowierzchniowa partie badanego podłoŜa pokrywa warstwa nasypów 

antropogenicznych w róŜnym stanie uzaleŜnionym od ilości i rodzaju materiału dominującego. Pokrywają 

one ten teren warstwa generalnie warstwa do ok. 1,4-1,7m (otwory nr 2, 3, 4). W otworze nr 1 grubość 

nasypów nie przekracza 0,6m.

Generalnie otwór nr 1 zlokalizowany w najbardziej na północny – zachód wysuniętej części badanego 

terenu jest odwiertem bardzo róIniacym sie od pozostałych otworów nr 2, 3, 4. W otworze nr 1 nawiercono 

przede wszystkim znacznej miąŜszości warstwę piasków średnich oraz nie stwierdzono obecności pyłów, 

glin pylastych oraz gruntów humusowych jak to miało miejsce w pozostałych odwiertach. Rejon ten jest 

najkorzystniejszy i najbardziej przydatny do zabudowy na całym badanym terenie. Z kolei najmniej 

przydatne są okolice otworów nr 3 i 4 gdzie w profilu geologicznym stwierdzono obecność gruntów 

humusowych i mineralnych ale miękkich i słabosilnych.

Grunty budujące podłoŜe podzielono na następujące grupy:

GRUPA I:

Grupę te stanowią zróŜnicowane pod względem litologii, stanu i konsystencji niebudowlane nasypy 

antropogeniczne b ędące mieszanina róŜnego rodzaju gruntów rodzimych (piasek drobny, średni, pylasty, 

pył, pył piaszczysty, glina pylasta, gleba….) z domieszkami i materiałami pochodzenia przemysłowego 

(ŜuŜel, szlaka, kamienie, cegła, gruz … itd.). 
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Nasypy te stwierdzono we wszystkich otworach wiertniczych w strefie przypowierzchniowej – najwięcej było 

ich w otworach nr 2, 3 i 4 w których sięgały do głębokości ok. 1,4-1,7m. W otworze nr 1 występowały 

jedynie przedziale do ok. 0,6m.

Na podstawie wiercenia oraz w zaleŜności od rodzaju dominującego składnika przyjęto Ŝe nasypy są 

sredniozageszczone, twardoplastyczne lub plastyczne.

Nasypy ze względu na swój rodzaj, pochodzenie i skład (mieszanina róŜnego rodzaju gruntów) zalicza się

zazwyczaj do gruntów nienośnych i nie nadających się do posadawiania na nich obiektów budowlanych.

GRUPA II:

Grupę te budują dominujące w podłoŜu - rodzime, czwartorzędowe, utwory akumulacji rzecznej 

wykształcone w postaci mad oraz piasków rzecznych tarasów akumulacyjnych.

W obrębie tej grupy wydzielone sporo warstw geotechnicznych (7 warstw) co świadczy o duŜej 

niejednorodności oraz silnym warstwowaniu gruntów podłoŜa.

Wykształcone sa przede wszystkim w postaci:

• mało- i sredniospoistych gruntów gliniasto - pylastych (gliny pylaste, pyły, pyły piaszczyste, podrzędnie 

gliny piaszczyste i piaski gliniaste), o konsystencji od twardoplastycznej po miekkoplastyczna (0,10≤IL ≤ 

0,60 – warstwy IId, IIe, IIf, IIg), barwy Ŝółtej, szarej, niebieskoszarej, ciemnoŜółtej, szaroŜółtej, Ŝółtoszarej, 

jasno-szarej…itd. Są to właśnie typowe mady rzeczne. Pod względem przydatności jako podłoŜe 

budowlane sa to grunty od bardzo słabych, nienośnych i bardzo ściśliwych (miekkoplastyczne) do nośnych i 

srednioscisliwych (twardoplastyczne).

• gruntów humusowych (humusowe gliny pylaste oraz humusowe gliny pylaste warstwowane namułami i 

torfem), barwy ciemnoszaro-brazowej, szaro-brunatnej, burej itd. w stanie mocno plastycznym (prawie 

miekkoplastyczne) „IL=0,47” - warstwa „IIc”). Pod względem przydatności jako podłoŜe budowlane są to 

grunty bardzo słabe, nienośne i bardzo ściśliwe – nieprzydatne do posada wiania obiektów (zwłaszcza 

bezpośredniego).

• gruntów niespoistych (piaszczystych) wykształconych generalnie w postaci dwudzielnej:

- pierwsza warstwę połoŜa płycej, ponad warstwa pyłów i glin pylastych stanowią sredniozageszczone 

„ID=0,40” (warstwa IIa) piaski drobnoziarniste ale silnie zapylone i zaglinione oraz piaski pylaste barwy 

Ŝółtej, ciemno-Ŝółtej, szaro-Ŝółtej, Ŝółto-szarej … itp.

W otworze nr 3 nie stwierdzono ich, a wystepuja tu zamiast nich pyły piaszczyste i pyły silnie 

warstwowane piaskami pylastymi w których obecna jest woda gruntowa.

- druga i połoŜona głębiej warstwę leŜącą pod warstwa pyłów, pyłów piaszczystych, glin pylastych i 

humusów, budują sredniozageszczone „ID=0,50” (warstwa IIb) piaski średnie i grube – barwy Ŝółtej, 

ciemno-Ŝółtej, szaro-Ŝółtej, Ŝółto-szarej … itp.

Seria piaszczysta stanowi w podłoŜu czwartorzędowy, ciągły i dość dobrze rozwinięty poziom wodonosny o 

zwierciadle swobodnym lub naporowym stabilizującym się na całym terenie płytko, na poziomie ok. 1,2-

1,5mppt.

Pod względem nośności i przydatności do celów budowlanych i posadawiania wszelkich obiektów 

inŜynierskich piaszczyste grunty warstwy „IIb” naleŜy zaliczyć do najlepszych na całym dokumentowanym 

terenie w strefie głębokości do 6-8mppt. NaleŜą one do gruntów stosunkowo dobrych, nośnych, mało 
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odkształcalnych i przydatnych dla celów budownictwa, stwarzających korzystne warunki geotechniczne, 

których nośność naleŜy oceniać według ich zagęszczenia i rodzaju piasku (Ps…).

Piaski drobne i pylaste warstwy IIa z uwagi na mniejsze zagęszczenie i silne zapylenie są jednak 

zdecydowanie słabsze pod względem nośności od czystych piasków średnio- i gruboziarnistych warstwy IIb, 

które najbardziej nadają się tutaj do posadowienia na nich obiektów budowlanych.

Konsystencja i zagęszczenie gruntów rzecznych określona została na podstawie badan laboratoryjnych, 

oceny makroskopowej, postępu wiercenia oraz bardzo licznych z tego terenu geologicznych badan 

archiwalnych.

Wszystkie grunty spoiste tej serii litologicznej zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN – 81/B – 03020 

oznaczono je symbolem geologicznej konsolidacji „C”– grunty spoiste nieskonsolidowane.

Niestety wszystkie rodzime, spoiste grunty rzeczne (pyły i gliny pylaste) występujące w podłoŜu 

projektowanej inwestycji - są bardzo podatne na zjawisko wysadzinowości i przemarzania, oraz wykazywać  

mogą cechy tzw. gruntów „tiksotropowych” bardzo wraŜliwych na zawilgocenie (nawodnienie) oraz procesy 

urabiania mechanicznego, a zwłaszcza wstrząsy i wibracje.

Odkryte w wykopach i poddane np. działaniu deszczu najczęściej natychmiast ulegają one silnemu nawet 

rozmięknieniu tj. uplastyczniają się znacznie pogarszając tym samym zdecydowanie swoja nośność.

Dlatego teŜ bardzo waŜnym w procesie budowy jest zapewnienie odpowiednich warunków prac ziemnych i  

fundamentowych. Nie wolno dopuszczać do ich namakania, do zbierania się wody w wykopach … itp.

Bardzo charakterystyczne dla gruntów gliniasto-pylastych tej grupy (dotyczy przede wszystkim pyłów i glin 

pylastych) jest ich coraz większe ich zawilgocenie wraz z głębokością - na skutek „namakania” od opadów 

atmosferycznych przesączających się z powierzchni terenu lub z warstw nawodnionych zalegających w ich 

obrębie pod lub nad nimi (często są to nawodnione soczewki i warstewki piasków) – stad grunty lezące w 

spągu tej serii są zazwyczaj najbardziej mokre i najbardziej miękkie (np. warstwa miekkoplastyczna IId, 

powyŜej niej warstwa plastyczna IIe, jeszcze wy.ej warstwy twardoplastyczne … itd.). Gliny pylaste, a 

zwłaszcza pyły są zaliczane do gruntów półprzepuszczalnych i „chłoną” wodę z otoczenia namakając i 

uplastyczniając się (grunty „tiksotropowe”).

W omawianym przypadku stwierdzono występowanie najtwardszych glin pylastych i pyłów (w-wy IIf i IIg) w 

stropie serii a najbardziej miękkich (w-wa IId, IIe) w jej spągu.

Projektowany wielorodzinny budynek mieszkalny  zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej przy 

prostych  warunkach gruntowych.

5. Opis stanu istniej ącego.

Budynek wybudowany został w pierwszej połowie lat 70- tych XX wieku. Obiekt pierwotnie słuŜył jako 

pawilon sportowy przeznaczony dla klubu sportowego LZS Bojszowy. Znajdowały się w nim szatnie i 

natryski dla sportowców (obecnie zniszczone, w stanie szczątkowym), pomieszczenie klubowe (kawiarnia), 

magazyny, pomieszczenia pomocnicze (wc, zaplecze kuchenne) i sala widowiskowo-kinową, która jest 

obecnie uŜytkowana jako sala biblioteczna.

Budynek biblioteki wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny (parter, piętro) z poddaszem uŜytkowym, 

nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ze stropodachem dwuspadowym, kryty papą.
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Teren działki płaski, prostokątny, zagospodarowany, zabudowany budynkiem biblioteki oraz budynkiem 

gospodarczym, ogrodzony siatką metalową na słupkach. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna i teletechniczna.

Obecnie budynek jest uŜytkowany. Na parterze znajdują się: pomieszczenie klubowe z zapleczem 

kuchennym, pomieszczenie sanitarne, podręczny magazyn sportowy, pomieszczenie w.c, kotłownia 

węglowa oraz wiata stalowa. Na piętrze znajdują się: pomieszczenie biblioteki, biuro oraz sanitariaty. Na 

poddaszu znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze. 

Ze względu na brak archiwalnej dokumentacji budowy budynku, w tym dziennika budowy dokonano oceny 

istniejącego stany technicznego budynku pod kątem moŜliwości projektowanej przebudowy. We wnioskach 

do ww. oceny stwierdzono Ŝe: „budynek jest w dobrym stanie technicznym i mo Ŝe być przebudowany 

oraz nadbudowany w zakresie obj ętym koncepcj ą architektoniczn ą, przy uwzgl ędnieniu uwag 

ujętych w niniejszej opinii.”

6. Opis konstrukcji projektowanych w zwi ązku z przebudow ą.

Projektowany budynek podzielono na trzy segmenty wzajemnie oddylatowane. Segmenty znajdujące się 

pomiędzy osiami A-B oraz B-C są obiektami dwukondygnacyjnymi, natomiast segment pomiędzy osiami  C-

E jest parterowy. Budynek jest niepodpiwniczony. Segment w osiach B-C zostaje poddany adaptacji, 

pozostałe segmenty są nowo projektowane. Rzędna posadzki parteru wynosi ±0,00=235,73mnpm.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej w układzie ścianowym. Budynek pomiędzy osiami A-B 

został posadowiony na monolitycznej Ŝelbetowej płycie fundamentowej stanowiącej oczep dla pali 

fundamentowych natomiast cześć pomiędzy osiami C-E została posadowiona na ławach fundamentowych 

które wspierają się na palach. Elementami Ŝelbetowymi są: fundamenty, ściany fundamentowe, część ścian 

parteru, rdzenie , schody oraz płyty stropowe.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne murowane z pustaków Porotherm Profi. 

Sztywność przestrzenna konstrukcji. Dzięki mieszanemu układowi ścian nośnych uzyskano duŜą sztywność 

przestrzenną konstrukcji.

6.1. Segment w osiach A-B.

6.1.1. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych płytą fundamentową 

pełniącą rolę oczepu. Płyta fundamentowa została zaprojektowana jako płyta ciągła pracująca 

dwukierunkowo której podpory stanowią pale. ObciąŜenie płyty stanowią siły przekazywane z 

poszczególnych kondygnacji poprzez ściany konstrukcyjne i słupy.

W niniejszym projekcie przyjęto pale wiercone w rurze obsadowej o średnicy 500mm – orientacyjna 

długość pala wynosi 8,00m. Przez przystąpieniem do prac dokumentację wykonawczą palowania 

powinien opracować wyłoniony przez Inwestora wykonawca stosownie do własnej technologii. Zbrojenie 

pali naleŜy kotwić w monolitycznej płycie Ŝelbetowej stanowiącej równocześnie oczep. Płytę 

fundamentową grubości 60 cm posadowić na rzędnej -1,00=234,73m n.p.m.. Beton C20/25 , stal A-IIIN.
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Wykopy pod fundamentami naleŜy wykonywać  w okresie bezdeszczowym aby nie dopuścić do 

nawodnienia wykopu. Po wykonaniu wykopu naleŜy  niezwłocznie ułoŜyć chudy beton podkładowy 

bezpośrednio na gruncie rodzimym. Z uwagi  płytkie występowanie wody gruntowej nie przegłębiać 

wykopu poniŜej wartości określonych w dokumentacji projektowej.

6.1.2. Ściany Ŝelbetowe.

Jako schemat statyczny przyjęto ściany sztywno połączone z płytą fundamentową dołem i płytą 

stropową górą, mimośrodowo obciąŜone. ObciąŜenie słupów stanowią siły przekazujące się z 

poszczególnych kondygnacji za pośrednictwem stropów.

Ściany mają grubość konstrukcyjną 250mm. Zbrojenie ścian stanowią pionowe pręty o średnicy #12 w 

rozstawie 150mm i poziome #12 w rozstawie 200mm. 

NadproŜa w otworach ściennych naleŜy zbroić prętami #16.

Ściany zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W.

6.1.3. Stropy.

Wszystkie stropy zaprojektowano jako płyty ciągłe pracujące dwukierunkowo. Podpory stropu stanowią 

ściany i belki. ObciąŜenie stropu stanowią obciąŜenia stałe i zmienne z danej kondygnacji.

Grubość płyty stropowej nad piętrem wynos1 120mm, natomiast nad parterem 200mm. Zbrojenie stropu 

na piętrem zaprojektowano z prętów o średnicy #8, w rejonie otworów naleŜy wykonać dozbrojenie z 

prętów #12. Zbrojenie płyty nad parterem zaprojektowano z prętów o średnicy #10, w rejonie otworów 

naleŜy wykonać dozbrojenie z prętów #12.

Stropy wspierają się na ścianach konstrukcyjnych poprzez wieńce zbrojone czterema prętami #12. 

Stropy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W.

6.1.4. Belki stropowe.

Zaprojektowano Ŝelbetowe monolityczne belki  podpierające strop nad parterem i piętrem. Belki 

zaprojektowano jako ciągłe. ObciąŜeniem belek są reakcje stropów. Przekroje poprzeczne belek mają 

wymiary 250x400mm 250x600mm i 250x700mm.

Zbrojenie podłuŜne belek zaprojektowano z prętów o średnicy #12 i #16, strzemiona z prętów #8.

Belki stropowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W.

6.2. Segment w osiach B-C.

6.2.1. Fundamenty.

Projektowana funkcja oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne stropów nie powodują zwiększenia 

obciąŜeń w stosunku do występujących dotychczas. W związku z tym nie przewiduje się na obecnym 

etapie projektu, dodatkowego ich poszerzania. Jednak ze względu na brak jednoznacznego rozeznania 

co do głębokości posadowienia, a co za tym idzie wysokości ław fundamentowych,  podczas 

prowadzenia prac remontowych naleŜy dokonać oceny stanu fundamentów. 
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6.2.2. Strop nad parterem

Zaprojektowano wymianę stropów nad parterem. Wymianę stropów naleŜy prowadzić,  pojedynczymi 

polami. Na czas demontaŜu istniejącego stropu naleŜy wykonać tymczasowe podpory bezpośrednio 

poniŜej jego poziomu ograniczające długość wyboczeniową ścian podporowych. 

Wszystkie wymieniane pola stropów zaprojektowano jako płytowo belkowe. śelbetowa płyta o grubości 

10cm wspiera się na stalowych dwuteownikach. Kierunki oparcia belek pozostawiono bez zmian w 

stosunku do rowiązań obecnych, aby zachować sposób rozkładu obciąŜeń na poszczególne ściany 

konstrukcyjne.

Belki stropowe zaprojektowano z dwuteowników HEAA240. Oparcie belek na ścianie zaprojektowano 

punktową podporę na blasze stalowej. Wymiar blachy i grubość podlewki dobrano tak aby ograniczyć 

napręŜenia od docisku belki na ścianę murowaną.

W płycie Ŝelbetowej zaprojektowano obwodowe wieńce  wykonane z dwóch prętów #12.

Płytę stropową zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W, belki stalowe ze stali S235.

6.2.3. Nadpro Ŝa stalowe.

W nowo projektowanych otworach drzwiowych lub teŜ w przypadku poszerzeń otworów istniejących 

zaprojektowano nadproŜa stalowe. NadproŜa zaprojektowano w schemacie belek wolnopodpartych. 

NadproŜa naleŜy wykonać z podwójnych profili wykonanych z ceowników C180 lub C220.

NadproŜa zaprojektowano ze stali S235.

6.2.4. Bieg schodowy.

Jako schemat statyczny płyty biegowej przyjęto płytę jednoprzęsłową ze spocznikiem przewieszonym 

wspornikowo. Schody wspierają się na płycie stropowej z jednej strony oraz Ŝelbetowej belce z drugiej. 

ObciąŜenie biegu stanowią cięŜar własny i obciąŜenie uŜytkowe.

Biegi schodowe projektuje się jako Ŝelbetowe monolityczne o grubości 160mm. Biegi naleŜy wykonać z 

betonu klasy C20/25 i zbroić stalą gatunku RB500W (klasa A-IIIN).

6.3. Segment w osiach C-E.

6.3.1. Fundamenty.

Posadowienie segmentu zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych ławami 

fundamentowymi pełniącymi rolę oczepu. Ławy zostały zaprojektowane jako ciągłe których podpory 

stanowią pale. ObciąŜenie ław stanowią siły przekazywane ze ścian konstrukcyjnych.

W niniejszym projekcie przyjęto pale wiercone w rurze obsadowej o średnicy 400mm – orientacyjna 

długość pali wynosi 8,00m pod ławami w osiach 1 i 3 oraz 10,00m pod ławami w osiach C, D D' i E. 

Przez przystąpieniem do prac dokumentację wykonawczą palowania powinien opracować wyłoniony 

przez Inwestora wykonawca stosownie do własnej technologii. Zbrojenie pali naleŜy kotwić w ławach 
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Ŝelbetowych stanowiących równocześnie oczep. Ławy fundamentowe o przekroju 120x60 cm naleŜy 

posadowić na rzędnej -1,00=234,73m n.p.m.. Beton C20/25 , stal A-IIIN.

Wykopy pod fundamentami naleŜy wykonywać  w okresie bezdeszczowym aby nie dopuścić do 

nawodnienia wykopu. Po wykonaniu wykopu naleŜy  niezwłocznie ułoŜyć chudy beton podkładowy 

bezpośrednio na gruncie rodzimym. Z uwagi  płytkie występowanie wody gruntowej nie przegłębiać 

wykopu poniŜej wartości określonych w dokumentacji projektowej.

6.3.2. Strop nad parterem

Strop zaprojektowano jako płytę ciągłą pracującą dwukierunkowo. Podpory stropu stanowią belki i 

ściany murowane. ObciąŜenie stropu stanowi obciąŜenia stałe (cięŜar własny, pokrycie) i zmienne 

(technologiczne i śnieg).

Grubość płyty stropowej wynosi 200mm. Zbrojenie stropu zaprojektowano z prętów o średnicy #10.

Stropy wspierają się na ścianach konstrukcyjnych poprzez wieńce zbrojone czterema prętami #12. 

Stropy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W.

6.3.3. Belki stropowe

Zaprojektowano Ŝelbetowe monolityczne belki  podpierające strop nad parterem. Belki zaprojektowano 

jako ciągłe (belki w ścianie w osi 1 i 3) oraz wolnopodparte (belka w osi C. ObciąŜeniem belek jest 

reakcja stropu nad pareterm. Przekroje poprzeczne belek mają wymiary 250x800mm i 250x1200mm.

Zbrojenie podłuŜne belek zaprojektowano z prętów o średnicy #12, strzemiona z prętów #8.

Belki stropowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W.

7. Materiały konstrukcyjne.

Konstrukcje budynku projektuje się z następujących materiałów:

Beton podkładowy: klasa C12/15.

Beton konstrukcyjny: C20/25.

Stal konstrukcyjna: R500W (klasa A-IIIN).

Stal profilowa S235.

8. Zabezpieczenia i izolacje.

Izolację oraz uszczelnienie dylatacji wykonać zgodnie z projektem części architektonicznej.

9. Warunki techniczne i wymagania budowlano-monta Ŝowe.

• Całość robót budowlano-montaŜowych naleŜy wykonać wg PT organizacji i technologii placu budowy, 

zapewniając specjalne warunki określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych – wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz 

Instytutu Techniki Budowlanej , wyd. Arkady Warszawa 1989r.

• Wykonawstwo robót budowlano-montaŜowych winno spełniać wymagania BHP dla placu budowy , 

określone w obowiązujących przepisach prawnych tj. :

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dn 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r poz.401).

„PROJ – BUD” Jacek Chojnacki, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 43, tel./fax 032 329 14 84, e-mail: jchojnacki@poczta.onet.pl
14



PB część III K KONSTRUKCJA
Przebudowa i rozbudowa  istniejącego budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Bojszowach
Bojszowy, ul Gościnna 6

b) Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia 11.06.2002r. zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z 

2002r poz.811).

Opracował:

mgr inŜ. Jacek Chojnacki
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