
 

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

Do projektu pn: 

„ROZBUDOWA O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ I SCHODY WEJŚCIOWE ORAZ PRZEBUDOWA I 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWNIA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY 

ADMINISTRACYJNE URZĘDU MIASTA W PRZEMYŚLU. 

 

I. DANE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy elementów budynku wraz  

z nowoprojektowaną windą i klatką schodową. 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa na wykonanie części konstrukcyjnej dokumentacji, 

- projekt architektoniczny autorstwa mgr inż. arch. Jerzego Lewosiuk 

- uzgodnienia i wytyczne branżowe. 

 

Normy dotyczące dokumentacji: 

 

PN-88/B-01040. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 

PN-88/B-01041. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-88/B-01042. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.  

 

Normy dotyczące obciążenia budowli: 

 

PN-82/B-02000:1982. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001:1982. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe.  

PN-EN 1991-1-3. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3 : Oddziaływania ogólne. Obciążenie    

śniegiem.  

      PN- 82/B-02011:1997/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

 

Normy dotyczące obliczeń statycznych: 

 

PN-81/B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia. 

PN-84/b-03264:1999. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                               

i projektowanie. 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

 



 

  
III. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE: 

 
4.1. Układ konstrukcyjny 
 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami drewnianymi zespolonymi  

z płytą żelbetową.  Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych.  Budynek przykryty dachem 

wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie bezpośrednie na ławach 

fundamentowych. 

Projektowane elementy: 

- konstrukcja stalowa szybu windowego na fundamentach żelbetowych 

- konstrukcja żelbetowa klatki schodowej wraz z zewnętrznymi schodami 

- przebudowa żelbetowych schodów ostatniej kondygnacji 

 
4.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 
 

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

□ PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obciążenia budowli 

□ PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 

□ PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem 

□ PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe 

□ PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe 

       □ PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli 

      

    Przyjęto założenia: 

       ▪ Obciążenia stałe  zgodnie z normą PN-82/B-02001  

       ▪ Obciążenia wiatrem (I strefa wiatrowa) zgodnie z normą PN-77/B-02011 / Az-1 

       ▪ Obciążenia śniegiem (III strefa śniegowa) zgodnie z normą PN-80/B-02010 / Az-1 

       ▪ Dopuszczalny nacisk na grunt qfn= 150 kN/m² ( 1,50 kg/cm²) 

       ▪ II kategoria geotechniczna, warunki gruntowo-wodne proste 

       ▪ Umowna głębokość przymarzania hz=1,20 m 

 
 4.3. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 
            4.3.1.  Fundamenty 
 

Poziom posadowienia fundamentów (na głębokości -1,2m) projektuje się na podbudowie z kruszywa 

naturalnego 2-32,5 mm stabilizowanego cementem (150 kg/m
3
) i zagęszczonego do ID=0,67 

(Is=0,97) opartego na stropie warstwy piasków drobnych (głębokość -2,80m, rzędna 204,6m n.p.m.)  

(wg rys. konstrukcyjnych). Fundamenty zaprojektowano jako ławy fundamentowe o wymiarach    

60x40 cm  betonu B25, zbrojonych podłużnie stalą A-III 4ø12 ze strzemionami z prętów ø6 co 20 cm. 

 Ściany fundamentowe z betonu B25 zbrojone siatkami ø8 w rozstawie co 20 cm. 

 
            4.3.2. Ściany,  
 

Ściany zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe zbrojone siatkami z prętów ø8 w rozstawie co 

20 cm. Ściany stanowią ustrój nośny dla oparcia stropu i schodów klatki schodowej. 

 



 

   
 
 
 
  4.3.3. Stropy 
 

Nowo projektowane stropy klatki schodowej wykonać jako żelbetowe gr. 14 cm z betonu B 25 

zbrojone prętami ø10 zgodnie z rysunkami konstrukcji.  

 
            4.3.4. Schody  
 

Schody nowoprojektowane wykonać jako płytowe, żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą AIIIN pręty 

ø10 co 20 cm.  

Poszerzenie schodów ostatniej kondygnacji wykonać w formie belki żelbetowej o rozpiętości jak 

istniejący bieg z zespoleniem doczołowym z istniejącymi schodami. Element zbroić zgodnie  

z rysunkiem konstrukcji.  

 
            4.3.5. Podciągi, wieńce, nadproża 
 

Belki i nadproża wykonać w formie systemowych belek L-19N w układzie 2 -5 belek zespolonych   

i długościach wyliczonych – szerokość otworu + 2x15 cm. 

Dla powyższych belek i nadproży zachować oparcie min. 15 cm na ścianach nośnych wykonując 

poduszki z betonu B25 gr. 12 cm. 

  

IV.         WARUNKI GRUNTOWO - WODNE I POSADOWIENIE BUDYNKU 

Z przeprowadzonej wizji lokalnej i wywiadu oraz z faktu, iż projektowane do rozbudowy elementy 

stanową niewielką rozbudowę przyjęto:  Warunki geotechniczne  proste, kategoria geotechniczna I. 

W sytuacji wystąpienia innych niż grunty twardoplastyczne nadające się do bezpośredniego 

posadowienia należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu dobrania innego rozwiązania 

projektowego. 

V. MATERIAŁY 

- beton konstrukcyjny elementów wylewanych – klasa C 20/25, 

- beton wyrównawczy - klasa C 8/10, 

- stal zbrojeniowa  A – IIIN, 

 

 

                                                               Projektant: 


