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I  OPIS  TECHNICZNY DO KONSTRUKCJI 
 

1. Dane wstępne. 
 
Tematem opracowania jest projekt budowlany w branży konstrukcyjnej budynku zespołu szatniowo 

sanitarnego. W zakres opracowania konstrukcyjnej części projektu wykonawczego wchodzą: 
 opis techniczny, 
 obliczenia statyczno- wytrzymałościowe (pełny komplet u autora projektu), 
 rysunki konstrukcyjne. 

 
2. Ogólna charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 
 

 Fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych. 
 Ściany nośne budynku murowane z bloków SILKA E24 klasy 15 na zaprawie cementowo 

wapiennej marki 10MPa wzmocnione miejscowo trzpieniami żelbetowymi. 
 Strop w budynku drewniany. 
 Dach drewniany, płatwiowo kleszczowy. 

 
3. Warunki gruntowo-wodne. 
 

Warunki gruntowo-wodne zostały ustalone w Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej  
przez firmę ”GRUNT” ul. Grunwaldzka 3a, Opole w marcu 2013r. 

Autorem dokumentacji jest mgr Barbara Szydełko (upr. nr 070 720 V-1242). 
 
3.1 Budowa geologiczna 
 

W podłożu działki rozpoznanym wykonanymi wierceniami do głębokości 3,0 m ppt stwierdzono 
występowanie osadów czwartorzędowych plejstoceńskich terasy akumulacyjnej rzeki Odry 
reprezentowanych od góry przez piaski gliniaste i gliny, przechodzące w gliny pylaste zwięzłe, 
podścielone piaskami średnimi nawierconymi na głębokości 2,80 m ppt. Bezpośrednio od powierzchni 
znajduje się 0,5 m warstwa gleby.  

Rozpoznane w podłożu grunty podzielono na następujące warstwy geotechniczne 
zróżnicowane pod względem wykształcenia litologicznego i właściwości geotechnicznych.  

warstwa Ia – Obejmuje gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym i średnim 
występujące pod glebą do głębokości 1,1 m ppt. Są to grunty w stanie plastycznym o stopniu 
plastyczności IL = 0,35, symbol konsolidacji gruntów B. Uplastycznienie gruntów spowodowane zostało 
wodami z intensywnego tajaniem pokrywy śnieżnej jakie miało miejsce bezpośrednio przed 
wykonaniem badań terenowych.  

warstwa  Ib – Gliny piaszczyste zwięzłe zalegające w strefie głębokości 1,1 – 2,8 m ppt. Są to 
grunty twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,20, skonsolidowane grupy B. 

warstwa Ic  - Nawodnione piaski średnioziarniste nawiercone na głębokości 2,8 m ppt., nie 
przewiercone do 3,0 m ppt. Stan techniczny piasków zagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,70, 
przyjętym na podstawie badań archiwalnych.   
 

Szczegółowe wykształcenie litologiczne, rozmieszczenie przestrzenne wydzielonych warstw 
oraz parametry geotechniczne gruntu przedstawiono w załącznikach Dokumentacji Geotechnicznej. 
 



3.2 Warunki wodne 
 

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono w warstwie piasków na głębokości 2,80 m ppt. 
Charakteryzuje się ono zwierciadłem napiętym, ustabilizowanym na głębokości 2,50 m ppt.  
Równocześnie w przypowierzchniowej strefie podłoża,  na głębokości 0,70 m ppt, w obrębie glin 
i piasków gliniastych wystąpiły sączenia wody powodujące uplastycznienie górnej części glin i piasków 
gliniastych. Sączenia te pochodzą z intensywnego tajania pokrywy śnieżnej a słabo przepuszczalny 
charakter gruntów występujących od powierzchni utrudnia odpływ wód. Sytuacja taka występować 
może również w okresach po intensywnych długotrwałych opadach atmosferycznych. W okresach 
niedoboru opadów sączenia nie będą występować a stan techniczny glin się poprawi.  
 
Obiekt budowy oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne 
pozwalają na zaliczenie do I Kategorii Geotechnicznej zgodnie  
z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie  ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 
 
 
4. Normy i obciążenia przyjęte w projekcie. 
 
4.1 Wykaz norm dotyczących obciążenia budynku. 
 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

 
4.2 Wykaz norm dotyczących wymiarowania budynku. 
 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
4.3 Obciążenia przyjęte w projekcie. 
 

 Dach 
- pokrycie i ocieplenie dachu    gk = 1,40 kN/m2,      go = 1,68 kN/m2 
- obciążenie śniegiem  
    - na stronie nawietrznej    skl = 0,84 kN/m2,      sol = 1,26 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej    skp = 0,56 kN/m2,      sop = 0,84 kN/m2 
- obciążenie wiatrem  
     - na stronie nawietrznej    pkl = 0,11 kN/m2,      pol = 0,17 kN/m2 



     - na stronie zawietrznej    pkp = -0,17 kN/m2,      pop = -0,26 kN/m2 
 

 Strop 
- obciążenia stałe (bez ciężaru własnego) gk = 0,50 kN/m2,      go = 0,60 kN/m2 
- obciążenia użytkowe   qk = 1,00 kN/m2,      qo = 1,40 kN/m2 

 
 
5. Podstawowe wyniki obliczeń. Schematy statyczne. 
 
Podstawowe wyniki obliczeń dla elementów konstrukcji nośnej budynku podane zostały jako stosunek 
normatywnej wielkości do wartości wynikającej z przyjętego w projekcie rozwiązania. Zostały one 
określone w procentach.  
SGN - Stan graniczny nośności 
SGU - Stan graniczny użytkowalności 
 
Zestawienie wyników dla charakterystycznych elementów budynku 
 
kd – Krokiew drewniana dachu. Schemat statyczny jako układ krokwiowy swobodnie podparty.  
SGN 65%, SGU 71%. 
knd – Krokiew narożna. Schemat statyczny jako belka ciągła. SGN 94%, SGU 100%. 
sd – Słup drewniany. Schemat statyczny jako pręt przegubowy. SGN 82% 
pd – Płatew drewniana. Schemat statyczny jako belka ciągła. SGN 60%, SGU 35%. 
bs – Podciąg stalowy. Schemat statyczny jako belka dwuprzęsłowa swobodnie podparta. SGN 73%, 
SGU 42%. 
bd – Belka stropowa drewniana. Schemat statyczny jako belka swobodnie podparta. SGN 56%, SGU 
94%. 
Ławy fundamentowe. Schemat statyczny jako belka na sprężystym podłożu. SGN 80%-85%. 
 
6. Opis projektowanej konstrukcji. 
 
6.1 Fundamenty 
W Dokumentacji Geotechnicznej stwierdzono, że w miejscu projektowanego budynku zalegają warstwy 
gleby i glin piaszczystych (warstwa Ia) w stanie plastycznym o łącznej miąższości ~1,1m.  
Grunty te należy w całości usunąć. 
 W tym celu wykopem należy zejść do stropu gruntów nośnych (gliny twardoplastyczne -warstwa Ib wg 
dokumentacji). Różnicę poziomów pomiędzy dnem wykopu, a projektowanym poziomem posadowienia 
wypełnić chudym betonem. Różnicę poziomów pomiędzy dnem wykopu, a podbudową posadzki 
wypełnić tłuczniem lub grubym żwirem 
Prace ziemne przeprowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. Rodzaj i stan 
gruntów powinien być porównany z dokumentacja geologiczną przez 
uprawnionego geologa i zgodność z założeniami projektowymi potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Pod projektowanym budynkiem zaprojektowano stopy i ławy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) 
zbrojone stalą AIIIN (RB500W) i stalą AI (St3S). Ściany fundamentowe murowane z bloczków 
betonowych B15 na zaprawie cementowej. Ściany zwieńczone na górze wieńcem żelbetowym. Izolacja 
fundamentów wg rysunków i opisu architektury.  
 



6.2 Posadzka na gruncie 
Na gruncie zaprojektowano posadzkę grubości miń. 8cm z betonu C20/25 (B25) zbrojoną siatkami typu 
Q378 ze stali A-IIIN. Pod posadzką wykonać podbudowę z chudego betonu gr.10-15cm na minimalnej 
warstwie 40-50cm zagęszczonego mechanicznie piasku do Is>0,95. 
W pomieszczeniu magazynowym w strefie bezpośrednio pod wymiennikiem c.w.u. posadzkę pogrubić 
do 15cm i zbroić dwoma warstwami siatki (dołem i górą posadzki). 
 
6.3 Ściany powyżej poziomu +/- 0,00 
Ściany nośne budynku murowane z bloków SILKA E24 klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej 
marki 10MPa. Wykonywanie bruzd instalacyjnych w ścianach wg PN-B-03002:1999. Częściowo ściany 
wzmocnione żelbetowymi rdzeniami wylewanymi z betonu C20/25 (B25) zbrojonymi stalą A-IIIN 
(RB500W) i A-I (St3SX). 
 
6.4 Wieńce 
W poziomie podparcia więźby zaprojektowano wieńce żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone 
podłużnie stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) i poprzecznie strzemionami ze stali A-I (St3SX).  
 
6.5 Podciągi stalowe 
W poziomie wieńca, w liniach słupów więźby zaprojektowano podciągi stalowe ze stali S235 (St3S). 
Podciągi stalowe mocowane do rdzeni i wieńców żelbetowych ścian.  
 
6.6 Nadproża 
Nadproża zaprojektowano jako żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie stalą 
żebrowaną A-IIIN (RB500W) i poprzecznie strzemionami ze stali A-I (St3SX) oraz jako prefabrykowane 
typu L19. 
 
6.7 Więźba dachowa 
Nad budynkiem projektuje się wielospadową więźbę dachową o stromych połaciach. Konstrukcja 
więźby typu krokwiowo płatwiowego. Krokwie opierają się poprzez murłaty drewniane na zewnętrznych 
ścianach oraz na płatwiach pośrednich. Płatwie drewniane wspierają się na słupach drewnianych 
stojących bezpośrednio na stalowych podciągach. Murłaty mocować do podłoża betonowego za 
pośrednictwem przekładki z papy smołowej podwójnie. Mocowanie krokwi do murłat na zacięcia i wkręty 
do drewna z łbem sześciokątnym. Elementy składowe konstrukcji łączone ze sobą oraz z podłożem 
przy pomocy elementów stalowych (blachy i śruby) ze stali klasy St3S. Stężenia połaciowe dachu  
z taśm stalowych. Na konstrukcję elementów drewnianych użyć tarcicy sosnowej obrzynanej klasy C27 
o wilgotności względnej poniżej 15%. Drewno zabezpieczyć 2 x dostępnymi w handlu solnymi środkami 
impregnującymi przeciw ogniowo i przeciw korozji biologicznej np. FOBOS M4 - dotyczy to elementów 
usytuowanych wewnątrz budynku. Elementy więźby poza obrysem ścian zewnętrznych budynku, 
narażone na działania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) należy zabezpieczyć olejowymi 
środkami impregnującymi. Zacięcia i połączenia konstrukcyjne impregnować dodatkowo przed 
montażem elementów. Impregnację drewna wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta środka, 
którego użyto. Przyjęte środki impregnacyjne muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczające do 
używania w budownictwie. 
 
6.8 Izolacje przeciwwilgociowe 
Wszystkie powierzchnie podziemnych konstrukcji betonowych i żelbetowych należy zabezpieczyć 
stosując jako izolację pionową i poziomą certyfikowane powłoki lub wykładziny bitumiczno kauczukowe. 
 
6.9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
Kategoria korozyjności środowiska C2 wg normy PN- EN ISO–12944–2: 2001. 



Przygotowanie powierzchni konstrukcji – odtłuszczenie oraz czyszczenie do stopnia czystości Sa2½  
wg normy   PN-EN ISO 8501-1: 1996. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej farbami epoksydowymi. 
 
7. Wymagania BHP 
 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe prowadzić przestrzegając ogólne zasady i przepisy BHP oraz 
ppoż. oraz szczególne wymagania podane przez producentów zastosowanych wyrobów. Przy 
wykonywaniu robót kierować się obowiązującymi normami i przepisami. 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT: 

 prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej, 
 stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane atesty, świadectwa i 

aprobaty techniczne, 
 przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów bhp, 
 stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników, 
 zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
 
 


