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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

 

 
1. Podstawa opracowania: 

 

• Założenia Inwestora i zlecenie wykonania projektu konstrukcyjnego, 

• Projekt architektoniczny.  

• Polskie Normy (Eurocod) i obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego 

• Mapa do celów projektowych 

• Badania geotechniczne  

 
2. Warunki gruntowo – wodne. 

 
W budowie geologicznej biorą udział grunty rodzime spoiste wykształcone w 

postaci pyłów i glin pylastych. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono 

występowanie wody gruntowej do maksymalnej głębokości 10,0 m ppt.  

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych – zgodnie z zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463).  

Warstwa I – zaliczono czwartorzędowe plejstoceńskie gliny pylaste i pyły 

wilgotne w stanie twardoplastycznym o IL=0,25. Grunty tej warstwy stwierdzono we 

wszystkich otworach bezpośrednio pod glebą.  

Warstwa II – stanowią pyły lessowe barwy jasnobeżowej, twardoplastyczne o 

IL=0,00-0,10 oraz plastyczne o IL=0,55.  

Warstwa III – stanowią pyły lessowe barwy jasnobeżowej, miękkoplastyczne o 

IL=0,35.  

Fundamenty założono na rzędnej 232,80 w warstwie spoiwa gliniastego w 

stanie twardoplastycznym (IL=0,00-0,15). 

 

3. Opis ogólny konstrukcji budynku. 
 

Projektowany budynek dydaktycznego ma cztery kondygnacje nadziemne i 

jest częściowo podpiwniczony. Konstrukcja płytowo słupowa z podciągami 

obwodowymi. Ściany nośne oraz wypełniające z cegły silikatowej na zaprawie do 

cienkich spoin. Usztywnienie budynku stanowić będą ściany poprzeczne. 



Posadowienie zaprojektowano jako bezpośrednie na żelbetowej płycie. 

 
4. Opis projektowanych rozwiązań. 

 
4.1. Fundamenty - pod budynkiem zaprojektowano płytę żelbetową z betonu klasy 

C35/45 w klasie ekspozycji XC2, zbrojoną stalą klasy AIIIN. W trakcie wykonywania 

fundamentów należy wypuścić zbrojenie ścian i słupów zgodnie z rysunkami w 

projekcie wykonawczym. Na podkładzie z „chudego betony” wykonać izolację 

przeciwwilgociową. Klasę „chudego betonu” należy określić w zależności od 

zastosowanego materiału izolacyjnego i wytycznych producenta. W przypadku 

stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych wykop należy pogłębić       

i wypełnić chudym betonem lub podbudową piaskowo cementową 2,5 MPa do 

poziomu spodu fundamentów lub skonsultować z projektantem. Ze względu na 

częściowe podpiwniczenie posadowienie na rożnych poziomach. 

 

4.2. Słupy, podciągi – słupy z betonu klasy C50/60, zbrojone stalą klasy AIIIN. 

Przerwy technologiczne wykonywać pod podciągami. Podciągi zaprojektowano jako 

monolityczne żelbetowe z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą klasy AIIIN. Elementy 

konstrukcji żelbetowych (słupy, podciągi) betonować bez przerw technologicznych. 

Rozszalowanie można przeprowadzić po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymałości 

gwarantowanej.  

 

4.3. Ściany żelbetowe – zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe z betonu klasy 

C30/37 i zbrojone stalą klasy AIIIN. Elementy konstrukcji żelbetowych betonować         

z przerwami technologicznymi. Rozszalowanie można przeprowadzić po uzyskaniu 

przez beton 70% wytrzymałości gwarantowanej. Ścianę attykową zaprojektowano z 

elementów nienasiąkliwych wzmocnionej trzpieniami i zakończonej wieńcem 

żelbetowym. 

  

4.4. Płyty stropowe – wszystkie stropy w budynku zaprojektowano jako żelbetowe, 

monolityczne w formie płyty krzyżowo – zbrojonej opartej na słupach i ścianach z 

betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą klasy AIIIN. Grubości płyt stropowych 24 cm z 

lokalnymi pogrubieniami nad słupami - głowicami. Szczegóły zbrojenia 

poszczególnych stropów oraz dylatacji wg projektu wykonawczego. 

 

 



5. Założenia do obliczeń. 
 

Przy wykonywaniu obliczeń statycznych budynku przyjęto następujące założenia: 

- obciążenie śniegiem – jak dla III strefy obciążenia śniegiem  1,20 kN/m2 

- obciążenie wiatrem – jak dla I strefy obciążenia wiatrem   0,30 kN/m2 

- obciążenie użytkowe biur       3,00 kN/m2 

- obciążenie zastępcze od samochodów do 3,5 t   2,50 kN/m2 

- obciążenie zastępcze od straży pożarnej    15,0 kN/m2 

- korytarze i halle        2,00 kN/m2 

- klatki schodowe        3,00 kN/m2 

- obciążenie użytkowe parteru      7,50 kN/m2 

 
Obliczenia statyczne wykonano stosując program RM-WIN i PL-WIN. Przy określaniu 

obciążeń stosowano normy PN-B. Wymiarowanie elementów żelbetowych wykonano na 

podstawie normy Eurocod przy użyciu programu RM-WIN.     

 

       Opracował: mgr inż. Tomasz Krężołek 

 








































































































