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OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego przebudowy i remontu pomieszczeń
kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem  opracowania  jest  część  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  16  w  Gdyni,
pomieszczenia   w  piwnicy  tego  budynku  obejmujące pomieszczenia  kuchenne,  magazynowe  i
sanitarne.

Celem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny remontu i przebudowy pomieszczeń
w budynku szkolnym, w tym projekt nowych elementów konstrukcyjnych tj nadproŜy, w związku z
remontem i przebudową kuchni i zaplecza kuchennego.

Zakres projektu  konstrukcyjnego obejmuje  opis  techniczny,  obliczenia  nowych elementów
konstrukcyjnych, oraz rysunki budowlane. 

2. LOKALIZACJA 

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Chabrowej 43

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawą wykonania jest zlecenie otrzymane od Pracowni Architektury PROSPERITA 

Dokument opracowano w oparciu o:

- wizję lokalną  

- inwentaryzację stanu istniejącego pomieszczeń piwnic

- projekt architektoniczno-budowlany 

- obliczenia statyczno - wytrzymałościowe

4. DANE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI 

Przy opracowywaniu projektu konstrukcyjnego oparto się na następujących materiałach:

a) podkłady architektoniczne,

b) inwentaryzacja architektoniczna

c) bieŜące konsultacje z autorem projektu architektonicznego,

d) aktualnie obowiązujące Polskie Normy w zakresie budownictwa, a przede wszystkim:

PN-82/B-02000 - ObciąŜenia budowli

PN-82/B-02001 - ObciąŜenia stałe 



PN-82/B-02003 - Podstawowe obciąŜenie technologiczne i montaŜowe

PN-80/B-02010/Az1 - ObciąŜenie śniegiem

PN-77/B-02011/Az1 - ObciąŜenie wiatrem 

PN-88/B-02014 - ObciąŜenia gruntem

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje  Ŝelbetowe

PN-90/B-03200 - Konstrukcje  stalowe

PN-B-03150:2000/Az3:2004 - Konstrukcje drewniane

PN - B - 03002:2007 - Konstrukcje murowe niezbrojone

e) literatura fachowa

Normatywy  techniczne  projektowania

obciąŜenie konstrukcji: 

- wiatr II strefa wg PN – 77/B – 02011/Az1

- strefa śniegowa 3 wg PN - 80/B – 02010/Az1

- strefa przemarzania hz=-1,0m

współczynniki  bezpieczeństwa : 

- cięŜar własny konstrukcji  1,1/0,9

- cięŜar warstw wykończeniowych 1,2÷1,3/0,8

- wiatr 1,5

−śnieg            1,5

5. OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Obiekt,  w  którym  projektowana  jest  przebudowa  to  skrzydło  budynku  szkolnego  2-

kondygnacyjnego,  podpiwniczonego.  Budynek został  wykonany w  technologii  tradycyjnej:  ściany

murowane z cegły ceramicznej, o zmiennej grubości: od 51cm w piwnicy do 25 cm na piętrze. Stropy

Ŝelbetowe gęstoŜebrowe. Stropodach wentylowany, nieocieplony, kryty papą. Budynek ma kształt

litery F. Szerokość budynku wynosi ok.11,2 m. 

6. OCENA TECHNICZNA  STANU  KONSTRUKCJI  I  MO śLIWOŚCI  WYKONANIA
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Podczas wizji lokalnej pomieszczeń na piętrze, parterze, oraz w piwnicy, nie zaobserwowano

Ŝadnych  uszkodzeń  konstrukcji  nośnej,  wynikających  z  przeciąŜenia,  czy  nierównomiernego

osiadania. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych stropów. W murach nie

zaobserwowano pęknięć ani zarysowań, nie stwierdzono oznak wyczerpania nośności murów, czy



nierównomiernego osiadania  budynku.  Zaobserwowano  jedynie  pęknięcia  tynku na wzdłuŜ  belki

stropu gęstoŜebrowego, co jest wynikiem pracy stropu i jest typowe dla tego typu konstrukcji (tzw.

Klawiszowanie).  Zaobserwowano  zawilgocenie  konstrukcji  nośnej  ścian  piwnic  z  uwagi  na  brak

odpowiedniej izolacji i wentylacji. Zaobserwowano ubytki tynku, pęknięcia posadzki w piwnicy. Tynki i

elementy wykończeń wymagają remontu.

Stan techniczny obiektu, w którym ma zostać przeprowadzona przebudowa, ocenia się jako

dość  dobry,  wskazujący  na  normalną  eksploatację  konstrukcji  nośnej, zaś  przebudowa  nie

spowoduje zmian w schematach statycznych, czy obciąŜeniach elementów konstrukcyjnych.

7. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projekt przebudowy polega na zmianie funkcji pomieszczeń zaplecza kuchennego, czy sanitarnych

w ramach tego samego sposobu uŜytkowania budynku. Przebudowa polega na wyburzeniu ścianek

działowych piwnic  i wzniesieniu nowych, na wykonaniu nowych otworów drzwiowych w ścianach

działowych i nośnych, oraz zmianach instalacji, wymiany stolarki, wymiany warstw wykończeniowych

posadzek.  Jedyne  zmiany  konstrukcyjne  polegają  na  wybiciu  nowych  otworów  drzwiowych  w

ścianach nośnych. Poza nowymi otworami drzwiowymi, projekt nie przewiduje ingerencji w elementy

konstrukcyjne  nośne  tj  nie  narusza  ścian  nośnych,   podciągów,  stropów,  słupów,  ani  ław

fundamentowych, ani nie powoduje wzrostu obciąŜeń dla tych elementów. Ściany działowe piwnic

posadowione są  na  posadzce i  nie  wpływają  na  nośność  budynku.  PowyŜsze zmiany nie  mają

wpływu na nośność i bezpieczeństwo konstrukcji, jednak z uwagi na moŜliwość pęknięć i osiadania

posadzki pod nowymi ścianami działowymi, zaleca się dla ścian działowych gr 12 cm z cegły pełnej

wykonanie podwaliny pod posadzką,  lub wykonanie ścian  działowych z lekkich materiałów, bądź

mniejszej  grubości.   Przy  domurówkach  nowy  mur  naleŜy  powiązać  z  istniejącym  w  sposób

uniemoŜliwiający rozwarstwienie (strzępia lub pręty wklejane).

Prace remontowe polegające na wykonaniu nowego nadproŜa stalowego nad nowym wybijanym

otworem naleŜy wykonać przy moŜliwym odciąŜeniu budynku (obciąŜenia środowiskowe), podparciu

stropów,  podciągów  wywierających  wpływ  na  fragment  przeznaczony  do  wyburzenia.  NaleŜy

zapewnić dobre oparcie nowego nadproŜa na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej, oraz

przyleganie  nadproŜa  stalowego  ze  ścianą  powyŜej  poprzez  ścisłe  podklinowanie.  Nie  wolno

dopuścić do nagłego dociąŜenia nadproŜa poprzez tąpnięcie ściany powyŜej. Przed wybiciem otworu

- nowe nadproŜe powinno współpracować  ze ścianą  powyŜej. NaleŜy równieŜ  sprawdzić,  czy w

Na podstawie opracowanej oceny stanu technicznego oraz przeprowadzonej analizy
konstrukcyjnej stwierdza się, iŜ planowana adaptacja jest moŜliwa do przeprowadzenia

pod względem technicznym i nie wpływa na elementy konstrukcyjne, nie stanowi
zagroŜenia dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku. 



obszarze planowanego otworu nie biegną przewody instalacyjne (rury, kable elektryczne, przewody

antenowe). Jeśli tak, to trzeba je będzie przełoŜyć w inne miejsce. 

NaleŜy podstemplować belki lub podciągi, które wywierają obciąŜenie na odcinek przewidywany do

wyburzenia. Spód nadproŜa otynkowanego na piętrze projektuje się na poziomie ok. +2,1m powyŜej

posadzki,  przy  osadzaniu  nowego  nadproŜa  w  miejscu  istniejącego  –  nowe  nadproŜe  naleŜy

umieścić  powyŜej  istniejącego,  a  przestrzeń  do wymaganego poziomu obudować  płytą  g-k. Nad

górną  krawędzią  planowanego  otworu  wykuć  bruzdę  poziomą  o  wysokości  projektowanej  belki

zwiększoną o 40-60 mm, o głębokości równej szerokości półek belki z zapasem na tynk i o długości

umoŜliwiającej  oparcie  belki  po 15 cm + ½ wysokości  belki.  W miejscu przyszłych  podpór spód

bruzdy  obniŜyć  o  15  cm  celem wykonania  poduszki  betonowej.  W ścianie  kominowej  przewód

wentylacyjny przypadający w obszarze oparcia nadproŜa, równieŜ  naleŜy wypełnić  betonem B15.

Bruzdę  przemyć  mlekiem  cementowym,  a  w  miejscu  przyszłych  podpór  wykonać  poduszkę

betonową.  Belkę owinąć siatką tynkarską, w bruździe osadzić belkę ceową (o wysokości przekroju

podanej  w  obliczeniach statycznych,  oraz na rzucie  orientacyjnym).  Czasowo zamocować  belkę

stalowymi lub  drewnianymi klinami na  całej  długości  co  40 cm.  Przestrzeń  wokół  końców belek

wypełnić  zaprawą  cementową.  Przestrzeń  między  belką  a  murem  wypełnić  rzadką  zaprawą

cementową. Przestrzeń między górną półką belki z murem silnie i dokładnie ubić wilgotną zaprawą

cementową. Po wykonaniu w/w czynności z jednej strony muru, wykonujemy identyczne załoŜenie

belki z drugiej strony. W połowie wysokości belek co ok. 40 cm wywiercić  otwory i połączyć belki

przez  skręcenie  śrubami  M16  kl.  4.8  lub  prętami  gwintowanymi.  Po  upływie  5  dni  wykuć

projektowany otwór. Wykuwanie otworu zaczynamy od wyznaczenia jego zarysu. WzdłuŜ tych linii (z

obu  stron)  wykonuje  się  następnie  nacięcia  tarczą  diamentową  lub  dłutem  zamontowanym  w

młotowiertarce. Wybijanie naleŜy rozpocząć od górnych warstw planowanego wykucia. Po wybiciu

wyrównać powstałe nierówności wokół otworu, otynkować i osadzić ościeŜnicę, jeśli planowane są

drzwi. Materiał z wyburzenia naleŜy usuwać do kontenera, nie powodując nadmiernego obciąŜenia

istniejącego stropu, ani nie dopuścić do dynamicznego upadku urobku na istniejący strop.

8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

NadproŜa - Stal profilowa St3S

Beton wypełnień i poduszek betonowych 15 MPa

9. UWAGI KOŃCOWE

1. Kompletność  otworów  w  ścianach  na  bieŜąco  sprawdzać  u  architekta  i  projektantów

branŜowych.



2. Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materiałowe naleŜy konsultować z autorskim biurem

projektowym.

3. Po  zakończeniu  inwestycji  jeden  kompletny  egzemplarz  dokumentacji  z  naniesionymi  w

trakcie realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekazać inwestorowi.

4. Wszystkie  roboty  budowlane  naleŜy  wykonywać  pod  nadzorem  technicznym,  prowadzić

zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru  robót budowlano-montaŜowych”,

przepisami o  bezpieczeństwie i  ochronie pracy,  o ochronie przeciwpoŜarowej  i  zgodnie z

obowiązującymi normami i zasadami dobrej praktyki budowlanej.

5. Wszystkie materiały uŜyte do budowy muszą mieć certyfikat zgodnie z art.10 Ustawy „Prawo

budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r).

6. Zakres  zastosowania  materiałów  budowlanych  musi  odpowiadać  ocenom higienicznym  i

instrukcjom uŜytkowania.

7. CięŜary warstw wykończeniowych nie mogą przekroczyć wartości przyjętych do obliczeń.

8. Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać wiedzę i  doświadczenie w prowadzeniu

budowlanych robót rozbiórkowych, remontowych i montaŜowych.

9. Przy pracach rozbiórkowych urobek naleŜy usuwać z budynku do kontenerów bez obciąŜania

istniejących elementów konstrukcyjnych

10. W  trakcie  robót,  po  odsłonięciu  wszystkich  elementów  konstrukcyjnych,  w  przypadku

stwierdzenia  uszkodzeń  lub  osłabień  parametrów  nośnych,  lub  istotnych  odstępstw  od

załoŜeń projektowych, naleŜy skontaktować się z projektantem.

11. Autorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym opracowaniu

Gdynia,  maj  2011 r. Opracowała:

mgr inŜ. Barbara Maćkowska 

upr. nr 185/Gd/2002

Sprawdził:

mgr inŜ. Jarosław Chabowski

upr. nr 185/Gd/2002


