
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI WYKONANIA DODATKOWYCH

OTWORÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZIOMIE PIWNIC SZPITALA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU

PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 5.

I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora: Szpital powiatowy – Z.O.Z. w Lublińcu.

2. Projekt architektury opracowany przez arch. Henryka Witowskiego..

3. Uzgodnienia z Inwestorem i uzgodnienia międzybranżowe.

4. Normy i programy komputerowe wspomagające projektowanie : PN-82 / B-02000 – obciążenie budowli,

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 – obciążenie śniegiem, PN-77 / B-02911 – obciążenie wiatrem, PN-02 / B –

03264 – konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, PN-90 / B-03200 – konstrukcje stalowe, PN-B

03150 konstrukcje drewniane, programy komputerowe wspomagające projektowanie RM WIN i ROBOT.

II. Ocena techniczna istniejącego budynku.

Pawilon  łóżkowy,  szpitala  powiatowego  w  Lublińcu,  został  zaprojektowany  w  technologii  tradycyjnej

murowanej z wykorzystaniem elementów żelbetowych betonowanych na miejscu budowy, prefabrykowanych

oraz stalowych.  Budynek posiada trzy kondygnacje .  Komunikacja pionowa windą oraz dwoma klatkami

schodowymi.  Posadowienie  budynku  tradycyjne,  bezpośrednie  na  ławach  i  stopach  fundamentowych.

Pawilon  łóżkowy  przylega  do  istniejącego  budynku.  Stropodach  pełny  na  bazie  żelbetowego  stropu

prefabrykowanego , gęsto żebrowego typu RECTOR. Nad szybem windy oraz nad szachtem dla przewodów

technologicznych,  stropodachy pełne, na bazie płyt żelbetowych betonowanych na miejscu budowy. Stan

techniczny  stropów  określa  się  jako  dobry.  Stropy  międzypiętrowe  ,  nad  parterem  i  przyziemiem,

prefabrykowane gęstożebrowe typu RECTOR. Przy dużych rozpiętościach  zastosowano podwójny układ

belek, przy mniejszych układ pojedynczy. Stan techniczny stropów określa się jako dobry. Mury nośne w

technologii tradycyjnej murowanej, ściany zewnętrzne warstwowe, z bloków pełnych, wapienno piaskowych

w systemie SILKA E 24 S,  ściany wewnętrzne, murowane  również w systemie SILKA. Nie stwierdzono

zawilgoceń ani spękań. Mury fundamentowe, betonowe, betonowane na miejscu budowy. Stan techniczny

murów określa się jako dobry. Podciągi żelbetowe  betonowane na miejscu budowy. W budynku występują

dwie  klatki schodowe,  schody płytowe oparte na żelbetowych belkach spocznikowych. Na belkach opierają

także żelbetowe  płyty podestowe.  Konstrukcja żelbetowa, betonowana na miejscu budowy. Szyb windy

żelbetowy, betonowany na miejscu budowy.  Elementy żelbetowe podciągi,  klatki  schodowe i  szyb windy

znajdują się w dobrym stanie technicznym. Budynek został zrealizowany po roku 2000. Reasumując , stan

techniczny budynku określa się jako dobry. Wykonanie dodatkowych otworów komunikacyjnych w poziomie

piwnic, nie zagraża konstrukcji istniejącego budynku

I  II.   Prace nowoprojektowane -  w  ytyczne, wykonania robót budowlanych .

Zakres  prac  budowlanych,  obejmuje  wykonanie  nowoprojektowanych  otworów  komunikacyjnych,  w

istniejących ścianach murowanych. Ściany zostały wykonane  w technologii murowanej z bloków wapienno

piaskowych,  w  technologii  SILKA  na  zaprawie  cementowo  wapiennej.  Nowoprojektowane  nadproża

obciążone będą istniejącymi stropami i ścianami. Stal profilowa podciągów  S 235. Rozmieszczenie otworów

według projektu architektury.   Wykonywanie otworów  należy wykonywać wg następującej kolejności:

1. Po obu stronach projektowanego otworu, należy podstemplować istniejące stropy gęstożebrowe typu

RECTOR , tak żeby odciążyć ścianę w której będzie montowane nadproże. Należy stosować stemple

systemowe z typowych deskowań lub indywidualne podpory drewniane.



2. Na ścianie wytrasować projektowany otwór.

3. W ścianie w miejscu oparcia projektowanych dźwigarów stalowych wykonać poduszki betonowe 25 x 30

cm  o wysokości  20 cm z betonu klasy C 20 / 25. Po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości,

wykuwać poziomą bruzdę i sukcesywnie osadzać na podporach, projektowane stalowe belki dwuteowe.

Belki łączyć pomiędzy sobą śrubami w tulejach dystansowych w rozstawie co 50 cm. 

4. W celu uzyskania dobrej współpracy, dźwigara z istniejącą konstrukcją, na podporach dźwigary należy

podstemplować stalowymi klinami. Kliny przyspawać punktowo do belek stalowych.

5. Po  wykonaniu  tych  prac  można  przystąpić  do  wyburzania  ściany.  Pionowe  krawędzie  ściany  przy

podporach należy wyciąć przy pomocy elektronarzędzi.

6. Podciąg stalowy przed obudowaniem, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą

miniową podkładową.

7. Uzupełnić warstwy posadzkowe w miejscu wyburzonego muru.

IV. Wyniki obliczeń .

Poz.5.1. belki dwuteowe 4 I 120.

Poz.5.2. belki dwuteowe 4 I 120.

Poz.5.3. belki dwuteowe 3 I 120.

Uwaga: Prace budowlane należy prowadzić w pojedynczych polach, pod fachowym nadzorem uprawnionej

osoby. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Projekt konstrukcji

rozpatrywać łącznie z projektem architektury.

Projektant : inż. Cz. Szkółka


