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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

STRONA TYTUŁOWA 

I. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 

K-1 Ściana w osi "A" - widok od zewn. - schemat konstrukcyjny 

  belki podwalinowe Bp1 ÷ Bp4 oraz nadproże żelbet. Nz1 1:50; 1:20 

K-2 Ściany w osiach "8" ; "10" - rdzeń Rd1 oraz wieńce żelbetowe W1, W2 1:50; 1:20 

K-3 Rzut dachu - elementy drewniane dla obróbek 1:100; 1:20 

K-4 Schody zewnętrzne żelbetowe (wejście - osie 1/C) 1:20 

K-5 Ściana osłonowa śmietnika - fundament 1:50; 1:20 

 

KONSTRUKCJA STALOWA 

Ks-1 Schemat konstrukcji stalowej; układ płyt posadzkowych na antresolach 1:50 

Ks-2 Nadproża stalowe Nst1, Nst2, Nst3 w istniejących ścianach 1:20 

Ks-3 Schody stalowe antresoli 1:20; 1:10 

Ks-4 Antresola 4.6 - belki stalowe: Ba1 ÷ Ba3 ; An1 ÷ An4 1:10 

Ks-5 Słupy stalowe antresol : St1 ÷ St3 ; zastrzał 

  detale połączenia belek antresoli ze słupami 1:20; 1:10 

Ks-6 Antresola 5.6 - belki stalowe: Ba4 ÷ Ba6  1:10 

Ks-7 Antresola 3.8 - belki stalowe: Ba7 ÷ Ba9; An5 ÷ An8 1:10 

Ks-8 Balustrady L1 ÷ L4 oraz wypełnienie balustrad 1:20; 1:10 

Ks-9 Ściana z siatki - słupy i wytyczne do wypełnienia 1:20; 1:10 

Ks-10 Ścianka szklana - słupy i wytyczne do montażu 1:20; 1:10 

Ks-11 Rzut dachu – ramki pod klimatyzatory 1:100; 1:10 

Ks_12 Wytyczne do ustawiania elementów na wykończonej posadzce 1:5 

I. Wykazy stali Nr 1÷10 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Projekt budowlany adaptacji budynku garaży w Tychach przy ulicy Fabrycznej  – opracowana 
przez SKM Projekt s.c. Tychy ulica Jeżynowa 8; 

1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku garaży w Tychach przy ulicy Fabrycznej  – opracowana 
przez SKM Projekt s.c. Tychy ulica Jeżynowa 8; 

1.3. Dokumentacja archiwalna budynku garaży przy ulicy Fabrycznej w Tychach – opracowana 
WBSiPTDiL Warszawa, 1969r.; 

1.4. Wizja lokalna – październik 2017; 
1.5. Normy i przepisy budowlane 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy części pomieszczeń 
na laboratoria, pomieszczenia biurowe lub usługowe w istniejącym budynku garażowym przy 
ulicy Fabrycznej w Tychach. Opracowanie obejmuje nowe elementy konstrukcyjne takie jak: 

 belki podwalinowe 
 nadproża stalowe 
 nadproża żelbetowe 
 schody stalowe 
 antresole stalowe 

3. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. 

3.1. Belki podwalinowe. 

Przebudowa budynku wiązała się ze zmianą elewacji. Spowodowało to konieczność 
wykonania nowych belek podwalinowych od strony osi „A”. Zaprojektowano 4 typy belek 
podwalinowych Bp1-Bp4. 
Przekrój poprzeczny belek ma wymiary 30x75cm. Belki Pb2 i Bp3 w dolnej części mają 
żelbetowe wsporniki o wysięgu 25cm. Wysokość wspornika wynosi 15cm. Na wspornikach 
tych opiera się część elewacyjna ścian osłonowych. Dolna płaszczyzna wspornika pokrywa 
się ze spodem belki podwalinowej. Belki wspierają się na kielichach istniejących stóp 
fundamentowych. 
Zbrojenie dolne belek 3#16, strzemiona dwucięte #8, zbrojenie wsporników pod ścianę 
osłonową #10/150mm. Belki zostały zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalą 
RB500W. 

3.2. Belki nadprożowe żelbetowe. 

W ścianie zlokalizowanej w osi „A” zaprojektowano belki nadprożowe żelbetowe 
monolityczne Nz1 
Przekrój poprzeczny belek ma wymiary 30x30cm. Dolna płaszczyzna belek jest 
zlokalizowana na poziomie +3,00m. Belki wspierają się na nowo murowanych ścianach 
osłonowych  
Zbrojenie dolne belek 2#16, strzemiona dwucięte #8. Belki zostały zaprojektowane z betonu 
C20/25 zbrojonego stalą RB500W. 

3.3. Belki nadprożowe stalowe. 

W istniejących ścianach zaprojektowano trzy typy nadproży nad otworami drzwiowymi. 
Nadproża znajdują się w następujących lokalizacjach: nadproże Nst1 w ścianie w osi 7 oraz 
Nst2 i Nst3 w ścianie w osi 1. Przekroje poprzeczne nadproży dostosowano do obciążeń 
oraz ich rozpiętości. Nadproże Nst1 o rozpiętości L=1,80m zaprojektowano z dwóch 
ceowników C200, natomiast nadproża Nst2 i Nst3 o rozpiętości 1,16m zaprojektowano 
odpowiednio z pojedynczego ceownika C200 (Nst2) oraz dwóch ceowników C160 (Nst3). 
Profile nadproży należy wykonać ze stali S235JR. Kolejność i technologie wykonania 
pokazano na rysunkach wykonawczych. 

3.4. Schody na antresolę. 

Biegi schodowe prowadzące na antresolę zaprojektowano jako stalowe policzkowe. 
Belki policzkowe zaprojektowano z gorącowalcowanych profili C220. Belki te z jednej strony 
wspierają się na istniejącej posadzce, z drugiej zaś na stalowych ramach podporowych.  
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Ramy podporowe zaprojektowano z zimnogiętych rur kwadratowych RK100x100x4. Słupy 
ram wspierają się na istniejącej posadzce. 
Pomiędzy belkami policzkowymi zaprojektowano typowe stopnice kratowe np. produkcji 
Mostostal. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano ze stali S235JR. 

3.5. Antresole stalowe. 

W nowo projektowanych pomieszczeniach przewidziano antresole biurowe. Antresole zostały 
zaprojektowane jako szkielet stalowy. Przewidziane dwa typy konstrukcji w zależności od 
rozstawu ram nośnych. 
Podstawowymi elementami podporowymi są ramy stalowe. Elementami składowymi ram są: 
rygle wykonane z dwuteowników HEA120 (rygle ram skrajnych) lub IPE120 (rygiel ramy 
środkowej), słupy wykonane z dwuteowników HEA100. 
Na ramach wspierają się żebra stropowe wykonane z dwuteownika IPE80. Rozstaw osiowy 
żeber wynosi 470mm.  
Połączenia rygli ram ze słupami zaprojektowano jako sztywne spawane, natomiast żebra  
z ramami jako przegubowe skręcane. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano ze stali S235JR. 

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Powierzchnie elementów stalowych zabezpieczyć poprzez malowanie. Przed wykonaniem 
konstrukcji elementy należy oczyścić do 2½ stopnia czystości. Malowanie konstrukcji 
wykonać przy użyciu odpowiedniego zestawu farb epoksydowych, podkładowej 
i nawierzchniowej, dających grubość suchej powłoki malarskiej min. 120 mikronów.  

3.7. Materiały konstrukcyjne. 

Stal profilowa S235JR. 

4. Warunki techniczne i wymagania budowlano – montażowe. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256), kierownik budowy jest 
zobowiązany do opracowania wg wytycznych ujętych w Rozdziale 10 oraz na podstawie 
danych z niniejszego projektu planu BiOZ. 
Całość robót budowlano – montażowych należy wykonać wg PT organizacji i technologii 
placu budowy, zapewniając specjalne warunki określone w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
Wykonawstwo robót budowlano – montażowych winno spełniać wymagania BHP dla placu 
budowy, określone w obowiązujących przepisach prawnych tj.: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 z 2003r poz.401); 
b) Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia 11.06.2002r. 
zmieniające rozporządzenie Ministra sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. nr 91 z 2002r poz.811). 
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