
A B C

240x240

S.1.1

240x240

S.1.1

240x240W.1.3

240x240W.1.3

+0,00

-1,10
-1,50

400 1 510 2 480 3 420 4 445 405

+4,33

+7,65

+3,00

240x240

S.1.2

240x240

S.1.2

240x240W.1.3

300x240W.1.2

240x240W.1.3

240x240W.1.3

+6,81

+4,09

800x400

p. góry -1,10

p. pos. -1,50

Ł.1

gr. 850

p. góry -0,65

p. pos. -1,50

Ł.3.2

-1,50

D

A1

-0,17
-0,45

400x850

200 1 710 2 478 3 420 4 447 405

Chudy beton gr. 100mm

+9,60

+10,13

100x1601

100x1601

140x2003

140x2003

140x1402 140x1402

Legenda:

1. Krokiew 100x160mm

2. Murłata 140x140mm

3. Płatew 140x200mm

4. Płatew kalenicowa 140x140mm

5. Kleszcze 2x60x180mm

6. Miecz 140x140mm

7. Słup 140x140mm

8. Kleszcze kalenicowe 40x160mm
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mgr inż. Łukasz Kamiński

PW-K-07

Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy obiektu

pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w

Tułowicach

49-130 Tułowice,

ul. Porcelanowa 6A,

dz. nr 559, 560, 558/2 oraz 509/2

Rysunek zestawczy - Schematy konstrukcji w osiach

Konstrukcja

Styczeń 2019

PW - Projekt wykonawczy

OPL/0433/POOK/08
projektant

mgr inż. Sebastian Kłębek
sprawdzający

inż. Damian Slotta
asystent
projektanta

mgr inż. Agata Kamińska
asystent
projektanta

OPL/0890/PWOK/13

mgr inż. Maciej Grygorowicz
asystent
projektanta

Uwagi ogólne:
1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.

2 Wymiary przedstawiono w milimetrach.

3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.

4 Rozpartywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.

5 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz otworów
drzwiowych, okiennych i instalacyjnych  wg rysunków
architektonicznych.

6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa:
1 We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości zakotwienia,

średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać zgodnie z zaleceniami
PN-EN 1992-1-1:2008.

2 Zbrojenie elementów żelbetowych wykonać wg rysunków projektu
wykonawczego.

Uwagi - fundamenty:
1 Fundamenty wykonać na podkładzie betonowym betonu C12/15 gr.

10 cm.

2 W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów
nienośnych, należy wykonać wymianę tych gruntów na pospółkę
budowlaną o stopniu zagęszczenia ID=0,60. Pospółkę należy
zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm.

3 Podczas prowadzenia wykopów w gruntach spoistych (w przypadku
ich występowania), prace te należy wykonywać w sposób
uniemożliwiający gromadzenie wody w wykopie. Nawodnienie
gruntów spoistych może prowadzić do ich uplastycznienia obniżając
ich parametry wytrzymałosciowe.

4 Wykopu fundamentowego, ze względu na przemarzanie gruntu, nie
należy pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy.

5 Po wykonaniu wykopów fundamnetowych, w poziomie posadowienia
należy potwierdzić założenia dotyczące warunków gruntowych
przyjęte w projekcie, poprzez odbiór gruntu przez uprawnioną osobę,
fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.

6 Podczas wykonywania na budowie elementów konstrukcyjnych
należy uwzględnić zatapianie w nich części instalacji odgromowej i
uziemienia.

7 Wszelkie szczeliny dylatacyjne w poziomie występowania wód
gruntowych należy uszczelnić wg. opisu technicznego.

8 Przed przystąpieniem do wykonania fundamentu należy sprawdzić
poziom posadowienia istniejącego budynku. Poziom posadowienia
projektowanych ław dopasować do poziomu posadowienia
istniejących fundamentów.

skala:  1 : 100

Schemat w osi 1

Klasa betonu C25/30

Stal zbrojeniowa B500C

Otulina fundamentów 5,0 cm

Otulina słupów 3,0 cm

Otulina belek 2,5 cm

Otulina stropów 2,5 cm

Otulina schodów 2,0 cm

Chudy beton C12/15

Poziom porównawczy + 0,00

Uwagi - konstrukcja stalowa:
1 Rysunek nie jest rysunkiem WARSZTATOWYM, w związku z czym

nie staniowi podstawy do wyprodukowania konstrukjci stalowych.

2 Szczegóły wszystkich połączeń wg projektu
wykonawczego/warsztatowego.

3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wg. opisu
technicznego.

4 Kolejność prowadzenia prac podczas montażu nadproża wg opisu
technicznego.
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