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I.  OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

1. Podstawa opracowania 

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inż. arch. Joanna Okraska; 

- Projekty budowlane branżowe 

-  Opinia geotechniczna z określeniem warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszego 

projektu opracowana przez mgr Daniela Jabłońskiego w marcu 2016r 

 

2. Warunki posadowienia 

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe nadające 

się do bezpośredniego posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporządzeniem 

MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

Wg dokumentacji w obszarze projektowanej trybuny stwierdzono występowanie 

nasypów niebudowlanych o zróżnicowanej miąższości od -0,15m do -1,60m p.p.t. 

Bezpośrednio pod nasypami na całym terenie przewidzianym pod planowany budynek 

zalegają nośne piaski średnie o rozpoznanych stopniach zagęszczenia ID=0,38 i ID=0,48.  W 

poziomie posadowienia w większości występują piaski o stopniu ID=0,38. Rozpoznane grunty 

piaszczyste zalegają do głębokości min. -4,0m p.p.t.  

W okresie prowadzonych badań napotkano na swobodne zwierciadło wody gruntowej 

na głębokościach od -2,70m do -3,10m p.p.t. czyli poniżej poziomu posadowienia. 

Z uwagi na znane występowanie zalegania gruntów nośnych pod poziomem terenu 

przyjęto bezpośrednie posadowienie fundamentów budynku. Projektowany poziom wierzchu 

posadzki ±0,00m przyjęto na rzędnej 118,85m n.p.m. Bezpośrednie posadowienie ław i stóp 

fundamentowych przyjęto na głębokości -1,40m p.p.p. (-1,10m p.p.t.) czyli w warstwie 

piasków i powyżej poziomu wody gruntowej. Przed wylaniem chudego betonu pod 

projektowanymi fundamentami, należy dogęścić mechanicznie istniejące grunty piaszczyste 

do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,97 pod nadzorem uprawnionego geologa. Uzyskane 

wskaźniki zagęszczenia należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku 

napotkania gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, należy wymienić je na podsypkę 

piaskową zagęszczoną mechanicznie do w/w wskaźnika zagęszczenia lub podlać różnicę 

poziomów chudym betonem (C8/10). 
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3. Opis projektowanych rozwiązań konstrukcji 

3.1 Opis ogólny 

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic. Obiekt ogólnodostępny, 

obejmujący pomieszczenia klubów sportowych, pomieszczenia  szatni oraz pomieszczenia 

magazynowe i sanitariaty. Nad w/w pomieszczeniami zaprojektowano trybuny dostępne z 

poziomu gruntu. Trybuny częściowo zadaszone w konstrukcją stalowej. Konstrukcja budynku 

tradycyjna ze ścianami murowanymi na których oparte żelbetowe monolityczne elementy 

konstrukcyjne (płyt stropowe, belki trybun, podciągi). Stropodachy żelbetowe monolityczne 

płytowe. Ściany nośne murowane grubości 24cm z bloczków silikatowych. Nadproża 

wylewane żelbetowe i z belek prefabrykowanych typu L-19 o symbolu N/…. W miejscach 

znacznych reakcji podporowych od w/w podciągów/żeber przyjęto w grubości ścian 

wylewane żelbetowe rdzenie monolityczne. Sztywność poprzeczną i podłużną stanowią 

ściany murowane poprzeczne i podłużne. Z uwagi na znaczną długość obiekt podzielono na 3 

części oddylatowane od siebie o długościach 19,74m + 23,82m + 19,74m. 

Schody zewnętrzne – wylewane żelbetowe na gruncie oraz monolityczne żelbetowe płytowo-

belkowe podparte słupami. 

Ławy i stopy fundamentowe wylewane żelbetowe. Pod fundamentami podkład betonowy o 

grubości minimalnej 10 cm. 

3.2 Zastosowane schematy statyczne 

- kratownica zadaszenia – słup zamocowany jednostronnie w dolnym węźle; 

- płatwie – belka wieloprzęsłowa ciągła nad podporami; 

- płyty stropodachu – płyta krzyżowo zbrojona ciągła nad podporami; 

- nadproża – belka jednoprzęsłowa wolnopodparta, belka wieloprzęsłowa ciągła; 

- żebra trybun – belka trójprzęsłowa ciągła; 

- podciągi – rama jednonawowa o węzłach sztywnych, rama dwunawowa o węzłach 
sztywnych 

Ścisłe schematy statyczne z obciążeniami zestawiono w załączniku II-gim 

opracowania „Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji” 
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3.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Przyjęto: 

Obciążenie śniegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 – 2 strefa 

Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec2009 – 1 strefa 

Posadowienie fundamentów wg PN-81/B-03020  

Obciążenia użytkowe wg PN – 82/B – 02003 

Obciążenia stałe wg PN – 82/B – 02001 

Przyjęto następujące wartości obciążeń charakterystycznych do wymiarowania konstrukcji: 

- obciążenia stałe od pokrycia zadaszenia trybun– 0,10kN/m2 

- obciążenia stałe od pokrycia stropodachu – 3,56kN/m2 

- obciążenia stałe od pokrycia trybun – 3,86kN/m2 

- obciążenia zmienne użytkowe trybun i stropodachu – 5,00kN/m2 

3.4 Opis szczegółowy 

FUNDAMENTY 

Stopy i ławy z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#, A-0 St0S Ø. 

Beton podkładowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cm. Ze stóp, ław należy wyprowadzić pręty 

startowe pod projektowane słupy/rdzenie żelbetowe. Ścianki fundamentowe z bloczków 

betonowych gr. 24cm klasy C12/15 (B15) za zaprawie cementowej M8 (alternatywnie 

monolityczne wylewane z betonu klasy j.w.) Należy zwrócić uwagę na dozbrojenie 

wybranych odcinków ław fundamentowych dołem. Izolacja przeciwwilgociowa – malowanie 

powłokowe emulsjami bitumicznymi np. Dysperbitem lub Abizolem R+P.  

 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE  

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków silikatowych Silka E24 o grubości 24cm 

kl.20MPa na odpowiadającej zaprawie firmowej na cienkie spoiny. W ścianach wykonać 

słupy, rdzenie i wieńce żelbetowe z betonu C25/30 (B30) i stali zbrojeniowej A-IIIN 

B500SP#. Izolacje oraz oblicowanie ścian wg projektu architektury. 

   

ŚCIANY DZIAŁOWE 

 Ścianki działowe gr. 12cm z bloczków silikatowych lub gazobetonowych na zaprawie 

firmowej na cienkie spoiny. Pomiędzy wierzchem ścianek a spodem płyty stropodachu należy 

pozostawić szczelinę ~2-3cm. Ścianki działowe należy wzajemnie przewiązać.  
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STROPODACH 

Strop płytowy żelbetowy monolityczny o grubościach 18cm w części między osiami  

A-H i L-R oraz grubości 20cm w części środkowej. Płyty zbrojone dwukierunkowo górą i 

dołem siatkami z prętów #12co20cm z dogęszczeniem do rozstawu co 10cm w miejscach 

ekstremalnych sił przekrojowych. Stropy oparte na ścianach murowanych i podciągach. Beton 

C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Warstwy wykończeniowe wg projektu 

architektury. 

 

STANOWISKO KOMENTATORÓW 

Stanowisko wydzielone w konstrukcji wylewanej żelbetowej monolitycznej z betonu 

C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Ściany grubości 20cm, stropodach płytowy 

gr.12cm. Do ścian zewnętrznych stanowiska należy zakotwić wsporniki W-1 utrzymujące 

sztywność kratownic zadaszenia trybun. 

 

TRYBUNY 

Konstrukcję trybun stanowią belki żelbetowe o przekroju 25x61cm w układzie 

trójprzęsłowym ciągłym z betonu C25/30 (B30) zbrojne stalą A-IIIN B500SP#. Belki 

rozstawione w rzucie co 90cm, oparte na murowanych ścianach gr.24cm oraz podciągach o 

szerokości 30cm. Płyty trybun żelbetowe monolityczne grubości 16cm z materiałów j.w. 

zmonolityzowane z w/w belkami. Belki i płyty wykończone od zewnątrz warstwą wylewki 

gr.12cm żelbetowej zbrojonej siatką z prętów #8 o oczku 20x20cm. Wylewkę należy 

dylatować w odcinkach nie przekraczających 6,0m. Rozstaw dylatacji oraz sposób wykonania 

na etapie projektu wykonawczego. Warstwy wykończeniowe wg projektu architektury. 

 

ZADASZENIE TRYBUN 

 Zadaszenie w konstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 (St3S). Konstrukcję 

główną stanowią kratownice K-1..4 utwierdzone jednostronnie w rdzeniach / podciągach 

żelbetowych monolitycznych. Kratownice w zróżnicowanych rozstawach osiowych co 4,00m, 

4,895m,  5,195m, 5,315m, 5,335m i 5,455m. Nierówne rozstawy zostały uwarunkowane 

podziałem pomieszczeń sportowych w części przyziemia i możliwym rozmieszczeniem 

elementów nośnych na których oparto kratownice. Kratownice płaskie dwugałęziowe: pasy 

przyjęto z rur kwadratowych RK140x140x6,0z zakrzywione w płaszczyźnie nośnej w stronę 

trybun (promienie gięcia do osi pasów 4,835m i 4,93m), skartowanie typu „W” z rur 

prostokątnych RP120x80x4,0z. Blachy podstaw pasów kratownic gr.20mm mocowane 
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śrubami płytkowymi M24 ze stali 18G2A do konstrukcji żelbetowej stropodachu (rdzenie, 

podciągi) na warstwie podlewki cementowej szybkowiążącej grubości 2cm np. Ceresit CX15.  

Płytka oporowa gr.20mm o szerokości 110mm, moment dokręcenia Mo=200Nm. Blachy 

podstaw usztywnione blachami trapezowymi o gr.12mm i żeberkami 8mm. Płatwie w 

układzie ciągłym wieloprzęsłowym z rur kwadratowych RK 100x4,0z w rozstawie osiowym 

co ~100cm mocowane do wierzchu górnych pasów. Pokrycie 2/3 zadaszenia z blachy 

trapezowej T35 gr.0,60mm w układzie „negatyw”. Blacha mocowana w każdej fałdzie na 

wkręty samowiercące Ø5,5mm, połączenia podłużne arkuszy na wkręty j.w. w rozstawie 

osiowym nie przekraczającym 25cm. Pozostałe pokrycie 1/3 zadaszenia przezierne z płyt z 

poliwęglanu litego gr.10mm mocowane do rygli stalowych z rur RK80x4,0Z w układzie 

ciągłym wieloprzęsłowym. Stężenia połaciowe typu „X” z prętów gładkich Ø16mm.  

 Elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciwogniowo zgodnie z pkt. 4 opisu. 

 

SCHODY ZEWNĘTRZNE  

Schody i pochylnia wylewane na gruncie żelbetowe płytowe gr.15cm. Beton 

konstrukcyjny C16/20 (B20), zbrojenie stalą A-IIIN (zbrojenie siatkami z prętów #6 o oczku 

15x15cm).  

Schody prowadzące na taras trzybiegowe żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 

(B25) zbrojone stalą A-IIIN B500Sp# i A-0 St0S Ø. Główną konstrukcję nośną stanowi 

podciąg o przekroju 25x30cm podparty słupami żelbetowymi okrągłymi o średnicy Ø25cm. 

Płyta stopnic i podesty żelbetowa monolityczna gr.10cm z materiałów j.w. 

 

PŁYTA PODPOSADZKOWA 

 Płyta żelbetowa monolityczna grubości 15cm z betonu C12/15 (B15) zbrojona 

siatkami z prętów #6 o oczku 15x15cm ze stali A-IIIN. Płytę wylać na uprzednio 

przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm zagęszczonej mechanicznie do wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97.  

 

4. Przeciwpożarowe wymagania dot. konstrukcji budynków 

Część przyziemia z pomieszczeniami sportowymi stanowiące jedną strefę pożarową w 

klasie odporności ogniowej „D”. Trybuny i zadaszenie w klasie odporności „C”. 

Poszczególne elementy budowlane powinny posiadać co najmniej następującą klasę 

odporności ogniowej: 
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Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) 

główna  
kon-

strukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop  

ściana  
zewnętrz- 

na1), 2),  

ściana  
wewnę - 
trzna1),  

przekrycie  
dachu  

1 2 3 4 5 6 7 
„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30   E I 15  E 15 

„D” R 30 - R E I 30 E I 30   - - 
 

Przyjęte ze względów konstrukcyjnych oraz wg Instrukcji ITB 409/2005 „Projektowanie 

elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową”  wymiary elementów 

żelbetowych i otuliny zbrojenia  spełniają wymogi nałożone na obiekt: 

• Słupy główne, 30x30cm, α=0,7 - wymagana minimalna szerokość słupa 200mm, 

odległość do środka ciężkości zbrojenia amin= 25mm – przyjęto a=35mm,  

• Rdzenie 24x24cm, 24x58cm, 24x135cm, α=0,7 - wymagana minimalna szerokość 

200mm, odległość do środka ciężkości zbrojenia amin= 25mm – przyjęto a=35mm,  

• Stropodach płytowy żelbetowy dwukierunkowo zbrojony – wymagana minimalna grubość 

stropu 6cm, odległość do środka ciężkości zbrojenia amin= 10mm – przyjęto h=18cm i 

20cm a=20mm  

• Ściany zewnętrzne, minimalna wymagana grubość bloczków silikatowych 12cm – 

przyjęto gr.24cm 

 

Dla konstrukcji stalowej zadaszenia przyjęto zabezpieczenie do R15 poprzez malowanie 

ognioochronne zestawem farb ognioochronnych FLAME STAL: 

- pasy kratownic RK140x6,0Z, U/A=172,76m-1 Tkr=450°C minimalna grubość powłoki 

tnom=0,30mm 

- skratowanie kratownic RP 120x80x4,0Z, U/A=259,06m-1 Tkr=500°C minimalna 

grubość powłoki tnom=0,30mm 

- płatwie RK100x4,0Z, U/A=259,06m-1 Tkr=500°C minimalna grubość powłoki 

tnom=0,30mm 
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