OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY.

1.1. Przeznaczenie.
Budynek gospodarczy przeznaczony b dzie na przechowywanie podr cznego
sprz tu gospodarczego b
cego na stanie Szko y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turo ni Dolnej.
1.2. Program u ytkowy.
Budynek zaprojektowano z jednym pomieszczeniem gospodarczym.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne – dane liczbowe.
Maksymalna wysoko

dachu nad poziomem terenu :

4,31 m.

Powierzchnia zabudowy :

6,19 x 3,00 = 18,57 m²
Kubatura budynku :

(6,19 x 3,00 x 2,72) + (6,19 x 3,00 x 1,59) x 0,5 = 65,17 m³
Powierzchnia u ytkowa :

- pom gosp. = 15,07 m²
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU.
Budynek gospodarczy zaprojektowano w technologii murowanej tradycyjnej bez piwnic i bez poddasza.
dzie to obiekt wolnostoj cy w bezpo rednim s siedztwie z istniej cym budynkiem
technicznym o takiej samej wysoko ci oraz o takiej samej formie architektonicznej z
dachem dwuspadowym, pokrytym blach stalow trapezow .
Konstrukcj wi by dachowej zaprojektowano jako drewnian .
Bry oraz kolorystyk budynku zaprojektowano jako tradycyjn dostosowan do
krajobrazu nizinnego oraz do otaczaj cej zabudowy, w tym do istniej cego budynku
technicznego.
Funkcja obiektu b dzie typowo gospodarcza.
Poprzez zastosowanie materia ów tradycyjnych (posiadaj cych aprobaty techniczne)
spe nione zostan wymagania, o których mowa w art. 5, ust. 1 – ustawy Prawo
budowlane.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narzuca formy architektonicznej dla projektowanych budynków gospodarczych w tym rejonie.

3.

ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

3.1. Uk ad konstrukcyjny.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, bez stropu.
Drewniana konstrukcja dachu opiera si b dzie na cianach zewn trznych o grub.
24 cm murowanych z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej marki 3,0 MPa. ciany zewn trzne po czone b
wie cem elbetowym.
Posadowienie budynku bezpo rednie na cianach fundamentowych.
3.2. Za

enia przyj te do oblicze

konstrukcyjnych.

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :
obci enia budowli, obci enia wiatrem, obci enia niegiem, konstrukcje betonowe, elbetowe, konstrukcje murowe, posadowienie bezpo rednie budowli.
Przyj to za

enia :

-lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie niegowej
-dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa ( 1,50 kg / cm² )
-„I” kategoria geotechniczna
-umowna g boko
przemarzania hz = 1,20 m
3.3. Rozwi zania budowlane konstrukcyjno – materia owe.
3.3.1. Fundamenty.
Poziom posadowienia fundamentów na g boko ci 1,20m poni ej poziomu terenu,
na gruncie rodzimym. Fundamenty pod ciany zaprojektowano w postaci cian
fundamentowych z betonu klasy C20/25, zbrojonych na górze pod nie w formie
wie ca stal A-III. Pr ty Ø 12mm, w tym dwa do em i dwa gór powi zane strzemionami Ø 6 mm (stal A-0) co 25cm.
ciany fundamentowe wykona grub. 25cm i wyprowadzi ponad teren na wysoko 20cm.
3.3.2. ciany.
Murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej jako
jednowarstwowe, nieocieploane.
3.3.3. Stropy, filary, s upy – nie wyst puj .
3.3.4. Wie ce, nadpro a.
Wszystkie elementy konstrukcyjne elbetowe wylewane z betonu klasy C20/25.
Nadpro e okienne i drzwiowe zazbroi stal A-III o rednicy Ø 12mm, dwa
pr ty do em i dwa gór powi zane strzemionami Ø 6mm co 30cm.

stali

Wieniec wokó
cian zewn trznych budynku, zbroi z czterech pr tów ze
A-III o r. Ø 12mm powi zanych strzemionami Ø 6 mm co 30cm.
Podci gi nie wyst puj .

3.3.5. Dach.
Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, krokwie oparte na wie cach zmocowane za pomoc rub M16 zakotwionych w wie cu.
Wymiary elementów konstrukcji drewnianej podano na rzucie wi by dachowej
oraz przekroju pionowym.
Pokrycie dachu blach stalow trapezow . Drewno konstrukcyjne klasy K-27.
Wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy przed korozj biologiczn
przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym „IntoX S” w.g. wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
3.3.6. Przewody wentylacyjne.
Nie projektuje si kominów murowanych i przewodów wentylacyjnych.
Wentylacja pomieszczenia zapewniona zostanie poprzez zainstalowanie
w cianach kratek wentylacyjnych (nawiew i wywiew).
3.3.7. Zabezpieczenie przed wp ywami eksploatacji górniczej.
Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenach, gdzie nie wyst puj
adne szkody górnicze.
3.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe.
- izolacja w posadzce przyziemia z folii budowlanej,
- izolacja cian zewn trznych nad terenem zwi zana z coko em budynku
2 x papa asfaltowa na lepiku
3.3.9. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.
Projektowana konstrukcja oraz lokalizacja budynku nie narusza interesu
osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
3.4.

Wyko czenie zewn trzne budynku.

3.4.1. Elewacja.
Elewacj budynku stanowi b dzie wyprawa tynkarska w kolorze jasno zielonym z elementami kolorów ciemniejszych. Kolorystyk elewacji dostosowano
do kolorystyki istniej cego s siedniego budynku.
3.4.2. Okno - PCV koloru bia ego.
3.4.3. Drzwi - stalowe zewn trzne wed ug katalogu wyrobów typowych.

3.4.4. Dach.
Blacha stalowa trapezowa w kolorze ciemno zielonym dostosowanym do koloru
dachu budynku s siedniego.
.

3.5.

Wyko czenie wn trza budynku.

3.5.1. Tynki wewn trzne.
Na cianach wykona
Sufit – nie wyst puje.

jako mokre cementowo wapienne kat. III.

3.5.2. Posadzka - betonowa zatarte na g adko.
4.

INSTALACJE I URZ DZENIA SANITARNE.
Ze wzgl du na przeznaczenie i funkcj budynku nie projektuje si
adnych instalacji i urz dze sanitarnych.

5.

PRZEWODY I URZ DZENIA GRZEWCZE.
Ze wzgl du na przeznaczenie i funkcj budynku nie projektuje si
adnych przewodów i urz dze grzewczych.

6.

INSTALACJE I URZ DZENIA WENTYLACYJNE.
Wentylacja nawiewna i wywiewna.
Do wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia s
wentylacyjne Ø 14cm zamontowane bezpo rednio w cianie.

7.
.

b

kratki

INSTALACJE I URZ DZENIA GAZOWE.
Ze wzgl du na przeznaczenie i funkcj budynku nie projektuje si
adnych instalacji i urz dze gazowych.

8.

INSTALACJE I URZ DZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE.
Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje :
-jeden punkt o wietleniowy i jedne gniazdo wtykowe zasilane z istniej cej
instalacji wewn trznej budynku technicznego, b
cego w asno ci inwestora,
Po wykonaniu instalacji wykona badania i pomiary pomonta owe zgodnie
z norm PN-91-E / 5009 / 61 dotycz
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej. Protoko y bada i pomiarów oraz atesty i wiadectwa do odbioru ko cowego.
Zastosowa wy czniki ró nicowo pr dowe jako ochron od pora
.

9.

PRZY

CZA DO SIECI ZEWN TRZNYCH.

Ze wzgl du na przeznaczenie i funkcj budynku nie projektuje si
adnych przy czy do sieci zewn trznych.

10.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

10.1.

Ze wzgl du na przeznaczenie i funkcj budynku nie przewiduje si
odprowadzania cieków, emisji zanieczyszcze gazowych, py owych
i p ynnych oraz emisji ha asów i wibracji.
Nie b
równie wyst powa odpady sta e.

10.2. Wp yw budynku na istniej cy drzewostan, powierzchni
gleb , wody powierzchniowe i podziemne.

ziemi,

Budynek z uwagi na ma wysoko nie powoduje wi kszego zacienienia
otoczenia, a p ytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim
stopniu naruszaj uk ady korzeniowe drzew.
Obiekt nie wprowadza szczególnych zak óce ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
Charakter u ytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchni zabudowy i utwardzonych doj
i dojazdów o nawierzchni gruntowej stabilizowanej.

11.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ.
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób u ytkowania okre lono jako PM.
Maksymalna g sto
obci enia ogniowego strefy po arowej w budynku
wyniesie Q 500 MJ / m².
Budynek zaliczy si wi c do klasy odporno ci ogniowej „E”
Drewnian konstrukcj dachu zabezpieczy do stopnia trudnozapalno ci
rodkiem FOBOS M-2L

