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3. OPIS  TECHNICZNY

3.1. Cel i zakres opracowania.
      Opracowanie  stanowi  techniczne  rozwiązanie  konstrukcji  stropów  pod
mieszkaniami nr 18 i 19 w budynku przy ul. śmigród 1 i podciągu stalowego pod
ścianą istniejącą wewnętrzną wraz z jego podparciem i posadowieniem. Opracowano
rysunki zestawieniowe i wykonawcze elementów konstrukcyjnych, to jest stropów
podciągu P1, słupa Ŝelbetowego Sś1 i stopy fundamentowej.

3.2. Podstawa opracowania.
Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:
- rzut parteru pomieszczeń pod którymi projektuje się stropy
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem i UŜytkownikiem dotyczące pomieszczeń
   piwnic i parteru
- wizje lokalne autorów opracowania
-niezbędne pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla potrzeb opracowania projektu

3.3. Konstrukcja stropów.
      Zaprojektowano stropy typu WPS na belkach stalowych z I 200. Niezbędne
wylewki stropowe grubości 8cm. zbrojone prętami  ø8co12cm. oparte na stopkach
belek stropowych. Pod ścianki działowe ustawione równolegle do belek stropowych
zastosowano 2 II 220, natomiast pod ścianki prostopadłe do belek zaprojektowano
Ŝeberka zbrojone lub alternatywnie wspawanie I 100. Beton konstrukcyjny B20. Stal
zbrojeniowa AI(St3SX). Stal profilowa St3S.

3.4. Konstrukcja podciągu stalowego P1 pod ścianę istniejącą.
      Zaprojektowano podciąg stalowy dwuprzęsłowy z 2 II 220 o rozpiętości przęsła
2,58m. oparty na ścianie wewnętrznej i  zewnętrznej oraz słupie Ŝelbetowym Sś1.
Środniki belek nad słupem Ŝelbetowym wzmocniono nakładkami z płaskowników
≠ 10x170x1000. Belki podciągu skręcić  śrubami M20 klasy 4.8(4). Stal profilowa
St3S.

3.5. Konstrukcja słupa Sś1 i stopy fundamentowej.
      Przekrój  słupa 40x40 cm.  Zbrojenie podłuŜne prętami  4 ø12 i  poprzeczne
strzemionami  ø6  co18  cm i  co  9  cm.  Stopa  fundamentowa  pod  słupem Sś1  o
wymiarach w planie 1,20x1,80m. i wysokości 0,40m. Zbrojenie stopy dolną siatką z
prętów ø12 o oczkach 15x17cm. Beton konstrukcyjny B20. Stal zbrojeniowa B500SP
i AI(St3SX).
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3.6.  Wytyczne kolejności  wykonania  podciągu stalowego P1,  słupa Ŝelbetowego
Sś1 i stopy fundamentowej.
      Przed wykonaniem stropu w pomieszczeniu piwnic zlokalizowanym przy klatce
schodowej  głównej  wykonać  podciąg  stalowy  P1,  stopę  fundamentową  i  słupa
Ŝelbetowego Sś1 według następującej kolejności:
- ustalić poziom spodu stropu piwnic,
- wykonać poduszki betonowe pod oparcie podciągu P1,
- wykuć bruzdę poziomą z jednej strony ściany na odcinku 2,58m.(od osi słupa do
  ściany poprzecznej) przewidzianą do wstawienia I220 pierwszego przęsła podciągu
  P1,
- wstawić w bruzdę I 220, zabezpieczyć przed wypadnięciem, podbić stopki od góry
betonem B 20 i wypełnić zaprawą cementową szczelinę pod stopką dolną belki,
- po zastosowaniu niezbędnej przerwy technologicznej na stwardnienie betonu
  podobnie zamontować drugi I220 z drugiej strony ściany zakładając wcześniej rurki
  dystansowe. Skręcić dwuteowniki śrubami i podbić stopki od góry betonem B 20 i
od dołu zaprawą cementową.
- po zastosowaniu niezbędnej przerwy technologicznej zamontować w podobny
  sposób przęsło drugie podciągu P1 i przyspawać nad słupem nakładki stalowe,
- następnie moŜna przystąpić do wybrania ziemi celem uzyskanie przestrzeni piwnic i
  podbić  fundamenty  ścian  konstrukcyjnych  według  odrębnego  projektu  po
uzgodnieniu poziomu posadzki piwnic z architektem,
- wykonać stopę fundamentową pod słupa Sś1,
- wykonać strop piwnic pozostawiając miejsce wokół słupa Sś1 celem swobodnego
dostępu do zabetonowania słupa,
- wykuć bruzdę pionową na słupa Sś1 i wykonać słupa. Słupa betonować odcinkami
  kontrolując zagęszczenie mieszanki betonowej. Głowicę słupa podbić pod podciąg
  P1 betonem twardoplastycznym B20 zapewniając dobre oparcie podciągu na słupie
- po zastosowaniu przerwy technologicznej na twardnienie betonu moŜna przystąpić
  do rozebrania ściany piwnic od spodu podciągu P1 w dół.
- podciąg P1 oszpałdować, osiatkować i otynkować.

UWAGA: prace budowlano-montaŜowe winny być prowadzone pod nadzorem
osób posiadających niezbędne uprawnienia i zasób wiedzy technicznej.
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5. Spis rysunków:

    1. Schemat konstrukcyjny stropu pod mieszkaniami nr 18 i 19

    2.Szczegóły oparcia belek stropowych i przekrój przez strop

    3. Wylewki stropowe, Ŝeberka ś1
   
    4. Podciąg stalowy P1

    5. Stopa fundamentowa i słup Ŝelbetowy Sś1












