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1. Informacje ogólne

1.1. Podstawa opracowania
−zlecenie inwestora

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy śluzy dla ambulansów przy wejściu do budynku.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje PW branży konstrukcyjnej.

1.4. Lokalizacja
Projektowaną  śluzę  zlokalizowano  jako  dobudowę  przy  istniejącym  zadaszonym  podjeździe  szpitala  w 
Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, dz. nr 77/19.

2. Przyjęty układ konstrukcyjny

Konstrukcja żelbetowa słupowo ryglowa przesklepiona żelbetową płytą 2 przęsłową. Ramy konstrukcyjne 
jednoprzęsłowe  w  kierunku  podłużnym  i  poprzecznym.  Konstrukcja  poddana  obciążeniom  od  ciężaru 
własnego, pokrycia ,oraz obciązeń środowiskowych – śniegu i wiatru.

3. Kategoria geotechniczna
Kategorię geotechniczna ustalono w oparciu o Dokumentację techniczną badania podłoża gruntowego 
wykonaną przez geologa uprawnionego mgr inż. Witolda Kozło.
.
−Podłoże gruntowe:  
Podłoże  omawianego  terenu  stanowią  grunty  zróżnicowane  litologicznie,  stratygraficznie  oraz 
geotechnicznie. W oparciu o uzyskane wyniki wierceń badawczych, normy i literaturę wydzielono w podłożu 
następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa IIa piaski średnie i drobne zalegające do głębokości 2,6 m p.p.t., stopień zagęszczenia ID=0,60, 
grunt w stanie nawodnionym.
Warstwa IIIa – piaski gliniaste i  gliny piaszczyste przewarstwione piaskami występujące poniżej  piasków 
zalegające do głębokości 3,3 m p.p.t., konsystencja twardoplastyczna, stopień plastyczności IL=0,31, symbol 
konsolidacji C.
Warstwa IV – iły na pograniczy iłołupków zalegające warstwą ciągłą poniżej 3,3 m. stopień plastyczności 
IL=0,05, symbol konsolidacji D.

Rodzaj obiektu:
−projektowany obiekt to konstrukcja zadaszenia oparta na stopach fundamentowych,
warunki wodne – woda gruntowa występuje na głębokośći ~0,90 m p.p.t.
Określenie kategorii geotechnicznej
Wobec występowania opisanych wyżej warunków w planowanym poziomie posadowienia przyjęto proste 
warunki gruntowe i I kategorię geotechniczną obiektu.

4. Posadowienie, fundamenty
Wykopy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, po wykonaniu wykopu niezwłocznie wykonać podkład 
z betonu C 8/10 pod całą powierzchnią projektowanych fundamentów. Ze względu na wysoki poziom wody 
gruntowej należy przewidzieć usuwanie wody z wykopu za pomocą pomp.

Przyjęto bezpośrednie posadowienie budynku na podłożu rodzimym poprzez stopy  fundamentowe, ławę i 
podwaliny betonowe pod ściany wydzielające istn. śluzę.
Poziom posadowienia stóp fundamentowych wynosi (-1,60 m) licząc od poziomu istn. parteru.
Poziom posadowienia ławy fundamentowe wynosi (-1,60 m) licząc od poziomu istn. parteru.
Poziom posadowienia podwalin betonowych wynosi (-1,00 m) licząc od poziomu istn. parteru.

Stopy fundamentowe Fz1, Fz1* - stopy prostokątne o wymiarach podstawy 300x140 cm i wysokości 50 cm. 
stopa zbrojona  krzyżowo prętami  #12  w rozstawie  18 cm i  24 cm przed  betonowaniem zakotwić  pręty 
startowe słupów. Stopę Fz1* wykonać jako zwierciadlane odbicie stopy Fz1. Sposób wykonania i zbrojenia 
stó pokazano na rysunku K1 i K3. Beton C 30/37, stal B500SP.  
Stopa fundamentowa Fz2 - stopa prostokątna o wymiarach podstawy 420x190 cm i wysokości  50 cm. 
Stopa  zbrojona  krzyżowo  prętami  #12  w  rozstawie  25  cm  i  prętami  #20  w  rozstawie  25  cm,  przed 



betonowaniem zakotwić pręty startowe słupów. Sposób wykonania i zbrojenia stopy pokazano na rysunku 
K1 i K3. Beton C 30/37, stal B500SP.  
Stopa fundamentowa Fz3 - stopa prostokątna o wymiarach podstawy 400x100 cm i wysokości  50 cm. 
Stopa  zbrojona  krzyżowo  prętami  #12  w  rozstawie  24  cm  i  prętami  #20  w  rozstawie  14  cm,  przed 
betonowaniem zakotwić pręty startowe słupów. Sposób wykonania i zbrojenia stopy pokazano na rysunku 
K1 i K4. Beton C 30/37, stal B500SP.  
Ława w osi 2 – ława żelbetowa o przekroju 40x50 cm zbrojona 4 prętami #12 w narożach i strzemionami #8 
w rozstawie 30 cm końce prętów #12 zakotwić w stopach fundamentowych. Sposób wykonania i zbrojenia 
ławy pokazano na rysunku K1 i K4. Beton C 30/37, stal B500SP.  
Podwaliny – podwaliny pod ściany wydzielające w istniejącym zadaszeniu wykonać jako betonowe. Sposób 
wykonania  pokazano na rysunku K1 i K4. Beton C 30/37.

5. Ściany i nadproża
Ściana  w  osi  2  –  wykonać  jako  betonową  wylewaną  na  budowie,  grubość  ściany  20  cm  –  ściana 
zintegrowana zw słupami Sz1 i Sz1*
Ściany wydzielające – wykonać jako murowane z pustaków Porotherm P+W o grubości 18,8 cm klasy 10 
MPa na zaprawie Porotherm M50. 
Nadproże – zastosować nadproże z prefabrykatów żelbetowych L19.

6. Słupy
Słupy Sz1, Sz1* -  wykonać jako żelbetowe monolityczne o przekroju w kształcie litery L. Długości boków 
wynoszą 65 cm i 78 cm, grubość 20 cm. Słupy zbrojone prętami #12 i #20, strzemiona prostokątne #8 co 15 
cm. Zbrojenie główne słupów połączyć na zakład z prętami startowymi fundamentów. Słup Sz1* wykonać 
jako zwierciadlane odbicie słupa Sz1. Sposób wykonania i zbrojenia pokazano na rysunku K2 i K5. 
Beton C 30/37, stal B500SP.  
Słupy  Sz2,  Sz2*  -  wykonać  jako  żelbetowe  monolityczne  o  przekroju  prostokątnym  20x78  cm.  Słupy 
zbrojone prętami #12 i #20, strzemiona prostokątne #8 co 15 cm. Zbrojenie główne słupów połączyć na 
zakład  z  prętami  startowymi  fundamentów.  Słup  Sz1*  wykonać  jako  zwierciadlane  odbicie  słupa  Sz1. 
Sposób wykonania i zbrojenia pokazano na rysunku K2 i K5. 
Beton C 30/37, stal B500SP.  

7. Podciągi
Pz1 – podciąg żelbetowy o przekroju 25x60 cm zintegrowany z płytą żelbetową, oparty na podciągach Pz2 i 
Pz4,  schemat  statyczny  belki  1  przęsłowej  wolnopodpartej  poddanej  obciążeniom  z  płyty  dachowej. 
Zbrojenie dołem 6 #20, górą 3#20 strzemiona #8 co 20 cm. Sposób wykonania i zbrojenia pokazano na rys 
K2 i K6. Beton C 30/37, stal B500SP.  
Pz2 – podciąg żelbetowy o przekroju 20x90 cm zintegrowany z płytą żelbetową i tworzący ze słupami Sz1, 
Sz1*ramę 1 przęsłową sztywną w narożach poddaną obciążeniom z płyty, podciągu Pz1 i wiatru. Zbrojenie 
dołem 6#20 górą 3#20 po bokach po 1 pręcie #20, strzemiona #8 w rozstawie 20 cm, przy podciągu Pz1 
zagęszczenie strzemion do rozstawu 5 cm.  Sposób wykonania i zbrojenia pokazano na rys K2 i K6. Beton C 
30/37, stal B500SP.  
Pz3 – podciągi żelbetowe o przekroju 20x90 cm zintegrowany z płytą żelbetową i tworzący ze słupami Sz1, i 
Sz2 oraz Sz1*i Sz2* ramy 1 przęsłowe sztywne w narożach poddane obciążeniom z płyty, i wiatru. Zbrojenie 
dołem 4#12 górą 2#12 po bokach po 2 pręty #12, strzemiona #8 w rozstawie 18 cm. Sposób wykonania i 
zbrojenia pokazano na rys K2 i K7. Beton C 30/37, stal B500SP.  
Pz4– podciąg żelbetowy o przekroju 20x70 cm zintegrowany z płytą żelbetową i tworzący ze słupami Sz2, 
Sz2*ramę 1 przęsłową sztywną w narożach poddaną obciążeniom z płyty, podciągu Pz1 i wiatru. Zbrojenie 
dołem 6#20 górą 3#20 po bokach po 1 pręcie #20, strzemiona #8 w rozstawie 20 cm, przy podciągu Pz1 
zagęszczenie strzemion do rozstawu 5 cm.  Sposób wykonania i zbrojenia pokazano na rys K2 i K7. Beton C 
30/37, stal B500SP.  

8. Płyta dachu
Płyta o grubości  16 cm ze spadkiem 2%, zamocowana sztywno wszystkimi krawędziami w podciągach 
żelbetowych.  Schemat statyczny płyty 2 przęsłowej sztywno zamocowanej poddanej oddziaływaniom od 
ciężaru własnego, pokrycia i oddziaływaniom środowiskowym śniegu i wiatru.  Brojenie dołem prętami #12 w 
rozstawie  20 cm w obu kierunkach,  zbrojenie  górą prętami  #12 w rozstawie  20 cm w obu kierunkach. 
Pomiędzy  górnym  i  dolnym  zbrojeniem  płyty  zastosować  elementy  dystansowe.  Sposób  wykonania  i 
zbrojenia pokazano na rys K2, K8, K9. Beton C 30/37, stal B500SP.  


