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OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGÓLNE

Inwestor           : URZ�D MIEJSKI TRZCIANKI
Adres         : ul. 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Przedsi�wzi�cie : PROJEKT BUDOWY BOISKA PIŁKARSKIEGO

O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI 

przy ul. Chopina w Trzciance

 Obiekt : KONSTRUKCJA  PIŁKOCHWYTÓW 

Bran�a            : Konstrukcja 

Faza         : Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Lokalizacja      : ul. Chopina, 64-980 Trzcianka działka nr 1208/2

                                        

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Zlecenie od bran�y architektonicznej.

2.2 Wytyczne bran�y architektonicznej .

2.3  Obci��enia zebrano zgodnie z   :

PN-82/B-02000 Obci��enia budowli . Zasady ustalania warto�ci 

PN-82/B-02001 Obci��enia budowli . Obci��enie stałe. 

PN-82/B-02003 Obci��enia budowli . Obci��enie zmienne technologiczne . Podstawowe

                          obci��enia technologiczne i monta�owe .

PN-80/B-02010 Obci��enia w obliczeniach statycznych  . Obci��enie �niegiem .

PN-77/B-02011 Obci��enia w obliczeniach statycznych  . Obci��enie wiatrem  .

2.4 Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa l�dowego.
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3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy elementów konstrukcyjnych pod

słupki piłkochwytu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwi�zania konstrukcyjno-

materiałowe dotycz�ce piłkochwytu . 

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  .

Bezpo�rednio pod warstw� nasypów niekontrolowanych wyst�puj� no�ne grunty rodzime

- piaski drobne i piaski gliniaste ID=0,45 – 0,9. Przyj�to posadowienie na gł�boko�ci 1,0m

pod poziomem płyty boiska.

            WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Nie stwierdzono wyst�powania wody guntowej w poziomie posadowienia.

Nale�y nie dopu�ci� do pojawienia si� wody na dnie wykopu oraz do przemarzni�cia

gruntu w wykopie.

Po wykonaniu wykopu (przed rozpocz�ciem robót fundamentowych) nale�y

wpisem do dziennika budowy potwierdzi� czy w poziomie posadowienia zalegaj�

grunty o zało�onych parametrach. W razie wyst�powania warunków gruntowych

odmiennych od zało�onych mo�e zosta� podj�ta decyzja o ewentualnej wymianie

gruntu.

          

 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTÓW

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 24 wrze�nia

1998 opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr.126 poz.839 wyst�puj�ce warunki gruntowe

nale�y zakwalifikowa� do Prostych warunków gruntowych, obiekty zostaj�

zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
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5.0 OPIS ROZWI�ZA	 KONSTRUKCYJNYCH .

5.1 Piłkochwyty
Pod piłkochwyty zaprojektowano stopy �elbetowe z betonu B20 zbrojone stal� AIII i AI.

Wymiary stóp wg rysunku 1/k. Zewn�trzne słupki piłkochwytu usztywniono zastrzałami

które posiadaj� fundament w formie bloku betonowego. Słupki piłkochwytu z rury stalowej

malowane (wg producenta ). 

5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje pionowe i poziome - izolacja dyspersj� wodn� (np.: 2 x Styrbit 2000,

3xDysperbit).

6.0 UWAGI
W razie w�tpliwo
ci technicznych kontaktowa� si� z nadzorem projektowym.

6.1  W  trakcie  prac  przestrzega�  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  prac

budowlano- -  monta�owych  tom  I i  III .

6.2 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od zało�onych w projekcie

niezwłocznie powiadomi� Projektanta .

6.3  Roboty betonowe nale�y prowadzi� zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty betonowe i

�elbetowe . Wymagania techniczne .

6.4  Prace ziemne prowadzi� zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 

6.5  Wykopy powinny by� chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód

pochodz�cych z opadów atmosferycznych  .

6.6. Dno wykopu nale�y podda� dokładnym ogl�dzinom w celu wykrycia ewentualnych

„gniazd” gruntów słabono�nych, nie uchwyconych wierceniami.

6.7. W przypadku wyst�pienia „gniazd” gruntów słabono�nych, w miejscu planowanych

fundamentów wykona� podsypk� piaskow� (gr. warstwy 30cm), zag�szczon� do ID=0,6.

6.8. W elementach �elbetowych osadzi� marki stalowe pod mocowanie �lusarki wg.

dyspozycji P.T. Architektury.

Opracował:  in�. Artur Urba�ski 
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7.0 ZA�WIADCZENIA I UPRAWNIENIA.
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