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B(0)6: 24x50

W(0)1: 24x117

B(0)4: 24x167

B(0)7: 24x24

B(0)2: 24x167
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PROJEKTANT : PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU: NR RYS.:

DATA: SKALA:

FAZA:

BRANŻA:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY : PODPIS:

Strop żelbetowy, półprefabrykowany typu FILIGRAN: lokalizacja według rzutu.

Góra stropu: według oznaczeń na rzucie.

Grubość stropu: według oznaczeń na rzucie.

Schody żelbetowe prefabrykowane o grubości biegu 14 cm, zamocowane w sposób 

sztywny w spoczniku i stropie, bieg dolny z fundamentem w postaci ostrogi.

Spocznik żelbetowy, półprefabrykowany typu FILIGRAN: lokalizacja według rzutu.

Góra spocznika: (+1.80)

Grubość stropu: 20 cm

Stropodach na belkach drewnianych: lokalizacja według rzutu.

Klasa drewna: elementy z drewna klejonego - GL24h, Si

elementy pergoli, zadaszenia tarasu, 

daszka - C24 (modrzew europejski), wilgotność max.18% 

Blacha trapezowa: 

Klasa betonu:  C25/30
Klasa stali: A-IIIN

Otulina (do krawędzi prętów): 2.0 cm (poza miejscami gdzie oznaczono inaczej)

B(0)10: 24x24

B(0)11: 24x24

B(0)3: 24x30

B(0)5: 24x167

B(0)12: 24x24 B(0)13: 24x24

Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu architektonicznego. W przypadku 
występowania różnic należy skontaktować się z projektantem.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowiązującymi normami i 
przepisami budowlanymi.

Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty.

Dokonywać badań laboratoryjnych klasy betonu.

W trakcie realizacji obiektu stosować pielęgnację betonu.

Lokalizację przerw roboczych należy uzgodnić z projektantem.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem.

Wykonanie elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo poprzedzić sprawdzeniem 
rozwiązań projektowych przyległych elementów w obrębie danej kondygnacji oraz na poziomach 
przyległych, aby nie pominąć w realizacji zbrojenia łączącego, wytyków, zakotwień, itp.

Wykonanie elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo poprzedzić kompleksowym 
rozpoznaniem ich otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branż, które mogą mieć wpływ na 
niektóre szczegóły realizacyjne. W razie rozbieżności lub kolizji należy niezwłocznie powiadomić 
Projektanta w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiarów na budowie przed 
wykonaniem poszczególnych elementów konstrukcji budynku. W razie rozbieżności sytuacji 
rzeczywistej i projektowej należy niezwłocznie powiadomić Projektanta celem uzyskania 
stosownych decyzji.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości związanych z odczytaniem rysunków (lub innych wątpliwości 
związanych z wykonaniem poszczególnych elementów, detali, etc.), należy niezwłocznie 
powiadomić Projektanta w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

W trakcje realizacji robót fundamentowych nie wolno dopuścić do nawodnienia gruntu pod 
fundamentami.

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu należy go zabezpieczyć warstwą betonu podkładowego o 
grubości min. 10 cm.

Podczas wykonywania robót ziemnych i fundamentowych należy zapewnić stały nadzór 
geotechniczny.

W przypadku zalegania bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia piasków luźnych bądź 
gruntów nasypowych, organicznych lub spoistych o IL ≥ 0,25  należy je wybrać i zastąpić chudym 
betonem.

Spod płyty żelbetowej pergoli do głębokości przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. należy usunąć 
wszystkie warstwy wysadzinowe gruntu, w tym warstwy humusu oraz gruntów nasypowych i 
zastąpić podsypką piaskową. Wykończenie powierzchni płyty według architektury.

Elementy znajdujące się w gruncie oraz stykające się z gruntem należy zabezpieczyć 
przeciwwodnie. Izolacje wykonać wg projektu architektury.

Jeżeli na rysunku nie oznaczono inaczej stosować prefabrykowane nadproża typu L19; rodzaj 
dostosować do szerokości otworu i sposobu obciążenia nadproża wg karty katalogowej 
producenta. Nadproża zamontować na rzędnej wg projektu architektury.

Otwory i przebicia należy wykonać zgodnie z "planszą przebić" na rysunkach architektury. W 
przypadku konieczności wykonania otworów i przebić innych niż pokazane na planszy, 
każdorazowo lokalizację i możliwość ich wykonania należy ustalić z projektantem konstrukcji.

W przerwach roboczych należy stosować siatki typu Recostal.

Murowanie ścian niekonstrukcyjnych na stropie można rozpocząć po wykonaniu całości 
konstrukcji głównej budynku i po usunięciu wszystkich wyparć.

Ściany murowane konstrukcyjne należy łączyć ze ścianami żelbetowymi, słupami i trzpieniami na 
sztraby. 

Ściany murowane niekonstrukcyjne należy łączyć ze ścianami żelbetowymi i słupami za pomocą 
łączników systemowych. 

Pręty zbrojenia należy dociąć w miejscach gdzie to konieczne.

Pręty zbrojenia głównego należy łączyć na zakłady wg wymiarów na rzucie. Minimalna długość 
zakładu prętów: 70 cm.

Na rysunku nie pokazano zbrojenia montażowego. Zbrojenie montażowe nie jest uwzględnione w 
zestawieniach stali.

Pręty i kotwy wklejane należy osadzać za pomocą żywicy przeznaczonej do kotwienia w danym 
podłożu. Podczas wklejania kotew należy przestrzegać wytycznych montażowych producenta 
żywicy. W szczególności należy zadbać, aby otwór na kotwę miał odpowiednią głębokość oraz 
był dokładnie odpylony.

Przed zamówieniem elementów wszystkie wymiary i ilości należy sprawdzić na budowie. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy projektem a stanem istniejącym, wymiary i ilości 
elementów należy odpowiednio skorygować.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do wymaganej klasy. 
Zabezpieczenie należy wykonać  według projektu architektury.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie, stosując systemowe powłoki 
malarskie. Zabezpieczenie należy wykonać do klasy C3. 

Blachę trapezową należy montować w układzie "pozytyw", wieloprzęsłowym zgodnie z 
wytycznymi producenta.

Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań systemowych po wcześniejszej akceptacji autorów 
opracowania.  

W projekcie pokazano detale typowych połączeń drewnianych, dopuszcza się zmianę rozwiązań 
po wcześniejszej akceptacji projektanta.

Projekt warsztatowy dźwigarów i pozostałych elementów drewnianych winien być opracowany 
przez zakład prefabrykacji, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

W połączeniach elementów drewnianych, stosować systemowe łączniki do drewna.

W połączeniach na śruby stosować podkładki powiększane.

Wszystkie elementy drewniane znajdujące się wewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed 
rozprzestrzenianiem ognia odpowiednimi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie należy 
wykonać według wytycznych zawartych w części architektonicznej opracowania.  

Wszystkie elementy drewniane znajdujące się na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Zabezpieczenie należy wykonać według 
wytycznych zawartych w części architektonicznej opracowania.  

Jeżeli w czasie prowadzenia prac pojawią się nowe okoliczności nie uwzględnione w projekcie 
lub założenia projektowe nie będą miały pokrycia w rzeczywistości, należy o tym fakcie 
poinformować autorów niniejszego opracowania, w celu określenia sposobu prowadzenia prac.

Wszystkie projekty wykonawcze opracowywane na podstawnie niniejszej dokumentacji 
projektowej należy uzgodnić z projektantem konstrukcji.
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Oparcie belek drewnianych na ścianie - podpora skrajna
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Połączenie belek na długości
1:10

Oparcie belek drewnianych 

na ścianie - podpora pośrednia
1:10

Detale oparcia blachy trapezowej na kątowniku stalowym
1:10
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Detale typowych połączeń pergoli - połączenie belek i słupów
1:20
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Detale daszka w osi 6
1:10

PPS80G

Detal typowego połączenia słupów pergoli z płytą
1:10

Blachy trapezowe montować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta, 
jeżeli nie podano inaczej stosować:
- na łączeniu podłużnym blachy wkręty samowiercące 
  4.8x20 mm w rozstawie 30 cm;
- przy opieraniu blach trapezowych na belkach wkręty 
  samowiercące 5.5x40 mm po dwa w każdą fałdę;
- należy stosować łączniki odporne na korozję;
- minimalna głębokość oparcia blach na belce: 60 mm.
- blachy układać jako "pozytyw" jako belki czteroprzęsłowe.


