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II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 

1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

 
Wiata konstrukcji stalowej - rama z HEB 160 mm o rozstawie co 4,50 m, czteroprzęsłowa. 
Płatwie stalowe z rur kwadratowych, zimnogiętych 100/100/4 mm. 
Dach dwuspadowy kryty blachą trapezową T55P „PRUSZYŃSKI” 
Stopy fundamentowe żelbetowe o wymiarach 160/120/50 z betonu C25/30 posadowione na głębokości 
1,0 m. 

 
 
 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  

 
 
 2.1.  Stopy fundamentowe prostokątne, żelbetowe 120/160/50 z betonu C25/30 zbrojone stalą  
         A-III do wykonania na podkładzie z betonu C12/15 grubości 10 cm. Śruby kotwiące słupy  
         ramy M20 ze stali St3SX, blacha podstawy 300/300/15 mm ze stali St3SX. 
 
 2.2.  Rama stalowa z dwuteownika szerokostopowego HEB 160 (St3SX), scalana w kalenicy  
         na budowie. Rozstaw przęseł co 450 cm. 
 
 2.3. Płatwie stalowe z rur kwadratowych zimnogiętych 100/100/40 mm (10HA) o rozstawie w  
         rzucie poziomym 950 mm. Płatwie mocować do ramy spawem obustronnym 4x160 mm. 
 
 2.4.  Stężenia w płaszczyźnie dachu – płatwie skrajne stężone w osi prętami Ø 16 ze stali  
         okrągłej 34G2. Mocowanie prętów do wspawanych w osiach płatwi blach g = 6 mm. 
         Stężenia skrajnych ram w osi pasa górnego ramy prętami Ø 16 34G2.  
         Mocowanie prętów do wspawanych w osiach pasa górnego blach g = 10 mm. 
 
 2.5.  Pokrycie dachowe blachą trapezową T-55P Polister Mat kolor PMRR023 PRUSZYŃSKI. 
         Mocowanie blach do płatwi wkrętami samogwintującymi 8 szt/m2 w strefach  
         krawędziowych oraz 5 szt/m2 w strefach środkowych. 
         Krawędź  pokrycia dachowego zakończyć wiatrownicą. 
 
  2.6. System rynnowy „PRUSZYŃSKI” Ø 125/90 wykonany z tytan cynku patynowany o  
         matowej szarej powierzchni.  
 
  2.7. Posadzkę wykonać z  betonu C 25/30 gr. 10 cm zbrojonej włóknami na zagęszczonej podsypce  
         piaskowej Id = 1. Dylatacja w polach 4,5 x 3,0m. Ograniczenie posadzki wzdłuż słupów  
         krawężnikiem betonowym  ( trawnikowym) 8 / 30 cm. 
 
  2.8. Odwodnienie drenażowe wokół wiaty wykonać z zasypki żwirowej frakcji 30/50 mm.  
         zakrytej darnią. 
 

 
Elementy stalowe pomalować farbą antykorozyjną. 
Stopy fundamentowe przed obsypaniem zaizolować dyspersyjną  masą  bitumiczno - kauczukową 
DYSPERBIT. 

 
W wiacie nie przewiduje się instalacji elektrycznej. 
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 3. WNIOSKI I ZALECENIA   

 
  Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym,   
   zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie  

 ze  sztuką budowlaną. 
  Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty  
   i  odpowiadać obowiązującym normom. 
  Niniejszy projekt architektoniczno- budowlany chroniony jest Ustawą  
   o Prawie  Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994 r.). 

 

4. UWAGI KOŃCOWE   

  
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i 
urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiały 
i urządzenia powinny cechować się identycznymi parametrami technicznymi. 
 
WSZELKIE ZMINIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.  
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI  
TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 

 
 
 


