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mgr inż. arch. Małgorzata Waleriańczyk

mgr inż. arch. Maja Ignaczak-Rzeszowska

Krzysztof Dąbrowski

TEMAT RYSUNKU:

AUTORZY OPRACOWANIA

Projektant konstrukcji:

mgr inż. Bernard Bielenis

nr upr. 71/Sz/79

TEMAT OPRACOWANIA:

PODPIS

blacha cynkowa

gr. 0,7mm

siatka Ø2mm

o oczkach 2x2cm

terakota

warstwa wyrównawcza 3-4cm

(istniejące wykończenie posadzki

rozebrać do poziomu konstrukcji)

istniejący strop stalowo-ceramiczny

sufit podwieszany
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terakota

warstwa wyrównawcza 3-4cm

(istniejące wykończenie posadzki

rozebrać do poziomu konstrukcji)

istniejący strop stalowo-ceramiczny

drzwi osadzić

w istniejącym otworze

drzwi osadzić

w istniejącym otworze
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terakota

warstwa wyrównawcza 3-4cm

(istniejące wykończenie posadzki

rozebrać do poziomu konstrukcji)

istniejący strop stalowo-ceramiczny

drzwi osadzić

w istniejącym otworze

ukształtowanie terenu

terakota

warstwa wyrównawcza 3-4cm

(istniejące wykończenie posadzki

rozebrać do poziomu konstrukcji)

istniejący strop stalowo-ceramiczny
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INWESTYCJA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

e-mail: mtuszynski@onet.pl

BRANŻA:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

widok 1-1

skala 1:25

PRZEKRÓJ A-A

1:100

SKALA:NUMER RYSUNKU:

Sprawdzający konstrukcji:

mgr inż. Janusz Olejniczak

nr upr. 99/Sz/75, 10/Rz/97

Projekt przebudowy i rozbudowy zespołu

budynków uniwersyteckich przy

al. Piastów 40B w Szczecinie, wraz ze zmianą

sposobu użytkowania części pomieszczeń (w

tym pomieszczeń piwnicznych i pomieszczeń

znajdujących się na poddaszach budynków)

 na pomieszczenia związane z funkcją

dydaktyczną, budowa nowego budynku

dydaktycznego (3 kondygnacyjnego

z wysokim dachem), oraz zagospodarowanie

terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opracowali:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

S   T   U   D   I   O       M  T  ' 9  7

adres: Ostoja 38/2

72-005 Przecław

ul. Piastów 40b,

dz. nr 2/7 i 2/8, obręb 1049 m. Szczecin

strona numer

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI,

al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

DATA: kwiecień 2009

PROJEKT BUDOWLANY

Sprawdzający arch.:

mgr inż. arch. Krzysztof Kryzar

nr upr. 5/Sz/2001

Projektant arch.:

dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

nr upr. 19/Sz/97

BUDYNEK NR 6

PRZEKRÓJ A-A

9 AK

2. Wszystkie elementy drewniane impregnować

    przeciwwilgociowo, p.poż i przeciwgrzybicznie preparatem

    PYROVIN 21D w ramach systemu AMARVIN.

3. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne więźby

dachowej obudowanć 2x gkf, gr. 1,25cm.

4. Istniejące przewody kominowe do likwidacji.

5. Projektowane okna połaciowe należy zamontować na

wysokości 1,10m od poziomu posadzki.

UWAGI:

1. Istniejące posadzki na kondygnacji poddasza należy usunąć,

    a następnie skuć występujące nierówności i uzupełnić

    warstwą wyrównawczą do poziomu istniejącego obecnie.
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wykładzina kauczukowa

deski heblowane łączone na pióro i wpust, gr. 3,2cm

istniejace belki drewniane 15x15cm

wełna mineralna, gr.12cm ułożona między belkami

istniejący strop

STRYCH

PODDASZE

2x płyta gkf, gr. 1,25cm

wełna mineralna, gr. 12cm

1x płyta gk, gr. 1,25cm

istniejąca lukarna

sufit podwieszany

II PIĘTRO

PIWNICA

PARTER

sufit podwieszany

Projektowane okna połaciowe

Fakro 78x160cm

zlokalizowane w osi okien istniejących

na niższych kondygnacjach

istniejąca lukarna

CZERPNIA

700x700cm

WYRZUTNIA

700x700cm

BUDYNEK NR 6

PRZEKRÓJ A-A, B-B

proj. klapa oddymiająca

100x190cm

wyłaz dachowy

80x80cm

-1,21

MASZT INSTALACJI

ODGROMOWEJ Ø 76,1MM

blacha stalowa 10mm

płyta gumowa wulkanizowana SBR 10mm

Szczegół nr 1

Szczegół nr 2

maszt instalacji

odgromowy 76,1mm

opaska zaciskowa SGB

86x91

taśma dekarska

uszczelniająca aluminiowa

obejma z kontrą mocowaną

do krokwi gr. blachy 5mm

wkręty "FARMERSKIE"

70mm

wkręty "FARMERSKIE" 70mm

kątownik wzmocniony

przyspawany do masztu

Szczegół nr 1

detal mocowania masztu instalacji

odgromowej do stropu

skala 1:25

Szczegół nr 2

detal mocowania masztu instalacji

odgromowej do krokwi i przebicie przez dach

skala 1:25

LEGENDA

elementy budowlane istniejące

elementy budowlane przeznaczone do likwidacji

ściany projektowane / zamurowania, z cegły ceramicznej

pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej

projektowane ściany szybu windowego

projektowane ściany działowe z płyty gk

na stelażu systemowym


