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1. Úvod

Tématem diplomové práce je Technologie stavebního procesu montovaného systému

zadaného objektu. Tímto objektem je bytový dům se třemi nadzemními podlažími, který

je zastřešen plochou střechou. Cílem této práce je seznámit se s konstrukčním řešením

nosného systému a popisem technologického postupu. Tedy popsat jeho jednotlivé prvky,

určit si jejich účel, tvar apod. A dále pak popsat technologický postup montáže. Nosný systém

je tvořen skeletovým systémem firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o. s následnou dozdívkou

výplňovým materiálem.

Na úvod do problematiky montovaných systémů se zaměříme na historické montované

systémy a na skeletové systémy, jejich vývoj a popíšeme si nejznámější z nich. Hlavním

cílem práce je popsání montovaného systému, určení jeho předností, popsání jednotlivých

prvků a určení technologického postupu montáže. U skeletového montovaného systému

se jedná o ztužidla, sloupy a průvlaky. Seznámíme se s jejich funkcí, významem a požadavky

na jejich provedení. Poté si tyto prvky popíšeme u daného konstrukčního systému. Určíme

postup montáže, tedy technologický předpis pro montáž jednotlivých prvků. Součástí jsou

také detaily montovaného systému, jeho kalkulace a harmonogram výstavby montovaného

objektu.

Toto téma jsem si zvolila, jelikož problematika montovaných staveb je v současné

době velice aktuální. Dnes se díky poptávce trhu na ekonomickou a rychlou výstavbu

z montovaného systému staví nejen velké průmyslové stavby, ale také menší stavby občanské

vybavenosti. Oblibu si montované systémy získávají také u investorů rodinných či bytových

domů. Práce ukazuje historický pohled na tuto problematiku a současně ukazuje dnešní

efektivní a ekonomické řešení výstavby montovaných skeletových objektů.
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2. Historie zprůmyslnění nosných systémů pozemních staveb

Snaha zjednodušit výstavbu a její urychlení se objevuje již v historických počátcích

samotné výstavby. Používaly se kamenné bloky shodného formátu, sloupy se stavěly

z jednotlivých tamburů, vyráběly se střešní tašky, dlažba apod. To vše vedlo k zefektivnění

výstavby. Sériová výroba stejných prvků byla základním principem, který vedl

ke zprůmyslnění stavebnictví. Hlavním cílem bylo zefektivnění výstavby. Toho bylo

dosaženo díky sériové výrobě jednotlivých dílců ve výrobnách, díky tomu se vyráběly

jednotlivé prvky efektivně, kvalitně a za použití nezávadných technologických postupů.

Na stavbě pak probíhala samotná montáž, došlo tím k omezení mokrých procesů. Cílem bylo

dosažení vyšší kvality při nižších nákladech. Snahou bylo snížit náklady na energie a materiál

a tím dosáhnout ekonomicky dostupné výstavby s důrazem na kvalitu provedené práce.

Vývoj jednotlivých konstrukčních systémů souvisel s vývojem techniky

a technologického a společenského vědění lidstva. Do začátku 20. století proto převládaly

tradiční materiály. Zdění bylo prováděno z cihel nebo z kamenných bloků. První prefabrikace

se začíná rozvíjet po válce, kdy se začínají vyrábět RZP překlady, PZT stropní trámy, PZD

stropní desky, stropní vložky PLM a schodnice. Dosud byly stavby cihelné s dřevěnými

stropy a kamennými schody. Později se začaly vyrábět bloky CP, CDM,

struskopemzobetonové. A pak následovaly blokopanely.

Obr. 1: RZP p eklad

2.1 Druhy montovaných systémů

a) Podélný nosný stěnový systém – byl vyzdívaný, později byly stěny z panelů.

Díky velké dispoziční variabilitě mohly být v přízemí obchody. Obvodový plášť

byl nosný a nesměl být oslaben velkými otvory. Ve vyšších patrech byla špatná
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izolace mezi byty, používaly se lehké příčky, které neměly dostatečnou zvukovou

izolaci.

Obr. 2: Podélný st nový konstruk ní systém
A - jednotrakt
B - dvoutrakt
C – t ítakt

b) Příčný nosný stěnový systém – u tohoto systému nebyla tak velká dispoziční

variabilita, měl však lepší zvukovou izolaci. Díky příčným nosným stěnám mohly

být průčelí vylehčovány a architektonicky řešeny.

Obr. 3: P í ný st nový systém
1 - p í ná nosná st na
2 - podélná ztužující st na

A B C
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c) Obousměrný nosný systém (tzv. buňkový) – nosné stěny byly v obou směrech,

využíval se vyjímečně.

Obr. 4: Obousm rný st nový systém (tzv. bu kový)

d) Skeletové systémy – známe několik druhů skeletových systémů

- S podélnými rámy – obvodový plášť byl nenosný, byla zde velká dispoziční

variabilita, nosným prvkem byly sloupy, rámy, stropy. Používal se například

u občanské výstavby nebo průmyslových staveb.

- S příčnými rámy

- S obousměrnými rámy

- Hřibové

- Bezprůvlakové

Obr. 5: Sloupový konstruk ní systém s podélnými rámy Obr. 6: Sloupový konstruk ní systém
1 – sloup s p í nými rámy
2- pr vlak 1 – sloup

2 - pr vlak
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Obr. 7: Sloupový h ibový konstruk ní systém Obr. 8: Sloupový bezpr vlakový konstruk ní
1 – sloup systém
2 - h ibová hlavice

e) Kombinované systémy

- Skeletový s podélnými rámy a příčnými nosnými stěnami

- Skeletový s obousměrnými rámy a stěnovými jádry

Obr. 9: Sloupový nosný systém kombinovaný
p í nými nosnými st nami

Obr. 10: Sloupový konstruk ní systém
kombinovaný s nosnými st novými jádry
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2.2 Vývoj montovaných staveb

Výhodou montovaných staveb je vysoká produktivita práce, stavba je zhotovena

v kratším čase, než by tomu bylo u tradičního způsobu výstavby. Díky průmyslové výrobě

jsou jednotlivé prvky vyrobeny s větším důrazem na kvalitu, zohledňuje se také výběr

použitých materiálů, používají se lehké materiály, jako jsou struskopemzobetony

nebo plynosilikáty. Tím dochází ke snížení hmotnosti celé stavby. Díky prefabrikované

výrobě jsou jednotlivé prvky provedeny kvalitněji, což vede ke zlepšení kvality celé stavby.

Vzhledem k eliminaci mokrých procesů už není výstavba tolik závislá na povětrnostních

vlivech, výstavba montovaných staveb probíhá po celý rok. Hlavním nosným prvkem je totiž

svar nebo šroubový spoj. Nezanedbatelnou skutečností je zlepšení pracovních podmínek.

Za počátek masívní výstavby z montovaných systémů můžeme považovat rok 1953,

kdy byly v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlíně) vyvinuty typy G40, G55, G57, G58

a G59. Systémy G40 – G57 byly malorozponové s příčnými nosnými stěnami. Oproti tomu

systémy G58 a G59 byla kombinace panelů s ocelovými sloupy. Tyto systémy se však moc

neprosadily. Díky technickému zdokonalení se začaly rozvíjet panelové technologie a tím

i panelová výstavba. Panely se vyráběly v panelárnách a na stavbách pak probíhala jejich

montáž za použití mechanizace. Limitem pro jejich výrobu byla dostupnost jednotlivých

materiálů. Stěnové dílce se vyráběly z lehkých betonů s příměsemi. Těmi byly lehké

kamenivo, křemelina, keramzitbeton nebo zpěněná struska aj. Další možností výroby lehkých

betonů bylo použití zpěňovacích přísad nebo v případě plynobetonů jejich nakypření.

Na stěnové dílce se taktéž používaly sendvičové panely. Ty byly tvořeny nosnou vrstvou

z železobetonu doplněnou o izolaci (např. pěnovým polystyrénem) a dále fasádní vrstvou,

která byla tvořena z betonových pancéřových krytů opatřených fasádní úpravou.

Nejvíce používaný systém v té době byl G57. Jednalo se o příčný nosný stěnový

systém, podélné stěny měly pouze zavětrovací funkci. Spoje jednotlivých panelů byly pomocí

ocelových ok, které byly na panelech osazeny. Mezi jednotlivá oka se vložila ocelová příložka

(skoba) provedl se svár a zálivka z cementové malty.

Dalším příkladem byl Bratislavský systém – BA, u tohoto systému byly nosné panely

v obou směrech. Spoj byl pomocí ok. Těmi se provlékla výztuž, provedl se svar

a zabetonování. Po zatvrdnutí vznikl nosný kříž, který tvořil nosnou kostru.
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V polovině 60. let byly vyvinuty systémy T06, T07, T08, jednalo se o příčné systémy,

rozdíl mezi jednotlivými systémy byl v rozponu mezi nosnými stěnami. Spoje byly opět

pomocí svarů. Svařeny byly výztuže panelu a skoby, nakonec byla provedena zálivka

z cementové malty.

Obr. 11: Panelový d m G 57 [1]

Obr. 12: Schéma systému T 06 B [1]

[1] – www.panelovedomy.ekowatt.cz
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Jednotlivé prvky stěnových panelů nosných stěn byly kladeny v příčném směru. Díky

tomu rozlišujeme panely vnitřní a štítové. Oba druhy měly nosnou funkci, štítové pak navíc

měly funkci tepelně izolační. Vnitřní nosné panely pak zpravidla byly bez tepelné izolace,

tedy jako jednovrstvé z lehkých betonů. Obvodové pláště panelových budov byly navrhovány

z panelů na výšku podlaží (tzv. celostěnové panely) u některých panelových systémů, byly

panely nižší (tzv. parapetní), které byly doplněny o panely meziokenní. Panely obvodového

pláště plnily funkci tepelně izolační nikoliv funkci nosnou. Příčky a ztužující stěny u těchto

budov byly z dílců, které byly zpravidla na výšku podlaží. Jejich konstrukce byla

z jednovrstvých dílců převážně ze železobetonu.

Obr. 13: Pohledové schéma obvodového plášt panelových budov:
A - Pláš z celost nových obvodových panel
B - Pláš z parapetních a meziokenních dílc

U výše uvedených konstrukcí se vyskytovaly nedostatky. Nejvíc trpěly styky panelů,

byly netěsné, tím docházelo k zatékání a k tepelným mostům. Později se vyráběly panely,

které měly čela profilována. Při montáži byl problém dodržet kolmost stěn, z tohoto důvodu

se vkládaly klíny. Problémy se nevyhýbaly ani výrobě. Při výrobě byly používány formy

z tenkostěnných profilů, to mělo za následek nedodržení rovinnosti a tloušťky panelů. Snahou

k odstranění problémů vedl vývoj nové konstrukční soustavy NKS. U této soustavy byly

kotvícími prvky stavěcí šrouby, které se zabetonovaly do panelů a díky tomu byla zaručena

rovinnost a svislost konstrukcí. Z původních systémů byly vyvinuty nové například VVÚ –

ETA, soustava P 1.11 a další.
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Obr. 14: Panelový d m VVÚ – ETA [1] Obr. 15: Panelový d m P 1.11 [1]

2.3 Vývoj skeletových konstrukčních systémů

Souběžně s vývojem panelových systémů probíhal také vývoj skeletových

konstrukčních systémů. Ten budeme později řešit. Už od 50. let do r. 1970 bylo vyvinuto více

než 30 těchto systémů. Nosná konstrukce železobetonového montovaného skeletu je tvořena

taktéž prefabrikovanými prvky, na rozdíl od panelového systému se jedná o tyčové prvky tedy

o sloupy a průvlaky. Ty se spojovaly v rámy buď na stavbě anebo už ve výrobně. Sloupy byly

většinou čtvercového nebo obdélníkového průřezu a většinou si svůj rozměr zachovávaly

ve všech podlažích. Průvlaky byly plošné nebo tyčové. Tyčové pak měly průřez obdélníkový,

tvaru L nebo obráceného písmena T. Plošné průvlaky pak měly většinou stejnou tloušťku jako

stropní panely a tím pádem bylo docíleno rovného podhledu. Obvodový plášť byl u tohoto

skeletu prováděn jako montovaný z prefabrikovaných prvků. Jednalo se o plášť z bloků nebo

z panelů. Konstrukčně byly prováděny jako jednovrstvé nebo jako sendvičové. Materiály,

které se používaly na jejich výrobu, se jednalo převážně o lehčené betony, plynosilikáty,

železobetony s tepelně izolační vrstvou apod. Další možností byl vyzdívaný obvodový plášť.

Ten byl vyzdíván klasickým způsobem z tradičních zdících prvků, tvárnic, cihel nebo bloků.

Stropní konstrukce u skeletového konstrukčního systému byla většinou tvořena

z železobetonových nepředpínaných panelů, které byly vylehčeny průběžnými dutinami.

[1] – www.panelovedomy.ekowatt.cz
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Pro větší rozpětí se pak používaly předpínané stropní panely Spiroll. Příčky a ztužující stěny

byly u tohoto typu buď montované anebo tradiční zděné.

Obr. 16: P íklady ty ového a plošného (deskového) pr vlaku:
A, B, C - Ty ový pr vlak
D - Deskový pr vlak

2.3.1. Železobetonový montovaný skeletový systém

a) Deskový – na jednotlivé sloupy se osadí stropní panel, tento systém se používá

pro malý rozpon, kolem 3,6 m.

b) Průvlakový – na sloupy se uloží nejprve průvlak a na ten se poté osadí stropní

panel.

c) Hřibový – na sloupech je hlavice a teprve na ni je osazen stropní panel

Příkladem konkrétního typu dříve používaného skeletového systému je systém S 1.1

STÚ. Tento systém je jednopodlažní, je tvořen sloupy čtvercového nebo obdélníkového

průřezu. Sloupy jsou opatřeny stykajícími úhelníky a vyčnívajícími pruty výztuže. Průvlaky

tyčové obráceného písmene T. Stropní panely železobetonové dutinové, železobetonové

žebrové T nebo předpjaté dutinové Spiroll. Stropní panely jsou uloženy na přírubu průvlaků.

Průvlaky mají styk nad sloupem, nikdy v poli. Spojení je provedeno svařením podélné

výztuže, která je osazena ve zhlaví průvlaku. Po svaření se provede betonová zálivka.

Součástí tohoto systému jsou také ztužidla. Ty jsou uloženy mezi sloupy na přírubě průvlaků

pomocí ozubů. Ztužidla zajišťují tuhost konstrukce.

A B C D
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Obr. 17: Dutinové železobetonové panely
(Spiroll) [2]

1 – vyleh ovací dutina

2 – oko z oceli pro transport nebo
montážní spoj

3 – tvarované boky panelu pro zajišt ní
spolup sobení

4 – možnost vertikálních prostup
prosekáním dutin

2.3.2 Kombinované železobetonové systémy

U kombinovaných skeletových systémů se jedná o kombinaci několika stavebních

materiálů. Železobetonu a oceli, a o kombinaci několika výrobních technologií, a sice

o monolitickou a montovanou. Do této skupiny patří například skelet se zdvíhanými stropy

LIFT – SLABS. Jeho sloupy jsou prefabrikované železobetonové s ocelovou objímkou

nebo ocelové. Hlavice jsou prefabrikované železobetonové nebo ocelové. Železobetonové

stropní desky jsou bezprůvlakové, betonované na staveništi v nejnižším podlaží. Postup

provádění je následující. Nejprve se osadí sloupy na základovou desku, provede se navlečení

hlavic na sloupy a přivaření výztuže stropní konstrukce (desky). Betonáž stropních desek

se provádí na základové desce. Jednotlivé vrstvy jsou vzájemně odděleny nátěry, fólií z PVC

nebo lepenkami. Betonáž monolitických ztužujících stěn se provádí do bednění. Po získání

dostatečné pevnosti stropních desek se provádí jejich zdvih do požadovaného podlaží. Toho

je dosaženo díky hydraulickému zařízení, které je osazeno na sloupech. Po zdvihu stropní

desky do požadovaného podlaží se provede dočasné zajištění pomocí ocelových čepů,

které jsou zapuštěny na sloupech. Spoj stropní desky se sloupem se provede přivařením

ocelového rámečku k ocelovému sloupu nebo k ocelové objímce u železobetonového sloupu.

Výhodou u tohoto systému je úspora bednění a odstranění těžké mechanizace (jeřáby).

[2] – Hájek, Petr, Pozemní stavitelství IV, Praha:Sobotáles, 2006
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Obr. 18: Systém LIFT – SLABS [3]

2.3.3. Ocelové a dřevěné skelety

 Dřevěné skelety využíváme u jedno- nebo dvoupodlažních staveb bytových domů,

anebo pro velkorozponové haly. Výhodou u tohoto systému je malá objemová hmotnost,

velká pevnost v tlaku a tahu, snadná manipulace, rychlá montáž. Velkou nevýhodou u tohoto

typu skeletu je jeho hořlavost, nasákavost a riziko napadení dřevokaznými škůdci a houbami.

Z těchto důvodů je nutná pravidelná údržba pomocí nátěrů. Ke dřevěným skeletovým

systémům patří sloupový systém a sloupkový systém tzv. kostrový. Sloupový systém

je kombinace sloupů ať už z hraněného řeziva nebo z lepených profilů, z průvlaků, které jsou

jednostranné nebo zdvojené. Stropní konstrukce je pak tvořena stropnicemi z fošen

nebo z lepených profilů a záklopem. Součástí jsou také ztužidla, ty jsou dřevěné nebo z oceli

(táhla). Kostrový systém je tvořen sloupky, které jsou od sebe vzdáleny jen 400 – 600 mm.

Nad a pod sloupky jsou uloženy prahy a na ně se osazují stropnice. Vazným prvkem

je v tomto případě čelo mezi prahem a sloupkem. Na sloupky a stropnice se pak nabijí desky

a ty tvoří podhled. Ocelové skelety mají vysokou pevnost a únosnost, používají se pro velké

rozpony. Vzhledem k únosnosti mají prvky malou hmotnost, další výhodou je rychlá montáž.

Stejně jako u dřevěných skeletů je zde malá odolnost proti požáru.

[3] – fast10.vsb.cz/marecek
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Stoupne-li teplota nad 350°C dochází ke snížení pevnosti a při teplotě nad 500°C dochází

ke zhroucení konstrukce. Dále je nutná ochrana proti korozi.

Jako příklad ocelového skeletu si můžeme uvést systém KORD. Ten je tvořen sloupy

s hlavicemi, sloupy jsou čtvercového nebo obdélníkového průřezu, materiálem je ocelový

plech. Průvlaky jsou plnostěnné tvaru U, prolamované nebo příhradové. Stropní nosníky

jsou příhradové, kdy horní a spodní líc je tvořen pásem oceli a diagonály jsou z kruhové oceli.

Stropní desky jsou z tvarovaného plechu.

Obr. 19: Prvky ocelového sloupového
systému KORD [2]

A – varianty sloup

B – plnost nný pr vlak

C – prolamovaný pr vlak

D – p íhradový pr vlak

E – stropní nosník p íhradový

[2] – Hájek, Petr, Pozemní stavitelství IV, Praha:Sobotáles, 2006
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3. Charakteristika jednotlivých částí montovaného systému

Řešený skeletový montovaný systém se skládá z těchto hlavních částí. Jedná se

o sloupy, ztužidla a průvlaky. U jednotlivých prvků si teď stanovíme jejich funkce.

3.1 Sloupy

Sloupy jsou svislé nosné konstrukce, jsou základní statickou částí každého objektu

stejně jako nosné stěny nebo pilíře. Hlavní funkcí svislých nosných konstrukcí (sloupů)

je přenášení zatížení ze střech, stropů a průvlaků do základů budovy a dále do jejího podloží.

Sloupy jsou svislou podporou průvlaků, ztužidel a vazníků u skeletů. Základním požadavkem

je dostatečná únosnost, hospodárnost a to jak z finančního hlediska, tak z hlediska fyzikálně-

technických vlastností a požární odolnosti. Zhlaví může být osazeno výztuží pro ukotvení

ostatních prvků nebo může být profilováno. Po výšce sloupu mohou být konzoly pro osazení

dalších prvků. Pata sloupů je osazena ocelovými botkami, profilováním, nebo jiným prvkem

pro spojování. Spojení sloupu se základem může být provedeno několika způsoby. Sloup

je osazen do kalichové patky, kde se provede zmonolitnění (zálivka). Spojení je buď pomocí

kotevního šroubu a kotevních botek nebo pomocí okování paty a následného přivaření (tzv.

Čapkův spoj).

Obr. 20: Styk sloupu p es pr vlak (tzv. apk v

spoj) [2]

1 – sloup, 2 – pr vlak, 3 – ocelová botka sloupu, 4

– výztuž sloupu procházející otvory v hlav

pr vlaku, 5 – výztuž vy nívající z pr vlaku

vy nívající z pr vlaku p iva ená ke stykovací desce,

6 – stykovací deska

[2] – Hájek, Petr, Pozemní stavitelství IV, Praha:Sobotáles, 2006
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Obr. 21: Styk pr vlak se sloupem prost ednictvím ocelové nožové konzoly [2]

A – Styk s pr b žným sloupem, B – Styk s rozd leným sloupem, 1 – pr b žný sloup, 2 - d lený

sloup, 3 – pr vlak, 4 – stropní deska, 5 – nadbetonovaná monolitická deska, 6 – úložná drážka,

7 – nožová konzola, 8 – oko pro sp ažení, 9 – úložná kapsa

Sloupy lze použít u jakéhokoliv typu výstavby. Můžeme je použít jak

u jednopodlažních hal nebo u víceúčelových několikapodlažních objektů. Jejich vlastnosti

uplatníme i při řešení otevřené dispozice u zděných budov.

3.2 Průvlaky

Průvlak je tyčový podélný prvek. Své uplatnění má jak u klasických zděných budov,

tak i u montovaných skeletů. Průvlak je vodorovná nosná konstrukce, je to hlavní vodorovná

nosná konstrukce, která přenáší zatížení od ostatních vodorovných konstrukcí (např. stropů)

do svislých nosných konstrukcí, sloupů a stěn. Průvlaky mohou být využity také

pro přenesení velkého liniového zatížení, například od sloupů, stěn nebo těžké technologie.

U klasických zděných budov slouží průvlaky k přenesení zatížení u otevřené dispozice.

U skeletových systémů tvoří průvlaky spolu se sloupy hlavní nosnou konstrukci. Průvlaky

jsou prosté nosníky, nebo spojité nosníky s horní výztuží, nebo je nad sloupem proveden svar.

[2] – Hájek, Petr, Pozemní stavitelství IV, Praha:Sobotáles, 2006
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Další možností provedení průvlaků je jejich následné zmonolitnění. Horní část průvlaku

je osazena nosnou výztuží a pomocí spřahované třmínkové výztuže je spojena se stropní

konstrukcí. Typickým příkladem jsou filigránové stropní konstrukce, anebo monolitické

stropní konstrukce. Průřez průvlaku může být obdélníkový, písmeno Z nebo obrácené

písmeno T a L. Do průvlaků je možné stejné jako u sloupů osazovat kotvící prvky jak

pro vlastní spojování, tak pro spojování ostatních navazujících konstrukcí. Díky statickému

výpočtu je možné použít průvlaky pro přenos jakéhokoliv zatížení při odpovídajícím průřezu

a vyztužení. Posouzení dlouhodobého průhybu se obvykle provádí na 1/400 rozpětí. Osazení

průvlaků se provádí do maltového lože na věnce u železobetonových konstrukcí.

U skeletových konstrukcí se osazení provádí na sloupy na jejich kotevní (propojující) trny,

které jsou zality maltou. Trny mohou být nahrazeny závitovou tyčí, která se našroubuje

do závitového pouzdra a druhá část se zakotví do prohlubní a následně se provede zalití

kotevní maltou.

Obr. 22: Prefa – monolitický pr vlak [2] Obr. 23: Prefabrikovaná deska typu „filigrán“ [4]

1 – prefabrikovaná deska typu „filigrán“

2 – monolitická nadbetonovaná ást

3 – prefabrikovaný ty ový pr vlak

4 – výztuž zajiš ující sp ažení prefabrikované a monolitické ásti

5 – hrubý horní povrch prefabrikátu

[2] – Hájek, Petr, Pozemní stavitelství IV, Praha:Sobotáles, 2006

[4] – www.prefazatec.cz
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3.3 Ztužidla

Ztužidla jsou podélné tyčové prvky. Ztužidla plní spíše konstrukční funkci.

Jsou nedílnou součástí skeletových systému a zajišťují propojení hlavních nosných konstrukcí

sloupů a průvlaků. Ztužidla jsou namáhána na tah, tlak a ohyb od stropních konstrukcí, stěn

a případně i střešní konstrukce. Průřez ztužidel je obdélníkový, obráceného písmene T a L.

Do ztužidel je taktéž možné osazovat kotvící prvky jak pro vlastní spojování,

tak pro spojování ostatních navazujících konstrukcí. Díky statickému výpočtu je možné použít

ztužidla pro přenos jakéhokoliv zatížení při odpovídajícím průřezu a vyztužení. Posouzení

dlouhodobého průhybu se obvykle provádí na 1/400 rozpětí. Osazení ztužidel je do maltového

lože na prefabrikované dílce hlavní nosné konstrukce. Kotvení se provádí propojujícími trny

a zalití otvorů maltou. Kotvící trny lze nahradit závitovými tyčemi, kdy se opět jeden konec

zašroubuje do kotevního pouzdra a druhý konec se zakotví do prohlubní a následně

se provede zálivka kotevní maltou.

4. Řešená technologie

Tato práce řeší technologii stavebního procesu montovaného systému. Řešenou

technologií je montovaný skelet, konkrétně postup montáže sloupů, průvlaků a ztužidel.

Postup montáže je zdokumentován technologickým postupem pro konkrétní skeletový

systém. Řešeným skeletovým systémem je systém společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

(G.P.).

4.1.Historie společnosti

Průmyslová výroba byla založena v Dolních Bučovicích v roce 1957 pod názvem

Prefa Praha, tehdy se betonové prefabrikáty vyráběly v prostorách pily Východočeských

dřevařských závodů. Prvními betonovými výrobky byly silniční panely a prostý beton.

Po roce fungování se Prefa Praha stala součástí Konstruktivy – Závodu Montostav. Tomu

patřilo několik podniků v republice, které byly zaměřeny na výrobu prefabrikovaných

konstrukcí. Montostav realizoval montované stavby z prefabrikovaných dílců, které ve svých

závodech vyráběl. Jednalo se o sloupy, průvlaky a skořepinové střešní panely. V roce 1964

byla provozovna přiřazena ke komplexu závodů národního podniku Prefa Hýskov. Tato
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změna měla vliv na rozšíření sortimentu výroby, jednalo se o předpjaté dutinové stropní

panely Spiroll, dílce pro tramvajové tratě, silážní žlaby, předpínané TT panely, překlady a jiné

atypické dílce. V roce 1991 se provozovna osamostatnila a vznikl státní podnik Prefa Dolní

Bučice. V roce 1994 stát prodal závod restituentům, potomkům dřívější pily. Nájemcem

se stala společnost PDB Dolní Bučice s.r.o., která hledala silného partnera, který by

do společnosti přinesl kapitál a stal se většinovým podílníkem a později po odkoupení

i většinovým vlastníkem. Tím se stala společnost GOLDBECK. Majitelem se po odkoupení

stala v roce 1995 PDB Dolní Bučice s.r.o., v roce 1999 se podnik začlenil do skupiny

GOLDBECK a nese jméno GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Investice umožnily rozvoj výroby.

Rozšířil se výrobní závod a spektrum poskytovaných služeb. V roce 2011 se společnost stala

výhradním vlastníkem společnosti TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. Ta se zaměřuje na výrobu

železobetonových dílců pro výstavbu montovaných skeletů, opěrných stěn, garáží, opěrných

stěn, propustí, stropních a střešních panelů Spiroll, Echo, Elematic a dalších.

Mateřskou společností GOLDBECK Prefabeton s.r.o. je německá společnost

GOLDBECK. Tato společnost má také bohatou historii, založena byla v roce 1969. Tehdy

se zaměřovala pouze na výstavbu ocelových konstrukcí s názvem GOLDBECK Stahlbau KG

(GOLDBECK ocelové konstrukce). Později rozšířila svou působnost na kompletní dodávku

staveb. S rozvojem prefabrikace a systematizace, začala společnost nabízet širší spektrum

sortimentu. V osmdesátých letech tak došlo ke změně názvu na GOLDBECKBAU – Gebäude

aus Stahl und Aluminium (GOLDBECKBAU – budovy z oceli a hliníku). Rozšířila svou

působnost díky celoplošné síti poboček. V průběhu devadesátých let zaznamenala společnost

nárůst produkce. Soustředila se na objekty už od samotného projektu, nabízela návrh projektu,

jeho výstavbu, financování a následnou péči o budovu. Po roce 2000 se společnost rozšířila

z Německého trhu na celoevropský trh.

4.2.Sortiment

Výrobní program společnosti G.P. obsahuje čtyři skupiny. První je systém GOBA.

Jedná se o systém železobetonových dílců mateřské společnosti. Tyto panely se využívají při

výstavbě administrativních budov, parkovacích domů, obchodních domů hal apod. Systém

je tvořen železobetonovými prefabrikáty, patkami, sloupy, stropními a stěnovými

prefabrikáty.
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Druhou skupinou jsou železobetonové konstrukce. Jsou vhodné pro administrativní

stavby, průmyslové stavby i pro obchodní stavby.

Třetí skupinou je STROPSYSTEM, ten řeší problematiku balkónových,

schodišťových a stropních konstrukcí. Stropní konstrukce jsou řešeny předpjatými

dutinovými panely Spiroll, jsou to plošné prefabrikované dílce. V podélném směru jsou dílce

vylehčeny otvory, které mají kruhový tvar.

Poslední skupinou je konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK (S.G.).

Je to montovaný systém pro jednoduchou výstavbu bytových, řadových a rodinných domů,

dále pro občanskou výstavbu a průmyslové stavby. S.G. je systém, který rozšiřuje

STROPSYSTEM, ten se zabývá vodorovnou konstrukcí, S.G. ji rozšiřuje o nosnou

horizontální část. Dohromady pak tvoří montovaný stavebnicový systém.

S.G. je konstrukční soustava, která je tvořena těmito prvky:

- Základová deska – tato deska ukazuje nové možnosti při zakládání staveb. Tato

deska řeší založení objektu novým způsobem. Hrubá stavba je založena

na monolitických základových patkách, čímž odpadají vysoké náklady

na výkopové práce, není – li objekt podsklepen. Provedou se pouze výkopy

pro základové patky do nezámrzné hloubky o rozměru 1,5 x 1,5 m. Do těchto

patek se osadí sloupky, na ně základový práh a nakonec se provede položení

panelů Spiroll. Výhodou také je možnost osazení základové desky nad terén,

nebo využití prostoru pod deskou, např. pro technická zařízení. Tato deska může

sloužit také jako parkovací plocha, skladovací plocha, pochůzí plocha pro dřevěné

přístřešky apod.

- Skelet – skelet může být jednopodlažní, jednopodlažní s obytným podkrovím

anebo dvoupodlažní s možností nástavby.

- Jednopodlažní skelet – využívá se pro rodinné a řadové domy, díky této

technologii je rychlá výstavba objektů typu „bungalov“. Výhodou oproti klasické

výstavbě je technologicky nepřerušený proces výstavby, tento proces je ucelený

od začátku výstavby, osazení základových patek až po provedení stropní

konstrukce. Tato technologie umožňuje souběžné provedení vrchní i spodní stavby

za využití bodových podpor, díky tomu je velká variabilita vnitřního prostoru.

Do osazených monolitických patek se vetknou sloupy tloušťky 200 mm, ty mají

průřez tvaru T nebo L. Na tyto sloupy se osadí průvlaky a ztužidla tloušťky 200

mm, na ně se pak následně provede montáž stropních panelů Spiroll tloušťky 200
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příp. 250 mm. Tato konstrukce se dá využít také jako přístřešek, podporová

konstrukce pro půdní vestavbu apod.

- Jednopodlažní skelet s obytným podkrovím - postup výstavby je stejný jako

v předchozím případě. Konstrukční systém umožňuje provedení balkónů, schodišť.

Díky konstrukčnímu řešení, můžeme v průběhu užívání objekt libovolně rozšiřovat

dle potřeb uživatele. Obytné podkroví můžeme řešit buď jako dřevěnou nástavbu

nebo pomocí kompletizovaných prvků.

- Dvoupodlažní skelet s možností nástavby – díky tomuto řešení můžeme systém

využít ke stavbě řadových domů nebo malých bytových domů. Výstavba je totožná

jako v předchozích případech, dále také umožňuje půdní nástavbu. Tento systém

se dá použít pro výstavbu maximálně čtyř podlaží.

- Výplňové konstrukce – Při realizaci výplňových konstrukcí je několik možností.

Buď se využijí tradiční výplňové materiály cihly, dřevo, nebo finalizované

konstrukční prvky SKELETSYSTEMU. Tyto prvky jsou vyráběné v továrně

z dřevěných prvků, na stavbě se už neprovádí žádné úpravy. Díky tomu je zajištěna

větší životnost a bezúdržbovou v průběhu užívání stavby. Díky výrobě

ve výrobním závodě je možné provést netradiční řešení dle návrhu architekta.

Celková doba výstavby hrubé stavby při využití finalizovaných prvků je jeden až dva týdny.

Kombinací železobetonového skeletu a dřevostavby se uplatní výhody obou materiálů.

U dřevostavby je to lehkost spolu s izolačními vlastnostmi stavby. Díky skeletu pak není

dřevo namáháno v rizikových místech, čímž dochází ke zvýšení jeho životnosti. Také odpadá

problém s kročejovým hlukem, ke kterému dochází při tradiční dřevostavbě.

Tyto objekty je možné realizovat jako nízkoenergetické nebo jako pasivní domy.

Jako výplňový materiál se dají využít i klasické zdící materiály jako je pórobeton,

keramické zdivo nebo dřevěná konstrukce. Jednotlivé detaily, včetně posouzení programem

area jsou zobrazeny na obr.č. 24 – 26.
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Obr. 24 Detail u soklu v . grafu z programu AREA [5]

Obr. 25 Detail napojení základové patky a sloupu v . grafu z programu AREA [5]

[5] – www.skeletsystem.cz
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Obr. 26: Detail u atiky v . grafu z programu AREA [5]

4.3.Konstrukční zásady skeletu

Při návrhu objektu ze SKELETSYSTEMU je třeba dodržovat následující konstrukční zásady:

- Objekt nesmí mít více než čtyři nadzemní podlaží

- Průběžné sloupy musí být délky max. 12 m

- Sloupy se vyrábějí ve dvou průřezech a ty ve dvou rozměrech,

průřez MINI – sloupy tvaru L jsou rozměru 500 x 500 mm

sloupy tvaru T jsou rozměru 800 x 500 mm

průřez MAXI – sloupy tvaru L jsou rozměru 800 x 800 mm

sloupy tvaru T jsou rozměru 800 x 500 mm (1 400 x 800 mm)

- Průvlaky jsou rozměru 200 x 500 mm, maximální délka průvlaku je 6 m

- Ztužidla jsou stejného rozměru jako průvlaky, maximální délka je 7 m

[5] – www.skeletsystem.cz
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- Stropní a základové panely – železobetonové předpjaté panely Spiroll tloušťky 200

nebo 250 mm. Panely tloušťky 200 mm můžeme využít do rozpětí 7 m, ty o

tloušťce 250 mm využijeme při rozpětí do 8,4 m. Modulová šířka panelů je 1,2 m.

Řezný plán je u každé tloušťky jiný, u tloušťky 200 mm je to 320, 500, 700, 880 a

1080. U tloušťky panelů 250 se jedná o rozměry 380, 600, 820, 1050 mm

- Železobetonové schodiště – točité nebo tvaru U, maximální půdorysný rozměr 2,4

m, přímé schodiště (ve směru pnutí panelů) maximální půdorysné délky 5,5 m, 18

stupňů. U schodiště musíme vždy dodržet půdorysný tvar schodišťového prostoru

obdélníku nebo čtverce.

Obr. 26: Skeletsystem MINI [5]

[5] – www.skeletsystem.cz
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Obr. 27: Skeletsystem MAXI [5]

___________________________________________________________________________

[5] – www.skeletsystem.cz
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5. Technologický postup stavebního procesu

1) Obecné informace

Technologický postup řeší provedení montovaného skeletu pro objekt bytového domu

nad úrovní základové konstrukce. Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními

podlažími. Budova je napojena z místní komunikace, před budovou je parkoviště.

Konstrukční systém objektu je montovaný železobetonový skelet s výplňovým zdivem

z Pórobetonu. Objekt je zastřešen plochou střechou.

Typ skeletu – obousměrný skelet tvoří jednotlivé prvky S.G., jedná se o sloupy tvaru T

a tvaru L, průvlaky, ztužidla a stropní panely Spiroll o tl. 250 mm. Jednotlivé dílce jsou

vyráběny na základě statického posudku ve výrobním závodě společnosti G.P. Na místo

stavby jsou dopravovány nákladními automobily.

2) Materiály

Materiály pro skeletovou konstrukci nad úrovní základových konstrukcí budou

dodávány ve složení sloup tvaru L, sloup tvaru T obojí typu MAXI. Sloupy jsou z výrobny

opatřeny betonovými nebo ocelovými konzolkami nebo ocelovými břity, záleží na statickém

posudku, aby bylo dosaženo požadované tuhosti konstrukce. Dále pak průvlaky, ztužidly

a předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tloušťky 250 mm. K dokončení

hrubé stavby pak bude zapotřebí zálivkový beton, zdivo Ytong a malta MC 30.

Montáž se bude řídit platnými pracovními předpisy, zákony a normami uvedenými

v bodě 11 technologického postupu.

Jednotlivé montážní dílce budou dodávány dodavatelem G.P., bude se jednat o dílce

ze systému S.G. Jednotlivé dílce budou vyrobeny dle zpracované projektové dokumentace

a statického posudku. Doprava materiálu na stavbu bude probíhat pomocí nákladních

automobilů, délka ložné plochy automobilu musí umožňovat převoz 6 m prvků. Dopravu

prefabrikovaných dílců na stavbu má na starosti dodavatel materiálu. Drobný stavební

materiál, potřebný pro dokončení hrubé stavby bude taktéž přepravován dodavatelem těchto

materiálů. Betonová směs bude dopravována výrobcem betonové směsi a to vhodným

způsobem tak, aby nedošlo ke znehodnocení kvality směsi, například autodomíchávači

o objemu 4 a více m3. Svislou dopravu na stavbě bude zajišťovat jeřáb. Prostor při manipulaci
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s prefabrikovanými dílci na jeřábu musí být zabezpečený proti vstupu nepovolaných osob

z důvodu nebezpečí úrazu. Pracovníci, kteří budou manipulovat ve vyhrazeném prostoru,

musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a musí pracovat v souladu s BOZP.

Jednotlivé dílce budou na stavbu dodávány postupně, dle postupu výstavby.

Stavbyvedoucí před započetím prací zpracuje harmonogram dodávek, aby se materiál

nehromadil na stavbě a nedocházelo tak k velkým požadavkům na skladovací plochy a také,

aby byl zachován hladký průběh prací. Skladování na stavbě bude probíhat v dosahu jeřábu,

aby se při montáži jeřáb nemusel přesouvat a postup práce byl co nejefektivnější. Prvky

se budou skladovat na dřevěných hranolech, dle zásad BOZP. Prvky není nutné chránit před

účinky povětrnosti.

Převzetí dílců na stavbě provádí stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba.

Stavbyvedoucí musí při přebírce materiálů kontrolovat, zda dodávané prvky odpovídají

objednávce (rozměry, délka, počet kusů) a také zda jednotlivé prvky nenesou známky

poškození.

3) Pracovní podmínky

Před vlastní montáží skeletu jsou již provedeny monolitické základové patky. Před

započetím dalších prací se musí provést kontrola podkladu. Kontrolujeme osové vzdálenosti

jednotlivých prvků, to zda jsou v souladu s projektovou dokumentací, výškové osazení

dle projektu, zda je zachována rovinatost. Rovinatost zkontrolujeme pomocí 2 m latě,

odchylka nesmí být větší než ± 5 mm. Před osazením jednotlivých dílců se kontroluje rozměr

prvku, případné odchylky jsou uvedeny v tabulce, pro úplnost jsou uvedeny i odchylky

základových prvků.

Prvek
Povolená odchylka

na délce [mm]

Povolená odchylka

na šířce [mm]

Povolená odchylka

na výšce [mm]

Stropní panel ± 15 ± 5 - 13, + 10

Průvlaky + 10, - 5 ± 5 ± 5

Ztužidla + 10, - 5 ± 5 ± 5

Sloupy ± 10 - 20 ± 5 ± 5

Schodišťová ± 10 ± 7 ± 3 (tloušťka),
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ramena výška a délka

stupně ± 2

Základové patky ± 10 ± 5 ± 5

Základový práh + 10, - 5 ± 5 ± 5

Tabulka odchylek rozm r monolitických dílc

U jednotlivých prvků dále kontrolujeme povrch, ten musí být hladký bez štěrkových

hnízd a dutin. Celková plocha dutin a hnízd by neměla být větší než 3 % celkového povrchu.

Jednotlivá hnízda nesmí být větší než 5 % plochy příčného průřezu dílce. Povrch musí

odpovídat normě ČSN 73 2520. Trhlinky v jednotlivých prvcích vzniklé smršťováním betonu

mohou být do rozměru 0,2 mm.

Před výstavbou musí být zajištěna dodávka energií a zajištěno osvětlení staveniště.

Vnitrostaveništní komunikace musí být zpevněny pro umožnění pojezdu těžkých nákladních

automobilů. Přístup na staveniště bude zajištěn z hlavní komunikace.

Práce budou probíhat za každého počasí s přihlédnutím k mimořádným podmínkám.

Jelikož nebudou práce prováděny ve velkých výškách (nad 20 m) není nutné provádět měření

rychlosti větru. Bude-li rychlost větru větší než 8 m/s je nutné montážní práce ukončit. Taktéž

musí být práce ukončeny při snížené viditelnosti způsobené mlhou, hustém sněžení nebo

při hustém dešti. V těchto případech by hrozilo, že jeřábník neuvidí na vazače a tím nerozezná

jeho signály. Dohledová vzdálenost by neměla být menší než 30 m. Práci přerušíme také

při poklesu teploty pod - 10°C.

Skladování prefabrikovaných prvků se bude provádět v prostorách zařízení staveniště

na místech k tomu určených (viz. výkres zařízení staveniště). Při skladování je nutné dbát

pokynů výrobce, aby nedošlo k poškození dílců. Skladování průvlaků a ztužidel je prováděno

ve svislé poloze (ta, ve které budou dílce montovány), sloupy jsou skladovány ve vodorovné

poloze. Jednotlivé dílce ukládáme na sebe do figur, do maximální výšky 1,5 m. Jednotlivé

dílce musí být proloženy proklady po celé šířce figury ve vzdálenosti 1/5 od čela dílce.

Skladovací plocha musí být rovná, zpevněná a odvodněná. Rozmístění skladovaného

materiálu, únosnost skladovacích ploch, včetně dopravní dostupnosti musí odpovídat

rozměrům skladovaného materiálu a použité mechanizaci. Všechny prvky musí být zajištěny

tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jejich stabilita (dřevěné klíny, podkladky)

a nedošlo k jejich poškození. Všechny dílce musí být řádně označeny.
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4) Převzetí pracoviště

V tomto případě se převzetí bude týkat fáze po provedení výkopových prací

a základových patek. Před započetím montážních prací, při přebírce podkladu se kontrolují

rozměry stavby v souladu s projektovou dokumentací, rovinatost a výšková úroveň.

Při provádění prací se nepředpokládá spolupráce jiné společnosti. Provede se zápis

do stavebního deníku o kontrole pracoviště (převzetí) před začátkem montážních prací. Pokud

by realizaci základových konstrukcí realizovala jiná společnost, vypracuje se předávací

protokol a taktéž se provede zápis do stavebního deníku. V předávacím protokolu budou

uvedeny informace o předávajícím a přebírajícím (jméno, funkce, společnost) vymezení

předávaného předmětu a údaj o zjištěných odchylkách. Protokol bude dále obsahovat údaje

o stavbě, datum přebírky, způsob kontroly předávaného předmětu a podpisy obou účastníků.

5) Obecné pracovní podmínky

Při montáži musí být teplota okolí větší než - 10°C, práce se nesmí provádět za snížené

viditelnosti způsobené mlhou, hustým sněžením nebo hustým deštěm, dohledová vzdálenost

musí být větší než 30 m, rychlost větru nesmí přesáhnout 8 m/s.

Před započetím montážních prací musí být provedeny výkopové práce a základová

konstrukce. Zkontrolovaný soulad skutečnosti s projektovou dokumentací a to jak rozměrový

tak výškový. Dále musí být zkontrolovány jednotlivé montážní dílce a připraven jeřáb,

který musí být řádně zajištěn. Zajištěn musí být také montážní prostor, před vstupem

neoprávněných osob. V montážním prostoru se v době montáže smí pohybovat pouze

stavbyvedoucí, jeřábník a vazači (montážní dělníci), kteří byli proškoleni pro práci

ve výškách a pro práci s břemeny – vlastní vazačský průkaz. Všechny osoby pohybující

se v montážním prostoru musí být proškoleni pro práci ve výškách a poučeni v rámci

bezpečnosti práce na staveništi, samozřejmostí je použití ochranných pracovních pomůcek

(pracovní přilby, výstražné vesty). Při provádění montáže je potřeba dodržovat bezpečnostní

a technologickou kázeň, protože je zde velké riziko vzniku úrazu.

Práce v zimním období přerušujeme, klesne-li teplota pod – 10°C. Při provádění

samotných montážních prací v zimě nemusíme přijímat žádné zvláštní opatření. Opatření

se však budou týkat malt a betonových směsí potřebných k zálivkám. Samostatnou kapitolou

pak je zdění výplňových stěn skeletu. Při teplotě do 5°C po celých 24 hodin nepřijímáme
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žádná opatření ani pro výše uvedené případy. Možným nebezpečím je ponechání

nezajištěného (nevyplněného) výkopu přes zimu, jelikož dojde k promrznutí, čímž se zemina

nakypří, rozpojí a dojde při rozmrzání k deformacím, výkop se sesune. Podrobněji

se problematikou nebudeme zabývat, jelikož výkopové práce nejsou předmětem řešení

technologického postupu. U malt při teplotě nižší než 5°C musíme přijmout následující

opatření. Jednotlivé složky maltové směsi nesmí být zmrzlé, tomu zabráníme buď překrytím

při skladování ochrannou tkaninou, nebo skladováním v uzavíratelných prostorách,

nebo písek a další složky před použitím ohříváme. Ohříváme také záměsovou vodu, ta však

při použití nesmí být vařící. Po skončení prací místa chráníme překrytím ochrannými

textiliemi, rohožemi, překrytím ochrannou fólií apod.

Na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, jsou zaměstnavatelé

povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Dále jsou

povinni odstraňovat rizikové a namáhavé práce. Dle tohoto zákona délka pracovní doby

zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodiny týdně. Práci

přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní

důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek

uvedených v § 91 odst. 3 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí

u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním

roce. Při chladném období roku, které je shodné s otopným obdobím roku, můžou

zaměstnanci při použití zateplených pracovních oděvů, obuvi a rukavic pracovat při teplotě

+5°C pro dobu max.3 po sobě jdoucích hodin. Poté musí následovat přestávka o délce

minimálně 2 hodin. V pracovní době je zakázáno požívat alkohol a jiné omamné

a psychotropní látky.

6) Personální obsazení

K provedení montáže řešeného objektu postačí jedna četa se čtyřmi dělníky. Jeden

z nich je vedoucí montážní dělník, vazač a dva jsou montážními dělníci, vazači a lešenáři.

Dále je zapotřebí jednoho jeřábníka. Všichni montážní dělníci musí být proškoleni pro práci

se zavěšeným břemenem, musí mít vazačský průkaz. Dále musí být proškoleni pro práce

ve výškách a nad volnou hloubkou a musí mít průkaz lešenáře. Jeřábník musí mít platný

průkaz jeřábníka. Všichni musí být proškoleni v rámci BOZP a musí být seznámeni

s konkrétním pracovním postupem a riziky, která mohou při práci nastat.
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7) Stroje a pomůcky

K přepravě prefabrikovaných prvků na stavbu budou využity nákladní automobily

výrobce prvků. Bude se jednat o automobily s dostatečně dlouhou ložnou plochou, pro složení

výrobků na stavbě mohou být opatřeny hydraulickou rukou.

Na stavbě bude autojeřáb Liebherr LTM 1050 s příslušenstvím vázacími a upínacími

řetězy a manipulační traverzy. Kleště, klíče, hliníková lať o délce 2m, nivelační lať včetně

nivelačního přístroje. Palice, dřevěné klíny, ocelová páčidla, vědra na vodu. Manipulační

plošiny do výšky 12 m, které budou opatřeny bezpečnostními prvky (zábradlí apod.), žebříky

o maximální délce 5m. Součástí musí být kontrolní list žebříku. Vrtačka, vrtáky a vibrátory,

ty se musí používat podle předepsaného způsobu, součástí musí být provozní deník stroje.

Dalšími pomůckami na stavbě bude kompletní zednické vybavení, stavební kolečko, vodní

váha, olovnice, lopaty, krumpáč, řetězový kladkostroj, tesařské svorky aj.

Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Zejména

pak ochrannými pracovními přilbami, vestami a rukavicemi, samozřejmostí je používání

pracovního oděvu a pracovní obuvi. Je – li v období montáže teplota nižší než +10°C musí

být dělníci vybaveni zatepleným oblečením a obuví. K další výbavě patři vysílačky

pro komunikaci s jeřábníkem.

8) Pracovní postupy

a) Přejímka podkladu

Vlastní montážní práce mohou být zahájeny po přejímce podkladu. O přejímce

se provede zápis do stavebního deníku. Při přejímce zkontrolujeme rozměry monolitických

patek, jejich osovou vzdálenost a výškové osazení podle projektu. Poté provedeme rozměření

budoucí polohy nosných sloupů podle projektu. Podle statického výpočtu a montážního

výkresu, zhotoveného výrobcem pro každý konkrétní případ, rozměříme umístění kotevních

botek pro montáž sloupů. Montážní botky se umísťují v počtu 3 ks pro každý sloup, ukotvení

botky je pomocí chemické kotvy, hloubka ukotvení je cca 200 – 250 mm, přesná hloubka

a ø kotev je dán statickým výpočtem a montážním postupem.
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b) Montáž sloupů

Montážní dělníci (vazači) provedou úvaz prefabrikátu vhodným způsobem

za montážní oka. Prefabrikát se jeřábem přemístí nad dané montážní botky, dle montážního

schématu a pomalým spouštěním dojde k umístění sloupu na kotevní botky. Provede

se uchycení pomocí kotevních šroubů, vyrovná se svislost pomocí teodolitu nebo vodováhy,

provede se dotažení šroubů a poté se sloup uvolní z úvazu. Vazači se s jeřábníkem

dorozumívají pomocí vysílačky nebo signály. Takto se osadí všechny sloupy na základové

patky objektu. Posloupnost jednotlivých sloupů není rozhodující. Sloupy jsou na výšku

jednoho podlaží. Výjimku tvoří sloupy prvního podlaží, ty jsou delší (už od základových

patek po strop 1.NP).

c) Montáž vodorovných prvků

K montáži vodorovných prvků můžeme přistoupit po kontrole svislosti sloupů

a očištění konzol na sloupech. Na konzoly sloupů nejprve uložíme pryžové podložky.

Na konzoly osadíme příčné a podélné základové prahy (průvlaky a ztužidla). Podle

montážního schématu se rozmístí jednotlivé dílce, jejich spojení se sloupem je montážním

šroubem dle montážního předpisu. Průvlaky a ztužidla jsou z výroby opatřeny montážním

pouzdrem a ve sloupech jsou otvory pro provlečení montážní tyče. Spojení je pomocí

montážního šroubu. Po osazení všech základových prahů a provedení kontroly jejich

vodorovnosti se u jednotlivých spojů provede jednoduché příložné bednění. Bednění

je umístěno z vnější strany konstrukce v místě styku podélného dílce s křídlem sloupu,

pomocí tesařské svorky se z vnější strany připevní dřevěná lať. Provede se zálivka spojů

betonovou směsí předepsané pevnosti.

Při montáži stropních panelů Spiroll se nejprve očistí styčné plochy. Tyto dílce jsou

samonosné, není je třeba podpírat, pokud není montážním předpisem stanoveno jinak. Dílec

se přenese na místo uložení, s pokládkou postupujeme dle montážního schématu. Uložíme

všechny panely základové desky, je-li montážním předpisem stanoveno, provedeme

přivyztužení v místě základového věnce a zálivku betonovou směsí předepsané pevnosti.

Zajištění spolupůsobení s průvlaky a ztužidly je pomocí výztuže.

Stejný postup jako při montáži základové konstrukce zvolíme i při montáži průvlaků,

ztužidel a krajních panelů v místě stropní konstrukce. Montáž se provádí buď z žebříků, nebo

z lešení. Práce je ve výškách a nad volnou hloubkou, pracovníci musí být seznámeni

s dodržováním bezpečnosti. Pokládka vnitřních stropních panelů probíhá

z již uložených krajních panelů. Po uložení stropních panelů 1.NP přistoupíme k montáži
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sloupů dalšího podlaží. Spojení je opět pomocí montážních tyčí. Sloupy jsou v patě opatřeny

montážními pouzdry, provlečeme tyče průvlakem (ztužidlem) a ukotvíme je šroubením

až do sloupu nižšího podlaží. Postup opakujeme dokud nejsou uloženy všechny dílce.

9) Jakost a kontrola kvality

Před vlastním započetím prací se provede kontrola podkladu, rovinatosti, rozměrů,

osové vzdálenosti, výškového osazení, tvrdosti a pevnosti podkladu. Při přejímce samotných

dílců kontrolujeme jejich rozměry a kvalitu. Povrch musí být hladký bez štěrkových hnízd

a dutin. Celková plocha dutin a hnízd by neměla být větší než 3 % celkového povrchu.

Jednotlivá hnízda nesmí být větší než 5 % plochy příčného průřezu dílce. Povrch musí

odpovídat normě ČSN 73 2520. Trhlinky v jednotlivých prvcích vzniklé smršťováním betonu

mohou být do rozměru 0,2 mm. Při provádění prací kontrolujeme svislost, vodorovnost a míru

utažení montážních šroubů. Konstrukce musí být provedena v souladu s platnými normami

a předpisy v první jakosti díla. Při montáži skeletové konstrukce není potřeba provádět

zkoušky. Po dokončení montážních prací, před provedením zálivky zkontrolujeme dotažení

montážních šroubů, svislost celé konstrukce, vodorovnost vodorovných prvků a její provedení

dle projektu.

10) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci a pohybu na staveništi je nutné dodržovat všechny legislativní předpisy a jiné

požadavky dané zákonem, nařízeními vlády, vyhláškami, provádějícími předpisy apod.

v platném znění. Všechna tato nařízení určují zajištění bezpečnosti všech účastníků výstavby.

Jedná se zejména o tyto zákony, NV, vyhlášky a normy:

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek BOZP

- Zákon č. 251/2005 Sb., O inspekci práce

- Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách – Pracovně - lékařské

služby



39

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., Vzhled a umístění bezpečnostních značek

a zavedení signálů

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

a technických zařízení

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní

prostředí

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Organizace práce a pracovních postupů

při provozování dopravy

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany zdraví

při práci

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky

nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Bezpečný provoz a používaní strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících

a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP

na staveništích

- Poskytování první pomoci při úrazech, zásady poskytnutí první pomoci při úrazech

elektrickým proudem, při bezvědomí, při popálení, při krvácení, při zlomeninách

- Seznámení s místními provozními bezpečnostními předpisy zpracovanými

dle právních předpisů a s návody k obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů,

nářadí a výrobců lešení (dle zákoníku práce §103, NV č. 495/2001 Sb., č.378/2001

Sb. apod.).

- Seznámení zaměstnanců s riziky, se kterými mohou přijít do styku při výkonu

práce

- České a evropské technické normy pro činnosti spojené s dopravou, montáží,

výrobou a zpracováním malt a betonových směsí. Zejména ČSN P ENV 1992 – 1

– 3 – Navrhování betonových konstrukcí, část 1-3: Obecná pravidla, ČSN EN 206

– 1 – Beton –část 1: Specifikace, vlastní výroba a shoda
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- ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení, ČSN EN 131-2 –Žebříky.

Požadavky, zkoušení, značení – uživatelský předpis pro žebříky

- ČSN EN 365 (832601) – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky –

Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce,

opravě, značení a balení

- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN EN 1263-1- Záchytné sítě –

Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody, ČSN EN 1263 – 2 Záchytné

sítě – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí, ČSN EN

13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobku, zkušební

metody, ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 12811 – 1 Dočasné

stavební konstrukce – Část 1:Pracovní lešení, ČSN 73 8107 Trubková lešení, ČSN

EN 74-1 Objímkové spojky, ČSN EN 39 Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná

lešení - Technické dodací podmínky, ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení,

ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení, ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová

lešení – Část 1: Požadavky na výrobky, ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové

spojky

- ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně, ČSN ISO

8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání,

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského

úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti

Staveniště a zařízení staveniště musí být chráněno proti vstupu nepovolaných osob

souvislým oplocením o výšce min. 1,8 m. Hranice staveniště musí řádně označeny, aby byly

viditelné i za snížené viditelnosti. Veškeré vstupy na staveniště taktéž označíme tabulkou

se zákazem vstupu nepovolaných osob, totéž platí o zákazu vjezdu nepovolaným osobám.

Veškeré jámy, výkopy, rýhy a jiné nerovnosti musí být označeny a chráněny proti pádu osob.

Chráníme překrytím, zasypáním, zábradlím. Na místní komunikace umístíme v blízkosti

vjezdu a výjezdu na staveniště značky upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště.

Elektrická zařízení na staveništi smí být provozována pouze takovým způsobem,

aby nedošlo k nebezpečí úrazu pracovníků. Dočasné zdroje elektrické energie smí být

používány pouze předepsaným způsobem, musí splňovat normové požadavky a musí být

pravidelně kontrolovány (revize, apod.). Hlavní vypínač elektrické energie musí být volně
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přístupný, řádně označen a chráněn proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být

seznámeny všechny osoby pohybující se na staveništi. Všechna elektrická zařízení, která

nemusí být z provozních důvodů zapnuta, musí být v době přerušení práce vypnuta, odpojena

od elektrického zařízení a chráněné proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami.

Pracoviště umístěná ve hloubce nebo ve výšce musí být pevná, bezpečná pro určitý

počet osob, který se má na nich dle TP vyskytovat. Pokud pracoviště nejsou stabilní samy

o sobě, je nutné, je zajistit vhodným a bezpečným ukotvením. Stavbyvedoucí kontroluje

pracoviště v pravidelných intervalech a vždy při změně polohy a po nepředvídatelných

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu.

Stavbyvedoucí je povinen přerušit práce vždy, když nastanou podmínky, které by měly

za následek ohrožení zdraví nebo života fyzických osob jak na staveništi, tak v jeho

bezprostředním okolí. Totéž platí, pokud by bylo ohroženo životní prostředí nebo majetek.

11) Literatura a předpisy

Zákony, NV a normy uvedené v bodě 10. Dále prezentace výrobců

www.prefabeton.cz, www.skeletsystem.cz, www.stropsystem.cz, www.toposprefa.cz.
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6. Technická zpráva

Projektová dokumentace pro provádění stavby část montáže sloupů, průvlaků,

ztužidel obsahuje tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E. Dokladová část
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A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby - Bytový dům

b) místo stavby

Katastrální území - Kylešovice

Obec - Opava

Okres - Opava

Parcelní číslo - 2754/1

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, obchodní firma, IČ, sídlo

Statutární město Opava

Horní náměstí 69

746 26 Opava

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, sídlo

Bc. Adamusová Barbora, U Důlňáku 175, 717 00 Ostrava - Bartovice

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejich základě byla stavba

povolena

Projektová dokumentace je zpracována v rámci stavby „Bytový dům“. Tato

stavba řeší projekt bytového domu s třemi nadzemními podlažími o celkovém

počtu šesti bytů. Přístupová komunikace k bytovému domu je řešená zpevněným

chodníkem z betonové dlažby. Stání pro vozidla je na přilehlém parkovišti.

Tato projektová dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci

pro stavební povolení, vyjádření správců sítí bylo součástí DSP.
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b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována na základě dokumentace

pro stavební povolení, vyjádření správců sítí a v souladu se zákonem č. 183/2006

Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb.

c) další podklady

Nejsou známy.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území je dán parcelou č. 2754/1, v k.ú. Kylešovice, okres Opava

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Nejedná se o ochranné území dle zvláštního právního předpisu.

c) údaje o odtokových poměrech

Nejsou známy.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl – li vydán územní souhlas

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s územně

plánovací dokumentací, dle platného územního plánu je oblast určena k výstavbě

pro bydlení.

d) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu

s územně plánovací dokumentací

Dokumentace pro provádění stavby je v souladu s územním rozhodnutím.
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e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dle územního plánu je parcela určena k výstavbě pro bydlení.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčeným orgánem je statutární město Opava, při realizaci stavby požaduje

respektování zákona č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním

řádu.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známy

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Parcela č. 1825/1, 1825/2, 2751/1, 2751/7, 2757, 2789 vše k.ú. Kylešovice, okres

Opava

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími. Objekt

je zastřešen plochou střechou.

b) účel užívání stavby

Stavba je určena k bydlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalého charakteru.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou známy.
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických

požadavcích na bezbariérovost staveb, jako bezbariérový pouze v prostoru vstupu.

Vstup je přizpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivou schopností a pro osoby na

invalidním vozíku, vertikální pohyb je řešen pomocí výtahu typu IOTAN 630.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Nejsou známy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy.

h) navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha objektu je 209,39 m2 celkem se v objektu nachází 6 bytových

jednotek. Každý z bytů je navržen pro 4-5 osob.

Jednotlivé velikosti bytových jednotek jsou následující:

Byt č.1 – umístěn v 1.NP vpravo – celková plocha bytu je 79,94 m2, z toho užitná

plocha 19,58 m2 a obytná plocha 60,36 m2.

Byt č.2 – umístěn v 1.NP vlevo – celková plocha bytu je 60,16 m2, z toho užitná

plocha 14,02 m2 a obytná plocha 46,14 m2.

Byt č.3 – umístěn ve 2.NP vpravo – celková plocha bytu je 79,94 m2, z toho užitná

plocha 19,58 m2 a obytná plocha 60,36 m2.

Byt č.4 – umístěn v 2.NP vlevo – celková plocha bytu je 60,16 m2, z toho užitná

plocha 14,02 m2 a obytná plocha 46,14 m2.

Byt č.5 – umístěn ve 3.NP vpravo – celková plocha bytu je 79,94 m2, z toho užitná

plocha 19,58 m2 a obytná plocha 60,36 m2.

Byt č.6 – umístěn v 4.NP vlevo – celková plocha bytu je 60,16 m2, z toho užitná

plocha 14,02 m2 a obytná plocha 46,14 m2.
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V 2.NP a 3.NP jsou umístěny skladovací prostory. Plocha tohoto prostoru

je v každém podlaží 15,43 m2. V 1.NP je umístěna technická místnost

s uzavíracími ventily rozvodů inž. sítí.

i) množství a druhy odpadů

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o Odpadech.

Za likvidaci odpadů vzniklých při realizaci je zodpovědná realizační firma.

Při realizaci vzniknou především odpady uvedené v tabulce.

číslo název kategorie

03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0

17 01 01 beton 0

17 01 02 cihla 0

17 02 01 dřevo 0

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N

17 04 11 kabely 0

17 05 01 zemina nebo kameny 0

17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N

20 03 01 směsný komunální odpad 0

j) Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení stavebních prací 4/2014

Termín ukončení stavebních prací 11/2014

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady hrubé stavby (výkopy, základová konstrukce, skeletová

konstrukce, stropní konstrukce a vyzdívky včetně příček) jsou 3 732 600,- Kč

bez DPH. Cena včetně DPH 21% je 4 516 446,- Kč. Vyčíslení jednotlivých

položek je uvedeno v položkovém rozpočtu.
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Bytový dům

SO 02 – Vodovodní přípojka

SO 03 – Kanalizační přípojka splašková

SO 04 – Kanalizační přípojka dešťová

SO 05 – Přípojka Elektro

SO 06 – Přípojka TUV

B. Souhrnná technická zpráva

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatelskou dokumentaci zpracuje dodavatel skeletového systému,

společnost GOLDBECK Prefabeton, s.r.o., součástí bude statický posudek

skeletového systému a montážní předpis.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován před

započetím stavebních prací. Při práci je zhotovitel povinen dodržovat platné předpisy

a dané zákony, zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.,

O zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 251/2005 Sb., O inspekci práce, zákon

č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví aj.

c) podmínky realizace prací, budou –li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních

pásmech jiných staveb

Nejsou známy.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků

stavebníka na provádění stavby apod.
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Staveniště bude organizováno dle výkresu “Zařízení staveniště“. Veškeré

sklady prefabrikovaných prvků musí být umístěny v dosahu jeřábu.

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních

pozemcích. Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené

pro výstavbu.

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu

oprávněné, pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění

příslušných prací.

Staveniště a zařízení staveniště musí být chráněno proti vstupu nepovolaných

osob souvislým oplocením o výšce min. 1,8 m. Hranice staveniště a vstupy musí řádně

označeny, aby byly viditelné i za snížené viditelnosti a vstupy označíme cedulkou

se zákazem vstupu nepovolaných osob, totéž platí o zákazu vjezdu nepovolaným

osobám. Na místní komunikace umístíme v blízkosti vjezdu a výjezdu na staveniště

značky upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě bude okolí zatěžováno především těmito faktory:

- hlukem od stavebních strojů a dopravních prostředků

- znečištění ovzduší výfukovými plyny, prachem

- znečištění místních komunikací zeminou

Zhotovitel zajistí dodržování a kontrolu obecně platných vyhlášek a zákonů

k ochraně životního prostředí. Zhotovitel nebude hlučné práce provádět v období od

18:00 hod. do 6:00 hod., bude zachován noční klid. Zhotovitel zajistí čištění všech

vozidel účastnících se výstavby při opouštění staveniště, v případě znečištění

komunikace provede její čištění.
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C. Situační výkresy

Výkres č. C.1 - Situace

Výkres č. C.2 – Zařízení staveniště

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního objektu – pro část výstavby montovaného skeletu

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení

a) Technická zpráva

a.1) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Řešeným objektem je bytový dům, objekt je určen k bydlení. V objektu

se nachází šest bytů, které svým dispozičním řešením umožňují bydlení 4-5 ti osob.

Zastavěná plocha objektu je 209,39 m2.

Jednotlivé velikosti bytových jednotek jsou následující:

Byt č.1 – umístěn v 1.NP vpravo – celková plocha bytu je 79,94 m2, z toho užitná

plocha 19,58 m2 a obytná plocha 60,36 m2.

Byt č.2 – umístěn v 1.NP vlevo – celková plocha bytu je 60,16 m2, z toho užitná

plocha 14,02 m2 a obytná plocha 46,14 m2.

Byt č.3 – umístěn ve 2.NP vpravo – celková plocha bytu je 79,94 m2, z toho užitná

plocha 19,58 m2 a obytná plocha 60,36 m2.

Byt č.4 – umístěn v 2.NP vlevo – celková plocha bytu je 60,16 m2, z toho užitná

plocha 14,02 m2 a obytná plocha 46,14 m2.

Byt č.5 – umístěn ve 3.NP vpravo – celková plocha bytu je 79,94 m2, z toho užitná

plocha 19,58 m2 a obytná plocha 60,36 m2.

Byt č.6 – umístěn v 4.NP vlevo – celková plocha bytu je 60,16 m2, z toho užitná

plocha 14,02 m2 a obytná plocha 46,14 m2.
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V 2.NP a 3.NP jsou umístěny skladovací prostory. Plocha tohoto prostoru

je v každém podlaží 15,43 m2. V 1.NP je umístěna technická místnost

s uzavíracími ventily rozvodů inž. sítí.

a.2) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Nosnou konstrukcí objektu je skeletový systém od společnosti GOLDBECK

Prefabeton, s.r.o. Skeletsystém-MAXI je tvořen sloupy průřezu L a T. Sloup tvaru L

je rozměru 800x800 mm s tloušťkou stěny 200 mm. Sloup tvaru T je rozměru 800x500

mm. Průvlaky a ztužidla jsou rozměru 200x760. Výplňovým materiálem je zdivo

YTONG P4-500 tl. 250 mm a dále tepelná izolace EPS 100 F, tl. 150 mm. Stropní

konstrukce je z předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 250 mm.

Vstup do objektu je veden společnými prostory (vstupní chodbou) na kterou

navazuje schodišťový prostor, výtah a přístup k bytům v 1.NP. Na každém podlaží

jsou dva byty. V 1.NP je navíc technická místnost, která je umístěna poblíž vstupu,

ve 2. a 3. NP je uzavřený skladovací prostor. Dispozičně jsou jednotlivé byty řešeny

jako 3+kk.

Stavba je podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

na bezbariérovost staveb řešena jako bezbariérová v prostoru vstupu, přístup

do objektu je uzpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivou schopností a na invalidním

vozíku. Vertikální pohyb umožňuje výtah IOTAN 630.

a.3) konstrukční a stavebně technické řešení

Nosnou konstrukcí objektu je obousměrný skeletový systém od společnosti

GOLDBECK Prefabeton, s.r.o. Skeletsystém-MAXI je tvořen sloupy průřezu L a T.

Sloup tvaru L je rozměru 800x800 mm s tloušťkou stěny 200 mm. Sloup tvaru T

je rozměru 800x500 mm. Průvlaky a ztužidla jsou rozměru 200x760. Výplňovým

materiálem je zdivo YTONG P4-500 tl. 250 mm a dále tepelná izolace EPS 100 F, tl.

150 mm. Stropní konstrukce je z předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 250 mm.

a.4) bezpečnost při užívání stavby

Stavba svým charakterem neomezuje bezpečnost při jejím užívání.
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a.5) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, zásady hospodaření

energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba splňuje tepelně – technické požadavky. Oslunění pobytových místností

je řešeno okenními otvory.

Ochrana proti radonu – na pozemku byl proveden radonový průzkum a nebylo

naměřeno radonové riziko.

Ochrana proti zemní vlhkosti – součástí navržené skladby je hydroizolační souvrství.

Glastek 35 Standart Mineral + Dekbit AL S40.

a.6) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Jakost navrženým materiálů a provedených prací bude I.třídy.

a.7) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel před výrobou prvků zpracuje statický výpočet dle platných právních

předpisů. Na jejím základě pak zpracuje výrobní dokumentaci a montážní předpis.

Dokumentaci před započetím prací předloží ke schválení objednateli.

a.8) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních

měření a zkoušek

V průběhu výstavby se budou provádět kontroly, dle schváleného

technologického postupu. Kontrola svislosti, vodorovnosti, rozměrů prvků apod.

Přesný popis kontrol je stanoven v technologickém postupu

b) Výkresová část

Přílohou realizační dokumentace jsou následující výkresy:

Výkres č. D.1 – Půdorys 1.NP, M 1:50

Výkres č. D.2 – Půdorys stropu 1.NP, M 1:50

Výkres č. D.3 – Půdorys 2.NP, M 1:50
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Výkres č. D.4 – Půdorys 3.NP, M 1:50

Výkres č. D.5 – Řez A – A´, M 1:50

Výkres č. D.6 – Pohled severovýchodní a jihovýchodní

Výkres č. D.7 – Pohled severozápadní a jihozápadní

Výkres č. D.8 – Detaily

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí..)

Skladba podlahy na terénu – S1

- Keramická dlažba – 15 mm

- Tmel – 5 mm

- OSB desky P+D, pokládané na vazbu – 2x25 mm

- Podlahový polystyrén EPS 100 – 150 mm

- Hydroizolační souvrství (Glastek 35 Standart Mineral + Dekbit AL S40)

- Penetrační nátěr 2x

- Železobetonový předpjatý základový panel Spiroll – 250 mm

- Neprovětrávaná vzduchová mezera 10 – 50 mm

- Rostlá zemina

Skladba podlahy na terénu – S2

- Laminátová podlaha – 15 mm

- Mirelonová podložka – 5 mm

- OSB desky P+D, pokládané na vazbu – 2x25 mm

- Podlahový polystyrén EPS 100 – 150 mm

- Hydroizolační souvrství (Glastek 35 Standart Mineral + Dekbit AL S40)

- Penetrační nátěr 2x

- Železobetonový předpjatý základový panel Spiroll – 250 mm

- Neprovětrávaná vzduchová mezera 10 – 50 mm
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- Rostlá zemina

Skladba podlahy 2.NP a 3.NP – S3

- Keramická dlažba – 15 mm

- Tmel – 5 mm

- OSB desky P+D, pokládané na vazbu – 2x25 mm

- Podlahový polystyrén EPS 100 – 80 mm

- Železobetonový předpjatý stropní panel Spiroll – 250 mm

- Vápenosádrová omítka – 20 mm

Skladba podlahy 2.NP a 3.NP – S4

- Laminátová podlaha – 15 mm

- Mirelonová podložka – 5 mm

- OSB desky P+D, pokládané na vazbu – 2x25 mm

- Podlahový polystyrén EPS 100 – 80 mm

- Železobetonový předpjatý stropní panel Spiroll – 250 mm

- Vápenosádrová omítka – 20 mm

Skladba střešního pláště – S

- Alkorplan 35176 – 1,5 mm

- Tepelná izolace Monrock Max – 200 mm

- Glastek 40 Special Mineral

- Nátěr Dekprimer

- Betonový potěr C 20/25 ve spádu – min. 1,8 %

- Železobetonový předpjatý stropní panel Spiroll – 250 mm

- Vápenosádrová omítka – 20 mm
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby

s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů;

definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz

na výkresovou dokumentaci)

a.1) Podrobný popis navrženého systému stavby

Navržený nosný systém stavby je skeletový systém výrobce GOLDBECK Prefabeton

s.r.o. Výrobce umožňuje několik variant řešení skeletového systému. Sloupy mohou být buď

průběžné na výšku dvou podlaží anebo podlažní. V tomto případě se jedná o jednopodlažní

sloupy, výjimku tvoří sloupy 1.NP, které jsou osazeny na základových monolitických patkách

s výškou ke stropní konstrukci 1.NP. Všechny sloupy jsou systému MAXI. Sloupy jsou tvaru

L a T. Sloupy tvaru L jsou půdorysného rozměru 800x800 mm, tloušťka stěny je 200 mm,

výška sloupů v 1.NP, včetně základové konstrukce je 3880 mm. Sloup tvaru T je půdorysného

rozměru 800x500 mm, tloušťka stěny je 200 mm. Výška sloupu 1.NP včetně základové

konstrukce je 3880 mm. Sloupy ve 2.NP a v 3.NP jsou shodného půdorysného rozměru, výška

je 3100 mm. Na základě statického výpočtu jsou navrženy na sloupu betonové konzolky

nebo nožové konzoly. Sloup je jimi opatřen z výroby v místech pro uložení (napojení)

průvlaků a ztužidel. Průvlaky a ztužidla jsou shodného rozměru 200x760 mm. Základová

konstrukce je tvořena průvlaky a ztužidly na které jsou uloženy železobetonové předpjaté

panely Spiroll o tloušťce 250 mm. Spojení jednotlivých dílců je pomocí kotevních tyčí

a montážních šroubů. Jednotlivé dílce jsou opatřeny montážními pouzdry případně otvory pro

provlečení tyčí. Přesný postup montáže je dán technologickým postupem a montážním

předpisem. Průvlaky a ztužidla slouží v obvodovém plášti jako překlady. U vnitřních stěn

je využito překladů systému YTONG. Konkrétně viz. výkres jednotlivých podlaží.

Jednotlivé stropní konstrukce jsou z předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 250

mm. Základní šířka panelu je 1200 mm, dále jsou použity panely šířky 1050, 820, 600 mm.

Přesná skladba jednotlivých panelů je dána výkresem stropní konstrukce.

Výplňovým materiálem je zdivo pórobetonového systému YTONG. Obvodový plášť

je tvořen sendvičovým zdivem YTONG P4 500 tl. 250 mm a dále tepelnou izolací EPS 100 F,

tl. 150 mm. Vnitřní dělící stěny jsou tvárnice YTONG Silka S20-2000 PD, tl. 200 mm.

Vnitřní příčky jsou YTONG P2-500, tl. 100 mm.
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b) Podrobný statický výpočet

Není předmětem řešení DP.

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem řešení.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Není předmětem řešení.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Není předmětem řešení

E. Dokladová část

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

Není předmětem řešení.

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem

Nejedná se o stavbu podléhající Zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách

a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů.
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7. Harmonogram
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8. Rozpočet
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9. Závěr

Úkolem diplomové práce bylo seznámení s problematikou montovaných systémů

a skeletových systémů a určení technologického postupu výstavby u zadaného objektu

bytového domu. Technologický postup je stanoven v bodě 5. Díky zpracovanému

harmonogramu byla určená efektivnost a časová nenáročnost řešeného stavebního procesu.

Zpracovaným rozpočtem byla doložena ekonomická výhodnost stavby.

Závěrem můžeme konstatovat, že řešený stavební proces splňuje dnešní požadavky

na efektivní výstavbu, ekonomickou výhodnost stavby za dodržení vysokých standardů

dokončeného díla.
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11. Přílohy

Samostatně číslované přílohy:

Výkres č. – C.1 – Situace

- C.2 – Zařízení staveniště

- D.1 – Půdorys 1.NP, M 1:50

- D.2 – Půdorys stropu 1.NP, M 1:50

- D.3 – Půdorys 2.NP, M 1:50

- D.4 – Půdorys 3.NP, M 1:50

- D.5 – Řez A – A´, M 1:50

- D.6 – Pohled severovýchodní a jihovýchodní

- D.7 – Pohled severozápadní a jihozápadní

- D.8 – Detaily
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11.1. Fotodokumentace z realizace Skeletsystemu GOLDBECK

Obr. 28 – Fotografie z realizace dvoupodlažních dom v Štítarech – v pop edí pohled na patu sloupu tvaru T,

v pozadí pr b žné sloupy na výšku dvou podlaží osazené nožovými konzolami [6]

Obr. 29 - Fotografie z realizace dvoupodlažních dom v Štítarech – p íložné bedn ní v míst napojení pr vlak a

ztužidel pro betonáž[6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
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Obr. 30 - Fotografie z realizace dvoupodlažních dom v Štítarech – dokon ený skelet v etn výpl ového zdiva[6]

Obr. 31 - Fotografie z realizace dvoupodlažních dom v Štítarech – dokon ené dvoupodlažní objekty v etn

zast ešení[6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.



70

Obr. 32 – Fotografie z realizace adových dom v í anech [6]

Obr. 33 - Fotografie z realizace adových dom v í anech [6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.



71

Obr. 34 – Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – pohled na výztuž základové patky [6]

Obr. 35 - Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – pohled na rozmíst né prvky p ed zahájením montáže,

sloupy jsou umíst né uprost ed budoucího objektu, jsou provedné výkopové práce, betonáž základových patek

a chemické kotvy [6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
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Obr. 36 - Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – postup montáže, jsou osazeny rohové sloupy tvaru L

[6]

Obr. 37 - Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – postup montáže – kladení základové desky, panely

Spiroll [6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
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Obr. 38 - Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – postup montáže – zhotovení stropní konstrukce 1.NP

[6]

Obr. 39 - Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – postup montáže – Dokon ena montáž skeletu a

vyzdívka výpl ovým materiálem[6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
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Obr. 40 - Fotografie z realizace RD v Lu anech nad Nisou – Dokon ená hrubá stavba v etn zast ešení plechovou

st ešní krytinou [6]

Obr. 41 – Fotografie z realizace RD ve svahu v Lib chov – Konstrukce skeletsystemu GOLDBECK využita

pro založení objektu ve svahu[6]

[6] – reference poskytnuté spole ností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.


