A

o

20

o

wentylator
wg proj. CoW

20

wentylator
wg proj. CoW

o

6x16
26

20

balustrada
wg rys. AB 21

Obudowa pł. Fermacell
aparat grzewczo- went.
wg proj. CoW

aparat grzewczo- went.
wg proj. CoW

20

o

+4,05

d6

90
200

d6

Zaplecze

centrala went.
wg proj. CoW

W.c.

90
200

otwór w stropie 25x25cm
rura spiro nierdzewna ø16
ze skraplaczem
i wywiewką ponad dach

otwór w stropie 30x30cm
do wyprowadzenie przew.
wentylacyjnego
wg proj. CoW

Nadproże 2 100
3
poz. nr 7.2. obl. stat.l=165cm
detal " A' "

80
200

d7

144
303

+4,05

O1
nawierzchnią tarasu
gres wg rys. AB 31

144
303

Podwórko
wg rys. AB 28

O1

+4,09

22xo16,1
30,3

+/-0,00= 256,85m npm

obudowa pionu 110 PCV
przebicie w stropie nad parterem
i wentylacji płyta Fermacell
i wnęka do wys. +4,70,
12,5mm na ruszcie stal.
powyżej pionowa bruzda 20x20
do wyprowadzenia wywiewki
kanalizacji ponad dach
istniejące schody
1.2 Lokal komercyjny
z granitu
132,76m2
do przeszlifowania
kion kan.
podłoga i schody
ø 160
wnęka na szafkę
surowe płyty OSB
hydrantową
26x72x67
góra szafki na poz.
+1,45m nad poziomem
wykończonej posadzki

H

POMIESZCZENIA OBJĘTE II
ETAPEM PROJEKTU

d8

90+90
240
+3,52

3x17,5
27

+4,06

3x17,5
30

3x17,5
30

O2 144
303

+3,54

posadzka gresowa
wg rys. AB 30

PERON I

płytki ceramiczne
GRES PORCELLANATO

+6,16

siatka stalowa pod
wyprawę tynkarską

śruby M12
co ok.70cm

2 3

+7,45

1

+4,09

+4,06

+4,08

+4,08

Rura spustowa
- prowadzić w przestrzeni
pomiędzy stropami

Dźwig 1

+4,05

istn. rura odpowietrzająca
PCV śr 110- prowadzić w przestrzeni
pomiędzy stropami i wyprowadzić
ponad poziom dachu peronu

schody kręcone
na podwórko (patio)
wg rys. AB 26

ZESTAWIENIE STALI SKALA 1:50

płytki ceramiczne
GRES PORCELLANATO

zaprawa cementowa

O1

Dźwig 1
Dźwig dla niepełnosprawnych
szyb w konstrukcji samonośnej
obudowany na poziomie peronu
panelami przeszklonymi ;
wykonać wg rys. detalu
i wytycznymi producenta

+4,07

DETAL 'B' POZ. 7.1 SKALA 1:20
- PRZEKRÓJ B-B

1.6 Taras
141,82m2
Wykonać wg opisu,
rys. konstrukcji stropu AB 20
oraz obliczeń statycznych

+4,10
66+66
d9
216
+naświetle

drzwi wykonać według wzoru
istniejącego i pomalować
na kolor ochrowobrązowy RAL 8001

O2 144
303

1.1 Wejście z poz. peronu
41,34m2

DETAL 'A' POZ. 7.2 SKALA 1:20
PRZEKRÓJ A-A, A'-A'

144
303

otwór w stropie dachu 25x25cm
rura spiro nierdzewna ø16
zwywiewką ponad dach
obudowa pionu z płyt Fermacell

0,5%

O1

144 O1
303

posadzka gresowa
wg rys. AB 30

3

Ostatnie 2 stopnie wykonać
ze stopnic granitowych
z rozebranych schodów w tunelu,
pozostałe stopnie do podestu
ułożyć od nowa

144
303

śruby M12
co ok.70cm

1

140; l = 440 cm; szt. 4

2

100; l = 165 cm; szt. 2

□ 50 x 5 mm spawać do dolnych
półek - spoina 3 mm

Dźwig 2
Dźwig dla niepełnosprawnych
np. firmy GOLD-BUD model DH
szyb murowany z bl.betonowych licowanych,
malowanych farbą emulsyjną w kolorze białym
maszynownia zlokalizoawana w skrzynce;
wykonać wg rys. detalu i wytycznymi producenta
podszybie detal 'L'

PERON II

Projektowany strop gr. 8cm
Ø 6 co 12cm

404
345

100+64
225

+4,06
O3

2 Nadproże 4 140
poz. nr 7.1. obl. statyczne
l=440cm
detal 'B'

otwór w stropie 25x25cm
rura spiro nierdzewna ø16 otwór w stropie 25x25cm
rura spiro nierdzewna ø16
ze skraplaczem
ze skraplaczem
i wywiewką ponad dach
i wywiewką ponad dach

+4,00

ogrodzenie istniejące
murek i siatka stalowa
w ramach stalowych

176
100

+3,90
3x12,3
30

ogrodzenie istniejące
murek i siatka stalowa
w ramach stalowych

hp=109cm

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Poczekalnia
Lokal komercyjny
Klatka schodowa
Taras

12,70m2
17,59m2
22,16m2
141,82m2

+3,53

lokal - 120,30m2; zaplecze 8,64m2
w.c. 3,82m2

22x16,1
30

1.5 Klatka schodowa
22,16m2

lokal 11,35m2; zaplecze 6,24m2
+3,70

90
200

d6

Zaplecze

Nawierzchnia płytki gresowe
mrozoodporne, antypoślizgowe

8%

+4,00

A

UWAGA:
W projekcie użyto 3 belki nadprożowe porotherm 11,5

Zamontować drzwi
zgodnie z Projektem etap II

Dźwig 2

O4

Wejście z poz. peronu 41,34m2
Lokal komercyjny
132,76m2

1.4 Lokal komercyjny
17,59m2
+3,75

163
205
+naświetle

1.1
1.2

Uwagi

2x15,0
/35

Powierzchnia

d10

Pomieszczenie

173
226

Lp.

1.3 Poczekalnia
12,70m2
Nadproże 2 100
3 poz. nr 7.2. obl. stat.l=165cm
detal 'A'
hp=366cm

Pochylnia dla niepełnosprawnych
wg rys. AB 18

Stopnie - granit
wykonane z rozebranych schodów
w tunelu

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-605 Świętochłowice ul. Moniuszki 3/8 tel.,fax: 0/32 245 39 61

Zamontować drzwi
zgodnie z Projektem etap II

zadanie
inwestycyjne

Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową
wraz z pełną modernizacją budynku

adres

Będzin, dworzec kolejowy Będzin Miasto dz. nr 27,k.m.35
Projekt wykonawczy przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie
na działce nr 27

projekt

l=125cm

nazwa rys.

Rzut piętra - projekt

branża

Architektura i Konstrukcja

edycja

projektował

mgr inż. arch. Jan Pudło upr. proj. 482/85

skala:1

sprawdził

mgr inż. arch. Piotr Kózka upr. proj. 1275/94

nr rys

0
: 100;1:50; 1:20

AB 12

