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MEMORIU TEHNIC ARHITECTUR•
Obiectul proiectului:Sal• de sport, Odorheiu Secuiesc
Beneficiar:
Colegiul Tehnic „Bányai János”
Faza de proiectare:
proiect tehnic
Amplasament:
Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 8/A.
1.

Descrierea sitului

Terenul desemnat pentru aceast• investi•ie se situeaz• pe partea estic• –înspre râul
Târnava Mare- a incintei Colegiului Tehnic „Bányai János”, cu acces dinspre intrarea
principal• de pe strada Budvár, prin aleile •i drumurile existente. Terenul este m•rginit de
cl•dirile •colii •i case de locuit. Pe mijlocul terenului studiat se afl• o alee cu arbori pe
ambele margini.
Cl•direa propus• se afl• în zona de mijloc a terenului, fiind aliniat• la alea cu arbori. La
amplasarea cl•dirii s-a avut în vedere p•strarea arborilor •i orientarea corespunz•toare a
s•lilor de sport.
Prin transformarea par•ial• a gazonului existent se poate amenaja un parcaj pentru ma•ini.
Suprafa•a terenului:
Suprafa•a construit• la sol propus•:
Suprafa•a desf••urat•:
Aria util• desf••urat•:
În•l•imea maxim•:
Volumul construit:
POT:
CUT:
Categoria de importan••:
Grad de rezisten•• la foc:
2.

21 835 mp
1 776,8 mp
1 776,8 + 638,29 = 2415,09 mp
2192,38 mp
11,00 m
18 215 mc
actual: 24,0 %
propus: 32,0 %
actual: 0,61
propus: 0,72
C
II.

Cl•direa proiectat•

Proiectul este de fapt înp•r•irea în dou• a unei proiect care a ob•inut autoriza•ie de
construire, unde aceast• func•iune de sal• de sport era cuplat• cu un bazin de înot
acoperit.
Sala de sport este amenajat• pe dou• nivele supraterane având dou• unit••i func•ionale:
holul •i anexele aferente •i sala de sport situat• pe latura estic• cu dimensiunile libere de

24 m x 44 m. Vestiarele pentru elevi (2 x 15 persoane), profesori •i arbitrii se g•sesc spre
est de sal• cu acces propriu. Sala de sport este echipat• cu un depozit pentru
instrumentele de sport.
Sala de sport are structur• vertical• din beton armat monolit, deschiderile sunt preluate de
grinzi de o•el la interax de 5,50 m. În•l•imea liber• sub grinzi este de 8,70 m, permi•ând
amplasarea instala•iilor •i a dot•rilor electrice. Geometria grinzilor de o•el asigur• o pant•
de 4,7% pentru acoperi•ul din învelitoare bituminoase. Apele meteorice de pe s•li se adun•
în dou• direc•ii c•tre jgheaburile amplasate în spatele aticurilor, •i se elimin• prin burlane
amplasate în dreptul fiec•rui al doilea cadru.
În holul central se poate ajunge din dou• direc•ii. La parterul acestuia s-a amplasat o
recep•ie / punct informativ •i o garderob• pentru deservirea vizitatorilor. Lâng• garderob•
se g•se•te •i punctul sanitar. În hol s-a mai amplasat grupul sanitar pentru handicapa•ii
locomotor. Aceast• categorie de persoane au acces liber pe tot nivelul parterului, iar în fa•a
intr•rii principele s-a amplasat o ramp• de acces. În apropierea holului se g•sesc vestiarele
pentru personal, cât •i spa•ii pentru cur••enie.
Centrala termic• este separat• de restul cl•dirii prin rosturi de dilata•ie •i pere•i beton armat
rezistente la explozie. În spa•iul centralei termice se poate ajunge numai din exterior.
Suprafa•a vitrat• destinat• pentru explozie este astfel direc•ionat încât s• nu intersecteze
fluxurile de evacuare din cl•dire.
La etajul holului sunt amplasate gradene pentru vizitatori •i grupurile sanitare aferente.
Amplasare gradenei pe latura scurt• a s•lii se justific• prin folosirea unor deschideri
economice la structura de rezisten••. Astfel s-au amplasat 210 locuri pe gradene •i pe
latura lung• se mai al•tur• locuri pentru 80 de persoane pe peluz•.
Înc•lzirea s•lii este rezolvat• cu aeroterme de perete suspendate sub galerie (prin
recircularea •i înc•lzirea aerului interior). Ventila•ia este rezolvat• prin introducerea aerului
proasp•t •i evacuarea aerului viciat cu ajutorul ventilatoarelor de perete.
3.

Concep•ie geometric•

Compunerea volumetric• a cl•dirii, cât •i materialele fa•adelor reflect• rela•iile dintre
func•iuni. Compozi•ia placajului de lemn de zad• •i lamelele de lemn din fa•a ferestrelor
subliniaz• coeren•a compozi•iei volumetrice. Volumele anexelor sunt finisate cu tencuial•
nutuit• într-un sistem ortogonal, sobrietatea acestora interpoleaz• suprafe•ele mari de
lemn.
4.

Materiale •i structuri folosite

-

Funda•ii
Hal• de sport:
Anexe, hol:

funda•ii izolate
funda•ii izolate

Ape freatice – ruperea capilarit••ii
Plan•eul parterului va fi hidroizolat• cu hidroizola•ie bituminoas• pe amorsaj.

Soclu
În unele locuri avem de a face cu socluri de 30 cm. Acestea vor fii tencuite cu tencuial•
rezistent• la înghe• •i zugr•vite grii.
Structura de rezisten••
Sala de sport are stâlpi de beton armat monolit de 60x60cm, respectiv 60x75 pe latura
lung•, iar pe cea scurt• cadre din stâlpi •i grinzi de 30x30cm. Între stâlpi se va realiza un
zid de umplutur• din c•r•mid• de 30 cm grosime.
Anexele se vor construi cu pere•i portan•i de beton armat 30 cm, •i din c•r•mid•.
-

Plan•ee
Beton armat monolit de 20 cm grosime

-

Sc•ri
Beton armat monolit de 20 cm grosime

Acoperi•ul s•lilor de sport
Grinzi de o•el cu descidere de 24,0 m cu în•l•imi variabile între 60 •i 120 cm. Peste acestea
se va amplasa tabl• cutat• de 15 cm cu 20 cm beton armat.
-

Învelitoarea pe sala de sport
bituminoas• cu 12 cm de termoizola•ie de polistiren expandat

-

Acoperi• teras•
Cu straturile adecvate •i 12 cm termoizola•ie din polistiren expandat.

Izola•ia termic•
La plan•eele care au contact cu solul se va aplica izola•ie termic• din polistiren expandat
rezistent la înc•rc•ri mecanice, de 3-4 cm grosime. La pere•i se va aplica izola•ie termic•
din polistiren expandat de 5 cm peste c•r•mida de 30 cm •i 8 cm peste pere•ile de beton
armat.
-

Pere•i desp•r•itori
Din gipscarton simplu •i impregnat pe structur• metalic• proprie de 7,5 cm grosime
•i cu 5 cm fonoizola•ie din vat• mineral•.
Co•uri, guri de aerisire
Co•urile se vor realiza din elemente prefabricate.
-

Finisaje pe fa•ade
Hale de sport: placaj de scândur• de zad• a•ezat• dup• o tram• stabilit•, ignifugat •i
tratat împotriva insectelor, prins pe pane de lemn.
Anexe: tencuial• nutuit• dup• o tram• ortogonal•.
-

Placaje interioare
În sala de sport se va face un placaj de lemn cu rol de corec•ie acustic•.
În înc•perile umede se va lipi faian•• pân• la nivelul tavanului fals.

-

Pardoseli
În sala de sport se va aplica o pardoseal• din PVC tip sport multistrat cu suprafa•a
de uzur• din linoleu pe un substrat din spum• uretanic• cu pudr• de cauciuc reciclat•.
În hol •i la gradene se va aplica o pardoseal• din pl•ci de greso-granit.
În anexe pardoseala se va finisa cu gresie.
În centrala termic• •i depozitul va fi finisat• cu beton sclivisit.
La alegerea materialelor pentru pardoseli se va avea în vedere gradul de alunecare
permis de norme.
-

Balustrade, parape•i
Balustradele de la gradene vor avea mâner rotund •i montan•i cu sec•iune
dreptunghiular•.
Sc•rile •i galeria vor avea balustrade din platband• vopsit•.

-

U•i •i ferestre exterioare
Tâmpl•riile exterioare vor fi din aluminiu.

-

U•i •i ferestre interioare
U•i de lemn furniruite. La rostul de dilata•ie / separa•ia între cele dou• compartimente
de foc vor fii amplasate u•i antifoc finisate cu furnir de lemn.
-

Tratarea suprafe•elor
Structura de rezisten•• din o•el va suporta un tratament cu vopsea antifoc.
Placajele interioare de lemn vor fi l•cuite, pere•ii vor fi vopsi•i cu vopsea pe baz• de
dispersie.
5.

Siguran•a la foc

Elementele structurale ale cl•dirii sunt: funda•ii beton armat, stâlpi •i pere•i din beton armat
•i c•r•mizi cu goluri verticale, plan•ee beton armat.
Cl•direa constituie un singur compartiment de incendiu datorit• dot•rii cu sistem de
semnalizare automat• de incendiu.
Sunt amplasate hidran•i conform normelor în vigoare.
Pentru a asigura desfumarea, gradenele vor fi dotate cu ochiuri mobile care se deschid
automat. Evacuarea fumului •i a gazelor fierbin•i se va face prin ochiuri ale ferestrelor
amplasate în spatele gradenelor, de m•rime de 2,58 mp . Introducerea aerului se va face
cu ajutorul ventilatoarelor.
U•a de evacuare din sal• de sport va fi echipat• sistem de deschidere antipanic•.
Cl•direa este încadrat• în gradul II. de rezisten•• la foc.
6.

Evacuarea persoanelor

În cl•dire s-au introdus doi circula•ii vericale cu câte 3 •i 2 fluxuri de evacuare. La etaj, la
aglomera•ie maxim• vor fi 290 de persoane. Evacuarea s-a calculat cu 65 de persoane pe
flux.
Înc•perile aglomerate au dou• c•i de evacuare.
La aglomerare maxim• la parter vor fi 190 persoane. La cele trei ie•iri din cl•dire avem 5, 5

•i 4 fluxuri de evacuare.
7.

Norme igienico-sanitare

Sala de sport este dotat• cu dou• vestiare pentru elevi. Ace•tia pot ajunge în sal• numai
prin intermediul vestiarului. Legate de acesta sunt amplasate câte dou• du•uri, dou•
chiuvete, un wc •i un pisoar. Tot în zona de anexe s-au amplasat vestiarele pentru profesori
•i arbitrii, cu grupuri sanitare proprii.
Personalul care administreaz• cl•direa are vestiare pe sexe cu grupuri sanitare.
Vizitatorii, publicul are acces numai în holul central •i la gradenele de la etaj. Aici s-au
amplasat grupurile sanitare pentru ei – cinci wc-uri •i trei chiuvete la femei •i trei wc-uri, trei
pisoare •i trei chiuvete la b•rba•i.
Persoanele cu handicap locomotor au grupul sanitar propriu la parter.
Fiecare zon• din cl•dire are spa•iul adiacent pentru între•inerea cur••eniei.
La parter s-a amplasat punctul sanitar, cu acces din hol.
8.

Înc•lzire central•

Confortul termic se va asigura prin izolarea corespunz•toare a fa•adelor, plan•eelor •i
acoperi•urilor. Centrala termic• pe baz• de gaz va asigura înc•lzirea întregii cl•diri.
9.

Ap• potabil•, ape menajere

Apa potabil• se va ob•ine din re•eaua or••eneasc• existent• în zon•. Apele menajere se
vor evacua în canalizarea menajer•, iar cele pluviale în canalizarea pentru apele pluviale.
10.

Evacuarea de•eurilor

De•eurile menajere produse în cl•dire se vor duce la depozitul de de•euri din incinta •colii
•i de acolo se va transporta organizat confor normelor în vigoare •i a hot•rârilor în aceast•
privin•• a consiliului local.
11.

Ap•rare civil•

Deoarece nivelul hidrostatic se afl• la 0,5 •i 1,0m ad•ncime sub nivelul solulul, construirea
de ad•post este mult prea costisitoare.

12.

Func•iuni, arii utile
PARTER
S-001
S-002
S-003
S-004
S-005
S-006
S-007
S-008
S-009
S-010
S-011
S-012
S-013
S-014
S-015
S-016
S-017
S-018
C-001
C-002
C-003
C-004
C-005
C-006
C-007
C-008
CT-001

SAL• DE SPORT
DEPOZIT SAL• DE SPORT
VESTIAR PROFESORI •I ARBITRII
WC, DU•
WC, DU•
VESTIAR 1
VESTIAR 2
WC, DU•
WC, DU•
PROFESORI
HOL
MATERIALE DE CUR••ENIE
CIRCULA•IE
CORIDOR
HOL
CASA SC•RII
TABLOU ELECTRIC
CABINET MEDICAL
WINDFANG
WINDFANG
HOL
RECEP•IE, GARDEROB•
WC PERS. HANDICAPATE
HOL VESTIARE
VESTIAR FEMEI
VESTIAR B•RBA•I
CENTRAL• TERMIC•

S-101
S-102
S-103
C-101
C-102
C-103
C-104
C-105
C-106
C-107
C-108

TRIBUN•
CASA SC•RII
TRIBUN•
GALERIE HOL
ADMINISTRA•IE
WC FEMEI
WC B•RBA•I
CHICINET•
DEPOZIT SAL• DE SPORT
MATERIALE DE CUR••ENIE
DEPOZIT

1111.93
28.3
6.01
3.96
8.97
18.98
18.53
8.98
3.96
12.4
7.56
3.48
11.25
38.48
4.48
13.29
5.6
8.4
19.76
19.76
194.39
20.07
5.28
1.88
12.5
12.08
68.59
1668.87 MP

ETAJ
139.21
12.31
46.3
177.62
24.6
15.46
17.11
6.24
68.61
2.05
7.8
517.31 MP

ARIE UTIL•: 2186.18 MP

Miercurea Ciuc, aprilie 2008.
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•ef proiect
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