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1. Текстуални део
Технички опис

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА
Објекат: „ ИЗГРАДЊА ХЛАДЊАЧЕ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ЛАГЕР И ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА СА АДМИНИСТРАТИВНИМ САДРЖАЈЕМ “ је спратности Пр + 1 (приземље +
спрат) на катастарској парцели број 1062 КО Ариље – Општина Ариље.
Слободан простор око објекта уредиће се према ситуационом плану. Терен
после изградње објекта уредити и шут са парцеле однети ван градилишта.
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
Према захтеву инвеститора и пројектном задатку који је део прихваћеног
идејног решења, пројектован је објекат: „ИЗГРАДЊА ХЛАДЊАЧЕ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ
ЛАГЕР И ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА СА АДМИНИСТРАТИВНИМ САДРЖАЈЕМ“,
спратности Пр + 1 (приземље + спрат ) на катастарској парцели број 1062 КО у
Ариљу, инвеститора: Предузећа „БОМБИНА„ ДОО –Ариље.
Катастарска парцела број 1062 КОАриље је површине 2.826 м2 и на истој се
налазе два објекта и то један бруто површине од 570 м2, а други од 74 м2. Објекти су
предвиђени за рушење.
Новопројектовани објекат је укупне бруто површине приземља и спрата
1267,27 м2, односно укупне нето површине објекта 1184,04 м2. Укупна бруто
површина приземља износи 1141,14 м2.
Производни део објекта је приземни, док административни садржај објекта је
спратни.
Објекат који се изграђује би имао: прераду, две плусно минусне коморе,
подхладу, два тунела за замрзавање, надстрешницу са утоварно-истоварном рампом и
просторије за смештај и исхрану радника са пратећим канцеларијама и мокрим
чворовима чиме добијамо простор који чини јединствену функционалну целину.
Све просторије су пројектоване према функционалним захтевима и
стандардима за ову врсту објеката.
Овако изграђен објекат је спратности Пр + 1 (приземље+ спрат).
Објекат је пројектован за 60 радника и то 18 мушкараца и 42 жене , као и за 3
до 5 службеника и руководиоца.
Укупна површина парцеле износи 2826 м2, а бруто површина приземља
1141,14 м2, односно укупна брото површина приземља и спрата 1267,27 м2, тако да је
индекс заузетости и коефицијент изграђености:
Индекс заузетости: 1.141 / 2.826 = 40,00 %
Коефицијент изграђености: 1.267 / 2.826 = 0,45
А) Простор у приземљу:
Простор на приземљу је отворен према дворишту тако да је из тог правца
омогућен несметан улаз и излаз у објекат. Просторије које се налазе у приземљу су
намењене за замрзавање, лагеровање и прераду воћа и поврћа, као и простор за
раднике: мокри чворови, трпезарија, гардеробе, канцеларије и комуникације.

Објекат поседује утоварно истоварну рампу и надстрешницу, као и засебне
улазе за раднике и за службенике.
Све ове просторије су рађене у складу са стандардима, и техничким
нормативима за ову врсту објеката, а све оне заједно чине јединствену функционалну
целину.
Нето корисна висина коморе износи 800 цм, тунела за замрзавање 330 цм, док
је на преради висина 400 цм. Надстрешница је на висини од 450 цм, пословне
просторије на висини од 260 цм.
Просторије које се налазе у приземном делу објекта су:
А ) Простор на приземљу :
1. Надстрешница

150,67 м2,

2. Прерада

147,42 м2,

3. Тунел 1

43,00 м2,

4. Тунел 2

34,39 м2,

5. Комора 1

254,48 м2,

6. Подхлада

91,35 м2,

7. Комора 2

210,60 м2,

8. Магацин амбалаже

49,60 м2,
1,96 м2,

9. Степениште

18,07 м2,

10. Ходник
11. Дезобаријера

1,00 м2,

12. Гардероба женска

15,85 м2,

13. Гардероба мушка

7,63 м2,

14. Пријемна канцеларија

4,65 м2,

15. Мушки WC

6,49 м2,

16. Женски WC

8,89 м2,

17. Чајна кухиња

23,66 м2,

18. Остава

5,15 м2,
_________________
Укупно нето приземље: 1074,86 м2
Укупно бруто приземље: 1141,14 м2

Б ) Простор на спрату :
1. Степениште

5,10 м2,

2. Ходник

8,71 м2,

3. Ходник

1,47 м2,

4. WC

2,04 м2,

5. Канцеларија

9,49 м2,

6. Канцеларија

15,23 м2,

7. Ходник

9,05 м2,

8. WC

4,73 м2,

9. Трпезарија
10. Кухиња

18,87 м2,
6,01 м2,

11. Канцеларија

11,59 м2,

12. Канцеларија

11,08 м2,

13. Лођа
14. Лођа

3,07 м2,
2,74 м2,
_________________
Укупно нето спрат : 109,18 м2
Укупно бруто спрат : 126,13 м2

КОНСТРУКЦИЈА
Објекат је рађен као скелетни конструктивни систем, са носећом
конструкцијом од металних профила различитих попречних пресека. Управна зграда
се ради класичном градњом и предвиђен је мешовити конструктивни систем са
носећим зидовима од опекарских блокова на једном свом делу и армирано бетонским
стубовима и гредама на другом свом делу.
Главни кровни носач хладњаче је метална решетка нагиба 18 %.
Рожњаче су од хладно обликованих профила U 160/60/5, а фасадне греде су од
хладнообликованих профила U 160/160/5. Стубови се раде од кутијастих профила
150/150/5 и 200/200/5.
Конструкција се финално обрађује бојењем у боји по избору инвеститора.
Објекат је фундиран преко армирано-бетонских темељних греда и преко
темељних стопа различитих димензија.
Претпостављена носивост тла износи σ = 200 КN/м2.

Објекат дакле има челичну конструкцију која се израђује у свему према
статичком прорачуну и техничким условима за ову врсту радова.
Хидроизолацију пода радити радити од два слоја „Кондора 4„.
Подови се раде од армирано-бетонске плоче дебљине 14 цм.
Подови се финално обрађују са фер бетоном, епоксидом и керамиком, што је
зависно од намене просторија.
Сви армирано-бетонски конструктивни елементи се раде у свему према
статичком прорачуну и пројектној документацији.
ЗИДОВИ И ПЛАФОН
Зидови коморе и прераде се раде од челичних пластифицираних панела
испуњених полиуретаном. Исти су дебљине 10 цм и 20 цм, што је зависно од врсте и
намене просторије. Плафонски панели су такође од челичних пластифицираних
панела испуњених полиуретаном са дебљинама такође 10 цм и 20 цм.
ОЛУЦИ И КРОВНИ ПОКРИВАЧ
Хоризонтални олуци су од челичног пластифицираног лима дебљине д = 0,55
мм квадратног пресека а / б = 12 / 12 цм те се налазе у двоводном нагибу према
вертикалама.
Вертикални олуци су такође од челичног пластифицираног лима дебљине д =
0,55 мм квадратног пресека а / б = 12 / 12 цм.
Кровни покривач је челични пластифицирани лим ТР 230/40/0,6 лим.
Снегобране и слемењаке радити од челичног равног лима дебљине 0,7 мм у
тону и боји као и сам кровни покривач.
ГРЕЈАЊЕ
Грејање објекта, односно просторија за раднике је предвиђено као централно са
котлом на електричну енергију који је смештен унутар објекта.
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