2. NA PLACU BUDOWY

JAK POWSTAJE DOM?
Najpierw trzeba sprawdzić
WARUNKI ZABUDOWY, czyli
jak i czy w ogóle można
w danym miejscu budować.

Trzeba też dostać POZWOLENIE
NA BUDOWĘ i zrobić KOSZTORYS, aby starczyło na wszystko
pieniędzy.

1. PROJEKT
Na planie oznacza
się różne informacje,
np. szerokość
i wysokość drzwi.
Robi się to tak:

Następnie architekt przygotowuje PROJEKT.

Później ekipa budowlana
zaczyna BUDOWĘ według
projektu architekta.

Architekt rysuje na papierze i w komputerze dokładne plany,
które potrafią czytać specjaliści, inni architekci i wykonawcy.

Arch ite kt to ba rd zo od
za wód. Dom nie może powie dz ial ny
ru ną ć ja k
dome k z ka rt!
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Projekt tak jak mapa ma skalę (S), która określa,
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Architekt musi też przewidzieć,
gdzie w ścianach będą przebiegać różne instalacje, czyli prąd,
rury z wodą, rury kanalizacyjne, centralne ogrzewanie oraz
wszelkie kable, na przykład te
doprowadzające nam internet
(a każda instalacja to osobny
projekt odpowiedniego specjalis
ty, który później je realizuje, na
przykład hydraulik czy elektryk).
Architekt planuje też liczbę i rozmieszczenie okien, drzwi i schodów.

ŚCIANY DZIAŁOWE
Dzielą pomieszczenia. Można je wyburzać i przestawiać.

Rodz ice doda li
ścian ę, bo ch cie li mieć
za mk nięty sa lon.
Zbur zy li za to ścian ę
dz iał ową międ zy
ku ch nią a ja da lnią,
że by „ot worz yć
pr ze str ze ń”.

Architekt planuje rozkład
pomieszczeń, ich rozmiar
zgodnie z oczekiwaniami przyszłego właściciela
domu.
Na pr zy kł ad ta ta
ch cia ł, że by na pa rte
rz e
by ł jeg o DU ŻY ga bin
et.

Na końcu dom się WY
KAŃCZA, czyli maluje
ściany, kładzie podłogi,
wstawia meble.

Żadnych elementów konstrukcyjnyc h nie można
zmieniać, bo grozi to
kata strofą!

ŚCIANY NOŚNE
To najważniejsze ściany w domu. Muszą
utrzymać dach, stropy i wyższe piętra. Nie
wolno nic z nimi robić, bo to ważne elementy
konstrukcyjne budynku.

Ta ki dź wig jest
straa aszn ie wysoki!

Nie każda budowa wygląda tak samo. Do budowy małego domu jednorodzinnego nie potrzeba tyle sprzętu, ile do budowy bloku.
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Na budowie wszyscy
muszą
nosić kaski,
żeby w razie
wypadku nie
uszkodzić
sobie głowy!

Takie
zachowanie jest
niebezpieczne! Drugie
śniadanie
trzeba jeść
w kontenerze, a nie
na rusztowaniu.
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1. KONTENER BUDOWLANY – tu kierownik budowy i jego ekipa mogą sobie
zrobić przerwę na kawę i kanapki, a także omówić bieżące sprawy.
2. KIEROWNIK BUDOWY - czuwa nad wszystkimi wykonującymi swoje zadania na placu budowy.
3. OGRODZENIE - teren budowy jest ogrodzony i nie mogą tam wchodzić
osoby postronne.
4. GEODETA - wykonuje pomiary, aby koparka gąsienicowa mogła zrobić
wykop.
5. ŻURAW WIEŻOWY - czyli duży dźwig. Nie przyjeżdża na plac budowy taki
wysoki, trzeba go na miejscu zbudować jak z klocków.

Ta cz ka możn a w niej
wozić ciężk ie
rz ecz y, ja k
ce gł y cz y
gruz .
6. BETONIARKA SAMOCHODOWA - czyli gruszka, przywozi na budowę
specjalną mieszankę betonową (lepiszcze i kruszywo, czasem z dodatkami).
Gruszka cały czas się kręci, aby mieszanka nie zastygła za wcześnie.
Po jej wylaniu trzeba odczekać, aż stanie się odpowiednio sztywna i trwała.
7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - trzeba ich przestrzegać, bo jest tu dużo
ciężkich maszyn (dźwigów, koparek), a praca odbywa się też na wysokich
rusztowaniach.
8. SPECJALIŚCI - budowa to poważna sprawa, więc czuwają nad nią różni
specjaliści, którzy muszą potwierdzić, że wszystko z budynkiem jest
w porządku.

JAK MIESZKAŁO SIĘ
W KAMIENICY?

CZĘŚĆ TYLNA (DOM TYLNY)
Z OKNAMI Z DRUGIEJ STRONY
BUDYNKU

Mieszczańskie kamienice zaczęły powstawać w średniowieczu, na przykład
takie w Toruniu budowano już w drugiej połowie XIII wieku. Kamienice były
kilkupiętrowe. Wygląd i wielkość kamienicy zależały od zamożności i zajęcia jej
właściciela. Kamienica kupiecka była bardziej okazała od tej należącej do rzemieślnika. Od XIX wieku kamienice mieszczańskie przekształcano w czynszowe,
aby poradzić sobie z rosnącą liczbą ludności potrzebującej domów.

SZCZYT
Mógł wyglądać różnie w zależności od
epoki. Były w nim otwory okienne.
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Nie tylk o góry mają szcz yty!

sypialnie i pomieszczenia
mieszkalne na wyższych
piętrach

Niektóre kamienice miały na piętrze składy towarów, czyli spichrze. To były domy-spichrze. Na dole mieszkał kupiec z rodziną i miał tam sklepik, a na górze
trzymał worki i skrzynie z tym, czym handlował. Zdarzało się, że domy-spichrze
na szczycie miały żurawie, czyli specjalne mechanizmy do wciągania towarów lub
dużych mebli na wyższe piętra.

SALONIK
Bogaci właściciele mogli
posiadać kilka salonów,
na przykład dodatkowo
salon muzyczny, salon do
gry w karty.
SALON NA PIĘTRZE
Pokój reprezentacyjny,
gdzie przy jmowano
gości.
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Kamienica jest głęboka,
więc ma dużą powierzchnię, ale przez to w części
pomieszczeń jest ciemno.
Światło dzienne dociera do nich tylko z tych
sąsiednich, dlatego pot
rzebne były na przykład
lichtarze ze świecami.

CZĘŚĆ FRONTOWA (DOM PRZEDNI)
pomieszczenia mieszkalne na wyższych piętrach
T o ta k ie
nadświetle
n a d d r z wok ie n k o
ia m i...
kantor, biuro albo warsztat
wejście główne – zawsze od ulicy
SIEŃ
Była ważnym reprezentacyjnym pomieszczeniem, wysokim nawet na
więcej niż jedną kondygnację. Zdarzało się, że dobudowywano w niej
antresolę.
MALOWIDŁA ŚCIENNE I STROPOWE
Zdarzało się, że zdobiły wnętrza budynków mieszkalnych i usługowych, tak samo jak kościołów. Były
to tak zwane polichromie, często bardzo kunsztowne. Do dziś zdarza się, że podczas remontów
różnych starych kamienic odkrywane są dawne
polichromie, które na lata zniknęły podczas przebudowy pod warstwą tynku. Takie malowidła mają
wartość nie tylko artystyczną, pokazują nam również, jak ubierali się i jak żyli ludzie w tamtych
czasach.
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drzwi na dziedziniec
lub klatkę schodową

CZĘŚĆ ŚRODKOWA Z KLATKĄ SCHODOWĄ
BEZ OKIEN LUB Z DZIEDZIŃCEM

piwnica – pod całym budynkiem

kuchnia i spiżarnia
na parterze

