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1.1 CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania działki nr 268/3 

zlokalizowanej we Wtelnie, przy ulicy Bydgoskiej 17 - gmina Koronowo, powiat bydgoski - dla 
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu 

użytkowania na żłobek. 
 

Zakres opracowania obejmuje:  
− przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą 

sposobu użytkowania na żłobek,  
− zagospodarowanie terenu działki nr 268/3, 

− określenie obszaru oddziaływania inwestycji. 
 

1.1.2 Podstawa opracowania 
  Podstawę opracowania stanowią: 

− umowa na wykonanie prac projektowych, 
− wizja lokalna, 

− decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – znak IPR.PR.6733.24.2015 – wydana 
przez burmistrza Koronowa, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
− normy i przepisy prawne. 

 
1.1.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar opracowania obejmuje działkę nr 268/3 leżącą we Wtelnie, gmina Koronowo. 
Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, ogrodzona, częściowo 

utwardzona nawierzchnią betonową i nawierzchnią z płyt chodnikowych.  
   

1.1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu 
W ramach opracowania zaprojektowano: 

1. Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą 
sposobu użytkowania na żłobek, 

2. Likwidację istniejących schodów zewnętrznych, 
3. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, 

4. Likwidację istniejącego zjazdu do garażu, 
5. Utwardzenie części terenu kostką betonową gr. 6,0 i 8,0 cm wg rysunku projektu 

zagospodarowania terenu, 
6. Wyznaczenie miejsca do czasowego składowania odpadów stałych.  

7. Wyznaczenie miejsc postojowych, 
8. Zaprojektowanie nowego zjazdu na działkę z ulicy Bydgoskiej (wg odrębnego 

opracowania), 
9. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (wg odrębnego opracowania), 

10.  Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
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1.1.5 Bilans terenu objętego opracowaniem dla działki nr 268/3 – stan istniejący:  
- powierzchnia zabudowy budynku (temat pracowania) 127.72 m2 

- powierzchnia schodów 7.75 m2 
- powierzchnia utwardzenia o nawierzchni betonowej 437.72 m2 

- powierzchnia utwardzenia z płytek chodnikowych 13.82 m2  
- powierzchnia zjazdu do garażu 35.73 m2 

- powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych 34.06 m2 
- powierzchnia miejsca gromadzenia odpadów stałych 9.60 m2  

- powierzchnia biologicznie czynna 1475.60 m2 
RAZEM 2142.00 m2 

 
1.1.6 Bilans terenu objętego opracowaniem dla działki nr 268/3 – stan projektowany:  

- powierzchnia zabudowy budynku (temat opracowania) 132.55 m2 
- powierzchnia schodów 16.02 m2 

- pow. pochylni dla osób niepełnosprawnych (wg odrębnego oprac.) 49.05 m2 
- powierzchnia utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 228.69 m2 

- powierzchnia utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm 182.87 m2 
- powierzchnia biologicznie czynna 1532.82 m2 

RAZEM 2142.00 m2 
 

1.1.7 Spełnienie wymagań określonych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
Wymagania określone w decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Stan projektowany 

Rodzaj inwestycji 

Przebudowa, nadbudowa i 
rozbudowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na żłobek 

Przebudowa, nadbudowa i 
rozbudowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na żłobek 

Funkcja terenu Usługowa Usługowa  

Geometria dachu Dach płaski Dach płaski 

Kąt nachylenia głównych 
połaci dachowych 

Od 1º do 10º 2,7º 

Położenie głównej kalenicy 
W układzie równoległym do frontu 

działki 
W układzie równoległym do frontu 

działki 

Maksymalna wysokość w 
kalenicy 

- do głównej kalenicy dachu 
12,0m / maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne 

- do głównej kalenicy dachu 
11,82m / 3 kondygnacje 

nadziemne 

Maksymalna szerokość 
elewacji frontowej 

13,0m 
Ocieplono budynek, szerokość 

12,6m 

Maksymalna powierzchnia 
zabudowy 

220,0²  
 

Powierzchnia zabudowy - 132.55m2 
 

 

1.1.8 Komunikacja wewnętrzna  
Obsługa komunikacyjna działki nr 268/3  projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 

244 (ul. Bydgoska) na warunkach wydanych przez zarządcę drogi - wg odrębnego 
opracowania. Wewnętrzna obsługa komunikacyjna terenu jest bezkolizyjna, wydzielono 4 

miejsca postojowe.  
 

1.1.9 Zaopatrzenie budynku w wodę, energię elektryczną,  sposób odprowadzenia ścieków i 
gospodarka odpadami stałymi 
Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza, przebudowanego na 

warunkach gestora sieci - ENEA Operator Sp. z o.o Rejon dystybucji Nakło. 
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Zaopatrzenie w wodę z wodociągu (istniejące przyłącze) na warunkach gestora sieci 
ZGKiM w Koronowie.  

Ścieki będą odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej (istniejące przyłącze) na 
warunkach gestora sieci ZGKiM w Koronowie.  

Wyznaczono utwardzone miejsce do gromadzenia posegregowanych odpadów stałych 
w zamkniętych, przenośnych pojemnikach. Wywóz odpadów na zasadach ustalonych przez 

Urząd Gminy Koronowo. 
 

1.1.10  Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
Planowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  
 
 

1.1.11 Dane, określające wpływ eksploatacji górniczych 
Na terenie projektowanej inwestycji nie występuje wpływ eksploatacji górniczych. 

 
1.1.12 Informacja o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi 

Planowana inwestycja nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010r w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).  Przedmiotowa 
inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr I i II 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia  nie wymaga wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.). 
Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne /zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013r. poz 1205) zmiana przeznaczenia gruntów 

rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody właściwego ministra. 
Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego 

ministra (w przypadku gruntów leśnych Skarbu Państwa) lub właściwego Marszałka 
Województwa (pozostałych gruntów leśnych) przepisów nie stosuje się w granicach 

administracyjnych miast/: 
a) ochrona gruntów rolnych: warunek spełniony zgodnie z wypisem z rejestru gruntów 

wnioskowaną działkę stanowią grunty orne RIVa, sady S-RIVa oraz inne tereny zabudowane Bi o 
łącznej powierzchni 0,21 ha, 

b) ochrona gruntów leśnych: realizacja inwestycji poza terenami leśnymi. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

2.1 DANE OGÓLNE 

2.1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku 

mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek na działce o numerze 

ewidencyjnym 268/3, położonej przy ulicy Bydgoskiej we Wtelnie, obręb Wtelno, gmina 

Koronowo.  

 

 Zakres opracowania obejmuje:  

 przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego wewnątrz budynku, 

 nadbudowę budynku o jedną kondygnację, 

 rozbudowę o schody oraz podjazd dla wózków, 

 projekt zagospodarowania terenu.  

 

2.1.2 Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie inwestora, 

 wizja lokalna, 

 inwentaryzacja budynku mieszkalno-usługowego do celów projektowych, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)   

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, 

 poradnik „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3” wydany przez Oddział Higieny 

Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, 

 stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny warunków 

sanitarno-higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w 

postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, 

 normy i przepisy prawne. 

 

2.2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno – 

usługowego na żłobek.  

 

Założenia do projektowania 

1) liczba dzieci w wieku do lat 3     32 dzieci  

 grupa I – dzieci w wieku od 1-2 lat (parter) 

 grupa II – dzieci w wieku od 2-3 lat (I piętro) 

 grupa III – dzieci w wieku od 6-12 m-cy (II piętro) 

2) personel  8 osób (2 opiekunów na grupę, w tym dyrektor 

 żłobka, pielęgniarka lub położna, 

 pracownik pomocy technicznej) 

3) żywienie posiłki dostarczane przez firmę cateringową.      
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Układ funkcjonalno-użytkowy projektowanego żłobka zakłada zlokalizowanie każdej z 

trzech grup na odrębnej kondygnacji.  

Na parterze zaprojektowano oddział dla 12 dzieci w wieku od 1 do 2 lat. W skład 

oddziału wchodzą : sala zabaw, sala do spania oraz pomieszczenie sanitarne. Na I piętrze 

zaprojektowano oddział dla 12 dzieci w wieku od 2 do 3 lat. W skład oddziału wchodzą : sala 

zabaw, sala do spania oraz pomieszczenie sanitarne. Na I piętrze zaprojektowano oddział dla 

8 dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy. W skład oddziału wchodzą: sala zabaw, weranda do 

przebywania na świeżym powietrzu, sala do spania oraz pomieszczenie sanitarne i gabinet 

pielęgniarki.  

W piwnicy zaprojektowano szatnię dla dzieci, pomieszczenie na wózki, pomieszczenia 

techniczne oraz zaplecze kuchenne i pomieszczenia socjalne dla pracowników żłobka.  

Komunikacja pionowa zapewniona została przez klatkę schodową oraz dźwig 

osobowy. 

 

Przekazywanie dzieci opiekunom 

 Cały teren żłobka będzie wygrodzony. W ogrodzeniu zewnętrznym zaprojektowano 

furtkę i bramę przesuwną. Przy budynku zaprojektowano ogrodzenie wewnętrzne wydzielające 

budynek od parkingu i placu rekreacji zewnętrznej (plac zabaw). Przy furtce zewnętrznej i od 

strony parkingu zaprojektowano wideofon. Dostarczając dziecko do żłobka, rodzic lub inny 

opiekun będzie zobowiązany do powiadomienia o swoim przybyciu opiekuna grupy przy 

użyciu wideofonu przy bramie wjazdowej oraz przy furtce wewnętrznej. Opiekun grupy 

udostępni wjazd na parking i dostęp do budynku.  

 Dla rodziców z dziećmi przeznaczone są dwa wejścia oraz bezpośredni dostęp z 

zewnątrz do dźwigu osobowego. Głównym wejściem dla opiekunów z dziećmi będą drzwi 

umieszczone w elewacji bocznej. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia umożliwiająca 

ruch pieszy i zjazd wózkiem. Pochylnia pełni również funkcję podjazdu dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednio za przedsionkiem zaprojektowano obszerną szatnie 

z blatem do przygotowania niemowląt oraz szafkami na odzież dzieci. W szatni znajdują się 

drzwi do dźwigu osobowego, który rodzic może dostarczyć dziecko na wskazaną kondygnację 

i przekazać opiekunowi. Przy szatni zaprojektowano pomieszczenie do przechowywania  

wózków dziecięcych.   

        

Higiena 

Z sali zabaw dla dzieci jest zapewniony bezpośredni dostęp do węzła higieniczno-

sanitarnego.  

Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego dla dzieci z grupy I i II stanowi: 

 miska ustępowa dziecięca, 

 umywalka dziecięca, 

 brodzik do mycia dzieci, 

 zlew z powierzchnią odstawczą do mycia nocników, 

 szafa na nocniki (nocniki podpisane i dedykowane odrębnie dla każdego, 

korzystającego z nich dziecka), 

 szafa na materiały higieniczne (chusteczki, waciki, pieluchy jednorazowe), 

 dozownik na mydło, 

 podajnik ręczników papierowych, 

 kosz na ręczniki papierowe, 

 kosz na brudną bieliznę. 

 

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano również kabinę ustępową dla personelu.  
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Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego dla dzieci z grupy III (od 6 do 12 m-cy) 

stanowi: 

 wanienka domycia dzieci, 

 przewijak, 

 umywalka dziecięca, 

 zlew z powierzchnią odstawczą do mycia nocników, 

 szafa na nocniki (nocniki podpisane i dedykowane odrębnie dla każdego, 

korzystającego z nich dziecka), 

 szafa na materiały higieniczne (chusteczki, waciki, pieluchy jednorazowe), 

 dozownik na mydło, 

 podajnik ręczników papierowych, 

 kosz na ręczniki papierowe, 

 kosz na brudną bieliznę. 

 

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano również kabinę ustępową dla personelu.  

 

Zaprojektowano centralną regulację mieszania ciepłej wody z możliwością cyklicznego 

przegrzewania w celach bakteriobójczych.  W pomieszczeniu sanitarnym należy  zlokalizować 

apteczki I-ej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.  

 

Żywienie 

W żłobku zapewnione będzie żywienie dzieci. Posiłki główne (śniadanie, II śniadanie, 

obiad i podwieczorek) dostarczane będą w całości przez firmę cateringową 

wyspecjalizowaną w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. Posiłki w pojemnikach termicznych 

dostarczane będą komunikacją ogólna do pomieszczeń zaplecza kuchennego 

zlokalizowanych w piwnicy. W pomieszczeniu zaplecza kuchennego nastąpi podział posiłku na 

porcje i ułożenie na talerzykach będących na wyposażeniu żłobka. Następnie, przy użyciu 

wózka gastronomicznego zamkniętego posiłki będą przewożone na sale dla dzieci. 

Spożywanie posiłków nastąpi w wyznaczonym miejscu na sali. Po spożyciu posiłków, brudne 

naczynia i sztućce oraz resztki jedzenia będą zwożone wózkiem do pomieszczenia zmywalni w 

piwnicy. Wózek gastronomiczny musi umożliwiać transport posiłków i brudnych naczyń na 

odrębnych półkach. Po umyciu i wyparzeniu czyste naczynia będą składowane w szafie 

przelotowej z możliwością pobrania z pomieszczeń zaplecza kuchennego. Po zwiezieniu 

brudnych naczyń wózek gastronomiczny będzie myty w pom. -1.9 i przechowywany w pom. -

1.8. 

 

Wyposażenie pomieszczenia do rozdziału posiłków stanowi: 

 umywalka, 

 dozownik na mydło, 

 podajnik ręczników papierowych, 

 kosz na ręczniki papierowe, 

 szafa na odzież ochronną, 

 blat roboczy ze zlewem jednokomorowym, 

 szafa przelotowa. 

 

Wyposażenie pomieszczenia zmywalni stanowi: 

 umywalka, 

 dozownik na mydło, 

 podajnik ręczników papierowych, 

 kosz na ręczniki papierowe, 

 szafa na odzież ochronną, 
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 szafa przelotowa, 

 zmywarko-wyparzarka z blatem, 

 zlew dwukomorowy, 

 blat roboczy. 

 

Zaprojektowano odrębne pomieszczenie do przygotowania mleka dla dzieci (kuchnia 

mleczna). W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci oraz deklaracji rodziców będzie to 

mleko matki lub mleko w proszku. Każde dziecko będzie miało zapewniony odrębny opisany 

pojemnik na mleko. 

 

Wyposażenie pomieszczenia kuchni mlecznej stanowi: 

 umywalka, 

 dozownik na mydło, 

 podajnik ręczników papierowych, 

 kosz na ręczniki papierowe, 

 szafa na odzież ochronną, 

 zlew jednokomorowy z powierzchnią odstawczą, 

 stół z półkami, 

 wyparzarka do butelek, 

 lodówka, 

 kuchenka mikrofalowa. 

 

Pracownicy żłobka, wykonujący prace związane z wydawaniem dzieciom posiłków 

powinni stosować zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP). Sposób podawania posiłków nie 

może powodować zanieczyszczenia tych posiłków. 

 

Mikroklimat pomieszczeń 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zastosowano wentylację 

mechaniczną wywiewną  oraz ogrzewanie podłogowe ze sterowaniem temperaturą. W 

salach dla dzieci i pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zaprojektowano temperaturę 

24°C. Zapewniono wymagane nasłonecznienie pomieszczeń. W oknach zewnętrznych 

zaprojektowano rolety zewnętrzne z możliwością zacienienia w dni silnie nasłonecznione.  Co 

najmniej 50% powierzchni okien ma możliwość otwierania.  

 

Wyposażenie 

Wyposażenie sal dla dzieci powinno posiadać atesty lub certyfikaty potwierdzające 

posiadane parametry. Meble powinny być dostosowane do zasad ergonomii, a zabawki 

spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. Urządzenia 

sanitarne powinny być dostosowane do wzrostu dzieci. Pościel i leżaki należy wyraźnie 

oznakować, przypisać do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywać, tak aby 

zapobiec przenoszeniu się zakażeń.  
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2.2.3 Charakterystyczne parametry techniczne (wg PN-ISO 9836:1997)  

 

Oznaczenie Opis 
Stan  

istniejący 
Stan projektowany 

(Pz) Powierzchnia zabudowy budynku: 128.21 m2 132.55 m2 

 Powierzchnia schodów i podjazdu: 7.75 m2 65.07 m2 

(Pc) Powierzchnia całkowita: 528.60 m2 529.28 m2 

 - piwnica 125.38 m2 131.63 m2 

 - parter 141.68 m2 132.55 m2 

 - I piętro 133.82 m2 132.55 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) 127.72 m2 132.55 m2 

(Pu)=(Pp+Pd) Powierzchnia użytkowa: 143.27 m2 296.11 m2 

 - piwnica 0.00 m2 60.92 m2 

 - parter 69.26 m2 78.83 m2 

 - I piętro 74.01 m2 78.76 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 77.60 m2 

(Pp) Powierzchnia użytkowa podstawowa: 119.57 m2 209.41 m2 

 - piwnica 0.00 m2 0.00 m2 

 - parter 62.09 m2 70.60 m2 

 - I piętro 57.48 m2 70.53 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 68.28 m2 

(Pd) Powierzchnia użytkowa pomocnicza: 23.70 m2 86.70 m2 

 - piwnica 0.00 m2 60.92 m2 

 - parter 7.17 m2 8.23 m2 

 - I piętro 16.53 m2 8.23 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 9.32 m2 

(Pg) Powierzchnia usługowa: 92.57 m2 5.38 m2 

 - piwnica 86.21 m2 5.38 m2 

 - parter 0.00 m2 0.00 m2 

 - I piętro 6.36 m2 0.00 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 0.00 m2 

(Pr) Powierzchnia ruchu 49.49 m2 98.98 m2 

 - piwnica 8.08 m2 28.33 m2 

 - parter 26.07 m2 21.03 m2 

 - I piętro 15.34 m2 21.03 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 28.59 m2 

 Kubatura 1361.82 m3 1716.88 m3 

 Wysokość budynku 12.00 m 11,82 m 

 Długość budynku 12,40 m 12,60 m 

 Szerokość budynku 10,30 m 10,52 m 

 Liczba kondygnacji nadziemnych 2+poddasze 3 

 Liczba kondygnacji podziemnych 1 1 

 Kąt nachylenia połaci dachowej 42° 
Stropodach o 

spadku 5% (2,7°) 

 

Budynek objęty opracowaniem zaliczono do budynków niskich „N” (wysokość ≤ 12,0m). 
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PIWNICA 

Nr 

pom. 
Funkcja pomieszczenia Pow. netto [m2] 

-1.1 PRZEDSIONEK (Pr) 3.83 

-1.2 POMIESZCZENIE NA WÓZKI (Pd) 6.17 

-1.3 KOMUNIKACJA (Pr) 12.11 

-1.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE (Pd) 5.52 

-1.5 TOALETA (Pd) 2.73 

-1.6 ROZDZIELNIA POSIŁKÓW (Pd) 5.82 

-1.7 ZMYWALNIA (Pd) 9.58 

-1.8 POM. NA WÓZEK GASTRONOMICZNY (Pd) 1.57 

-1.9 MYJNIA WÓZKA GASTRONOMICZNEGO (Pd) 1.57 

-1.10 KUCHNIA MLECZNA (Pd) 5.51 

-1.11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE (Pg) 3.74 

-1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (Pd) 3.24 

-1.13 POMIESZCZENIE NA BRUDNĄ BIELIZNĘ (Pd) 1.21 

-1.14 SERWEROWNIA (Pg) 1.64 

-1.15 KOMUNIKACJA (Pr) 9.99 

-1.16 SZYB DŹWIGOWY (Pr) 2.40 

-1.17 SZATNIA (Pd) 18.00 

 RAZEM 94.63 

 

PARTER 

Nr 

pom. 
Funkcja pomieszczenia Pow. netto [m2] 

1.1 KOMUNIKACJA (Pr) 18.63 

1.2 SZYB DŹWIGOWY (Pr) 2.40 

1.3 POMIESZCZENIE SANITARNE (Pd) 8.23 

1.4 
SALA DO ZABAW DLA DZIECI OD 1 DO 2 LAT 

(Pp) 
35.21 

1.5 
SALA DO SPANIA DLA DZIECI OD 1 DO 2 LAT 

(Pp) 
35.39 

 RAZEM 99.86 
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I PIĘTRO 

Nr 

pom. 
Funkcja pomieszczenia Pow. netto [m2] 

2.1 KOMUNIKACJA (Pr) 18.63 

2.2 SZYB DŹWIGOWY (Pr) 2.40 

2.3 POMIESZCZENIE SANITARNE (Pd) 8.23 

2.4 
SALA DO ZABAW DLA DZIECI OD 2 DO 3 LAT 

(Pp) 
35.14 

2.5 
SALA DO SPANIA DLA DZIECI OD 2 DO 3 LAT 

(Pp) 
35.39 

 RAZEM 99.79 

 

 

II PIĘTRO 

Nr 

pom. 
Funkcja pomieszczenia Pow. netto [m2] 

3.1 KOMUNIKACJA (Pr) 20.59 

3.2 SZYB DŹWIGOWY (Pr) 2.40 

3.3 POMIESZCZENIE SANITARNE (Pd) 9.32 

3.4 
SALA DO ZABAW DLA DZIECI OD 6 DO 12 

MIESIĘCY (Pp) 
24.63 

3.5 WERANDA (Pp) 9.88 

3.6 KOMUNIKACJA (Pr) 5.60 

3.7 GABINET PIELĘGNIARKI (Pd) 9.97 

3.7 
SALA DO SPANIA DLA DZIECI OD 6 DO 12 

MIESIĘCY (Pp) 
23.80 

 RAZEM 106.19 

 

2.3  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSÓB JEGO 

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY  
Budynek żłobka jest obiektem czterokondygnacyjnym o prostej bryle na planie 

prostokąta. Budynek podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Prosta forma 

architektoniczna charakteryzująca się regularnym układem otworów okiennych i drzwiowych 

oraz proporcjonalnym połączeniem kolorów i materiałów elewacyjnych – tynk mozaikowy i 

silikonowy. 

 

Kolorystyka budynku 

 ściana: tynk silikonowy, kolor 380F według wzornika firmy Foveo Tech, 

 cokół: tynk mozaikowy, kolor MS 49 według wzornika firmy Foveo Tech, 

 obróbki blacharskie, orynnowanie - kolor RAL 7024 

 stolarka okienna PVC, kolor biały, 

 stolarka drzwiowa PVC IGLO ENERGY w systemie GL SYSTEM kolor bazaltowy szary 

według wzornika firmy Drutex, 

 balustrady stalowe ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 7024, 

 napis na budynku z blachy ocynkowanej gr. 2,0mm malowanej proszkowo, kolor RAL 

7024, czcionka ARIAL BLACK, pogrubiona, wysokość liter 30,0cm. 
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2.4  SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH UJĘTYCH W ART. 5 UST.1 USTAWY Z 

DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 1994 NR 89 POZ. 414) 
 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą 

sposobu użytkowania na żłobek zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub 

klub dziecięcy oraz obowiązującymi Polskimi Normami.  

 

2.5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Budynek objęty opracowaniem, jest obecnie budynkiem mieszkalno-usługowym, 

wolnostojącym o prostej bryle na planie prostokąta. Na budynek składają się cztery 

kondygnacje: piwnica, parter, piętro oraz poddasze użytkowe. W piwnicy zlokalizowana jest 

kotłownia, magazyn opału, garaż i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajduje się 

część usługowa - gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, szatnie, toalety oraz pomieszczenia 

komunikacji. Na piętrze znajduje się część mieszkalna - pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia, 

pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia komunikacji i klatka schodowa. Na poddaszu 

znajduje się powierzchnia gospodarcza. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany 

nośne murowane z różnych materiałów – głównie cegły pełnej, a także bloczków wapienno-

piaskowych. 

 Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej. Posadowienie bezpośrednie. Stropy 

wewnętrzne gęstożebrowe. Dach czterospadowy, o kącie nachylenia połaci 42°, i 57°, pokryty 

dachówką. Więźba dachowa drewniana, w układzie płatwiowo-kleszczowym. Budynek 

wyposażony jest w instalacje: kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania, 

wody. 

Projektowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na konstrukcję istniejącego 

budynku. 

 

2.6 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Zakres prac objętych opracowaniem: 

a) w piwnicy 

 rozebranie posadzek i obniżenie poziomu piwnicy, 

 rozebranie schodów do piwnicy, 

 rozebranie części stropu nad piwnicą, 

 skucie tynków, 

 demontaż instalacji, 

 rozebranie części ścian, 

 wykonanie fundamentów pod projektowane elementy konstrukcyjne, 

 wykonanie schodów do piwnicy, 

 uzupełnienie stropu, 

 wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych, 

 wykonanie podłogi na gruncie, 

 przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych, 

 wstawienie okien, 

 wstawienie drzwi, 

 wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, 

 malowanie ścian i sufitów, 
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b) na parterze i piętrze 

 rozebranie posadzek,  

 rozebranie schodów, 

 rozebranie części stropu, 

 skucie części tynków, 

 demontaż instalacji, 

 rozebranie części ścian, 

 wykonanie podciągów i nadproży żelbetowych, 

 wykonanie schodów żelbetowych, 

 uzupełnienie stropu, 

 wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych, 

 wykonanie podłogi na stropie, 

 przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych, 

 wstawienie okien, 

 montaż podokienników, 

 wstawienie drzwi, 

 wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, 

 wykonanie gładzi gipsowej na tynkach, 

 montaż sufitów podwieszonych,  

 montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

 malowanie ścian i sufitów, 

 

c) na II piętrze 

 rozebranie posadzek,  

 rozebranie schodów, 

 rozebranie części stropu, 

 skucie części tynków, 

 demontaż instalacji, 

 rozebranie części ścian, 

 uzupełnienie stropu, 

 wymurowanie ścian zewnętrznych, 

 wymurowanie ścian wewnętrznych i kanałów wentylacyjnych, 

 wykonanie stropu, 

 wykonanie ścianek działowych i zabudowy poddasza z płyt GKB,  

 wykonanie podłogi na stropie, 

 przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych, 

 wstawienie okien, 

 montaż podokienników, 

 wstawienie drzwi, 

 wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, 

 wykonanie gładzi gipsowej na tynkach, 

 montaż sufitów podwieszonych,  

 montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

 malowanie ścian i sufitów, 

 

d) dach 

 rozbiórka istniejącego pokrycia wraz z obróbkami i orynnowaniem,  

 rozbiórka konstrukcji dachu, 

 wykonanie stropodachu płaskiego, 

 montaż orynnowania, 

 wykonanie instalacji odgromowej, 
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 montaż wyłazu dachowego i klapy dymowej, 

 montaż elementów komunikacji na dachu, 

 

e) elewacja 

 rozebranie balkonów i daszków nad wejściami, 

 docieplenie ścian zewnętrznych metoda lekka mokrą, 

 montaż parapetów i obróbek blacharskich, 

 montaż zadaszenia nad wejściem do budynku, 

 

f) instalacje 

 demontaż istniejących instalacji, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej (bez montażu włókien fotowoltaicznych), 

 wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego, 

 wykonanie instalacji wodociągowej, 

 wykonanie instalacji ppoż, 

 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

 wykonanie instalacji pompy ciepła, 

 wykonanie instalacji alarmowej, 

 wykonanie instalacji teletechnicznej, 

 wykonanie instalacji komputerowej,  

 

g) otoczenie 

 rozebranie istniejącego utwardzenia terenu, 

 ukształtowanie terenu przy budynku, 

 wykonanie nowego utwardzenia terenu, 

 budowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

 wykonanie opaski grysowej wokół budynku. 

 

2.7 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 

2.7.1 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym na którego układ 

funkcjonalny składają się: piwnica, parter, piętro i II pietro. Budynek o prostej bryle - na planie 

prostokąta – w zabudowie wolnostojącej. 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej. Ściany 

zewnętrzne murowane na grubość 1,5 cegły (38cm). Ściany wewnętrzne nośne: w poziomie 

piwnicy gr. 1,5 cegły i gr. 1 cegły; w poziomie parteru i pręta gr. 1 cegły (25cm). 

Zaprojektowano nową kondygnację drugiego piętra (dawne poddasze), zastępując 

dach dwuspadowy stropodachem z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu Filigran gr. 

18cm. 

Przewidziano pogłębienie piwnicy i w konsekwencji wykonanie nowych ław 

fundamentowych pod istniejącymi ścianami budynku. 

Zmiany w zakresie ścian konstrukcyjnych obejmują: zamurowania części istniejących 

otworów drzwiowych i okiennych bloczkami wapienno piaskowymi klasy 15, wykucia nowych 

otworów w ścianach istniejących, rozbiórkę ściany klatki schodowej od poziomu piwnicy i 

wymurowanie jej na nowo przez wszystkie kondygnacje, wymurowanie ścian II piętra z 

bloczków silikatowych klasy 15MPa. 

W obrębie wszystkich kondygnacji  przewidziano rozbiórkę istniejących ścian 

działowych i wykonanie nowych z bloczków wapienno-piaskowych grubości 8 i 12 cm oraz 

ścianek szkieletowych z okładziną z płyt GKB gr. 12,5mm. 
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Zaprojektowano docieplenie ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym np. 

HYDROSTYR oraz ścian zewnętrznych styropianem EPS70  gr. 16 cm.  

Konstrukcja  istniejących stropów – Teriva 4.0/1 (w poziomie stropu nad parterem) oraz 

4.0/2 (w poziomie stropu nad piwnicą i piętrem) o grubości konstrukcyjnej odpowiednio 24cm i 

30cm. Z uwagi na znaczne szerokości projektowanych (wybijanych) otworów w wewnętrznych 

ścianach nośnych, zaprojektowano podciągi pełniące rolę podpór dla stropów.  

Obciążenia z podciągów przekazywane na słupy żelbetowe o wymiarach 24x24cm 

(POZ.5.0) biegnące od stopy fundamentowej (POZ.7.1-2) przez wszystkie kondygnację. 

Wprowadzono usztywnienie układu na kierunku poprzecznym w postaci podciągów 

żelbetowych (POZ.4.1.1-2; 4.2.2; 4.3.2). 

Przewidziano rozbiórkę istniejącej klatki schodowej i przekrycie powstałego otworu 

stropem gęstożebrowym typu Teriva 4.0/1. Zaprojektowano wykonanie nowej klatki schodowej, 

jako konstrukcję żelbetową, monolityczną (POZ.6.0). 

Nadproża w wybijanych otworach zaprojektowano z belek  prefabrykowanych typu L.  

Posadowienie budynku bezpośrednie. Zaprojektowano stopy fundamentowe o 

wymiarach 100x220x50cm (POZ.7.1) pod słupy z POZ.5.1.1 oraz 130x130x50 pod słup z 

POZ.5.1.2. Stopy usztywnione na kierunku podłużnym i poprzecznym ławami fundamentowymi 

60x50cm (POZ.7.6). Z uwagi na pogłębienie piwnicy zaprojektowano nowe ławy 

fundamentowe pod istniejącymi ścianami budynku o wymiarze poprzecznym 90x50cm 

(POZ.7.3). Podlanie istniejących fundamentów wykonać odcinkami nie dłuższymi niż 1,5m. Na 

całej długości fundamentów należy zachować ciągłość zbrojenia. Pręty zbrojeniowe łączyć 

przez spawanie, przy długości spoiny pachwinowej minimum 10cm . Do podlewania 

istniejących fundamentów można przystąpić po zminimalizowaniu obciążeń stałych tzn. po 

rozbiórce kominów, konstrukcji i ścian poddasza oraz rozbiórce warstw posadzkowych na 

wszystkich kondygnacjach i usunięciu gruzu z budynku. Odcinkowe podlewanie fundamentów 

rozpocząć od narożników budynku, kolejne odcinki wykonać po osiągnięciu przez beton min. 

50% wytrzymałości. Po wykonaniu fundamentów pod ścianami istniejącymi można przystąpić 

do wykonania fundamentów pod ścianami i słupami projektowanym.   

Fundamenty zaprojektowano z wodoodpornego betonu klasy C25/30 (B30), W8. Stal 

zbrojeniowa gatunku: A-III dla prętów głównych i A-0 dla strzemion 

Pod platformę dźwigową należy wykonać płytę żelbetową (POZ.7.7), posadowioną w 

poziomie projektowanych fundamentów. 

Elementy żelbetowe podciągów i nadproży zaprojektowano z betonu klasy C25/30 

(B30) (główne podciągi, słupy, usztywnienia) oraz C20/25 (nadproża, wieńce, fundamenty). 

Stal zbrojeniowa gatunku: A-III dla prętów głównych i A-0 dla strzemion. 

  

2.7.2 Zastosowane schematy statyczne elementów konstrukcyjnych 

Schematy statyczne poszczególnych elementów konstrukcyjnych, jak i wielkości sił 

przekrojowych oraz obliczenia wytrzymałościowe, zamieszczono w części „Obliczenia 

konstrukcyjne” (wg pozycji w spisie treści). 

 

2.7.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

 PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obciążenia budowli 

 PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 

 PN-80/B-02010;/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem 

 PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane  

 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe 

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe 

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli 
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Przyjęto założenia: 

 Lokalizacja w I strefie wiatrowej; 

 Lokalizacja w III strefie śniegowej; 

 I kategoria geotechniczna; 

 Głębokość przemarzania gruntu hz = 1,00m; 

 Posadowienie bezpośrednie; 

 

2.7.4 Zestawienie obciążeń 

 

Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu z przegrodą lub attyką 

wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=96 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, 

h = 1,0 m -> C2=1,667)  [2,000kN/m2] 

2,00 1,50 3,00 

 : 2,00 1,50 3,00 

 

 

Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Ogniwa fotowoltaiczne   [0,200kN/m2] 0,20 1,30 0,26 

2.   Lepik, papa grub. 3 cm  [11,0kN/m3·0,03m] 0,33 1,30 0,43 

3.   Warstwa cementowa grub. 5 cm  [21,0kN/m3·0,05m] 1,05 1,30 1,37 

4.   Styropian grub. 21 cm  [0,45kN/m3·0,21m] 0,09 1,30 0,12 

5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm  [19,0kN/m3·0,01m] lub sufit 

podwieszany 

0,19 1,30 0,25 

 : 1,86 1,30 2,42 

 

 

Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-

23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,30 0,57 

2.   Warstwa cementowa grub. 6 cm  [21,0kN/m3·0,06m] 1,26 1,30 1,64 

3.   Styropian grub. 4 cm  [0,45kN/m3·0,04m] 0,02 1,30 0,03 

4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm  [19,0kN/m3·0,01m] lub sufit 

podwieszany 

0,19 1,30 0,25 

 : 1,91 1,30 2,48 

 

 

Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony grub. 18 

cm  [25,0kN/m3·0,18m] 

4,50 1,10 4,95 

 : 4,50 1,10 4,95 

 

 

Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Ciężar stropu Teriva 4.0/1   [2,640kN/m2] 2,64 1,10 2,90 

 : 2,64 1,10 2,90 

 

 

Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Ciężar stropu Teriva 4.0/2   [3,150kN/m2] 3,15 1,10 3,47 

 : 3,15 1,10 3,47 
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Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, 

naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów 

przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny 

lub kondygnacje techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 2,80 

 : 2,00 1,40 2,80 

 

2.7.5 Wyniki obliczeń konstrukcyjnych 

Wyniki obliczeń konstrukcyjnych zamieszczono w części „Obliczenia konstrukcyjne”  

(wg pozycji w spisie treści). 

 

2.7.6 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

Układ i charakterystyka zbrojenia oraz zastosowane materiały elementów konstrukcji 

zamieszczono w części „Obliczenia konstrukcyjne” (wg pozycji w spisie treści). 

 

2.7.7 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia 

oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) budynek zaliczany jest do I kategorii 

geotechnicznej. 

Opinię geotechniczną wykonano na podstawie odkrywek gruntu, wierceń i sondowań. 

Rodzaj gruntu określono na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów 

geotechnicznych określono przy wykorzystaniu zależności korelacyjnych. 

Budynek jest obiektem I kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia proste.   

 

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek nie podlega wpływom eksploatacji 

górniczej. 

 

2.7.8 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

a) A.1.1 PODŁOGA NA GRUNCIE 

 Płytki gres gr. 2,0 cm, 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm, 

 Folia PE, 

 Styropian EPS 100 gr 12,0 cm, 

 Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, 

 Podłoże betonowe gr. 15,0 cm. 

 

b) A.1.2 SCHODY  

 Płytki gres gr. 2,0 cm, 

 Płyta schodowa gr. 12,0 cm, 

 Sufit podwieszany. 

 

c) A.1.3 SCHODY ZEWNĘTRZNE  

 Płytki klinkierowe gr. 2,0 cm, 

 Płyta żelbetowa gr. 10,0 cm, 

 Zagęszczony piasek. 
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d) A.1.4 PODJAZD  

 Kostka betonowa, kolor szary, gr. 6,0 cm, 

 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4,0 cm, 

 Warstwa betonowa, beton C8/10 (B10) gr. 10,0 cm 

 Zagęszczony piasek. 

 

e) A.2.1 PODŁOGA NA PARTERZE 

 Płytki gres, 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm, 

 Folia PE, 

 Styropian EPS 100 gr. 4,0 cm, 

 Papa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, 

 Istniejący strop gęstożebrowy gr. 30,0 cm, 

 Tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm, 

 Gładź cementowa. 

 

f) A.2.2 PODŁOGA NA PARTERZE - POMIESZCZENIA MOKRE 

 Płytki gres, 

 Folia w płynie, 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm, 

 Folia PE, 

 Styropian EPS 100 gr. 4,0 cm, 

 Papa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, 

 Istniejący strop gęstożebrowy gr. 30,0 cm, 

 Tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm, 

 Gładź cementowa. 

 

g) A.2.3 SPOCZNIK SCHODÓW PARTERU 

 Płytki gres, 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm, 

 Folia PE, 

 Styropian EPS 100 gr. 4,0 cm, 

 Papa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, 

 Płyta monolityczna gr. 14,0 cm, 

 Tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm, 

 Gładź cementowa. 

 

h) A.3.1 PODŁOGA NA PIĘTRZE/PODDASZU - POMIESZCZENIA SUCHE 

 Płytki gres, 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm, 

 Folia PE, 

 Styropian EPS 100 gr. 4,0 cm, 

 Istniejący strop gęstożebrowy, 

 Sufit podwieszany. 

 

i) A.3.2 PODŁOGA NA PIĘTRZE - POMIESZCZENIA MOKRE 

 Płytki gres, 

 Folia w płynie, 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm, 

 Folia PE, 

 Styropian EPS 100 gr. 4,0c m, 
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 Istniejący strop gęstożebrowy, 

 Sufit podwieszany. 

 

j) B.1 ŚCIANA PIWNICY 

 Folia kubełkowa, 

 Styropian wodoodporny Hydrostyr gr. 12,0 cm, 

 Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WL, 

 Środek gruntujacy IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony wodą 1:1 

 Istniejąca ściana,  

 Tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5cm, 

 Gładź cementowa. 

 

k) B.2 COKÓŁ 

 Tynk mozaikowy 

 Grunt  

 Siatka zbrojąca (2x) 145 g/m2, 

 Klej do siatki zbrojącej, 

 Styropian EPS 100 gr. 20,0 cm, 

 Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WL, 

 Środek gruntujacy IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony wodą 1:1, 

 Istniejąca ściana,  

 Tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm, 

 Gładź cementowa. 

 

l) B.3 ŚCIANA 

 Tynk silikonowy YN30, kolor 380F, 

 Grunt silikonowy, 

 Zaprawa klejowa KU11, 

 Siatka zbrojąca 145 g/m2, 

 Styropian EPS 70 gr. 16,0 cm, 

 Zaprawa klejowa KU11, 

 Istniejąca ściana 

 Tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm, 

 Gładź gipsowa. 

 

m) B.4 ATTYKA 

 Tynk silikonowy YN30, kolor 380F, 

 Grunt silikonowy, 

 Zaprawa klejowa KU11, 

 Siatka zbrojąca 145g/m², 

 Styropian EPS 70 gr. 16,0cm, 

 Zaprawa klejowa KU11, 

 Bloczek z betonu komórkowego gr. 24,0cm, 

 Styropian EPS 100 gr. 5,0cm, 

 Papa zgrzewalna podkładowa FireSmart Duo Baza, 

 Blacha ocynkowana gr. 0,55mm, 

 Papa zgrzewalna nawierzchniowa FireSmart Duo Top. 
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n) C.1 STROPODACH 

 Papa zgrzewalna FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS, 

 Papa podkładowa FireSmart Duo Baza, 

 Szlichta cementowa gr. 5,0 cm, 

 Styropian EPS 100 gr. 10,0 cm, 

 Styropian EPS 100 gr. 12,0 cm, 

 Kliny styropianowe EPS 100 gr. 1,0-23,0 cm, 

 Strop Filigran gr. 18,0 cm, 

 Sufit kasetonowy Rigips 4.07.70 z płytą CASOPRANO CASOBIANCA 

 

2.7.9 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

 

Stopy i ławy fundamentowe 

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 100x220x50cm (POZ.7.1) pod słupy 

z POZ.5.1.1 oraz 130x130x50 pod słup z POZ.5.1.2. Stopy usztywnione na kierunku podłużnym i 

poprzecznym ławami fundamentowymi 60x50cm (POZ.7.6). Z uwagi na pogłębienie piwnicy 

zaprojektowano nowe ławy fundamentowe pod istniejącymi ścianami budynku o wymiarze 

poprzecznym 90x50cm (POZ.7.3) oraz 100x50cm (POZ.7.4). Podlanie istniejących fundamentów 

wykonać odcinkami nie dłuższymi niż 1,5m. Na całej długości fundamentów należy zachować 

ciągłość zbrojenia. Pręty zbrojeniowe łączyć przez spawanie, przy długości spoiny 

pachwinowej minimum 10cm. Do podlewania istniejących fundamentów można przystąpić po 

zminimalizowaniu obciążeń stałych tzn. po rozbiórce kominów, konstrukcji i ścian poddasza 

oraz rozbiórce warstw posadzkowych na wszystkich kondygnacjach i usunięciu gruzu z 

budynku. Odcinkowe podlewanie fundamentów rozpocząć od narożników budynku, kolejne 

odcinki wykonać po osiągnięciu przez beton min. 50% wytrzymałości. Po wykonaniu 

fundamentów pod ścianami istniejącymi można przystąpić do wykonania fundamentów pod 

ścianami i słupami projektowanym.   

Pod platformę dźwigową należy wykonać płytę żelbetową (POZ.7.7), posadowioną w 

poziomie projektowanych fundamentów. 

Fundamenty zaprojektowano z wodoodpornego betonu klasy C25/30 (B30), W8. Stal 

zbrojeniowa gatunku: A-III dla prętów głównych i A-0 dla strzemion 

 

Docieplenie ścian fundamentowych 

 Zaprojektowano docieplenie ścian fundamentowych od poziomu ław 

fundamentowych do poziomu gruntu metodą bezspoinową. W tym celu należy etapowo 

odkopać istniejące fundamenty do poziomu fundamentów. Na czas wykonywanych prac 

wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą. Po odsłonięciu istniejących ścian 

fundamentowych należy je oczyścić i osuszyć. W przypadku znacznych ubytków lub 

nierówności należy je uzupełnić zaprawą cementową. Po ususzeniu i wyrównaniu podłoża, 

należy wykonać izolacje termiczną metodą BSO oraz w części poniżej poziomu terenu 

zagruntować ścianę na całą wysokość preparatem IZOHAN DYSPERBIT i wykonać izolację 

przeciwwilgociową  masą bitumiczną IZOHAN IZOBUD WM gr. 2mm. Ściany piwnicy docieplić 

styropianem wodoodpornym np. HYDROSTYR gr. 12,0cm. 

 Na odcinku od ławy fundamentowej do poziomu terenu, należy zamontować folię 

kubełkową (stożkami do ściany). Górną krawędź foli zabezpieczyć listwą zamykającą. Wykop 

zasypać ręcznie, warstwami gr. ok. 20cm  przy użyciu gruntu rodzimego (bez darni i humusu). 

Każdą warstwę należy ukształtować ze spadkiem od budynku i zagęścić. Roboty ziemne 

prowadzić z należytą ostrożnością by nie uszkodzić wykonanych warstw systemu 

dociepleniowego. 
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Docieplenie cokołu 

 Docieplenie cokołu zaprojektowano metodą bezspoinową przy zastosowaniu 

styropianu EPS 70 gr. 20cm,  2 warstw siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej z tynku 

mozaikowego.  

 

Docieplenie ścian zewnętrznych 

 Docieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano metodą bezspoinową przy 

zastosowaniu styropianu EPS 70 gr. 16cm,  1 warstwy siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej z 

silikonowego barwionego w masie.  

 

Ściany zewnętrzne 

Ściany dwuwarstwowe, ocieplone przy zastosowaniu styropianu EPS70 gr. 16,0cm. 

Cokoły docieplone styropianem EPS100 gr. 20,0cm. Ściany piwnicy docieplone styropianem 

wodoodpornym HYDROSTYR gr. 12,0cm. W poziomie piwnicy , parteru i I piętra ściany istniejące 

murowane na grubość 38,0cm i 44,0cm przy zastosowaniu różnych materiałów budowlanych. 

Projektowane ściany nośne  murowane z bloczków wapienno-piaskowych klasy 15, grubości 18 

i 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej (np. Silka E18 i E24) ,  

 

Ścianki wewnętrzne 

 Projektowane ściany wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych klasy 

15, grubości 8, 12, 18 i 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej.  Między salą zabaw i salą 

do leżakowania wewnętrzna ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5mm 

na stelażu gr. 75mm z wypełnieniem wełną mineralną.  

 

Zamurowania otworów 

Istniejące otwory przeznaczone do zamurowania, zamurować bloczkami wapienno-

piaskowych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej.  

 

Kominy i kanały wentylacyjne 

 Kanały wentylacyjne typu SPIRO obudowane zabudową z płyt GKB. 

 

Schody 

 Schody płytowe, żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25. Wymiary i układ zbrojenia 

zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi i częścią rysunkową.   

 

Stropy 

Otwory w stropach po klatce schodowej na poszczególnych kondygnacjach uzupełnić 

stropem gęstożebrowym analogicznym do stropu na danej kondygnacji (Teriva 4.0/1 - w 

poziomie stropu nad parterem) oraz Teriva 4.0/2 - w poziomie stropu nad piwnicą i piętrem) o 

grubości konstrukcyjnej odpowiednio 24cm i 30cm. Z uwagi na znaczne szerokości 

projektowanych (wybijanych) otworów w wewnętrznych ścianach nośnych, zaprojektowano 

podciągi przejmujące funkcję podpór dla stropów oraz usztywnienie układu na kierunku 

poprzecznym w postaci podciągów żelbetowych (POZ.4.1.1-2; 4.2.2; 4.3.2). 

 

Stropodach 

 Stropodach niewentylowany z warstwą konstrukcyjną w postaci stropu filigran gr. 18cm, 

warstwą spadkową i izolacją termiczną ze styropianu EPS100 gr. 22-45cm.  Warstwę dociskową 

wykonać z zaprawy cementowej gr. 5cm. Wzdłuż attyki wykonać dylatację gr. 5cm ze 

styropianu EPS100. Powierzchnię szlichty podzielić na oddylatowane pola o wymiarach max. 

6,00x6,00m.  
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Na szlichcie wykonać dwuwarstwowe pokrycie papowe o  klasie odporności ogniowej 

min. RE30 z pap modyfikowanych SBS  np.  papa podkładowa FireSmart Duo Baza + papa 

zgrzewalna FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS.  

 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej gr. 0,7mm, powlekanej. Połączenia 

poprzeczne obróbek attyki części rozbudowywanej wykonać na rąbek pojedynczy stojący. 

Obróbki dachu łączyć na rąbek pojedynczy leżący. 

 

Sufity podwieszone 

W pomieszczeniach określonych w części graficznej wykonać sufity podwieszane w 

systemie RIGIPS. System RIGIPS 4.05.24 z płytą gipsowo-kartonową (GKB) gr. 12,5mm oraz płytą 

GKBI gr. 12,5mm. System RIGIPS CASOPRANO 4.07.70 z płytą CASOPRANO CASOBIANCA  

 

Orynnowanie 

Orynnowanie (rury spustowe Ø90mm) w systemowe np. NIAGARA firmy PRUSZYŃSKI. 

Blacha stalowa ocynkowana, obustronnie powlekana powłoką poliuretanową (50µm). Rynna 

leżąca w formie koryta odpływowego  szer. 20cm z blachy ocynkowanej wyłożonej papą 

zgrzewaną modyfikowaną SBS. Połączenie z rurą spustową za pomocą skrzynki zlewowej. 

Przejście sztucera przez ścianę wykonać w rurze osłonowej. 

 

Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne  

Drzwi DZ1 

Drzwi zewnętrzne PVC  

 antywłamaniowe, 

 elektrozaczep, 

 samozamykacz, 

 Szyba P2, 

 pochwyt, 

 dwa zamki, 

 U max dla drzwi ≤1,5W/m2, 

 kolor: bazaltowy szary wg wzornika firmy DRUTEX. 

 

Zestaw Z4 

Drzwi zewnętrzne 

 okucia podnoszono-przesuwne, 

 niski próg aluminiowy, 

 7-komorowy profil klasy A, 

 kolor: biały, 

 U max dla drzwi ≤1,5/m2. 

 

Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne pełne DECO wzór 00  

 ościeżnica regulowana system POL-SKONE, 

 szyld Agosto, 

 laminowane kolor "Dąb" wg wzornika firmy POL-SKONE. 

Drzwi wewnętrzne PVC 

 drzwi pełne, 

 tuleje wentylacyjne, 

 kolor biały. 
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Zestaw Z1 

Drzwi wewnętrzne  

 zestaw wewnętrzny wykonany z PVC, 

 szyba P2, 

 pochwyt, 

 kolor: biały 

 

Zestaw Z2 

Drzwi wewnętrzne  

 zestaw wewnętrzny wykonany z PVC, 

 szyba P2, 

 pochwyt, 

 kolor: biały 

 

Zestaw Z3 

Drzwi wewnętrzne  

 okucia podnoszono-przesuwne, 

 niski próg aluminiowy, 

 7-komorowy profil klasy A, 

 kolor: biały 

 

Stolarka okienna 

 Okna PVC z szybą jednomorową, o współczynniku U (dla okna) ≤1,5W/m2. Okna 

oznaczone na rysunku symbolem O1, O2, O3, O5, O6 wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne 

typ EXR i EMM. Okna oznaczone symbolem O8 wyposażyć w okucia umożliwiające 

współpracę z instalacją oddymiania klatki schodowej (otwieranie na zewnątrz). W 

stropodachu zamontować klapę oddymiającą 100x200cm o powierzchni czynnej - 1,15m², 

oraz wyłaz dachowy 100x100cm na podstawie skośnej wraz z kopułą. 

 

Tynki wewnętrzne 

W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat. III z gładzią gipsową, w 

pozostałych pomieszczeniach maszynowe tynki gipsowe wykończone na gładko. Istniejące 

tynki w piwnicy należy skuć i wykonać ponownie w formie tynków cementowo-wapiennych 

kat. III z gładzią cementową.  

Istniejące tynki na pozostałych kondygnacjach należy sprawdzić pod kątem 

przyczepności do podłoża. W przypadku stwierdzenia niewystarczającej przyczepności, tynki 

skuć. Ubytki w tynku uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na istniejących tynkach 

wykonać gładź gipsową. 

 

Okładziny wewnętrzne 

W pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza kuchennego i pomieszczeniu 

technicznym pompy ciepła wykonać okładzinę z płytek ceramicznych na pełną wysokość 

pomieszczenia. Na klatce schodowej, w pomieszczeniu szatni i komunikacji wykonać okładzinę 

z tynku mozaikowego.  

 

Powłoki malarskie 

Powłokę malarską wykonać hydrofobową hipoalergiczną farbą lateksową do wnętrz. 

 

 

 

 

 



 

  

www.paliga.com.pl   

 

Opaska grysowa 

Wokół budynku należy wykonać opaskę grysową szerokości 30cm. Stosować obrzeża 

betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej. Przestrzeń między obrzeżem a ścianą wypełnić 

warstwą piasku gr. 10cm, ułożyć geowłókninę i wypełnić grysem granitowym lub marmurowym 

o frakcji ok. 5-10mm. 

 

2.7.10  IZOLACJE TERMICZNE 

 stropodach – styropian EPS 100-038 gr. 10,0 i 12,0cm, kliny styropianowe  gr. 1,0-23,0cm  

max l=0,04 W/m*K; 

 ściana zewnętrzna - styropian EPS70 gr. 16,0cm, max l=0,036 W/m*K; 

 cokół – styropian EPS100 gr. 20,0cm,  max l=0,04 W/m*K; 

 ściana piwnicy – styropian wodoodporny HYDROSTYR gr. 12,0cm  max l=0,036 W/m*K; 

 posadzka na gruncie – styropian EPS100 gr. 12,0cm, max l=0,04 W/m*K. 

 

 

2.7.11 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Stosować wyłącznie produkty nie zawierające rozpuszczalników organicznych 

a) przeciwwilgociowe poziome: 

 izolacja w podłodze na gruncie - folia polietylenowa gr. 0,3mm, papa zgrzewalna 

podkładowa modyfikowana SBS; 

 izolacja podłogi na parterze - Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, folia 

PE, folia w płynie w pomieszczeniach mokrych; 

 izolacja podłogi na piętrach - folia PE, folia w płynie w pomieszczeniach mokrych; 

 izolacja stropodachu - papa zgrzewalna FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS, papa 

podkładowa FireSmart Duo Baza; 

b) przeciwwilgociowe pionowe: 

 izolacja pionowa ścian fundamentowych – Środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL 

rozcieńczony wodą 1:1, hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WL. 

 attyka - papa zgrzewalna FireSmart Duo Top, papa podkładowa FireSmart Duo Baza; 

 

2.7.12 Dźwig osobowy 

W budynku zaprojektowano platformę dla osób niepełnosprawnych CIBES A 7000 o 

następujących parametrach: 

 producent - CIBES HISS AB Szwecja 

 udźwig - 400kg lub 4 osoby 

 prędkość - 9m / min (0,15m/s) 

 ilość przystanków / dojść - 5p/6d przelot pod kątem 90 stopni 

 Drzwi na przystankach - drzwi szklone wykonane z aluminium anodowanego, drzwi 

 typu AL3 (EI 30) 

 kolor szybu - szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006, szyb z paneli pełnych, 

 szyb wykonany z - ściana A - 4 szt. drzwi, panele pełne; ściana B - 1 szt. drzwi, panele 

 pełne; ściana C - panele pełne, 1 szt. drzwi. 

 

2.7.13 Sposób budowy, a ochrona interesów osób trzecich 

 Projektowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz ze użytkowania na żłobek nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 
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2.7.14 Obszar oddziaływania budynku  

 Obszar oddziaływania budynku ogranicza się do działki nr 268/3 we Wtelnie. 

 

2.8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO 

Zakres opracowania obejmuje: 

 instalację grzewczą ze źródłem w postaci pompy ciepła, 

 instalację wodociągową, 

 instalację kanalizacji sanitarnej, 

 instalację wentylacji mechanicznej, 

 instalację elektryczną, 

 instalację fotowoltaiczną, 

 instalacje teletechniczne. 

 

2.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

2.9.1 Bilans   mocy   urządzeń   elektrycznych   oraz   urządzeń  zużywających   inne   rodzaje   

energii,   stanowiących  jego  stałe   wyposażenie budowlano-instalacyjne,   z   wydzieleniem   

mocy   urządzeń   służących   do   celów   technologicznych   związanych   z   przeznaczeniem 

budynku: 

 

Pi = 52,5kW 

k  =  0,75 

Ps = 40kW 

 

Pi – moc zainstalowana 

k – współczynnik jednoczesności 

Ps – moc szczytowa obliczeniowa 

 

2.9.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych    

 

 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. Uc 
[W/m

2
•K] 

Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m

2
•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna 
S. 2 

PIĘTRO 
0,17 0,25 Tak 

2 Ściana zewnętrzna S. PŁYTKI 0,16 0,25 Tak 

3 Ściana zewnętrzna S. TYNK 0,19 0,25 Tak 

4 Ściana zewnętrzna S. COKÓŁ 0,16 0,25 Tak 

II. Przegrody ściany na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. Uc 
[W/m

2
•K] 

Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m

2
•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana na gruncie 
S. 

PIWNICY 
0,22 Brak wymagań Tak 

III. Przegrody strop zewnętrzny 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. Uc 
[W/m

2
•K] 

Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m

2
•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Strop zewnętrzny STZ 1 0,16 0,20 Tak 
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IV. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. Uc 
[W/m

2
•K] 

Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m

2
•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak 

V. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. Uc 
[W/m

2
•K] 

Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m

2
•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 25 1,72 - Tak 

2 Ściana wewnętrzna SW 12 2,42 - Tak 

VI. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. Uc 
[W/m

2
•K] 

Wsp.Uc wg WT 
2014 [W/m

2
•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Strop wewnętrzny 
STROP NAD 
PARTEREM 0,59 Brak wymagań Tak 

2 Strop wewnętrzny 
STROP NAD 

PIWNICĄ 0,56 Brak wymagań Tak 

 

Parametry przegród przezroczystych 

VIII. Okna zewnętrzne 

Lp. 
Nazwa 

przegrody 
Symbol 

Wsp. U 
[W/m

2
K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT 2014 
[W/m

2
•K] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek 
spełniony 

Umax g 

1 
Okno 

zewnętrzne 
O6 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

2 
Okno 

zewnętrzne 
O3 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

3 
Okno 

zewnętrzne 
O4 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

4 
Okno 

zewnętrzne 
O5 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

5 
Okno 

zewnętrzne 
O1 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

6 
Okno 

zewnętrzne 
O2 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

7 
Okno 

zewnętrzne 
O7 0,70 0,75 1,30 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

 

2.9.3 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej   

Całość budynku 

Nazwa źródła Pompa ciepła 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia słoneczna 

Współczynnik WH 0,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 
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Energia użytkowa QH,nd 9177,25 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie (35/28oC) 

Sprawność wytwarzania H,g 4,00 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku 
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem 
dwustawnym lub proporcjonalnym P 

Sprawność regulacji H,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

Sprawność przesyłu H,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o 
parametrach 55/45°C w przestrzeni 
ogrzewanej 

Sprawność akumulacji H,s 0,95 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 

H,tot 

3,25 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 415,52 kWh/rok 
 

2.9.4 Parametry sprawności energetycznej systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

Nazwa źródła Pompa ciepła 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia słoneczna 

Współczynnik WW 0,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 3443,22 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, 
napędzana elektrycznie 

Sprawność wytwarzania W,g 3,00 - 

Wybrany wariant przesyłu 

Centralne podgrzewanie wody — systemy z 
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami 
instalacyjnymi i przewodami 
rozprowadzającymi izolowanymi 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 

Sprawność przesyłu W,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wyprodukowany po 2005 r. 

Sprawność akumulacji W,s 0,85 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 

W,tot 

1,79 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 40,07 kWh/rok 



 

  

www.paliga.com.pl   

 

2.9.5 Parametry sprawności energetycznej systemu oświetlenia 

Całość budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło światła 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa El,i% 7006,00 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 409,35 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 

 

2.9.6 Sprawdzenie warunku powierzchni okien  

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 [W/m

2
•K] 

A0 = 0,00m
2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich 
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian 

zewnętrznych 
Az = 393,60m

2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 4,05m
2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 59,16m
2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony 

 

 

2.9.7 Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m
 2
•K)] 

fRsi [W/(m
 

2
•K)] 

fRsi>fRsi,max [W/(m
 

2
•K)] 

Warunek 

1 Ściana zewnętrzna 
S 2 

PIĘTRO 
0,17 0,978 0,978 > 0,714 Spełniony 

2 Ściana zewnętrzna 
S 

PŁYTKI 
0,16 0,980 0,980 > 0,714 Spełniony 

3 Ściana zewnętrzna S TYNK 0,19 0,975 0,975 > 0,714 Spełniony 

4 Ściana na gruncie 
S 

PIWNIC
Y 

0,22 0,971 0,971 > 0,844 Spełniony 

5 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,844 Spełniony 
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6 Ściana zewnętrzna 
S 

COKÓŁ 
0,16 0,979 0,979 > 0,714 Spełniony 

7 Strop zewnętrzny STZ 1 0,16 0,979 0,979 > 0,714 Spełniony 

 

2.9.8 Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

Całość budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Pompa ciepła 2826,62 0,00 

Suma 2826,62 0,00 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Pompa ciepła 1928,97 120,20 

Suma 1928,97 120,20 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło światła 7006,00 21018,00 

Suma 7006,00 21018,00 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 21138,20 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 29,85 kWh/(m
2
•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia EP=QP/Af 

51,64 kWh/(m
2
•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 409,35 m
 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej 

EPH+W 65,00 kWh/(m
 2
•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby oświetlenia 

Δ EPL 50,00 kWh/(m
 2
•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego 
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, 
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 115,00 kWh/(m
 2
•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m
2
•rok)  EPmax kWh/(m

 2
•rok) Uwagi 

51,64 < 115,00 Warunek spełniony 
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2.10  DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

2.10.1 Zapotrzebowanie i jakość wody 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r.) zapotrzebowanie 

wody kształtuje się na poziomie :  

 130 dm3/dobę na jedno dziecko, 

 15 dm3/dobę na jednego pracownika.  

 Woda przeznaczona do spożycia musi spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, Poz. 417 z 2007 r.) 

2.10.2 Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

 Ilość odprowadzanych ścieków kształtuje się na poziomie planowanego 

zapotrzebowania na wodę. Wytwarzane będą głównie ścieki bytowe powstające na skutek 

funkcjonowania żłobka. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 

200.  

2.10.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się 

 W przebudowywanym budynku zaprojektowano instalację grzewczą w oparciu o 

pompę ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem ekologicznym, wielkość emisji substancji 

szkodliwych znajduje się poniżej wartości granicznych.  

2.10.4 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 W efekcie funkcjonowania żłobka w przebudowywanym budynku  wytwarzane będą 

odpady komunalne. Zakłada się średnią ilość odpadów komunalnych na poziomie 

200kg/osobę/rok. Zdecydowana większość odpadów przewidziana jest do segregacji w 

ramach umowy podpisanej z odbiorcą odpadów. 

2.10.5 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania 

 Zastosowane przegrody zewnętrzne obiektu budowlanego posiadają izolacyjność 

akustyczną R’A2 > 30dB. Wskutek użytkowania zgodnie z funkcją usługową nie zakłada się 

powstawania hałasu uciążliwego dla otoczenia. 

 Przebudowywany budynek nie będzie generował drgań ani promieniowania.  

2.10.6 Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

 Projektowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-

usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek nie wpłynie negatywnie na 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. W ramach 

zagospodarowania terenu do wycinki przeznaczono kilka drzew, na których wycinkę inwestor 

otrzymał zgodę. 

 Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk ptaków i 

innych gatunków chronionych. 

 

2.11 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Z racji zastosowania w projektowanym budynku żłobka wysokoefektywnych 

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło takich jak pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne nie ma potrzeby przeprowadzania analizy racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 
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2.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

2.12.1 Charakterystyczne parametry budynku 

Oznaczenie Opis 
Stan  

istniejący 
Stan projektowany 

(Pz) Powierzchnia zabudowy budynku: 128.21 m2 132.55 m2 

 Powierzchnia schodów i podjazdu: 7.75 m2 65.07 m2 

(Pc) Powierzchnia całkowita: 528.60 m2 529.28 m2 

 - piwnica 125.38 m2 131.63 m2 

 - parter 141.68 m2 132.55 m2 

 - I piętro 133.82 m2 132.55 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) 127.72 m2 132.55 m2 

(Pu)=(Pp+Pd) Powierzchnia użytkowa: 143.27 m2 296.11 m2 

 - piwnica 0.00 m2 60.92 m2 

 - parter 69.26 m2 78.83 m2 

 - I piętro 74.01 m2 78.76 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 77.60 m2 

(Pp) Powierzchnia użytkowa podstawowa: 119.57 m2 209.41 m2 

 - piwnica 0.00 m2 0.00 m2 

 - parter 62.09 m2 70.60 m2 

 - I piętro 57.48 m2 70.53 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 68.28 m2 

(Pd) Powierzchnia użytkowa pomocnicza: 23.70 m2 86.70 m2 

 - piwnica 0.00 m2 60.92 m2 

 - parter 7.17 m2 8.23 m2 

 - I piętro 16.53 m2 8.23 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 9.32 m2 

(Pg) Powierzchnia usługowa: 92.57 m2 5.38 m2 

 - piwnica 86.21 m2 5.38 m2 

 - parter 0.00 m2 0.00 m2 

 - I piętro 6.36 m2 0.00 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 0.00 m2 

(Pr) Powierzchnia ruchu 49.49 m2 98.98 m2 

 - piwnica 8.08 m2 28.33 m2 

 - parter 26.07 m2 21.03 m2 

 - I piętro 15.34 m2 21.03 m2 

 - II piętro (dawniej poddasze) nieużytkowe 28.59 m2 

 Kubatura 1361.82 m3 1716.88 m3 

 Wysokość budynku 12.00 m 11,82 m 

 Długość budynku 12,40 m 12,60 m 

 Szerokość budynku 10,30 m 10,52 m 

 Liczba kondygnacji nadziemnych 2+poddasze 3 

 Liczba kondygnacji podziemnych 1 1 

 Kąt nachylenia połaci dachowej 42° 
Stropodach o 

spadku 5% (2,7°) 

 

Budynek objęty opracowaniem zaliczono do budynków niskich „N” (wysokość < 12,0m). 

 

2.12.2 Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek zaliczono do kategorii ZLII zagrożenia ludzi.  

 

2.12.3 Klasa odporności pożarowej 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 

15 czerwca 2002 r.) §212 ustęp 2, 3 i 4, budynek zaliczono do klasy „B” odporności pożarowej. 
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2.12.4 Podział obiektu na strefy pożarowe  

W budynku wydzielono jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni 430,10 m2. 

Dopuszczalna wielkość stref pożarowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §227 ustęp 1  wynosi odpowiednio  

5000m2. 

 

2.12.5 Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku 

Elementy konstrukcyjne 
Klasa odporności ogniowej 

Projektowana Wymagana 

K
o

n
d

y
g

n
a

c
je

 

n
a

d
zi

e
m

n
e

 

Ściany zewnętrzne  z cegły pełnej gr. 38cm 

(piwnica, parter. I piętro) 
REI240 REI120 

Ściany zewnętrzne  z cegły silikatowej 

gr. 24cm (II piętro) 
REI240 REI120 

Strop gęstożebrowy typu Teriva REI60 REI60 

Konstrukcja dachu 

(stropodach z płyt filigran) 
R60 R30 

Ściana wewnętrzna EI30 EI30 

Przekrycie dachu RE30 RE30 

 

Wszystkie elementy budynku należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do poziomu NRO. 

 

2.12.6 Pomieszczenia zagrożone wybuchem 

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

2.12.7  Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń  

Drogi i kierunki ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą: PN-92/N-01256/02 

„Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”. Lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego wykonać 

wg normy: PN-92/N-01256/01 „Ochrona przeciwpożarowa”. Oznakować należy również 

przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

 

2.12.8 Oświetlenie ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w 

oświetlenie ewakuacyjne. 

 

2.12.9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych  

Instalacje użytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) 

muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów 

zagrożonych pożarem. Obiekt wyposażyć należy w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

umieszczone w pobliżu głównego wejścia lub złącza i odpowiednio oznakowane. 

 

2.12.10  Wyposażenie w hydranty wewnętrzne 

 Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) budynek wymaga instalacji do celów 

przeciwpożarowych.  
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 W budynku zaprojektowano trzy hydranty wewnętrzne 25 wnękowe z wężem 

półsztywnym 20m, z miejscem na gaśnicę - 25HP+GP-950-B.2025 zlokalizowane na klatce 

schodowej.  

 

2.12.11 Wyposażenie w gaśnice 

Obiekt powinien być wyposażony np. w gaśnice proszkowe typu GP6 ABC/E o łącznej 

zawartości środka gaśniczego równego 12 kg, spełniające wymagania Polskich Norm 

dotyczących gaśnic.  

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 

powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej 

stałym urządzeniem gaśniczym.  

Gaśnice umieścić w szafkach hydrantowych zlokalizowanych na parterze, piętrze i 

poddaszu wg części rysunkowej. Warunki rozmieszczenia gaśnic: w miejscach łatwo 

dostępnych i widocznych, odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może 

przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m oraz do gaśnic 

powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
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Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 

zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy; 

 Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane; 

 W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność; 

 Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie 

BIOZ; 

 Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi 

Normami; 

 Wszystkie wyroby budowlane użyte do budowy obiektu muszą posiadać dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). 

Użyte w projekcie materiały i technologie konkretnych producentów nie są 

obowiązkowe. Dopuszcza się użycia materiałów i technologii równoważnych o nie 

gorszych parametrach technicznych i jakościowych. W takim wypadku wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty lub projekt zastępczy uwzględniający 

proponowane zmiany. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

Fot.1 Elewacja Północno-wschodnia i południowo-wschodnia 

 

Fot.2 Elewacja południowo-wschodnia 
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Fot.3 Elewacja południowo-zachodnia 

 

Fot.4 Elewacja Północno-wschodnia 
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Fot.5 Piwnica - pomieszczenie kotłowni 

 
Fot.6 Parter - komunikacja 
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Fot.7 Parter - gabinet lekarski 

 

Fot.8 Piętro - mieszkanie 
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Fot.9 Klatka schodowa 

 
Fot.10 Poddasze - Widok konstrukcji dachu 

 



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE 
 

Założenia konstrukcyjne: 

 I strefa wiatrowa, 

 III strefa śniegowa, 

 I kategoria geotechniczna, 

 głębokość przemarzania gruntu hz=1,0m. 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
0 

 

Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu z przegrodą lub attyką 

wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=96 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, 

h = 1,0 m -> C2=1,667)  [2,000kN/m2] 

2,00 1,50 3,00 

 : 2,00 1,50 3,00 

 

 

Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Ogniwa fotowoltaiczne   [0,200kN/m2] 0,20 1,30 0,26 

2.   Lepik, papa grub. 3 cm  [11,0kN/m3·0,03m] 0,33 1,30 0,43 

3.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 22 cm  

[1,0kN/m3·0,22m] 

0,22 1,30 0,29 

4.   Styropian grub. 12 cm  [0,45kN/m3·0,12m] 0,05 1,30 0,07 

5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm  [19,0kN/m3·0,01m] lub sufit 

podwieszany 

0,19 1,30 0,25 

 : 0,99 1,30 1,29 

 

 

Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-

23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,30 0,57 

2.   Warstwa cementowa grub. 6 cm  [21,0kN/m3·0,06m] 1,26 1,30 1,64 

3.   Styropian grub. 4 cm  [0,45kN/m3·0,04m] 0,02 1,30 0,03 

4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm  [19,0kN/m3·0,01m] lub sufit 

podwieszany 

0,19 1,30 0,25 

 : 1,91 1,30 2,48 

 

 

Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony grub. 18 

cm  [25,0kN/m3·0,18m] 

4,50 1,10 4,95 

 : 4,50 1,10 4,95 

 

 

Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Ciężar stropu Teriva 4.0/1   [2,640kN/m2] 2,64 1,10 2,90 

 : 2,64 1,10 2,90 

 

 

Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Ciężar stropu Teriva 4.0/2   [3,150kN/m2] 3,15 1,10 3,47 

 : 3,15 1,10 3,47 

 

 



Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, 

naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów 

przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny 

lub kondygnacje techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 2,80 

 : 2,00 1,40 2,80 

 

POZ.1.0 STROPY 

 

PIWNICA 

 

POZ.1.1.1 Strop gęstożebrowy nad piwnicą 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, 

naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów 

przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny 

lub kondygnacje techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 2,80 

2.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-

23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,30 0,57 

3.   Warstwa cementowa grub. 6 cm  [21,0kN/m3·0,06m] 1,26 1,30 1,64 

4.   Styropian grub. 4 cm  [0,45kN/m3·0,04m] 0,02 1,30 0,03 

5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm  [19,0kN/m3·0,01m] 0,19 1,30 0,25 

 : 3,91 1,35 5,28 

 

Przyjęto nad otworem rozbieranej klatki schodowej  stropy Teriva 4.0/1 (POZ.1.2.1) oraz Teriva 4.0/2 (POZ.1.1.1 oraz  

POZ.1.3.1) dla których maksymalne dopuszczalne obciążenia charakterystyczne ponad ciężar własny konstrukcji wynoszą  4,0 

kN/m2 > 3,91 kN/m2. 

 

PARTER 

 

POZ.1.2.1 Strop gęstożebrowy nad parterem 

 Patrz POZ.1.1.1. 

POZ.1.2.2 Płyta monolityczna w poziomie stropu nad I piętrem 

 Patrz POZ.1.3.2. 

 

I PIĘTRO 

 

POZ.1.3.1 Strop gęstożebrowy nad piętrem 

 Patrz POZ.1.1.1. 

POZ.1.3.2 Płyta monolityczna w poziomie stropu nad I piętrem 

 

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu   

[1,910kN/m2] 

1,91 1,30  --  2,48 

2.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu   [2,000kN/m2] 2,00 1,40  --  2,80 

3.   Płyta żelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10  --  2,75 

 : 6,41 1,25  8,03 

 

Schemat statyczny płyty: 

 

 

 Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 1,31 m 

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 1,14 m 

 qo = 8,03 

1,31
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Wyniki obliczeń statycznych: 

Kierunek x: 

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 0,18 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,14 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,14 kNm/m 

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 0,42 kNm/m 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 0,33 kNm/m 

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 4,58 kN/m 

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 2,86 kN/m 

Kierunek y: 

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 0,24 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,19 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,19 kNm/m 

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 0,55 kNm/m 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 0,44 kNm/m 

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 4,58 kN/m 

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 3,22 kN/m 

 

Dane materiałowe : 

Grubość płyty   10,0 cm 
Klasa betonu  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,22 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x    cnom,x = 20 mm 

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x    c`nom,x = 20 mm 

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y    cnom,y = 25 mm 

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y    c`nom,y = 25 mm 

 

Założenia obliczeniowe : 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 

 

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 

Kierunek x: 

Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,07 cm2/mb.  Przyjęto 6 co 25,0 cm o As = 1,13 cm2/mb   ( = 0,15%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 0,18 kNm/mb  <  MRd,x = 2,99 kNm/mb     (6,1%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Podpora: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,07 cm2/mb.   Przyjęto 6 co 25,0 cm o Asp = 1,13 cm2/mb   ( = 0,15%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 0,42 kNm/mb  <  MRd,x,p = 2,99 kNm/mb     (14,0%) 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 4,58 kN/mb    <    VRd1,x = 50,46 kN/mb     (9,1%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%) 

Kierunek y: 

Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,00 cm2/mb.  Przyjęto 6 co 25,0 cm o As = 1,13 cm2/mb   ( = 0,16%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 0,24 kNm/mb  <  MRd,y = 2,79 kNm/mb     (8,6%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Podpora: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,00 cm2/mb.   Przyjęto  6 co 25,0 cm o Asp = 1,13 cm2/mb   ( = 0,16%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 0,55 kNm/mb  <  MRd,y,p = 2,79 kNm/mb     (19,8%) 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 4,58 kN/mb    <    VRd1,y = 47,42 kN/mb     (9,7%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%) 

 

Ugięcie całkowite płyty: 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,03 mm < alim = 5,70 mm     (0,4%) 

 

Szkic zbrojenia: 

Kierunek x: 

 
   - krawędzie zamocowane 

 
Kierunek y: 

 
   

 

Nr 1   6   l = 1530 mm  szt. 6

1530

60

523

Nr 2   6 co 250 mm  l = 583 mm  szt. 2x5

Nr 3   6   l = 1360 mm  szt. 6

1360



 - krawędzie zamocowane 

 
 

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 
 

Wykaz zbrojenia 

 Średnica Długość Liczba 34GS 

Nr [mm] [cm] [szt.] 6 

1. 6 153 6 9,18 

2. 6 58 10 5,80 

3. 6 136 6 8,16 

4. 6 52 10 5,20 

 Długość wg średnic [m] 28,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 

 Masa wg średnic [kg] 6,3 

 Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 

 Razem [kg] 7 

 

II PIĘTRO 

 

POZ.1.4.1 Strop typu Filigran 

POZ.1.4.2 Strop typu Filigran 

POZ.1.4.3 Strop typu Filigran 

 Przewidziano wykonanie stropu prefabrykowanego typu Filigran nad pomieszczeniami II piętra. Grubość 

płyty 18cm. Parametry techniczne stropu według dokumentacji dostawcy stropu. 

 

POZ.1.4.4 Płyta monolityczna w poziomie stropodachu 

 

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg   

[1,000kN/m2] 

1,00 1,50  --  1,50 

2.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu   

[0,990kN/m2] 

0,99 1,31  --  1,30 

3.   Płyta żelbetowa grub.18 cm  4,50 1,10  --  4,95 

 : 6,49 1,19  7,75 
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Schemat statyczny płyty: 

 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 1,18 m 

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 1,80 m 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

Kierunek x: 

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 0,34 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,29 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,29 kNm/m 

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 0,76 kNm/m 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 0,64 kNm/m 

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 4,57 kN/m 

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 3,75 kN/m 

Kierunek y: 

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 0,15 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,12 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,12 kNm/m 

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 0,33 kNm/m 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 0,27 kNm/m 

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 4,57 kN/m 

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 2,86 kN/m 

 

Dane materiałowe : 

Grubość płyty   18,0 cm 

Klasa betonu  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x    cnom,x = 20 mm 

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x    c`nom,x = 20 mm 

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y    cnom,y = 25 mm 

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y    c`nom,y = 25 mm 

 

Założenia obliczeniowe : 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 

 

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 

Kierunek x: 

Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,57 cm2/mb.  Przyjęto 8 co 19,0 cm o As = 2,65 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 0,34 kNm/mb  <  MRd,x = 14,19 kNm/mb     (2,4%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Podpora: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,57 cm2/mb.   Przyjęto 8 co 19,0 cm o Asp = 2,65 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 0,76 kNm/mb  <  MRd,x,p = 14,19 kNm/mb     (5,3%) 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 4,57 kN/mb    <    VRd1,x = 116,74 kN/mb     (3,9%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%) 

 

 

Kierunek y: 

Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,49 cm2/mb.  Przyjęto 8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 0,15 kNm/mb  <  MRd,y = 13,05 kNm/mb     (1,1%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Podpora: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,49 cm2/mb.   Przyjęto  8 co 20,0 cm o Asp = 2,51 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 0,33 kNm/mb  <  MRd,y,p = 13,05 kNm/mb     (2,5%) 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 4,57 kN/mb    <    VRd1,y = 113,33 kN/mb     (4,0%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%) 

 

 qo = 7,75 
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Ugięcie całkowite płyty: 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,01 mm < alim = 5,90 mm     (0,1%) 

 

Szkic zbrojenia: 

Kierunek x: 

 
   - krawędzie zamocowane 

 
Kierunek y: 

 
   - krawędzie zamocowane 

 
 

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 
 

Wykaz zbrojenia 

 Średnica Długość Liczba 34GS 

Nr [mm] [cm] [szt.] 8 

1. 8 156 9 14,04 

2. 8 67 18 12,06 

3. 8 218 6 13,08 

4. 8 87 12 10,44 

 Długość wg średnic [m] 49,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 

 Masa wg średnic [kg] 19,6 

 Masa wg gatunku stali [kg] 20,0 

 Razem [kg] 20 

 

POZ.1.4.5 Płyta monolityczna w poziomie stropodachu 

 

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg   

[1,000kN/m2] 

1,00 1,50  --  1,50 

2.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu   

[0,990kN/m2] 

0,99 1,31  --  1,30 

3.   Płyta żelbetowa grub.18 cm  4,50 1,10  --  4,95 

 : 6,49 1,19  7,75 
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Schemat statyczny płyty: 

 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,18 m 

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 1,80 m 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

Kierunek x: 

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 0,42 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,36 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,36 kNm/m 

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 0,97 kNm/m 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 0,82 kNm/m 

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 6,97 kN/m 

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 4,36 kN/m 

Kierunek y: 

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 0,62 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,52 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,52 kNm/m 

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 1,43 kNm/m 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 1,20 kNm/m 

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 6,97 kN/m 

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 5,09 kN/m 

 

Dane materiałowe : 

Grubość płyty   18,0 cm 

Klasa betonu  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x    cnom,x = 20 mm 

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x    c`nom,x = 20 mm 

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y    cnom,y = 25 mm 

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y    c`nom,y = 25 mm 

 

Założenia obliczeniowe : 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 

 

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 

Kierunek x: 

Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,57 cm2/mb.  Przyjęto 8 co 19,0 cm o As = 2,65 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 0,42 kNm/mb  <  MRd,x = 14,19 kNm/mb     (3,0%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Podpora: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,57 cm2/mb.   Przyjęto 8 co 19,0 cm o Asp = 2,65 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 0,97 kNm/mb  <  MRd,x,p = 14,19 kNm/mb     (6,9%) 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 6,97 kN/mb    <    VRd1,x = 116,74 kN/mb     (6,0%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%) 

 

Kierunek y: 

Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,49 cm2/mb.  Przyjęto 8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 0,62 kNm/mb  <  MRd,y = 13,05 kNm/mb     (4,8%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Podpora: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,49 cm2/mb.   Przyjęto  8 co 20,0 cm o Asp = 2,51 cm2/mb   ( = 0,17%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 1,43 kNm/mb  <  MRd,y,p = 13,05 kNm/mb     (10,9%) 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 6,97 kN/mb    <    VRd1,y = 113,33 kN/mb     (6,2%) 

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%) 

Ugięcie całkowite płyty: 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,02 mm < alim = 9,00 mm     (0,3%) 
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Szkic zbrojenia: 

Kierunek x: 

 
   - krawędzie zamocowane 

 
Kierunek y: 

 
   - krawędzie zamocowane 

 
 

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

 
 

Wykaz zbrojenia 

 Średnica Długość Liczba 34GS 

Nr [mm] [cm] [szt.] 8 

1. 8 256 9 23,04 

2. 8 101 18 18,18 

3. 8 218 11 23,98 

4. 8 87 22 19,14 

 Długość wg średnic [m] 84,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 

 Masa wg średnic [kg] 33,3 

 Masa wg gatunku stali [kg] 34,0 

 Razem [kg] 34 

 

POZ.2.0 WIEŃCE 

 

PIWNICA 

 
0 

0 

POZ.2.1.1 Wieniec 24x34 ściany wewnętrznej w poziomie stropu nad piwnicą 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 24x34cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

109cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25).  

POZ.2.3.2 Wieniec 18x34 ściany szybu dźwigowego w poziomie stropu nad piwnicą 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 18x34cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

97cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25).  
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PARTER 

 

POZ.2.2.1 Wieniec 24x28 ściany wewnętrznej w poziomie stropu nad parterem 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 24x28cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

97cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25).  

POZ.2.2.2 Wieniec 18x28 ściany szybu dźwigowego w poziomie stropu nad parterem 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 18x28cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

85cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25).  

 

I PIĘTRO 

 

POZ.2.3.1 Wieniec 24x34 ściany wewnętrznej w poziomie stropu nad I piętrem 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 24x34cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

109cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25).  

POZ.2.3.2 Wieniec 18x34 ściany szybu dźwigowego w poziomie stropu nad I piętrem 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 18x34cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

97cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25).  

 

II PIĘTRO 

 

POZ.2.4.1 Wieniec obwodowy 24x24 ściany zewnętrznej stropu Filigran w poziomie stropodachu 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

89cm, stal A-0. Beton C25/30 (B30). Wieniec betonować razem ze stropem Filigran. 

POZ.2.4.2 Wieniec 24x24 ściany wewnętrznej stropu Filigran w poziomie stropodachu 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

89cm, stal A-0. Beton C25/30 (B30). Wieniec betonować razem ze stropem Filigran. 

POZ.2.4.3 Wieniec 24x22 na zwieńczeniu attyki 

 Wieniec żelbetowy o wymiarach 24x22cm. Zbrojenie podłużne: 4Ø12, stal A-III. Strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm dł. 

85cm, stal A-0. Beton C20/25 (B25). 

 

POZ.3.0 NADPROŻA 
0 

Podstawowe parametry techniczne belek nadprożowych L-19 

 

 

 

 

 



PIWNICA 

 

POZ.3.1.1 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie piwnicy, Ls=120cm 

 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 

 

Przypadek  P1: Obciążenia (f = 1,15) 

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 

Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,31 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 

A. 0,00 -- 30,22 0,00 0,00 

B. 1,44 30,22 -- 0,00 0,00 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Przypadek  P1: Obciążenia 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
 

Siły poprzeczne [kN]: 

 
 

Ugięcia [mm]: 

 
 

 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(3xL-19/N-150). 
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POZ.3.1.2 Nadproże drzwiowe w ścianie zewnętrznej w poziomie piwnicy, Ls=150cm 

 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 

 

Przypadek  P1: Obciążenia (f = 1,15) 

Schemat statyczny: 

 
 

Tablica obciążeń obliczeniowych 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 

A. 0,00 -- 23,54 0,00 0,00 

B. 1,74 23,54 -- 0,00 0,00 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Przypadek  P1: Obciążenia 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
 

Siły poprzeczne [kN]: 

 
 

Ugięcia [mm]: 

 
 

 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(3xL-19/N-180). 

 

POZ.3.1.3 Nadproże w szybie dźwigowym w poziomie piwnicy, Ls=150cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(2xL-19/N-180). 
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PARTER 

 

POZ.3.2.1 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie parteru, Ls=180cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła cementowa pełna) grub. 0,38 

m i szer.1,04 m  [22,000kN/m3·0,38m·1,04m] 

8,69 1,10  --  9,56 cała belka 

2.   Styropian grub. 16 cm i szer.160 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·1,60m] 

0,12 1,30  --  0,16 cała belka 

3.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.160 

cm  [22,0kN/m3·0,01m·1,60m] 

0,35 1,30  --  0,45 cała belka 

4.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 38 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,38m·0,34m] 

3,23 1,10  --  3,55 cała belka 

5.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.200 cm  

[2,640kN/m2·2,00m] 

5,28 1,10  --  5,81 cała belka 

6.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.200 cm  [1,910kN/m2·2,00m] 

3,82 1,30  --  4,97 cała belka 

7.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.200 

cm  [2,000kN/m2·2,00m] 

4,00 1,40  --  5,60 cała belka 

8.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 27,29 1,18  32,08  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 

 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 210cm 

(3xL-19/N-210). 
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POZ.3.2.2 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie parteru, Ls=120cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła cementowa pełna) grub. 0,38 

m i szer.1,04 m  [22,000kN/m3·0,38m·1,04m] 

8,69 1,10  --  9,56 cała belka 

2.   Styropian grub. 16 cm i szer.160 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·1,60m] 

0,12 1,30  --  0,16 cała belka 

3.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.160 

cm  [22,0kN/m3·0,01m·1,60m] 

0,35 1,30  --  0,45 cała belka 

4.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 38 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,38m·0,34m] 

3,23 1,10  --  3,55 cała belka 

5.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.100 cm  

[2,640kN/m2·1,00m] 

2,64 1,10  --  2,90 cała belka 

6.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.100 cm  [1,910kN/m2·1,00m] 

1,91 1,30  --  2,48 cała belka 

7.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.100 

cm  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 cała belka 

8.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 20,74 1,15  23,89  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(3xL-19/N-150). 
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POZ.3.2.3 Nadproże drzwiowe w ścianie zewnętrznej w poziomie parteru, Ls=150cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła cementowa pełna) grub. 0,38 

m i szer.1,44 m  [22,000kN/m3·0,38m·1,44m] 

12,04 1,10  --  13,24 cała belka 

2.   Styropian grub. 16 cm i szer.200 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·2,00m] 

0,14 1,30  --  0,18 cała belka 

3.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.200 

cm  [22,0kN/m3·0,01m·2,00m] 

0,44 1,30  --  0,57 cała belka 

4.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 38 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,38m·0,34m] 

3,23 1,10  --  3,55 cała belka 

5.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.136 cm  

[2,640kN/m2·1,36m] 

3,59 1,10  --  3,95 cała belka 

6.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.136 cm  [1,910kN/m2·1,36m] 

2,60 1,30  --  3,38 cała belka 

7.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.136 

cm  [2,000kN/m2·1,36m] 

2,72 1,40  --  3,81 cała belka 

8.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 26,56 1,15  30,67  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(3xL-19/N-180). 

 

POZ.3.2.4 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie klatki schodowej parteru, Ls=140cm 

 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(3xL-19/N-180). 
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POZ.3.2.5 Nadproże drzwiowe w ścianie wewnętrznej w poziomie parteru, Ls=102cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(2xL-19/N-150). 

POZ.3.2.6 Nadproże w szybie dźwigowym w poziomie parteru, Ls=150cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(2xL-19/N-180). 

POZ.3.2.7 Nadproże wejścia do platformy dźwigowej w ścianie zewnętrznej, w poziomie parteru, Ls=190cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła cementowa pełna) grub. 0,38 

m i szer.2,00 m  [22,000kN/m3·0,38m·2,00m] 

16,72 1,10  --  18,39 cała belka 

2.   Styropian grub. 16 cm i szer.200 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·2,00m] 

0,14 1,30  --  0,18 cała belka 

3.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.200 

cm  [22,0kN/m3·0,01m·2,00m] 

0,44 1,30  --  0,57 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 19,10 1,11  21,13  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 240cm 

(3xL-19/N-240). 
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POZ.3.2.8 Nadproże nad otworem drzwiowym, hydrantem i rozdzielaczem w poziomie parteu, Ls=204cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.2,64 m  [1,910kN/m2·2,64m] 

5,04 1,30  --  6,55 cała belka 

2.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.2,64 m  

[2,640kN/m2·2,64m] 

6,97 1,10  --  7,67 cała belka 

3.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.2,64 

m  [2,000kN/m2·2,64m] 

5,28 1,40  --  7,39 cała belka 

4.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 2,90 m  szer.0,12 m  

[0,821kN/m2·0,12m] 

0,10 1,20  --  0,12 cała belka 

5.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,19m·25,0kN/m3] 1,14 1,10  --  1,25 cała belka 

 : 18,53 1,24  22,99  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

DANE MATERIAŁOWE: 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 270cm 

(2xL-19/N-270). 
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I PIĘTRO 

 

POZ.3.3.1 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie I piętra, Ls=180cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 0,24 m i szer.0,92 

m  [7,500kN/m3·0,24m·0,92m] 

1,66 1,10  --  1,83 cała belka 

2.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.80 cm  [1,0kN/m3·0,14m·0,80m] 

0,11 1,30  --  0,14 cała belka 

3.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.80 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·0,80m] 

0,10 1,30  --  0,13 cała belka 

4.   Styropian grub. 16 cm i szer.75 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·0,75m] 

0,05 1,30  --  0,07 cała belka 

5.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.75 cm  

[22,0kN/m3·0,01m·0,75m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

6.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 38 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,38m·0,34m] 

3,23 1,10  --  3,55 cała belka 

7.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.200 cm  

[3,150kN/m2·2,00m] 

6,30 1,10  --  6,93 cała belka 

8.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.200 cm  [1,910kN/m2·2,00m] 

3,82 1,30  --  4,97 cała belka 

9.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.200 

cm  [2,000kN/m2·2,00m] 

4,00 1,40  --  5,60 cała belka 

10.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 21,24 1,20  25,41  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 210cm 

(3xL-19/N-210). 
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POZ.3.3.2 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie I piętra, Ls=120cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 0,24 m i szer.0,92 

m  [7,500kN/m3·0,24m·0,92m] 

1,66 1,10  --  1,83 cała belka 

2.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.80 cm  [1,0kN/m3·0,14m·0,80m] 

0,11 1,30  --  0,14 cała belka 

3.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.80 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·0,80m] 

0,10 1,30  --  0,13 cała belka 

4.   Styropian grub. 16 cm i szer.75 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·0,75m] 

0,05 1,30  --  0,07 cała belka 

5.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.75 cm  

[22,0kN/m3·0,01m·0,75m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

6.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 38 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,38m·0,34m] 

3,23 1,10  --  3,55 cała belka 

7.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.136 cm  

[3,150kN/m2·1,36m] 

4,28 1,10  --  4,71 cała belka 

8.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.136 cm  [1,910kN/m2·1,36m] 

2,60 1,30  --  3,38 cała belka 

9.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.136 

cm  [2,000kN/m2·1,36m] 

2,72 1,40  --  3,81 cała belka 

10.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 16,72 1,19  19,81  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(3xL-19/N-150). 
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POZ.3.3.3 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie I piętra, Ls=140cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 0,24 m i szer.0,92 

m  [7,500kN/m3·0,24m·0,92m] 

1,66 1,10  --  1,83 cała belka 

2.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.80 cm  [1,0kN/m3·0,14m·0,80m] 

0,11 1,30  --  0,14 cała belka 

3.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.80 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·0,80m] 

0,10 1,30  --  0,13 cała belka 

4.   Styropian grub. 16 cm i szer.75 cm  

[0,45kN/m3·0,16m·0,75m] 

0,05 1,30  --  0,07 cała belka 

5.   Cegła cementowa pełna grub. 1 cm i szer.75 cm  

[22,0kN/m3·0,01m·0,75m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

6.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 38 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,38m·0,34m] 

3,23 1,10  --  3,55 cała belka 

7.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.136 cm  

[3,150kN/m2·1,36m] 

4,28 1,10  --  4,71 cała belka 

8.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.136 cm  [1,910kN/m2·1,36m] 

2,60 1,30  --  3,38 cała belka 

9.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.136 

cm  [2,000kN/m2·1,36m] 

2,72 1,40  --  3,81 cała belka 

10.   Ciężar własny belki  [0,38m·0,19m·25,0kN/m3] 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 16,72 1,19  19,81  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(3xL-19/N-180). 
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POZ.3.3.4 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie klatki schodowej I piętra, Ls=140cm 

 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(3xL-19/N-180). 

POZ.3.3.5 Nadproże drzwiowe w ścianie wewnętrznej w poziomie I piętra, Ls=102cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(2xL-19/N-150). 

POZ.3.3.6 Nadproże w szybie dźwigowym w poziomie I piętra, Ls=150cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(2xL-19/N-180). 

POZ.3.3.7 Nadproże nad otowrem drzwiowym, hydrantem i rozdzielaczem w poziomie I piętra, Ls=204cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.2,64 m  [1,910kN/m2·2,64m] 

5,04 1,30  --  6,55 cała belka 

2.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.2,64 m  

[3,150kN/m2·2,64m] 

8,32 1,10  --  9,15 cała belka 

3.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.2,64 

m  [2,000kN/m2·2,64m] 

5,28 1,40  --  7,39 cała belka 

4.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 2,90 m  szer.0,12 m  

[0,821kN/m2·0,12m] 

0,10 1,20  --  0,12 cała belka 

5.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,19m·25,0kN/m3] 1,14 1,10  --  1,25 cała belka 

 : 19,88 1,23  24,47  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z trzech belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 270cm 

(3xL-19/N-270). 
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II PIĘTRO 

 

POZ.3.4.1 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie II piętra, Ls=460cm 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.22 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,22m] 

1,32 1,10  --  1,45 cała belka 

2.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 24 cm i szer.48 

cm  [7,500kN/m3·0,24m·0,48m] 

0,86 1,10  --  0,95 cała belka 

3.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.140 cm  [1,0kN/m3·0,14m·1,40m] 

0,20 1,30  --  0,26 cała belka 

4.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.140 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·1,40m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

5.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.210 cm  [0,990kN/m2·2,10m] 

2,08 1,31  --  2,72 cała belka 

6.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.210 cm  

[4,500kN/m2·2,10m] 

9,45 1,10  --  10,40 cała belka 

7.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.210 cm  [1,000kN/m2·2,10m] 

2,10 1,50  --  3,15 cała belka 

8.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,58m·25,0kN/m3] 3,48 1,10  --  3,83 cała belka 

 : 19,66 1,17  22,98  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 11,33 MPa, fctd = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 
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Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 58,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 75,88 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,61%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 75,88 kNm  <  MRd = 139,13 kNm     (54,5%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)40,30 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)40,30 kN  <  VRd1 = 59,39 kN     (67,9%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 64,93 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 64,93 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,119 mm  <  wlim = 0,3 mm     (39,7%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 7,31 mm  <  alim = 5140/200 = 25,70 mm     (28,4%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 45,22 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 16 

1. 16 564 4   22,56 

2. 12 564 2  11,28  

3. 6 157 24 37,68   

 Długość ogólna wg średnic [m] 37,7 11,3 22,6 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8,4 10,0 35,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,4 45,7 

 Masa całkowita [kg] 55 

 

POZ.3.4.2 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie II piętra, Ls=180cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.22 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,22m] 

1,32 1,10  --  1,45 cała belka 

2.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 24 cm i szer.48 

cm  [7,500kN/m3·0,24m·0,48m] 

0,86 1,10  --  0,95 cała belka 

3.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.140 cm  [1,0kN/m3·0,14m·1,40m] 

0,20 1,30  --  0,26 cała belka 

4.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.140 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·1,40m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.24 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,24m] 

1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

6.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.210 cm  [0,990kN/m2·2,10m] 

2,08 1,31  --  2,72 cała belka 

7.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.210 cm  

[4,500kN/m2·2,10m] 

9,45 1,10  --  10,40 cała belka 

8.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.210 cm  [1,000kN/m2·2,10m] 

2,10 1,50  --  3,15 cała belka 

9.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,19m·25,0kN/m3] 1,14 1,10  --  1,25 cała belka 

 : 18,76 1,17  21,99  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 210cm 

(2xL-19/N-210). 

 

POZ.3.4.3 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie II piętra, Ls=120cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.22 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,22m] 

1,32 1,10  --  1,45 cała belka 

2.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 24 cm i szer.48 

cm  [7,500kN/m3·0,24m·0,48m] 

0,86 1,10  --  0,95 cała belka 

3.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.140 cm  [1,0kN/m3·0,14m·1,40m] 

0,20 1,30  --  0,26 cała belka 

4.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.140 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·1,40m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.24 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,24m] 

1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

6.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.100 cm  [0,990kN/m2·1,00m] 

0,99 1,31  --  1,30 cała belka 

7.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.100 cm  

[4,500kN/m2·1,00m] 

4,50 1,10  --  4,95 cała belka 

8.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.100 cm  [1,000kN/m2·1,00m] 

1,00 1,50  --  1,50 cała belka 

9.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,19m·25,0kN/m3] 1,14 1,10  --  1,25 cała belka 

 : 11,62 1,16  13,46  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(2xL-19/N-150). 

 

POZ.3.4.4 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie II piętra, Ls=140cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.22 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,22m] 

1,32 1,10  --  1,45 cała belka 

2.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 24 cm i szer.48 

cm  [7,500kN/m3·0,24m·0,48m] 

0,86 1,10  --  0,95 cała belka 

3.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 

14 cm i szer.140 cm  [1,0kN/m3·0,14m·1,40m] 

0,20 1,30  --  0,26 cała belka 

4.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o 

wilgotności 23% grub. 2 cm i szer.140 cm  

[6,0kN/m3·0,02m·1,40m] 

0,17 1,30  --  0,22 cała belka 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.24 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,24m] 

1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

6.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.150 cm  [0,990kN/m2·1,50m] 

1,49 1,31  --  1,95 cała belka 

7.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 18 cm i szer.150 cm  

[25,0kN/m3·0,18m·1,50m] 

6,75 1,10  --  7,43 cała belka 

8.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.150 cm  [1,000kN/m2·1,50m] 

1,50 1,50  --  2,25 cała belka 

9.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,19m·25,0kN/m3] 1,14 1,10  --  1,25 cała belka 

 : 14,87 1,17  17,34  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(2xL-19/N-180). 

 

POZ.3.4.5 Nadproże okienne w ścianie zewnętrznej w poziomie klatki schodowej II piętra, Ls=140cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(2xL-19/N-180). 

POZ.3.4.6 Nadproże drzwiowe w ścianie wewnętrznej w poziomie II piętra, Ls=102cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 150cm 

(2xL-19/N-150). 

POZ.3.4.7 Nadproże w szybie dźwigowym w poziomie II piętra, Ls=150cm 

 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 180cm 

(2xL-19/N-180). 

POZ.3.4.8 Nadproże nad otworem drzwiowym, hydrantem i rozdzielaczem w poziomie II piętra, Ls=208cm 

 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.105 cm  [0,990kN/m2·1,05m] 

1,04 1,31  --  1,36 cała belka 

2.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.105 cm  

[4,500kN/m2·1,05m] 

4,73 1,10  --  5,20 cała belka 

3.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.105 cm  [1,000kN/m2·1,05m] 

1,05 1,50  --  1,58 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,19m·25,0kN/m3] 1,14 1,10  --  1,25 cała belka 

 : 7,96 1,18  9,39  

 

 Zestawienie sił skupionych [kN]:  

Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 

1.   Reakcja z POZ.4.42   [15,620kN] 15,62 0,81 1,30  --  20,31 

 

Schemat statyczny belki 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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Ugięcia [mm]: 

 
 Zaprojektowano nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu „L” wysokości 19cm i długości 270cm 

(2xL-19/N-270). 

 

POZ.4.0 PODCIĄGI 

 

PIWNICA 

 

POZ.4.1.1 Usztywnienie poprzeczne w poziomie stropu nad piwnicą 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.1,00 m  [1,910kN/m2·1,00m] 

1,91 1,30  --  2,48 cała belka 

2.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.1,00 m  

[3,150kN/m2·1,00m] 

3,15 1,10  --  3,47 cała belka 

3.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,00 m  szer.1,00 m  

[0,849kN/m2·1,00m] 

0,85 1,20  --  1,02 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 1,80 1,30  --  2,34 cała belka 

 : 7,71 1,21  9,31  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Obciążenie użytkowe #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło A-B 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło B-C 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P4: Obciążenie użytkowe #3 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło C-D 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 
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Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 3,39 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,39 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (9,8%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)6,20 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)6,20 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (14,1%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 2,66 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,66 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,09 mm  <  alim = 1275/200 = 6,38 mm     (1,4%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 6,03 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)0,77 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,05 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)0,77 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (2,2%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)0,49 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)0,49 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,99 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,99 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (5,8%) 

 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)18,78 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)18,78 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (42,6%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,52 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)16,83 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)16,83 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)0,86 mm  <  alim = 2315/200 = 11,58 mm     (7,4%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 17,64 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora C: 

Zginanie: (przekrój d-d) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)20,99 kNm 
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Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,36 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)20,99 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (60,8%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)16,83 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)16,83 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,173 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,6%) 

 

Przęsło C - D: 

Zginanie: (przekrój e-e) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 18,43 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 18,43 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (53,4%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 26,14 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 26,14 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (59,2%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 14,76 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 14,76 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,143 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,7%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 7,67 mm  <  alim = 4280/200 = 21,40 mm     (35,8%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 23,55 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 152 2  3,04 

2. 16 695 2  13,90 

3. 16 799 2  15,98 

4. 16 125 2  2,50 

5. 6 101 40 40,40  

 Długość ogólna wg średnic [m] 40,4 35,5 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 9,0 56,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 9,0 56,0 

 Masa całkowita [kg] 65 

 

POZ.4.1.2 Usztywnienie poprzeczne w poziomie stropu nad piwnicą 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.1,00 m  [1,910kN/m2·1,00m] 

1,91 1,30  --  2,48 cała belka 

2.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.1,00 m  

[3,150kN/m2·1,00m] 

3,15 1,10  --  3,47 cała belka 

3.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,00 m  szer.1,00 m  

[0,849kN/m2·1,00m] 

0,85 1,20  --  1,02 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 1,80 1,30  --  2,34 cała belka 

 : 7,71 1,21  9,31  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Obciążenie użytkowe #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło A-B 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło B-C 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P4: Obciążenie użytkowe #3 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło C-D 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 
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Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,65 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,65 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (4,8%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)20,08 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)20,08 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (45,5%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,24 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)19,69 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)19,69 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)1,28 mm  <  alim = 2260/200 = 11,30 mm     (11,3%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 18,52 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)25,01 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,84 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)25,01 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (72,4%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)19,69 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)19,69 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,7%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 23,03 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 2,60 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 23,03 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (66,7%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 31,99 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 31,99 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (72,5%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 18,05 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 18,05 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,190 mm  <  wlim = 0,3 mm     (63,2%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 9,79 mm  <  alim = 4280/200 = 21,40 mm     (45,8%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 28,25 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
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SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
 

Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 685 4  27,40 

2. 6 101 34 34,34  

 Długość ogólna wg średnic [m] 34,4 27,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,6 43,2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,6 43,2 

 Masa całkowita [kg] 51 

 

POZ.4.1.3 Podciąg w ściannie wewnętrznej w poziomie stropu nad piwnicą, Ls=255cm 

 

SCHEMAT BELKI 

 
 

 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 

 

Przypadek  P1: Obciążenia (f = 1,15) 

Schemat statyczny: 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Przypadek  P1: Obciążenia 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 

Parametry analizy zwichrzenia: 

 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 

 - obciążenie działa w dół; 

 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 

 

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
Przekrój:  3 I 140, połączone spoinami ciągłymi 

                  Av = 23,9 cm2,  m = 42,9 kg/m 

                  Jx = 1719 cm4,  Jy = 1691 cm4,  J = 1520 cm6,  J = 4,68 cm4,  Wx = 246 cm3 

Stal:    St3 

 

Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,081)  MR = 57,11 kNm 

- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 298,53 kN 

 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 1,40 m (K1: 1,0·P1) 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 

 Moment maksymalny  Mmax = 28,95 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,507  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 2,80 m (K1: 1,0·P1) 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -41,36 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,139  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = (-)41,36 kN   <   Vo = 0,6·VR = 179,12 kN     warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 1,40 m (K1: 1,0·P1) 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,83 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 8,00 mm 

  fk,max = 5,83 mm  <   fgr = 8,00 mm     (72,9%) 
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POZ.4.1.4 Podciąg w ściannie wewnętrznej w poziomie stropu nad piwnicą, Ls=120cm 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 24 cm i szer.34 cm  

[25,0kN/m3·0,24m·0,34m] 

2,04 1,10  --  2,24 cała belka 

2.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,03 m  szer.0,12 m  

[0,858kN/m2·0,12m] 

0,10 1,20  --  0,12 cała belka 

3.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.3,30 

m  [2,000kN/m2·3,30m] 

6,60 1,40  --  9,24 cała belka 

4.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.3,30 m  

[3,150kN/m2·3,30m] 

10,39 1,10  --  11,43 cała belka 

5.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.3,30 m  [1,910kN/m2·3,30m] 

6,30 1,30  --  8,19 cała belka 

6.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,24m·25,0kN/m3] 1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

 : 26,87 1,22  32,81  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 11,33 MPa, fctd = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 
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Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 24,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 4,78 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,70 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,45%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,78 kNm  <  MRd = 15,31 kNm     (31,2%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)25,59 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)25,59 kN  <  VRd1 = 28,55 kN     (89,6%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,92 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,92 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,27 mm  <  alim = 1440/200 = 7,20 mm     (3,7%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 20,96 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)8,50 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,21 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,45%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)8,50 kNm  <  MRd = 15,31 kNm     (55,5%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)6,96 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)6,96 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,161 mm  <  wlim = 0,3 mm     (53,8%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 

1. 12 166 2  3,32 

2. 12 175 2  3,50 

3. 6 89 9 8,01  

 Długość ogólna wg średnic [m] 8,1 6,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,8 6,1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,8 6,1 

 Masa całkowita [kg] 8 

 

POZ.4.1.5 Podciąg w poziomie stropu nad piwnicą podparty słupem z POZ.5.1.2 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.2,74 m  [0,990kN/m2·2,74m] 

2,71 1,31  --  3,55 cała belka 

2.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.2,74 m  

[4,500kN/m2·2,74m] 

12,33 1,10  --  13,56 cała belka 

3.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.2,74 m  [1,910kN/m2·2,74m] 

5,23 1,30  --  6,80 cała belka 

4.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.2,74 m  

[3,150kN/m2·2,74m] 

8,63 1,10  --  9,49 cała belka 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 0,24 m i szer.0,34 m  

[25,0kN/m3·0,24m·0,34m] 

2,04 1,10  --  2,24 cała belka 

6.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.2,74 m  [1,910kN/m2·2,74m] 

5,23 1,30  --  6,80 cała belka 

7.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.2,74 m  

[2,640kN/m2·2,74m] 

7,23 1,10  --  7,95 cała belka 

8.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 0,24 m i szer.0,28 m  

[25,0kN/m3·0,24m·0,28m] 

1,68 1,10  --  1,85 cała belka 

9.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.2,74 m  [1,910kN/m2·2,74m] 

5,23 1,30  --  6,80 cała belka 

10.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.2,74 m  

[3,150kN/m2·2,74m] 

8,63 1,10  --  9,49 cała belka 

11.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 0,24 m i szer.0,34 m  

[25,0kN/m3·0,24m·0,34m] 

2,04 1,10  --  2,24 cała belka 

12.   Ciężar własny belki  [0,35m·0,40m·25,0kN/m3] 3,50 1,10  --  3,85 cała belka 

13.   Mur z drobnych elementów z betonu 

komórkowego odmiany 05 grub. 0,24 m i szer.8,86 

m  [7,500kN/m3·0,24m·8,86m] 

15,95 1,10  --  17,55 cała belka 

14.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,01 m i 

szer.19,00 m  [19,0kN/m3·0,01m·19,00m] 

3,61 1,30  --  4,69 cała belka 

 : 84,04 1,15  96,87  

1-1

Nr 1

Nr 2

2
4

24

2-2

Nr 1

Nr 2

2
4

24

Nr3   9 6  l=89

2
0

20

5

A B C

0,38 2,55 0,30 1,60 0,38



 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Śnieg 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.2,74 m  [2,000kN/m2·2,74m] 

5,48 1,50  --  8,22 cała belka 

 : 5,48 1,50  8,22  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P3: Użytkowe - II piętro 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.2,74 

m  [2,000kN/m2·2,74m] 

5,48 1,40  --  7,67 cała belka 

 : 5,48 1,40  7,67  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P4: Użytkowe - I piętro 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.2,74 

m  [2,000kN/m2·2,74m] 

5,48 1,40  --  7,67 cała belka 

 : 5,48 1,40  7,67  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P5: Użytkowe - Parter 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.2,74 

m  [2,000kN/m2·2,74m] 

5,48 1,40  --  7,67 cała belka 

 : 5,48 1,40  7,67  
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Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 35,0 cm,   h = 40,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 86,71 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 516 o As2 = 10,05 cm2 
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Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,79%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 86,71 kNm  <  MRd = 114,89 kNm     (75,5%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)155,59 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 10 co 110 mm na odcinku 99,0 cm przy 

prawej podporze oraz co 120 mm na pozostałej części przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)155,59 kN  <  VRd3 = 176,79 kN     (88,0%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 71,72 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 71,72 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm     (63,8%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 3,46 mm  <  alim = 2890/200 = 14,45 mm     (23,9%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 167,05 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,278 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,8%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)104,23 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,79%) 

Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As2 = 10,05 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)104,23 kNm  <  MRd = 114,89 kNm     (90,7%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)86,21 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)86,21 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,234 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,2%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19,42 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 516 o As2 = 10,05 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,79%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,42 kNm  <  MRd = 114,89 kNm     (16,9%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 112,40 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 10 co 120 mm na odcinku 72,0 cm przy 

lewej podporze oraz co 120 mm na pozostałej części przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 112,40 kN  <  VRd3 = 162,06 kN     (69,4%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,06 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)86,21 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)86,21 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)0,27 mm  <  alim = 1940/200 = 9,70 mm     (2,7%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 131,33 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,205 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,3%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 10 16 

1. 16 517 10  51,70 

2. 10 142 37 52,54  

 Długość ogólna wg średnic [m] 52,6 51,8 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 32,5 81,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 32,5 81,7 

 Masa całkowita [kg] 115 

 

POZ.4.1.6 Podciąg w ściannie wewnętrznej w poziomie stropu nad piwnicą, Ls=194cm 

 

SCHEMAT BELKI 

 
 

Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 

 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 

 

Przypadek  P1: Obciążenia (f = 1,30) 

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Przypadek  P1: Obciążenia 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 

Parametry analizy zwichrzenia: 

 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 

 - obciążenie działa w dół; 

 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 

 

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
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Przekrój:  2 I 200, połączone spoinami ciągłymi 

                  Av = 30,0 cm2,  m = 52,4 kg/m 

                  Jx = 4280 cm4,  Jy = 1587 cm4,  J = 10400 cm6,  J = 14,6 cm4,  Wx = 428 cm3 

Stal:    St3 

 

Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,079)  MR = 99,33 kNm 

- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 374,10 kN 

 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 0,95 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 

 Moment maksymalny  Mmax = 76,14 kNm 
 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,767  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 0,00 m 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 186,62 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,499  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 186,62 kN   <   Vo = 0,6·VR = 224,46 kN     warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 1,05 m 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,31 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 6,17 mm 

  fk,max = 3,31 mm  <   fgr = 6,17 mm     (53,7%) 

 

PARTER 

 
0 

POZ.4.2.1 Podciąg obciążony stropem w poziomie parteru 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.5,00 m  [1,910kN/m2·5,00m] 

9,55 1,30  --  12,42 cała belka 

2.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.5,00 m  

[2,640kN/m2·5,00m] 

13,20 1,10  --  14,52 cała belka 

3.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,00 m  szer.5,00 m  

[0,849kN/m2·5,00m] 

4,25 1,20  --  5,10 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,35m·0,40m·25,0kN/m3] 3,50 1,30  --  4,55 cała belka 

 : 30,50 1,20  36,59  

 

Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P2: Obciążenie użytkowe #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.5,00 

m  [2,000kN/m2·5,00m] 

10,00 1,40  --  14,00 przęsło A-B 

 : 10,00 1,40  14,00  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.5,00 

m  [2,000kN/m2·5,00m] 

10,00 1,40  --  14,00 przęsło B-C 

 : 10,00 1,40  14,00  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P4: Obciążenie użytkowe #3 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.5,00 

m  [2,000kN/m2·5,00m] 

10,00 1,40  --  14,00 przęsło C-D 

 : 10,00 1,40  14,00  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,88 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

3,70 4,19 3,37

A B C D

1
4
,0

0

1
4
,0

0

3,70 4,19 3,37

A B C D

1
4
,0

0

1
4
,0

0

3,70 4,19 3,37

A B C D

1
4
,0

0

1
4
,0

0



WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 35,0 cm,   h = 40,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 55,94 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 55,94 kNm  <  MRd = 94,47 kNm     (59,2%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)91,58 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 72,0 cm przy 

prawej podporze oraz co 120 mm na pozostałej części przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)91,58 kN  <  VRd3 = 104,29 kN     (87,8%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 44,34 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 44,34 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,143 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,8%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 3,91 mm  <  alim = 3700/200 = 18,50 mm     (21,1%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 88,01 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,178 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,2%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)83,18 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)83,18 kNm  <  MRd = 94,47 kNm     (88,1%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)66,38 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)66,38 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,5%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 43,01 kNm 

A

7
5
,2

3

4
8
,4

8

B

2
2
7
,1

8

1
5
8
,1

5

C

2
1
4
,7

7

1
4
7
,2

4

D

6
8
,1

2

4
2
,3

6

-74,55

55,94

-83,18

43,01

-83,18

45,86

-74,55

A B C D

75,23
111,12 107,36

-116,06 -107,42
-68,12

46,70

-91,58

86,64

-82,93

82,87

-39,59

A B C D

3,91

-0,03

2,93

-0,22

2,52

-0,08



Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 43,01 kNm  <  MRd = 94,47 kNm     (45,5%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 86,64 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach 

oraz co 120 mm w środku rozpiętości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 86,64 kN  <  VRd3 = 108,83 kN     (79,6%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 33,75 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 33,75 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,095 mm  <  wlim = 0,3 mm     (31,7%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 2,93 mm  <  alim = 4190/200 = 20,95 mm     (14,0%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 83,86 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,150 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,0%) 

 

Podpora C: 

Zginanie: (przekrój d-d) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)74,55 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)74,55 kNm  <  MRd = 94,47 kNm     (78,9%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)59,40 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)59,40 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,0%) 

 

Przęsło C - D: 

Zginanie: (przekrój e-e) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 45,86 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 45,86 kNm  <  MRd = 94,47 kNm     (48,5%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 82,87 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 72,0 cm przy 

lewej podporze oraz co 120 mm na pozostałej części przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 82,87 kN  <  VRd3 = 104,29 kN     (79,5%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 36,25 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 36,25 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,107 mm  <  wlim = 0,3 mm     (35,6%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 2,52 mm  <  alim = 3370/200 = 16,85 mm     (14,9%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 81,01 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,151 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,2%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

A B C D

4
0 +2,785

63 338 24 395 24 305 63

1

1

4 16

4 16

2

2

4 16

3

3

4 16

4

4

4 16

5

5

4 16

4 16

28 x 12 = 336 34 x 11,5 = 391 25 x 12 = 300

Nr5   4 16  l=730

730

Nr3   4 16  l=387

387

Nr4   4 16  l=584

584

Nr1   4 16  l=420

420

Nr2   4 16  l=437

437

Nr6   90 8  l=143

3
6

31

5



 
 

Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 8 16 

1. 16 420 4  16,80 

2. 16 437 4  17,48 

3. 16 387 4  15,48 

4. 16 584 4  23,36 

5. 16 730 4  29,20 

6. 8 143 90 128,70  

 Długość ogólna wg średnic [m] 128,7 102,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 50,8 161,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 50,8 161,6 

 Masa całkowita [kg] 213 

 

POZ.4.2.2 Usztywnienie poprzeczne w poziomie stropu nad I piętrem 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.1,00 m  [1,910kN/m2·1,00m] 

1,91 1,30  --  2,48 cała belka 

2.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.1,00 m  

[2,640kN/m2·1,00m] 

2,64 1,10  --  2,90 cała belka 

3.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,00 m  szer.1,00 m  

[0,849kN/m2·1,00m] 

0,85 1,20  --  1,02 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,24m·25,0kN/m3] 1,44 1,30  --  1,87 cała belka 

 : 6,84 1,21  8,28  
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Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Obciążenie użytkowe #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło A-B 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło B-C 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 24,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,86 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,82 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,81%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,86 kNm  <  MRd = 26,08 kNm     (7,1%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)19,61 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)19,61 kN  <  VRd1 = 39,37 kN     (49,8%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,40 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)15,01 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)15,01 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)1,28 mm  <  alim = 2310/200 = 11,55 mm     (11,1%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 15,65 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)18,81 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 316 o As = 6,03 cm2   ( = 1,22%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)18,81 kNm  <  MRd = 36,94 kNm     (50,9%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)15,01 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)15,01 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,120 mm  <  wlim = 0,3 mm     (39,9%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 16,76 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 2,48 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,81%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 16,76 kNm  <  MRd = 26,08 kNm     (64,3%) 
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Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 26,64 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 26,64 kN  <  VRd1 = 39,37 kN     (67,7%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 13,35 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,35 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm     (63,8%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 13,30 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (62,6%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 21,26 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
 

Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 690 4  27,60 

2. 16 350 1  3,50 

3. 6 89 48 42,72  

 Długość ogólna wg średnic [m] 42,8 31,2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 9,5 49,2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 9,5 49,2 

 Masa całkowita [kg] 59 
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I PIĘTRO 
 

POZ.4.3.1 Podciąg obciążony stropem w poziomie I piętra 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.3,50 m  [1,910kN/m2·3,50m] 

6,68 1,30  --  8,68 cała belka 

2.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.3,50 m  

[3,150kN/m2·3,50m] 

11,03 1,10  --  12,13 cała belka 

3.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,00 m  szer.3,50 m  

[0,849kN/m2·3,50m] 

2,97 1,20  --  3,56 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,35m·0,40m·25,0kN/m3] 3,50 1,30  --  4,55 cała belka 

 : 24,18 1,20  28,93  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Obciążenie użytkowe #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.3,50 

m  [2,000kN/m2·3,50m] 

7,00 1,40  --  9,80 przęsło A-B 

 : 7,00 1,40  9,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.3,50 

m  [2,000kN/m2·3,50m] 

7,00 1,40  --  9,80 przęsło B-C 

 : 7,00 1,40  9,80  
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Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P4: Obciążenie użytkowe #3 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.3,50 

m  [2,000kN/m2·3,50m] 

7,00 1,40  --  9,80 przęsło C-D 

 : 7,00 1,40  9,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 35,0 cm,   h = 40,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 42,49 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 42,49 kNm  <  MRd = 95,03 kNm     (44,7%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)70,00 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)70,00 kN  <  VRd1 = 81,89 kN     (85,5%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 33,88 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 33,88 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,092 mm  <  wlim = 0,3 mm     (30,8%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 2,76 mm  <  alim = 3700/200 = 18,50 mm     (14,9%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 67,72 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)63,52 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)63,52 kNm  <  MRd = 95,03 kNm     (66,8%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)50,98 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)50,98 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,166 mm  <  wlim = 0,3 mm     (55,2%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 32,41 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 32,41 kNm  <  MRd = 95,03 kNm     (34,1%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 66,07 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 66,07 kN  <  VRd1 = 81,89 kN     (80,7%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 25,59 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 25,59 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,052 mm  <  wlim = 0,3 mm     (17,2%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 1,93 mm  <  alim = 4190/200 = 20,95 mm     (9,2%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 64,42 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora C: 

Zginanie: (przekrój d-d) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)56,86 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)56,86 kNm  <  MRd = 95,03 kNm     (59,8%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)45,56 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)45,56 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,143 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,7%) 
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Przęsło C - D: 

Zginanie: (przekrój e-e) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 34,76 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 34,76 kNm  <  MRd = 95,03 kNm     (36,6%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 63,31 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 63,31 kN  <  VRd1 = 81,89 kN     (77,3%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 27,65 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 27,65 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,062 mm  <  wlim = 0,3 mm     (20,7%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 1,71 mm  <  alim = 3370/200 = 16,85 mm     (10,2%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 62,32 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 420 4  16,80 

2. 16 437 4  17,48 

3. 16 387 4  15,48 

4. 16 584 4  23,36 

5. 16 730 4  29,20 

6. 6 143 72 102,96  

 Długość ogólna wg średnic [m] 103,0 102,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 22,9 161,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 22,9 161,6 

 Masa całkowita [kg] 185 

 

POZ.4.3.2 Usztywnienie poprzeczne w poziomie stropu nad I piętrem 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.1,00 m  [1,910kN/m2·1,00m] 

1,91 1,30  --  2,48 cała belka 

2.   Tablica 7. Strop Teriva 4.0/2  szer.1,00 m  

[3,150kN/m2·1,00m] 

3,15 1,10  --  3,47 cała belka 

3.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 

ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 

kN/m2) wys. 3,00 m  szer.1,00 m  

[0,849kN/m2·1,00m] 

0,85 1,20  --  1,02 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 1,80 1,30  --  2,34 cała belka 

 : 7,71 1,21  9,31  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Obciążenie użytkowe #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło A-B 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 8. Obciążenie użytkowe stropu  szer.1,00 

m  [2,000kN/m2·1,00m] 

2,00 1,40  --  2,80 przęsło B-C 

 : 2,00 1,40  2,80  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,89 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,89 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (5,5%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)21,55 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)21,55 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (48,8%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,43 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)16,71 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)16,71 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)0,94 mm  <  alim = 2310/200 = 11,55 mm     (8,2%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 17,28 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)20,84 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,34 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)20,84 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (60,4%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)16,71 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)16,71 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,0%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 18,55 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 2,08 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 18,55 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (53,7%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 29,33 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 29,33 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (66,4%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 14,85 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 14,85 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,144 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,2%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 7,76 mm  <  alim = 4280/200 = 21,40 mm     (36,3%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 23,52 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 690 4  27,60 

2. 6 101 34 34,34  

 Długość ogólna wg średnic [m] 34,4 27,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,6 43,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,6 43,7 

 Masa całkowita [kg] 52 

 

II PIĘTRO 

 

POZ.4.4.1 Podciąg obciążony stropem w poziomie II piętra 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

Przypadek: P1: Obciążenie stałe 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 4. Warstwy wykończeniowe stropu  

szer.5,00 m  [1,910kN/m2·5,00m] 

9,55 1,30  --  12,42 cała belka 

2.   Tablica 6. Strop Teriva 4.0/1  szer.5,00 m  

[2,640kN/m2·5,00m] 

13,20 1,10  --  14,52 cała belka 

3.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,44m·25,0kN/m3] 2,64 1,30  --  3,43 cała belka 

 : 25,39 1,20  30,37  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P2: Obciążenie klimatyczne - Śnieg #1 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.5,00 m  [2,000kN/m2·5,00m] 

10,00 1,50  --  15,00 przęsło A-B 

 : 10,00 1,50  15,00  
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Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P3: Obciążenie klimatyczne - Śnieg #2 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.5,00 m  [2,000kN/m2·5,00m] 

10,00 1,50  --  15,00 przęsło B-C 

 : 10,00 1,50  15,00  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

Przypadek: P4: Obciążenie klimatyczne - Śnieg #3 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.5,00 m  [2,000kN/m2·5,00m] 

10,00 1,50  --  15,00 przęsło C-D 

 : 10,00 1,50  15,00  

 

Schemat statyczny belki 

 
 

 

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,76 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS) 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 44,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 63,79 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,83%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 63,79 kNm  <  MRd = 102,63 kNm     (62,2%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)88,76 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 70 mm na odcinku 98,0 cm przy 

prawej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)88,76 kN  <  VRd3 = 112,17 kN     (79,1%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 49,15 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 49,15 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,126 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,9%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 5,83 mm  <  alim = 4070/200 = 20,35 mm     (28,7%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 83,52 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,104 mm  <  wlim = 0,3 mm     (34,6%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)82,63 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 6,32 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,83%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)82,63 kNm  <  MRd = 102,63 kNm     (80,5%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)64,08 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)64,08 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,170 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,6%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 36,39 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,83%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 36,39 kNm  <  MRd = 102,63 kNm     (35,5%) 
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Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 77,58 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 70 mm na odcinku 77,0 cm przy podporach 

oraz co 300 mm w środku rozpiętości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 77,58 kN  <  VRd3 = 112,17 kN     (69,2%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 27,15 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 27,15 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,055 mm  <  wlim = 0,3 mm     (18,3%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 2,33 mm  <  alim = 4190/200 = 20,95 mm     (11,1%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 74,44 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,076 mm  <  wlim = 0,3 mm     (25,2%) 

 

Podpora C: 

Zginanie: (przekrój d-d) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)73,41 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,83%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)73,41 kNm  <  MRd = 102,63 kNm     (71,5%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)56,77 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)56,77 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,148 mm  <  wlim = 0,3 mm     (49,5%) 

 

Przęsło C - D: 

Zginanie: (przekrój e-e) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 54,14 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,83%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 54,14 kNm  <  MRd = 102,63 kNm     (52,8%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 80,60 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 70 mm na odcinku 84,0 cm przy 

lewej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 80,60 kN  <  VRd3 = 112,17 kN     (71,9%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 41,58 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 41,58 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,102 mm  <  wlim = 0,3 mm     (34,1%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 4,12 mm  <  alim = 3740/200 = 18,70 mm     (22,0%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 77,11 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,088 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,5%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 845 4  33,80 

2. 16 393 4  15,72 

3. 16 354 2  7,08 

4. 16 374 2  7,48 

5. 16 205 2  4,10 

6. 16 1121 2  22,42 

7. 6 129 78 100,62  

 Długość ogólna wg średnic [m] 100,7 90,6 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 22,4 143,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 22,4 143,0 

 Masa całkowita [kg] 166 

 

POZ.4.4.2 Podciąg 30x18 w poziomie stropodachu, Ls=292cm 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.1,50 m  [0,990kN/m2·1,50m] 

1,48 1,31  --  1,94 cała belka 

2.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.1,50 m  

[4,500kN/m2·1,50m] 

6,75 1,10  --  7,43 cała belka 

3.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.1,50 m  [1,000kN/m2·1,50m] 

1,50 1,50  --  2,25 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,30m·0,18m·25,0kN/m3] 1,35 1,10  --  1,49 cała belka 

 : 11,08 1,18  13,10  

 

Schemat statyczny belki 
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DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 30,0 cm,   h = 18,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 15,73 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 3,35 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 1,27%) 

 (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 15,73 kNm  <  MRd = 24,68 kNm     (63,7%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)17,19 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)17,19 kN  <  VRd1 = 36,82 kN     (46,7%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 13,31 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,31 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,158 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,7%) 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 14,08 mm  <  alim = 3100/200 = 15,50 mm     (90,8%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 16,18 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
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SZKIC ZBROJENIA: 

 
 

 

Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 

1. 12 336 8  26,88 

2. 6 66 54 35,64  

 Długość ogólna wg średnic [m] 35,7 26,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,9 23,9 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,9 23,9 

 Masa całkowita [kg] 32 

 

POZ.4.4.3 Podciąg 30x18 w poziomie stropodachu, Ls=330cm 

 

SZKIC BELKI 

 
 

OBCIĄŻENIA NA BELCE 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Tablica 3. Warstwy wykończeniowe stropodachu  

szer.1,50 m  [0,990kN/m2·1,50m] 

1,48 1,31  --  1,94 cała belka 

2.   Tablica 5. Strop Filigran gr. 18cm  szer.1,50 m  

[4,500kN/m2·1,50m] 

6,75 1,10  --  7,43 cała belka 

3.   Tablica 1. Obciążenia klimatyczne - Śnieg  

szer.1,50 m  [1,000kN/m2·1,50m] 

1,50 1,50  --  2,25 cała belka 

4.   Ciężar własny belki  [0,30m·0,18m·25,0kN/m3] 1,35 1,10  --  1,49 cała belka 

 : 11,08 1,18  13,10  

 

Schemat statyczny belki 
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DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 

 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 

 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 30,0 cm,   h = 18,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Podpora A: 

Zginanie: (przekrój a-a) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)0,46 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 0,73 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,51%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)0,46 kNm  <  MRd = 10,98 kNm     (4,2%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)0,39 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)0,39 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Przęsło A - B: 

Zginanie: (przekrój b-b) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 0,56 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,73 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,51%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,56 kNm  <  MRd = 10,98 kNm     (5,1%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)9,11 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)9,11 kN  <  VRd1 = 32,31 kN     (28,2%) 

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spełnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002 
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SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,48 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)3,49 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)3,49 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)0,06 mm  <  alim = 1240/200 = 6,20 mm     (0,9%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 7,71 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora B: 

Zginanie: (przekrój c-c) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)4,12 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 0,81 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,51%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)4,12 kNm  <  MRd = 10,98 kNm     (37,6%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)3,49 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)3,49 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Przęsło B - C: 

Zginanie: (przekrój d-d) 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 3,11 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,73 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,51%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,11 kNm  <  MRd = 10,98 kNm     (28,3%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)14,40 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na całej długości przęsła 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)14,40 kN  <  VRd1 = 32,31 kN     (44,6%) 

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spełnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,63 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)5,21 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)5,21 kNm 

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 1,41 mm  <  alim = 2240/200 = 11,20 mm     (12,6%) 

 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 12,18 kN 

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

Podpora C: 

Zginanie: (przekrój e-e) 

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)6,15 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,23 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,51%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)6,15 kNm  <  MRd = 10,98 kNm     (56,0%) 

SGU: 

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)5,21 kNm 

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)5,21 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,182 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,5%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 

1. 12 386 4  15,44 

2. 6 89 29 25,81  

 Długość ogólna wg średnic [m] 25,9 15,5 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 5,7 13,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 5,7 13,8 

 Masa całkowita [kg] 20 

 

POZ.5.0 SŁUPY 

 

POZ.5.1.1 Słup 24x24 w poziomie piwnicy 
 

DANE: 

Wymiary przekroju: 

Typ przekroju:   prostokątny 

Szerokość przekroju   b = 24,0 cm 

Wysokość przekroju   h = 24,0 cm 

 

Zbrojenie: 

Pręty podłużne  = 16 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Strzemiona  = 8 mm  

 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   7 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 5,35 

 

Otulenie: Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 20 mm 
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Obciążenia:  [kN,kNm] 

  NSd NSd,lt MSd 

 1. 585,00 585,00 60,00 

 

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 4,78 kN 

 

Słup: 

Wysokość słupa   lcol = 3,02 m 

Rodzaj słupa:   monolityczny 

Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 

   - przekrój podporowy 

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 0,75 

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 0,70 

 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

 

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002): 

 

 
 

Ściskanie: 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" : 

  Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 7,62 cm2. Przyjęto po 416 o As = 8,04 cm2 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" : 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 1,26 cm2. Przyjęto po 216 o As = 4,02 cm2 

Łącznie przyjęto 816 o As = 16,08 cm2 ( = 2,79%) 

 

Strzemiona: 

Przyjęto strzemiona pojedyncze 8 w rozstawie co 24,0 cm 

 

POZ.5.1.2 Słup 30x30 w poziomie piwnicy 

 

DANE: 

Wymiary przekroju: 

Typ przekroju:   prostokątny 

Szerokość przekroju   b = 30,0 cm 

Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 

 

Zbrojenie: 
Pręty podłużne  = 16 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Strzemiona  = 8 mm  

 

Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   7 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 5,16 
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Otulenie: 

Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 20 mm 

 

Obciążenia:  [kN,kNm] 

  NSd NSd,lt MSd 

 1. 400,00 400,00 90,00 

 

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 7,47 kN 

 

Słup: 

Wysokość słupa   lcol = 3,02 m 

Rodzaj słupa:   monolityczny 

Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 

   - przekrój podporowy 
Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 0,70 

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 0,70 

 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

 

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002): 

 

 
 

Ściskanie: 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" : 

  Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 6,21 cm2. Przyjęto po 416 o As = 8,04 cm2 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" : 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 1,35 cm2. Przyjęto po 216 o As = 4,02 cm2 

Łącznie przyjęto 816 o As = 16,08 cm2 ( = 1,79%) 

 

Strzemiona: 
Przyjęto strzemiona pojedyncze 8 w rozstawie co 24,0 cm 

 

POZ.5.2.1 Słup 24x24 w poziomie parteru 
 

DANE: 

Wymiary przekroju: 

Typ przekroju:   prostokątny 

Szerokość przekroju   b = 24,0 cm 

Wysokość przekroju   h = 24,0 cm 

 

Zbrojenie: 

Pręty podłużne  = 16 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Strzemiona  = 8 mm  

 

Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 
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Wiek betonu w chwili obciążenia   7 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 5,35 

 

Otulenie: 

Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 20 mm 

 

Obciążenia:  [kN,kNm] 

  NSd NSd,lt MSd 

 1. 580,00 580,00 60,00 

 

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 5,13 kN 

 

Słup: 

Wysokość słupa   lcol = 3,24 m 

Rodzaj słupa:   monolityczny 

Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 

   - przekrój podporowy 

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 0,79 

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 0,71 

 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

 

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002): 

 

 
 

Ściskanie: 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" : 

  Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 7,57 cm2. Przyjęto po 416 o As = 8,04 cm2 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" : 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 1,25 cm2. Przyjęto po 216 o As = 4,02 cm2 

Łącznie przyjęto 816 o As = 16,08 cm2 ( = 2,79%) 

 

Strzemiona: 

Przyjęto strzemiona pojedyncze 8 w rozstawie co 24,0 cm 

 

POZ.5.3.1 Słup 24x24 w poziomie I piętra 
 

DANE: 

Wymiary przekroju: 

Typ przekroju:   prostokątny 

Szerokość przekroju   b = 24,0 cm 

Wysokość przekroju   h = 24,0 cm 

 

Zbrojenie: 

Pręty podłużne  = 16 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Strzemiona  = 8 mm  

 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 
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Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   7 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 5,35 

 

Otulenie: 

Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 20 mm 

 

Obciążenia:  [kN,kNm] 

  NSd NSd,lt MSd 

 1. 395,00 395,00 60,00 

 

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 5,08 kN 

 

Słup: 

Wysokość słupa   lcol = 3,21 m 

Rodzaj słupa:   monolityczny 

Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 

   - przekrój podporowy 

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 0,59 

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 0,74 

 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

 

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002): 

 

 
 

Ściskanie: 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" : 

  Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 6,12 cm2. Przyjęto po 416 o As = 8,04 cm2 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" : 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 0,86 cm2. Przyjęto po 216 o As = 4,02 cm2 

Łącznie przyjęto 816 o As = 16,08 cm2 ( = 2,79%) 

 

Strzemiona: 
Przyjęto strzemiona pojedyncze 8 w rozstawie co 24,0 cm 

 

POZ.5.4.1 Słup 24x24 w poziomie II piętra 

 

DANE: 

Wymiary przekroju: 

Typ przekroju:   prostokątny 

Szerokość przekroju   b = 24,0 cm 

Wysokość przekroju   h = 24,0 cm 

 

Zbrojenie: 

Pręty podłużne  = 16 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Strzemiona  = 8 mm  

 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
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Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   7 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 5,35 

 

Otulenie: 

Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 20 mm 

 

Obciążenia:  [kN,kNm] 

  NSd NSd,lt MSd 

 1. 211,00 211,00 42,00 

 

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 5,20 kN 

 

Słup: 

Wysokość słupa   lcol = 3,28 m 

Rodzaj słupa:   monolityczny 

Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 

   - przekrój podporowy 

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 0,58 

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 0,70 

 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

 

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002): 

 

 
 

Ściskanie: 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" : 

  Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 4,42 cm2. Przyjęto po 316 o As = 6,03 cm2 

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" : 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 0,86 cm2. Przyjęto po 216 o As = 4,02 cm2 

Łącznie przyjęto 616 o As = 12,06 cm2 ( = 2,09%) 

 

Strzemiona: 

Przyjęto strzemiona pojedyncze 8 w rozstawie co 24,0 cm 
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POZ.6.0 SCHODY 
0 

 

POZ.6.1.1 Schody monolityczne płytowe z poziomu -2.94m na -1,18m (Piwnica-Spocznik) 

 

Bieg schodowy (Piwnica - Spocznik) 

 

SZKIC SCHODÓW 

 
GEOMETRIA SCHODÓW 

 

 

Wymiary schodów : 

Długość biegu   ln = 1,68 m 

Poziom dolnego spocznika   Hd = -2,94 m 

Poziom górnego spocznika   Hg = -1,18 m 

Liczba stopni w biegu   n = 9 szt. 

Grubość płyty   t = 12,0 cm 

Długość górnego spocznika   ls,g = 1,12 m 

Grubości okładzin: 

Okładzina spocznika dolnego   18,0 cm 

Okładzina pozioma stopni   2,0 cm 

Okładzina pionowa stopni   2,0 cm 

Okładzina spocznika górnego   2,0 cm 

Wymiary poprzeczne: 

Szerokość biegu   1,40 m 

Oparcia : (szerokość / wysokość) 

Podwalina podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm, h= 60,0 cm 

Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm 

 

 

DANE MATERIAŁOWE 

 

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 11,33 MPa, fctd = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,18 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Średnica prętów    = 10 mm 

Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   34GS 
Średnica prętów konstrukcyjnych    = 6 mm 

Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 
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ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 

0,57·(1+19,6/21,0) 

2,47 1,20 2,97 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 19,6/21 6,54 1,10 7,20 

3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,39 1,20 0,47 

 : 9,41 1,13 10,63 

 

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.18 cm  

11,52 1,20 13,82 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 14,80 1,18 17,47 

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

WYNIKI: 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 3,58 kNm/mb 

  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -3,67 kNm/mb 

  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,43 kNm/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 10,64 kN/mb,  RSd,A,min = 6,91 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 23,99 kN/mb,  RSd,B,min = 18,21 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 2,99 kN/mb,  RSd,C,min = -0,45 kN/mb 
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Obwiednia momentów zginających: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

   
Przęsło A-B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój a-a) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 3,58 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,33 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb   ( = 0,59%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,58 kNm/mb  <  MRd = 16,95 kNm/mb     (21,1%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 13,05 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,05 kN/mb  <  VRd1 = 61,09 kN/mb     (21,4%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,03 kNm/mb 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,61 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

  Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,59 mm  <  alim = 8,05 mm     (7,3%) 

Podpora B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój b-b) 

  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)3,67 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,88 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -3,67 kNm/mb  <  MRd = 24,81 kNm/mb     (-14,8%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)2,68 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Przęsło B-C- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój c-c) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 0,43 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,33 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb   ( = 0,59%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,43 kNm/mb  <  MRd = 16,95 kNm/mb     (2,5%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 7,67 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 7,67 kN/mb  <  VRd1 = 61,09 kN/mb     (12,6%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,32 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
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  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)3,11 kNm/m 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)2,68 kNm/m 

  Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)0,11 mm  <  alim = 5,30 mm     (2,1%) 

   

SZKIC ZBROJENIA 

 

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,40 m 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 

1 10 144 10  14,40 

2 10 88 10  8,80 

3 10 128 10  12,80 

4 10 257 7  17,99 

5 10 288 3  8,64 

6 6 136 27 36,72  

 Długość ogólna wg średnic [m] 36,8 62,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8,2 38,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 46,9 

 Masa całkowita [kg] 47 
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POZ.6.1.2 Schody monolityczne płytowe z poziomu -1,18m na 0.00m (Spocznik piwnicy-Parter) 

 

Bieg schodowy (Spocznik - Parter) 

 

SZKIC SCHODÓW 

 
 

GEOMETRIA SCHODÓW 

 

Wymiary schodów : 

Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,12 m 

Grubość płyty spocznika dolnego   t = 12,0 cm 

Długość biegu   ln = 1,05 m 

Różnica poziomów spoczników   h = 1,18 m 

Liczba stopni w biegu   n = 6 szt. 

Grubość płyty biegu   t = 12,0 cm 

Długość górnego spocznika   ls,g = 2,25 m 

Grubość płyty spocznika górnego   t = 14,0 cm 

Grubości okładzin: 

Okładzina spocznika dolnego   2,0 cm 

Okładzina pozioma stopni   2,0 cm 

Okładzina pionowa stopni   2,0 cm 

Okładzina spocznika górnego   12,0 cm 

Wymiary poprzeczne: 

Szerokość biegu   1,32 m 

- Schody dwubiegowe 

Dusza schodów   10,0 cm 

Oparcia : (szerokość / wysokość) 

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 20,0 cm,  h = 14,0 cm 

Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 

Belka podpierająca spocznik górny   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 

Oparcie belek: 

Długość podpory lewej   tL = 24,0 cm 

Długość podpory prawej   tP = 24,0 cm 

 

DANE MATERIAŁOWE 

 

Klasa betonu  C25/30 (B30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,93 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Średnica prętów    = 10 mm 

Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   34GS 
Średnica prętów konstrukcyjnych    = 6 mm 

Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 
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ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Płyta 

 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 

 

 

Obciążenia stałe na spoczniku dolnym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.2 cm  

1,28 1,20 1,54 

2.   Płyta żelbetowa spocznika dolnego grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 4,57 1,13 5,18 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 

0,57·(1+19,7/21,0) 

2,48 1,20 2,97 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 19,7/21 6,57 1,10 7,23 

3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,39 1,20 0,47 

 : 9,44 1,13 10,67 

 

Obciążenia stałe na spoczniku górnym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.12 cm  

7,68 1,20 9,22 

2.   Płyta żelbetowa spocznika górnego grub.14 cm  3,50 1,10 3,85 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 11,46 1,17 13,41 

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
 

Belka B: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 50,81 1,18 0,83 60,00 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 52,61 1,18  61,98  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
Belka C: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 21,91 1,18 0,83 25,87 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 23,71 1,17  27,85  

 

 

AB
C go,b = 10,68 kN/m2

go,s = 13,41 kN/m2 go,s = 5,18 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

1,063,49
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Przyjęty schemat statyczny: 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

- zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

WYNIKI - PŁYTA: 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

  Przęsło A-B: moment przęsłowy nie występuje 

  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -20,87 kNm/mb 

  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 17,98 kNm/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = -8,46 kN/mb,  RSd,A,min = -16,79 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 60,00 kN/mb,  RSd,B,min = 43,45 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 25,87 kN/mb,  RSd,C,min = 18,49 kN/mb 

   

   

Obwiednia momentów zginających: 

 
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

   
Przęsło A-B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój a-a) 

  Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne. 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 23,95 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 23,95 kN/mb  <  VRd1 = 74,23 kN/mb     (32,3%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)17,67 kNm/m 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)14,70 kNm/m 

  Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)2,32 mm  <  alim = 5,30 mm     (43,8%) 

Podpora B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój b-b) 

  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)20,87 kNm 

  Zbrojenie potrzebne As = 4,61 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 13,0 cm o As = 6,04 cm2/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -20,87 kNm/mb  <  MRd = 26,97 kNm/mb     (-77,4%) 

leff = 2,98 m

qo = 27,85 kN/m
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SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)14,70 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,217 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,2%) 

Przęsło B-C- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój c-c) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 17,98 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne As = 4,71 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 11,5 cm o As = 6,83 cm2/mb   ( = 0,59%) 

   (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 17,98 kNm/mb  <  MRd = 25,47 kNm/mb     (70,6%) 

 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 33,56 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 33,56 kN/mb  <  VRd1 = 87,64 kN/mb     (38,3%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 15,23 kNm/mb 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 12,67 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,117 mm  <  wlim = 0,3 mm     (39,1%) 

  Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 17,28 mm  <  alim = 17,45 mm     (99,0%) 

   

SZKIC ZBROJENIA 

 

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,32 m 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 

1 10 155 7  10,85 

2 10 157 3  4,71 

3 10 129 11  14,19 

4 10 218 12  26,16 

5 10 267 8  21,36 

6 10 293 4  11,72 

7 6 128 34 43,52  

 Długość ogólna wg średnic [m] 43,6 89,0 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 9,7 54,9 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 64,6 

 Masa całkowita [kg] 65 

 

POZ.6.1.3 Belka spocznikowa 

 

WYNIKI - BELKA B: 

Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 68,80 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 58,39 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 48,91 kNm 

Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 92,34 kN 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Zginanie (metoda uproszczona): 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 68,80 kNm 

Przekrój pojedynczo zbrojony 

Zbrojenie potrzebne As = 8,93 cm2. Przyjęto dołem 516 o As = 10,05 cm2   ( = 1,57%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 68,80 kNm  <  MRd = 75,39 kNm     (91,3%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 68,42 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 70 mm na odcinku 98,0 cm przy podporach 

oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 68,42 kN  <  VRd3 = 73,49 kN     (93,1%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 58,39 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 48,91 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,130 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,3%) 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej Vsk,lt = 48,65 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,077 mm  <  wlim = 0,3 mm     (25,7%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,22 mm  <  alim = 14,90 mm     (61,9%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 16 

1. 16 318 5   15,90 

2. 12 318 2  6,36  

3. 6 101 33 33,33   

 Długość ogólna wg średnic [m] 33,4 6,4 16,0 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,4 5,7 25,2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,4 30,9 

 Masa całkowita [kg] 39 

 

POZ.6.1.4 Belka spocznikowa 

 

WYNIKI - BELKA C: 

Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 30,92 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 26,32 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 22,23 kNm 

Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 41,50 kN 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Zginanie (metoda uproszczona): 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 30,92 kNm 

Przekrój pojedynczo zbrojony 

Zbrojenie potrzebne As = 3,57 cm2. Przyjęto dołem 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 30,92 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (89,6%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 30,75 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 120 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach 

oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 30,75 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (69,7%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 26,32 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 22,23 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,206 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,5%) 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej Vsk,lt = 22,11 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,047 mm  <  wlim = 0,3 mm     (15,6%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,99 mm  <  alim = 14,90 mm     (46,9%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 16 

1. 16 318 2   6,36 

2. 12 318 2  6,36  

3. 6 101 19 19,19   

 Długość ogólna wg średnic [m] 19,2 6,4 6,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 4,3 5,7 10,1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 4,3 15,8 

 Masa całkowita [kg] 21 
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POZ.6.2.1 Schody monolityczne płytowe z poziomu 0.00m na +1.63m (Parter-Spocznik) 

 

Bieg schodowy (Parter - Spocznik) 

 

SZKIC SCHODÓW 

 
 

GEOMETRIA SCHODÓW 

 

Wymiary schodów : 

Długość biegu   ln = 3,10 m 

Różnica poziomów spoczników   h = 1,63 m 

Liczba stopni w biegu   n = 11 szt. 

Grubość płyty   t = 12,0 cm 

Długość górnego spocznika   ls,g = 1,32 m 

Grubości okładzin: 

Okładzina spocznika dolnego   12,0 cm 

Okładzina pozioma stopni   2,0 cm 

Okładzina pionowa stopni   2,0 cm 

Okładzina spocznika górnego   2,0 cm 

Wymiary poprzeczne: 

Szerokość biegu   1,35 m 

- Schody dwubiegowe 

Dusza schodów   2,0 cm 

Oparcia : (szerokość / wysokość) 

Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 

Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm 

Oparcie belek: 

Długość podpory lewej   tL = 24,0 cm 

Długość podpory prawej   tP = 24,0 cm 

 

DANE MATERIAŁOWE 

 

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 11,33 MPa, fctd = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,18 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Średnica prętów    = 10 mm 

Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   34GS 

Średnica prętów konstrukcyjnych    = 6 mm 

Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Płyta 

 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 
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Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 

0,57·(1+14,8/31,0) 

1,89 1,20 2,27 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,8/31 5,18 1,10 5,70 

3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,32 1,20 0,38 

 : 7,39 1,13 8,34 

 

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.12 cm  

7,68 1,20 9,22 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 10,96 1,17 12,86 

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
 

Belka A: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 15,16 1,19 0,83 18,04 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 16,96 1,18  20,02  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
Belka B: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 37,18 1,19 0,83 44,24 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

 : 38,62 1,19  45,82  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

- zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
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WYNIKI - PŁYTA: 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 12,01 kNm/mb 

  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -13,62 kNm/mb 

  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,00 kNm/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 18,04 kN/mb,  RSd,A,min = 10,99 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 44,24 kN/mb,  RSd,B,min = 30,24 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = -0,25 kN/mb,  RSd,C,min = -7,27 kN/mb 

   

   

Obwiednia momentów zginających: 

 
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

   
 

Przęsło A-B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój a-a) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 12,01 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne As = 3,85 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 10,5 cm o As = 7,48 cm2/mb   ( = 0,79%) 

   (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,01 kNm/mb  <  MRd = 21,85 kNm/mb     (55,0%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,67 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24,67 kN/mb  <  VRd1 = 64,44 kN/mb     (38,3%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,09 kNm/mb 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,34 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,127 mm  <  wlim = 0,3 mm     (42,2%) 

  Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 15,89 mm  <  alim = 16,33 mm     (97,3%) 

Podpora B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój b-b) 

  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)13,62 kNm 

  Zbrojenie potrzebne As = 2,99 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -13,62 kNm/mb  <  MRd = 24,81 kNm/mb     (-54,9%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,46 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,144 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,1%) 

Przęsło B-C- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój c-c) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 0,00 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,33 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb   ( = 0,59%) 
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  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,00 kNm/mb  <  MRd = 16,95 kNm/mb     (0,0%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 16,32 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,32 kN/mb  <  VRd1 = 61,09 kN/mb     (26,7%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,00 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

   

  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)11,45 kNm/m 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)9,46 kNm/m 

  Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)2,05 mm  <  alim = 6,30 mm     (32,5%) 

   

SZKIC ZBROJENIA 

 

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,35 m 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 

1 10 164 10  16,40 

2 10 125 10  12,50 

3 10 148 10  14,80 

4 10 392 9  35,28 

5 10 416 4  16,64 

6 6 131 35 45,85  

 Długość ogólna wg średnic [m] 45,9 95,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 10,2 59,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 69,2 

 Masa całkowita [kg] 70 

 

POZ.6.2.2 Belka spocznikowa 

 

WYNIKI - BELKA B: 

Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 50,18 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 42,30 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 35,22 kNm 

Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 67,81 kN 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 24,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Zginanie (metoda uproszczona): 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 50,18 kNm 

Przekrój podwójnie zbrojony 

Zbrojenie potrzebne górne As2 = 0,87 cm2. Przyjęto górą 216 o As2 = 4,02 cm2 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 9,35 cm2. Przyjęto dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 2,03%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 50,18 kNm  <  MRd = 59,50 kNm     (84,3%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 52,88 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 70 mm na odcinku 98,0 cm przy podporach 

oraz co max. 150 mm w środku rozpiętości belki 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 52,88 kN  <  VRd3 = 56,91 kN     (92,9%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 42,30 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 35,22 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,115 mm  <  wlim = 0,3 mm     (38,3%) 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej Vsk,lt = 37,12 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,094 mm  <  wlim = 0,3 mm     (31,2%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,42 mm  <  alim = 14,80 mm     (70,4%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 316 7  22,12 

2. 6 89 34 30,26  

 Długość ogólna wg średnic [m] 30,3 22,2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 6,7 35,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 6,7 35,0 

 Masa całkowita [kg] 42 
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POZ.6.2.3 Schody monolityczne płytowe z poziomu +1.63m na +3.26, (Spocznik-Piętro) 

 

Bieg schodowy (Spocznik - Piętro) 

 

SZKIC SCHODÓW 

 
 

GEOMETRIA SCHODÓW 

 

Wymiary schodów : 

Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,32 m 

Długość biegu   ln = 3,10 m 

Różnica poziomów spoczników   h = 1,63 m 

Liczba stopni w biegu   n = 11 szt. 

Grubość płyty   t = 12,0 cm 

Grubości okładzin: 

Okładzina spocznika dolnego   2,0 cm 

Okładzina pozioma stopni   2,0 cm 

Okładzina pionowa stopni   2,0 cm 

Okładzina spocznika górnego   12,0 cm 

Wymiary poprzeczne: 

Szerokość biegu   1,35 m 

- Schody dwubiegowe 

Dusza schodów   2,0 cm 

Oparcia : (szerokość / wysokość) 

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm 

Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 

Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 

Oparcie belek: 

Długość podpory lewej   tL = 24,0 cm 

Długość podpory prawej   tP = 24,0 cm 

 

DANE MATERIAŁOWE 

 
Klasa betonu  C25/30 (B30)    fcd = 14,17 MPa, fctd = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,93 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Średnica prętów    = 10 mm 

Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   34GS 

Średnica prętów konstrukcyjnych    = 6 mm 

Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Płyta 

 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 
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Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.2 cm  

1,28 1,20 1,54 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 4,57 1,13 5,18 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 

0,57·(1+14,8/31,0) 

1,89 1,20 2,27 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,8/31 5,18 1,10 5,70 

3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,32 1,20 0,38 

 : 7,39 1,13 8,34 

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
 

Belka B: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 36,48 1,19 0,83 43,40 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

 : 37,92 1,19  44,98  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
Belka C: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 15,22 1,19 0,83 18,11 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 17,02 1,18  20,09  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

- zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
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WYNIKI - PŁYTA: 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

  Przęsło A-B: moment przęsłowy nie występuje 

  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -13,71 kNm/mb 

  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 12,11 kNm/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = -0,33 kN/mb,  RSd,A,min = -7,39 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 43,40 kN/mb,  RSd,B,min = 29,32 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 18,11 kN/mb,  RSd,C,min = 11,04 kN/mb 

   

 Obwiednia momentów zginających: 

 
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

   
Przęsło A-B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój a-a) 

  Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne. 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 16,17 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,17 kN/mb  <  VRd1 = 73,31 kN/mb     (22,1%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)11,53 kNm/m 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)9,52 kNm/m 

  Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)1,96 mm  <  alim = 6,30 mm     (31,1%) 

Podpora B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój b-b) 

  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)13,71 kNm 

  Zbrojenie potrzebne As = 2,98 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -13,71 kNm/mb  <  MRd = 25,15 kNm/mb     (-54,5%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,52 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,135 mm  <  wlim = 0,3 mm     (45,1%) 

Przęsło B-C- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój c-c) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 12,11 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne As = 3,83 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 11,5 cm o As = 6,83 cm2/mb   ( = 0,72%) 

   (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,11 kNm/mb  <  MRd = 20,69 kNm/mb     (58,5%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,73 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24,73 kN/mb  <  VRd1 = 75,93 kN/mb     (32,6%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,18 kNm/mb 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,41 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,082 mm  <  wlim = 0,3 mm     (27,5%) 

  Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 16,04 mm  <  alim = 16,40 mm     (97,8%) 
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SZKIC ZBROJENIA 

 

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,35 m 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 

1 10 178 7  12,46 

2 10 180 3  5,40 

3 10 104 10  10,40 

4 10 397 8  31,76 

5 10 396 4  15,84 

6 6 131 27 35,37  

 Długość ogólna wg średnic [m] 35,4 75,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,9 46,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 54,7 

 Masa całkowita [kg] 55 

 

POZ.6.2.4 Belka spocznikowa 

 

WYNIKI - BELKA C: 

Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 22,00 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 18,64 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 15,75 kNm 

Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 29,74 kN 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
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Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Zginanie (metoda uproszczona): 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 22,00 kNm 

Przekrój pojedynczo zbrojony 

Zbrojenie potrzebne As = 2,48 cm2. Przyjęto dołem 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,00 kNm  <  MRd = 34,52 kNm     (63,7%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 21,98 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 190 mm na całej długości belki 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 21,98 kN  <  VRd1 = 44,14 kN     (49,8%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 18,64 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 15,75 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,132 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,8%) 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej Vsk,lt = 15,73 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,68 mm  <  alim = 14,80 mm     (31,6%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 16 

1. 16 316 2   6,32 

2. 12 316 2  6,32  

3. 6 101 15 15,15   

 Długość ogólna wg średnic [m] 15,2 6,4 6,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 3,4 5,7 10,1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 3,4 15,8 

 Masa całkowita [kg] 20 

 

POZ.6.3.1 Schody monolityczne płytowe z poziomu +3.26m na +4.87m (Piętro-Spocznik) 
 

Bieg schodowy (Piętro - Spocznik) 

 

SZKIC SCHODÓW 
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GEOMETRIA SCHODÓW 

 

Wymiary schodów : 

Długość biegu   ln = 3,10 m 

Różnica poziomów spoczników   h = 1,60 m 

Liczba stopni w biegu   n = 11 szt. 

Grubość płyty   t = 12,0 cm 

Długość górnego spocznika   ls,g = 1,32 m 

Grubości okładzin: 

Okładzina spocznika dolnego   12,0 cm 

Okładzina pozioma stopni   2,0 cm 

Okładzina pionowa stopni   2,0 cm 

Okładzina spocznika górnego   2,0 cm 

Wymiary poprzeczne: 

Szerokość biegu   1,35 m 

Oparcia : (szerokość / wysokość) 

Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 

Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm 

 

DANE MATERIAŁOWE 

 

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 11,33 MPa, fctd = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,18 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Średnica prętów    = 10 mm 

Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   34GS 

Średnica prętów konstrukcyjnych    = 6 mm 

Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 

0,57·(1+14,5/31,0) 

1,88 1,20 2,26 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,5/31 5,13 1,10 5,65 

3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,31 1,20 0,38 

 : 7,33 1,13 8,28 

 

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.12 cm  

7,68 1,20 9,22 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 10,96 1,17 12,86 

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
 

A

B Cgo,b = 8,29 kN/m2

go,s = 5,18 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

3,27 1,26

1
,7

0



ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

WYNIKI: 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 11,95 kNm/mb 

  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -13,56 kNm/mb 

  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,00 kNm/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 17,95 kN/mb,  RSd,A,min = 10,90 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 44,05 kN/mb,  RSd,B,min = 30,05 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = -0,20 kN/mb,  RSd,C,min = -7,22 kN/mb 

   

   

Obwiednia momentów zginających: 

 
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

   
 

Przęsło A-B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój a-a) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 11,95 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne As = 3,83 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 11,0 cm o As = 7,14 cm2/mb   ( = 0,75%) 

   (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,95 kNm/mb  <  MRd = 20,99 kNm/mb     (56,9%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,55 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24,55 kN/mb  <  VRd1 = 63,83 kN/mb     (38,5%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,04 kNm/mb 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,30 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,084 mm  <  wlim = 0,3 mm     (27,9%) 

  Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 16,27 mm  <  alim = 16,33 mm     (99,6%) 

Podpora B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój b-b) 

  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)13,56 kNm 

  Zbrojenie potrzebne As = 2,97 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -13,56 kNm/mb  <  MRd = 24,81 kNm/mb     (-54,7%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,42 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,143 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,8%) 
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Przęsło B-C- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój c-c) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 0,00 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,33 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb   ( = 0,59%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,00 kNm/mb  <  MRd = 16,95 kNm/mb     (0,0%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 16,27 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,27 kN/mb  <  VRd1 = 61,09 kN/mb     (26,6%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,00 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

   

  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)11,40 kNm/m 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)9,42 kNm/m 

  Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)2,04 mm  <  alim = 6,30 mm     (32,3%) 

   

SZKIC ZBROJENIA 

 

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,35 m 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 

1 10 164 10  16,40 

2 10 125 10  12,50 

3 10 148 10  14,80 

4 10 391 9  35,19 

5 10 409 4  16,36 

6 6 131 35 45,85  

 Długość ogólna wg średnic [m] 45,9 95,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 10,2 58,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 69,0 

 Masa całkowita [kg] 69 
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POZ.6.3.2 Schody monolityczne płytowe z poziomu +3.26m na +4.87m (Piętro-Spocznik) 
 

Bieg schodowy (Spocznik-Poddasze) 

 

SZKIC SCHODÓW 

 
 

GEOMETRIA SCHODÓW 

 

Wymiary schodów : 

Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,32 m 

Długość biegu   ln = 3,10 m 

Różnica poziomów spoczników   h = 1,61 m 

Liczba stopni w biegu   n = 11 szt. 

Grubość płyty   t = 12,0 cm 

Grubości okładzin: 

Okładzina spocznika dolnego   2,0 cm 

Okładzina pozioma stopni   2,0 cm 

Okładzina pionowa stopni   2,0 cm 

Okładzina spocznika górnego   12,0 cm 

Wymiary poprzeczne: 

Szerokość biegu   1,35 m 

- Schody dwubiegowe 

Dusza schodów   2,0 cm 

Oparcia : (szerokość / wysokość) 

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm 

Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 

Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 

Oparcie belek: 

Długość podpory lewej   tL = 24,0 cm 

Długość podpory prawej   tP = 24,0 cm 

 

DANE MATERIAŁOWE 

 

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 11,33 MPa, fctd = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,18 

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

Średnica prętów    = 10 mm 

Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   34GS 
Średnica prętów konstrukcyjnych    = 6 mm 

Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Płyta 

 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 

przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 
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Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) 

grub.2 cm  

1,28 1,20 1,54 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 4,57 1,13 5,18 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 

0,57·(1+14,6/31,0) 

1,88 1,20 2,26 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,6/31 5,15 1,10 5,66 

3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  

0,32 1,20 0,38 

 : 7,35 1,13 8,30 

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
 

Belka B: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 36,38 1,19 0,83 43,29 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

 : 37,82 1,19  44,87  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
Belka C: 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 15,17 1,19 0,83 18,05 cała belka 

2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 

 : 16,97 1,18  20,03  

 

Przyjęty schemat statyczny: 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

- element konstrukcyjny o wyjątkowym znaczeniu 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 

 

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 

- zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę 

Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
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C go,b = 8,30 kN/m2

go,s = 5,18 kN/m2

po = 5,20 kN/m2
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leff = 2,96 m

qo = 44,87 kN/m

leff = 2,96 m

qo = 20,03 kN/m



WYNIKI - PŁYTA: 

 

Wyniki obliczeń statycznych: 

  Przęsło A-B: moment przęsłowy nie występuje 

  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -13,67 kNm/mb 

  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 12,07 kNm/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = -0,30 kN/mb,  RSd,A,min = -7,36 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 43,29 kN/mb,  RSd,B,min = 29,21 kN/mb 

  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 18,05 kN/mb,  RSd,C,min = 10,98 kN/mb 

   

Obwiednia momentów zginających: 

 
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

   
Przęsło A-B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój a-a) 

  Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne. 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 16,14 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,14 kN/mb  <  VRd1 = 61,09 kN/mb     (26,4%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)11,49 kNm/m 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)9,49 kNm/m 

  Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)2,07 mm  <  alim = 6,30 mm     (32,8%) 

Podpora B- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój b-b) 

  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)13,67 kNm 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,00 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm2/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -13,67 kNm/mb  <  MRd = 24,81 kNm/mb     (-55,1%) 

SGU: 

  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,49 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,145 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,3%) 

Przęsło B-C- wymiarowanie 

Zginanie: (przekrój c-c) 

  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 12,07 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,87 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 10,5 cm o As = 7,48 cm2/mb   ( = 0,79%) 

   (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,07 kNm/mb  <  MRd = 21,85 kNm/mb     (55,2%) 

Ścinanie: 

  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,66 kN/mb 

  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24,66 kN/mb  <  VRd1 = 64,44 kN/mb     (38,3%) 

SGU: 

  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,14 kNm/mb 

  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,38 kNm/mb 

  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,128 mm  <  wlim = 0,3 mm     (42,6%) 

  Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 16,11 mm  <  alim = 16,40 mm     (98,3%) 
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SZKIC ZBROJENIA 

 

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,35 m 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 

1 10 178 7  12,46 

2 10 180 3  5,40 

3 10 106 10  10,60 

4 10 396 9  35,64 

5 10 395 4  15,80 

6 6 131 27 35,37  

 Długość ogólna wg średnic [m] 35,4 79,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,9 49,3 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 57,2 

 Masa całkowita [kg] 58 

 

POZ.6.3.3 Belka spocznikowa 
 

WYNIKI - BELKA B: 

Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 49,14 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 41,42 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 34,50 kNm 

Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 66,41 kN 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
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Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 24,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Zginanie (metoda uproszczona): 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 49,14 kNm 

Przekrój podwójnie zbrojony 

Zbrojenie potrzebne górne As2 = 0,69 cm2. Przyjęto górą 216 o As2 = 4,02 cm2 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 9,18 cm2. Przyjęto dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 2,03%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 49,14 kNm  <  MRd = 59,50 kNm     (82,6%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 51,78 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 70 mm na odcinku 98,0 cm przy podporach 

oraz co max. 150 mm w środku rozpiętości belki 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 51,78 kN  <  VRd3 = 56,91 kN     (91,0%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 41,42 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 34,50 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,112 mm  <  wlim = 0,3 mm     (37,5%) 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej Vsk,lt = 36,35 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,090 mm  <  wlim = 0,3 mm     (30,0%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,21 mm  <  alim = 14,80 mm     (69,0%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 

1. 16 316 7  22,12 

2. 6 89 34 30,26  

 Długość ogólna wg średnic [m] 30,3 22,2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 6,7 35,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 6,7 35,0 

 Masa całkowita [kg] 42 

 

POZ.6.3.4 Belka spocznikowa 
 

WYNIKI - BELKA C: 

Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 21,94 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 18,59 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 15,70 kNm 

Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 29,65 kN 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 

bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 

otulina zbrojenia cnom = 20 mm 

 

Zginanie (metoda uproszczona): 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 21,94 kNm 
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Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 2,51 cm2. Przyjęto dołem 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,63%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 21,94 kNm  <  MRd = 33,80 kNm     (64,9%) 

Ścinanie: 

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 21,92 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 190 mm na całej długości belki 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 21,92 kN  <  VRd1 = 36,79 kN     (59,6%) 

SGU: 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 18,59 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 15,70 kNm 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,138 mm  <  wlim = 0,3 mm     (46,1%) 

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej Vsk,lt = 15,68 kN 

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,95 mm  <  alim = 14,80 mm     (33,5%) 

 

SZKIC ZBROJENIA: 

 

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 16 

1. 16 316 2   6,32 

2. 12 316 2  6,32  

3. 6 101 15 15,15   

 Długość ogólna wg średnic [m] 15,2 6,4 6,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 3,4 5,7 10,1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 3,4 15,8 

 Masa całkowita [kg] 20 

 

POZ.7.0 FUNDAMENTY 

POZ.7.1 Stopa fundamentowa pod słup z POZ.5.1.1 
 

DANE: 
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Opis podłoża: 
N

r 

nazwa gruntu h [m] nawodnio

na 

o
(n) [t/m3] f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) [kPa] M0 [kPa] M [kPa] 

1 Piaski średnie 2,00 nie 1,85 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141 

 

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 305,0 kPa 

 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N

r 

typ obc. zN [m] N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] e [kPa/m] 

1 całkowite na wierzchu 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Materiały : 

Zasypka: 

  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20 

Beton: 

  klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

  ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 

  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10 

Zbrojenie: 

  klasa stali: A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

  nominalna grubość otulenia  cnom = 85 mm 

 

Założenia obliczeniowe : 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

  - dla nośności pionowej  m = 0,81 

  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 

  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 

Współczynniki redukcji spójności: 

  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: do 1 roku  (=0,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 

 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

   

Nośność pionowa podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1149,7 kN 

  Nr = 625,2 kN   <  m·QfN = 931,3 kN  (67,1%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 309,2 kN 

  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 222,6 kN  (0,0%) 

Obciążenie jednostkowe podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Naprężenie maksymalne max = 284,2 kPa 

  max = 284,2 kPa   <  dop = 305,0 kPa  (93,2%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 680,23 kNm 

  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 489,8 kNm  (0,0%) 

Osiadanie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Osiadanie pierwotne s'= 0,30 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,30 cm 

  s = 0,30 cm   <  sdop = 1,00 cm  (30,0%) 

   

   

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 

   

Nośność na przebicie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Pole powierzchni wielokąta A = 0,58 m2 

  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 164,0 kN 

  Nośność na przebicie NRd = 249,9 kN 

  NSd = 164,0 kN   <  NRd = 249,9 kN  (65,6%) 

 

 

 



Wymiarowanie zbrojenia: 

Wzdłuż boku B: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Zbrojenie potrzebne As = 11,55 cm2 

  Przyjęto 11 prętów 12 mm  o As = 12,44 cm2 

Wzdłuż boku L: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Zbrojenie potrzebne As = 4,26 cm2 
  Przyjęto konstrukcyjnie 12 prętów 12 mm o As = 13,57 cm2 

   

 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  8 12 16 

1 12 203 11  22,33  

2 12 83 12  9,96  

3 16 169 12   20,28 

4 8 89 4 3,56   

 Długość ogólna wg średnic [m] 3,6 32,3 20,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,4 28,7 32,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,4 60,7 

 Masa całkowita [kg] 63 
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POZ.7.2 Stopa fundamentowa pod słup z POZ.5.1.2 

 

DANE: 

 
 

Opis podłoża: 
N

r 

nazwa gruntu h [m] nawodnio

na 

o
(n) [t/m3] f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) [kPa] M0 [kPa] M [kPa] 

1 Piaski średnie 2,00 nie 1,85 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141 

 
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 305,0 kPa 

 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N

r 

typ obc. zN [m] N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] e [kPa/m] 

1 całkowite na wierzchu 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Materiały : 

Zasypka: 

  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 

  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20 

Beton: 

  klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

  ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 

  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10 

Zbrojenie: 
  klasa stali: A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

  nominalna grubość otulenia  cnom = 85 mm 

 

Założenia obliczeniowe : 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

  - dla nośności pionowej  m = 0,81 

  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 

  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 

Współczynniki redukcji spójności: 

  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: do 1 roku  (=0,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

   

Nośność pionowa podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 964,2 kN 

  Nr = 436,9 kN   <  m·QfN = 781,0 kN  (55,9%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 215,9 kN 

  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 155,4 kN  (0,0%) 

Obciążenie jednostkowe podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Naprężenie maksymalne max = 258,5 kPa 

  max = 258,5 kPa   <  dop = 305,0 kPa  (84,8%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 280,61 kNm 

  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 202,0 kNm  (0,0%) 

Osiadanie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,26 cm 

  s = 0,26 cm   <  sdop = 1,00 cm  (25,8%) 

   

   

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 

   

Nośność na przebicie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Pole powierzchni wielokąta A = 0,12 m2 

  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 30,2 kN 

  Nośność na przebicie NRd = 283,3 kN 

  NSd = 30,2 kN   <  NRd = 283,3 kN  (10,6%) 

Wymiarowanie zbrojenia: 

Wzdłuż boku B: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Zbrojenie potrzebne As = 3,93 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów 12 mm  o As = 7,92 cm2 

Wzdłuż boku L: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Zbrojenie potrzebne As = 3,93 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów 12 mm o As = 7,92 cm2 

   



 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  8 12 16 

1 12 113 7  7,91  

2 12 113 7  7,91  

3 16 169 12   20,28 

4 8 113 4 4,52   

 Długość ogólna wg średnic [m] 4,6 15,9 20,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,8 14,1 32,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,8 46,1 

 Masa całkowita [kg] 48 
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POZ.7.3 Ława 90x50 
 

DANE: 

 
 

Opis podłoża: 
N

r 

nazwa gruntu h [m] nawodnio

na 

o
(n) [t/m3] f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) [kPa] M0 [kPa] M [kPa] 

1 Piaski średnie 2,00 nie 1,85 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141 

 

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 305,0 kPa 

 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N

r 

typ obc. zN [m] N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe na wierzchu 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Materiały : 

Zasypka: 

  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20 

Beton: 

  klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

  ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10 

Zbrojenie: 

  klasa stali: A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

  nominalna grubość otulenia  cnom = 85 mm 

 

Założenia obliczeniowe : 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

  - dla nośności pionowej  m = 0,81 

  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 

  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 

Współczynniki redukcji spójności: 

  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: do 1 roku  (=0,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 

 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

   

Nośność pionowa podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 254,6 kN 

  Nr = 193,4 kN   <  m·QfN = 206,2 kN  (93,8%) 

 

1 2

H
 =

 0
,5

0

  

0,26 0,38 0,26

B = 0,90

V = 0,45 m3/mb



Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 95,4 kN 

  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 68,7 kN  (0,0%) 

Obciążenie jednostkowe podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Naprężenie maksymalne max = 214,9 kPa 

  max = 214,9 kPa   <  dop = 305,0 kPa  (70,4%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 85,88 kNm/mb 

  Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 61,8 kNm/mb  (0,0%) 

Osiadanie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Osiadanie pierwotne s'= 0,29 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,29 cm 

  s = 0,29 cm   <  sdop = 1,00 cm  (29,3%) 

     

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 

   

Nośność na przebicie: 

  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 

Wymiarowanie zbrojenia: 

  nie zadeklarowano obliczeń zbrojenia 

   

 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  6 12 

1 12 105 6  6,30 

2 6 109 5 5,45  

 Długość ogólna wg średnic [m] 5,5 6,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 5,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 5,6 

 Masa całkowita [kg] 7 
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POZ.7.4 Ława 100x50 
 

DANE: 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  6 12 

1 12 105 6  6,30 

2 6 109 5 5,45  

 Długość ogólna wg średnic [m] 5,5 6,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 5,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 5,6 

 Masa całkowita [kg] 7 

 

POZ.7.5 Ława 75x50 
 

DANE: 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  6 12 

1 12 105 6  6,30 

2 6 109 5 5,45  

 Długość ogólna wg średnic [m] 5,5 6,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 5,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 5,6 

 Masa całkowita [kg] 7 
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POZ.7.6 Ława 60x50 
 

DANE: 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  6 12 

1 12 105 6  6,30 

2 6 109 5 5,45  

 Długość ogólna wg średnic [m] 5,5 6,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 5,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,2 5,6 

 Masa całkowita [kg] 7 

 

POZ.7.7 Płyta platformy dźwigowej 
Płyta monolityczna o wymiarach 210x180cm i grubości 57cm (z uwagi na wspólny poziom posadowienia z ławami) pod 

platformę dźwigową. Zbrojenie w postaci siatki z prętów  Ø16 w rozstawie co 15cm, stal A-3. Beton klasy C20/25(B25). 
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POZ.7.8 Podawalina 25x25 
 

DANE: 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

 

 
 

Wykaz zbrojenia dla 1 mb podwaliny 
    Długość ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm]  6 10 

1 10 105 4  4,20 

2 6 61 5 3,05  

 Długość ogólna wg średnic [m] 3,1 4,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 0,7 2,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 0,7 2,7 

 Masa całkowita [kg] 4 
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INSTALALACJE SANITARNE 

 

 

3.1 DANE OGÓLNE 

Zadanie: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego ze 

zmianą sposobu użytkowania na żłobek  

Lokalizacja: dz. nr 268/3, ul. Bydgoska 17, Wtelno, Gmina Koronowo,  

Inwestor: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo 

Branża: Sanitarna 

 

3.1.1 Podstawa opracowania 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

- zlecenie inwestora, 

- wizja lokalna, 

- normy i przepisy branżowe, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137 poz.984) w 

sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska, 

- norma PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe- wymagania w projektowaniu”, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody, 

- norma PN-EN 12831 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego”, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

3.1.2 Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zadania 

„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu 

użytkowania na żłobek”. Przebudowywany budynek znajduje się na ul. Bydgoskiej 17 we 

Wtelnie.  

 

3.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA 

Zaopatrzenie w wodę 

Woda zimna dostarczana będzie do budynku z istniejącego przyłącza wodociągowego, 

zarówno na cele bytowo-socjalne i p.poż. Dla tych potrzeb należy zastosować osobne układy 

pomiarowe. Na istniejącym przyłączu należy zabudować studnię wodomierzową, włazową 

Ø1000, np. Basic 1000 firmy Wavin. W studni umieścić projektowane zestawy wodomierzowe. Ze 

studni wyprowadzić dwa odrębne odcinki instalacji zewnętrznej: 

- z rury litej PE Ø50x4,6 – na cele bytowe 

- z rury litej PE Ø75x6,8 – na cele p.poż. 

 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-socjalne 

Istniejące przyłącze zimnej wody jest wprowadzone do budynku w pomieszczeniu -1.5. 

(istniejące przyłącze wodociągowe należy przebudować wg. odrębnego opracowania)  
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Tuż za wejściem do budynku należy umieścić główny zawór odcinający. Układ pomiarowy 

umieszczony w studni wodomierzowej składać się będzie z trzech zaworów odcinających (jeden 

z możliwością spusty wody), wodomierza (W), filtra siatkowego oraz zaworu antyskażeniowego 

typu EA.  

Przewody wody zimnej należy rozprowadzić: 

- w obrębie piwnicy w warstwie izolacji w posadzce,  

- na parterze oraz I piętrze w przestrzeni sufitu podwieszanego,  

- na II piętrze  w przestrzeni sufitu podwieszanego nad I piętrem.  

Przewody należy wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT typu Uponor MLC łączonych za pośrednictwem 

złączek zaprasowywanych.   

Przewody należy układać w piance polietylenowej o grubościach:  

- 6 mm w przypadku przewodów układanych w posadzce,  

- 10mm w przypadku przewodów układanych pod stropem lub w ścianach. 

Na zaworach czerpalnych ze złączką do węża należy montować zawory antyskażeniowe typu 

HA 216 produkcji Socla.  

W budynku  zaprojektowano następujące przybory: 

- umywalki   9 szt.  

- miska ustępowa   6 szt.  

- zlewozmywak   5 szt.  

- zawór czerpalny  2 szt.  (nie uwzględniono w obliczeniach) 

- wanna dla niemowląt  1 szt.  

- natrysk   2 szt.  

- zmywarko-wyparzarka 1 szt.  

- zlew techniczny  1 szt. (nie uwzględniono w obliczeniach) 

- zlew   2 szt.  

  

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej 

Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zasobnik o pojemności 400 

litrów Design WWSP 442E współpracujący z pompą ciepła.  Zasobnik zlokalizowano w 

pomieszczeniu oznaczonym na rzucie symbolem -1.11.  Zaprojektowany zasobnik c.w.u. posiada 

możliwość montażu grzałki elektrycznej służącej jako awaryjne źródło wspomagania podgrzewu 

c.w.u. Rurociągi wody ciepłej należy wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT typu Uponor MLC łączonych 

za pośrednictwem złączek zaprasowywanych. Należy je zaizolować otulina z pianki 

polietylenowej gr. 9 mm. Rozprowadzenie przewodów wody ciepłej w budynku wykonać 

równolegle z przewodami wody zimnej w warstwie izolacji w posadzce oraz w  przestrzeni sufitów 

podwieszanych.  

 Zaprojektowano wykonanie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Będzie ona 

wymuszana za pomocą pompy cyrkulacyjnej usytuowanej w pomieszczeniu technicznym 

oznaczonym na rzucie symbolem -1.11. Przewody cyrkulacyjne rozprowadzić równolegle do 

przewodów wody cieplej, wg. rysunków instalacyjnych. Trasa przewodów cyrkulacyjnych 

umożliwia przepływ wody pomiędzy najwyżej położonym punktem czerpalnym a zasobnikiem 

ciepłej wody użytkowej.  

 W pomieszczeniu -1.11 należy zainstalować kompletną stację termostatycznego 

mieszania wody zimnej i gorącej z systemem cyklicznej, automatycznej, termicznej dezynfekcji 

instalacji c.w.u. typ ECOMEDICAL. Cykliczną dezynfekcję instalacji wody użytkowej w węzłach 

sanitarnych, przeprowadza się w celu zapobiegania rozwojowi kolonii bakterii legionella. 

Zestaw wyposażony jest w mieszacz termostatyczny z pokrętłem regulacji temperatury wody 

zmieszanej, zawory odcinające, zawory zwrotne i filtry siatkowe ze stali nierdzewnej na dopływie 

wody zimnej i gorącej, gniazdo podłączenia obiegu cyrkulacyjnego, termometry wskazujące 

temperaturę na wlotach wody zimnej, gorącej, na wylocie wody zmieszanej oraz temperaturę 
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wody podczas dezynfekcji termicznej. Urządzenie zapewnia możliwość precyzyjnego ustawienia 

temperatury wody zmieszanej jak również temperatury wody w obiegu cyrkulacyjnym. 

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku 

dopływu wody zimnej. Istotne wyposażenie z punktu widzenia funkcji automatycznej dezynfekcji 

termicznej stanowią: dwa elektrozawory  oraz elektroniczny programator sterujący procesem 

dezynfekcji.  

Wewnętrzna instalacja wody p.poż 

W budynku zaprojektowano cztery hydranty wewnętrzne wnękowe  typ HP 25 z wężem 

półsztywnym, oraz miejscem na gaśnicę w układzie pionowym np. 25HP+GP-950-B.20. Minimalny 

wydatek jednego hydrantu powinien wynosić 1dm3/s. Położenie hydrantów wg rysunków 

instalacyjnych. 

Instalację wody p.poż należy osobno opomiarować.  Układ pomiarowy do celów p.poż 

znajdujący się w projektowanej studni wodomierzowej składać się będzie z dwóch zaworów 

odcinających, wodomierza oraz zaworu antyskażeniowego typ EA. Przyłącze zimnej wody do 

celów p.poż należy wprowadzić do budynku w pomieszczeniu – 1.5. Przed wejściem do budynku 

należy wykonać przejście z rury z tworzywa sztucznego na rury stalowe ocynkowane.  

Instalacje przeciwpożarową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych 

na gwint. Mając na celu wymuszenie koniecznego ze względów  sanitarnych i 

bakteriologicznych obiegu wody w instalacji przeciwpożarowej zaprojektowano podłączenie 

instalacji do zlewu technicznego znajdującego się w pomieszczeniu technicznym -1.12.    

 

Zalecania dotyczące instalacji wodociągowej  

 Średnice oraz trasy przewodów instalacji wodociągowych wg. rysunków instalacyjnych. 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur 

oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe. Podłączenia do urządzeń wykonać w 

bruzdach ściennych. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Po wykonaniu 

całości instalacji należy dokonać płukania oraz wykonać próbę ciśnieniową sprawdzającą 

szczelność instalacji. Należy sporządzić protokół z prób szczelności.  
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Zapotrzebowanie  wody 

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody sanitarnej dla budynku 

wg PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe- wymagania w projektowaniu  
   q = 0,682 * (qn)0,45 – 0,14 [dm3/s] 

  qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

 
 Lp. 

Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ wody 

[dm3/s] 

Woda 

zimna qn 

[dm3/s] 

Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] 

1 Umywalka 9 0,07 0,63 0,63 

2 Miska ustępowa 6 0,13 0,78 - 

4 Wanna dla niemowląt 1 0,15 0,15 0,15 

5 Natrysk 2 0,15 0,30 0,30 

6 Zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,35 

7 zlew 2 0,07 0,14 0,14 

8 Zmywarko-wyparzarka  1 0,15 0,15 - 

9 qn   2,50 1,57 

 4.07 l/s 

  q = 0,682 * 4,070,45  - 0,14 = 1,14 

  q = 1,14[dm3/s]  

- przepływ obliczeniowy wynosi; q =  1,14 dm3/s = 4,10m3/h. 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody pożarowej  

Zgodnie z wytycznymi p.poż. przyjęto cztery hydranty przeciwpożarowe HP 25 o 

wydajności q= 1dm3/s.  

Q= 4 * 1,0= 4,0 dm3/s = 14,4 m3/h 

Sprawdzenie średnicy przyłącza wody socjalno-bytowej 

V=q/F [m/s] 

F= 3.14*0,04082/4= 0,0013 [m2] 

V= 1,14/0,00083/1000=0,87 [m/s] 

Przyjęta średnica przyłącza PE 50 jest poprawna  

Sprawdzenie średnicy przyłącza wody przeciwpożarowej 

V=q/F [m/s] 

F= 3.14*0,06142/4= 0,003 [m2] 

V= 4,0/0,003/1000=1,34 [m/s] 

Przyjęta średnica przyłącza PE 75 jest poprawna  

Dobór  wodomierza dla wody socjalno-bytowej  

- przepływ obliczeniowy dla wodomierza; q = 1,14 dm3/s =4,10 m3/h 

Wodomierz dobieramy zgodnie z normą PN-EN 14154 oraz Dyrektywą MID nr 

2004/22/EC z uwzględnieniem parametru ciągłego strumienia objętości Q3, 

- przyjęto wodomierz METRON  WS 3,5, 

- średnica nominalna 25 mm, 

- ciągły strumień objętości Q3 – 6,3 m3/h, 

- przepływ Q4 – 7,87 

- przepływ Q2 – 63 

- przepływ Q1 –39,4 

- strata ciśnienia 42,35 kPa. 
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Dobór  wodomierza dla wody przeciwpożarowej 

- przepływ obliczeniowy dla wodomierza; q = 4,0 dm3/s =14,4 m3/h 

Wodomierz dobieramy zgodnie z normą PN-EN 14154 oraz Dyrektywą MID nr 

2004/22/EC z uwzględnieniem parametru ciągłego strumienia objętości Q3, 

- przyjęto wodomierz METRON WS 10 

- średnica nominalna 40 mm, 

- ciągły strumień objętości Q3 – 25 m3/h, 

- przepływ Q4 – 31,25  

- przepływ Q2 – 250 

- przepływ Q1 –156,25 

- strata ciśnienia 34 kPa. 

 

3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej DN 200. Przewody projektowanej instalacji będą rozprowadzone pod posadzką 

piwnicy, w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

Instalację kanalizacyjną należy wykonać: 

- w przypadku rur prowadzonych pod posadzką w piwnicy z rur i kształtek z PVC-U 

przeznaczonych dla instalacji kanalizacji zewnętrznej (rury koloru pomarańczowego), 

łączonych na kielichy z uszczelką gumową,  

- pozostałe odcinki należy wykonać z rur i kształtek z PVC-U przeznaczonych dla 

instalacji kanalizacji wewnętrznej(rury koloru szarego), łączonych na kielichy z 

uszczelką gumową.  

Rury do kanalizacji zewnętrznej mają większą grubość ścianki i są sztywniejsze, a co za 

tym idzie są bardziej wytrzymałe na zgniecenia.  

Rury układać ze spadkiem wg. rysunków instalacyjnych.  Połączenia do umywalek i 

innych przyborów sanitarnych należy wykonać w bruzdach ściennych. Przejścia przez przegrody 

budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając je kitem plastycznym. Piony 

oznaczone na rzucie symbolem ,,K1” i „K2” należy wyprowadzić ponad dach budynku oraz 

zakończyć wywiewką systemową. Zaprojektowano zawory napowietrzające dn 50 znajdujące 

się przy podejściach do : 

- zlewu technicznego w pomieszczeniu -1.12 

- zlewu dwukomorowego w pomieszczeniu -1.7 

- zlewozmywaka w pomieszczeniu 1.3 

- zlewozmywaka w pomieszczniu 2.3 

- wanienki do mycia dzieci w pomieszczeniu 3.3  

- umywalki w pomieszczeniu 3.7  

Należy zamontować odwodnienie liniowe dla podjazdu wg. rysunków instalacyjnych. 

Projektowane odwodnienie liniowe należy wyposażyć w kosze osadcze zapobiegające 

przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych takich jak np. piasek oraz innych cząstek 

stałych  do instalacji kanalizacji.   

W -1.8, -1.9 i -1.12 należy zastosować kratki ściekowe dn 50.  

Należy zastosować rewizję płytową wyposażoną w uszczelkę chroniąca przed 

przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów. Aby zapobiec przepływowi wstecznemu, na 

końcowym odcinku wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy zastosować zasuwę burzową 

np. KARMAT ZB 160.   

W pomieszczeniu -1.11 należy umieścić studzienkę Ø315 podłączoną do instalacji 

kanalizacji. Studzienkę należy wyposaż w pokrywę z wbudowaną kratą.  Projektowana 

studzienka ma również umożliwić spuszczenie wody z instalacji ogrzewania podłogowego.   
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Obliczenia ilości powstałych ścieków sanitarnych: 

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707. 

Lp. 
Rodzaj punktu 

czerpalnego 
Ilość punktów odpływowych 

Równoważnik 

odpływu Aws AWs 

1 Umywalka 9 0,5 4,5 

2 Zlewozmywak 5 1,0 5,0 

3 Miska ustępowa 6 2,5 15 

4 Wypust podłogowy  6 1,0 6,0 

5 Natrysk  2 1,0 2,0 

6 Wanna dla niemowląt  1 1,0 1,0 

7 zlew 2 0.5 1,0 

8 Zmywarko-wyparzarka  1 1,0 1,0 

9 AWs   35,5 

10  AWsKqs   K=0,7 4,2 dm3/s 

 
Bilans  ścieków: 

 Założenia: 

 Ilość osób      - 32 dzieci i 9 pracowników 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody -tabela 1 dział I pkt. 4 

- zużycie wody na jedno dziecko na dobę wynosi  -130 dm3/dobę 

- zużycie wody na jednego pracownika na dobę wynosi  - 15 dm3/dobę 

 Współczynnik nierównomierności godzinowej  - Nh – 2,8 

 Współczynnik nierównomierności dobowej   - Nd – 2,0 

  Qśrd= 0,13 * 32 + 0,015 * 9 = 4,30 m3/d 

  Qśrh = 4,30 : 24 = 0,18  m3/h 

  Qmaxd= 4,30* 2,0 = 8,60 m3/d 

  Qmaxh= 0,18 * 2,8 = 0,504 m3/h 

  Qroczne= 4,30* 365 = 1569,5 m3/rok 

 

3.4 INSTALACJA GRZEWCZA 

Obliczeniową temperaturę zewnętrzną przyjęto wg PN-82/B-02403. Temperatury 

ogrzewanych pomieszczeń przyjęte zostały zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

12.04.2002 [Dz. U. Nr 75 poz. 690]. 

Do obliczeń przyjęto współczynniki przenikania ciepła podane w części 

architektonicznej.  

Parametry instalacji 

- źródło ciepła  Pompa ciepła gruntowa np. SI 26TU  

- moc pompy ciepła  26,7 kW 

- parametry pracy instalacji  35C /∆10. (ogrzewanie podłogowe) 

- zapotrzebowanie ciepła  Q = 21,80 kW(dla budynku) 

- obliczeniowa temperatura zewn. -18 

 

Źródło ciepła 

Zaprojektowano gruntową pompę ciepła SI 26TU  typu solanka/woda  o mocy 26,7kW 

zasilaną z sześciu sond gruntowych o głębokości 80m. (lokalizacja wg projektu 

zagospodarowania terenu).   

Zaprojektowana pompa czerpie ciepło grzewcze o dużej mocy cieplnej z gruntu poprzez 

sondy gruntowe. W otworach wiertniczych umieszczane są rury odporne na ciśnienie w których 

krąży cyrkulujący czynnik nośny czyli roztwór glikolu zwyczajowo zwany solanką. Pompa ciepła 
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26TU wyposażona jest w bezdrganiowe przyłącze do bezpośredniego podłączenia układu 

hydraulicznego, dzięki zastosowaniu izolowanej obudowy ze swobodnie pływającą płytą 

podstawy sprężarki charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Urządzenie posiada również 

zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej ze wskazaniem obliczonej 

ilości ciepła dla ogrzewania i podgrzewania c.w.u. Zaprojektowana pompa wyposażona jest w 

dwie sprężarki spiralne, takie rozwiązanie pozwala na efektywne przygotowywanie ciepłej wody 

użytkowej przy udziale jednej lub dwóch sprężarek, zależnie od aktualnego zapotrzebowania. 

Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny jest odpowiedzialny za obniżenie ciśnienia czynnika 

chłodniczego. Funkcja COP-Booster pozwala na niższe zużycie prądu.  

Zaprojektowana pompa ciepła będzie pracować na potrzeby c.o. oraz c.w.u..  

W tym celu należy zintegrować pompę z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej typ Design WWSP 

442E o pojemności 400litrów, oraz zbiornikiem buforowym o pojemności 300 np. PSP 300E.  

 

Instalacja CO podłogowa 

Zaprojektowano podłogową instalację c.o., której przebieg został przedstawiony na 

rysunkach. Należy zastosować system ogrzewania płaszczyznowego Tracker firmy Uponor. Do 

instalacji ogrzewania podłogowego użyto rur PERT-AL-PERT o średnicy 16 x 2 mm firmy Uponor 

typ MLC. Należy zastosować rozdzielacze typu Vario S :  

-  na II piętrze – z możliwością podłączenia 10 obwodów, 

- na I piętrze oraz parterze – z możliwością podłączenia 9 obwodów,  

- w piwnicy – dwa rozdzielacze z możliwością podłączenia 9 obwodów.  

Rozdzielacze należy umieścić w specjalnych szafkach podtynkowych, oraz zlokalizować wg. 

rysunków instalacyjnych. W pomieszczeniu -1.11 należy zastosować szafkę rozdzielaczową 

natynkową.   

 Odległości między rurami grzejnymi zostały podane na rysunkach branżowych. 

Układane rury grzejne należy mocować do płyt izolacyjnych przy użyciu klipsów typu „U”, co 0,5 

m. Przed ułożeniem izolacji wykonać szczeliny dylatacyjne, rozdzielające poszczególne pola 

grzewcze. Wzdłuż dylatacji oraz otaczających ścian wykonać opaską krawędziową, która 

będzie zabezpieczać przed przenikaniem jastrychu w szczelinę dylatacyjną. W miejscach przejść 

rur grzejnych przez dylatacje należy ułożyć profil szczelinowy wraz z rurami ochronnymi, 

umożliwiającymi rurom grzejnym przemieszczenia w obrębie szczeliny dylatacyjnej. Pierwsze 

wygrzewanie dokonuje się w temperaturze 15°C powyżej temperatury pomieszczenia, jednak co 

najmniej w temperaturze 20°C. Dalsze podwyższenie temperatury na dopływie o 15°C maże 

nastąpić po 3 dniach. Maksymalna temperatura na dopływie do układu ogrzewania 

podłogowego, może być nastawiona najwcześniej po 7 dniach od rozpoczęcia wygrzewania i 

nie powinna przekraczać 50oC. Temperatura ta musi być utrzymywana tak długo, aż zostanie 

osiągnięta wymagana wilgotność wyrównawcza. Dla jastrychu cementowego i wykładziny 

ceramicznej układanej na klej, wilgotność ta wynosi 2,5 %, natomiast dla wykładziny 

ceramicznej układanej na zaprawę, odpowiednio 3,0 %.  

 

Piony grzewcze prowadzić w zabudowie, zgodnie z rysunkami instalacyjnymi. Przebieg 

rurociągów centralnego ogrzewania pokazano na rysunkach. Przejścia rur przez ściany wykonać 

w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. W miejscach przejść przez 

przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być 

wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. 
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Sterowanie instalacją c.o. podłogową. 

Sterowanie instalacją ogrzewania płaszczyznowego odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie systemu przewodowego automatyki pokojowej typ 24V firmy Uponor. Elementy 

składowe systemu to: 

- skrzynka połączeniowa – do skrzynki podłączone są termostaty oraz siłowniki poprzez 

zaciski wtykowe. Jeśli tylko termostat wykryje potrzebę regulacji ogrzewania lub 

chłodzenia w pomieszczeniu, poprzez skrzynkę połączeniową zostaje włączony 

siłownik 24 V. 

- termostat pokojowy – mierzy rzeczywista wartość temperatury w pomieszczeniu i 

przekazuje ja wraz zwartością zadaną ustawiana poprzez pokrętło nastawcze do 

skrzynki połączeniowej.  

- siłownik 24V – urządzenie przeznaczone do montażu na rozdzielaczu. 

- programator przewodowy – umożliwia przyporządkowanie pomieszczeń do jednej z  

dwóch stref.  Na każdą strefę czasową mogą być załączone 4 programy czasowe.  

- czujnik podłogowy – czujnik temperatury umożliwiający ograniczenie minimalnej lub 

maksymalnej temperatury podłogi.   

 

W obrębie piwnicy należy zainstalować dwie skrzynki połączeniowe typu C-35, każda 

przypadająca na jeden rozdzielacz. Do każdej ze skrzynek zostaną podłączone termostaty 

pokojowe, oraz programatory typu I- 36. W programatorach zostaną wydzielone strefy 

grzewcze. Strefa pierwsza w programatorze zainstalowanym na rozdzielaczu nr 1 obejmuje 

pomieszczenia oznaczone na rzucie nr: -1.10, - 1.17. Strefa druga w programatorze 

zainstalowanym na rozdzielaczy nr 1 obejmuje pomieszczenia nr : -1.3, -1.12, -1.13, -1.14, -1.15. w 

pomieszczeniach -1.3, -1.10 oraz -1.17 należy zamontować termostaty pokojowe typu T-35, 

podłączone do skrzynki połączeniowej zainstalowanej na rozdzielaczu nr 1.  

Do rozdzielacza nr 2 należy podłączyć drugą skrzynkę połączeniową C-35 oraz programator 

typu I-36. Strefa pierwsza obejmuje pomieszczenia nr : -1.1 i -1.2, strefa druga obejmuje 

pomieszczenia nr : -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8, -1.9.  w pomieszczeniach -1.2 , -1.4, -1.6 należy 

zamontować termostaty pokojowe tym T-35.   

Na parterze należy zainstalować skrzynkę połączeniowa typ C-35,współpracująca z 

programatorem typ I-36. Przewidziano dwie strefy grzewcze: 

- pierwsza obejmująca pomieszczenia nr: 1.3, 1.4 oraz 1.5 

- druga obejmująca pomieszczenie nr 1.1  

W pomieszczeniach 1.1 oraz 1.3 należy zamontować termostaty pokojowe typ T-35.  

W pomieszczeniach 1.4, i 1.5 należy zamontować termostaty pokojowe z wyświetlaczem typ T- 

36 oraz czujniki podłogowe.  

  Instalację sterowania ogrzewaniem podłogowym na I piętrze należy wykonać w sposób 

analogiczny do instalacji sterowania na parterze.  

Na II piętrze należy zainstalować skrzynkę połączeniowa typ C-35,współpracującą z 

programatorem typ I-36. Przewidziano dwie strefy grzewcze: 

- pierwsza obejmująca pomieszczenia nr: 3.3, 3.4, 3.5 oraz 3.8 

- druga obejmująca pomieszczenia nr 3.1 oraz 3.7 

W pomieszczeniach 3.1 oraz 3.3 należy zamontować termostaty pokojowe typ T-35.  

W pomieszczeniach 3.4, 3.5, 3.8 i 3.7 należy zamontować termostaty pokojowe z wyświetlaczem 

typ T- 36 oraz czujniki podłogowe( za wyjątkiem pomieszczenia 3.7).  

Wszystkie programatory typu I-36 należy zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni oznaczonej 

na rzucie symbolem  -1.14.   
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Zestawienie urządzeń systemu sterowania instalacją ogrzewania podłogowego  

Rodzaj Typ Lokalizacja urządzenia  Ilość sztuk 

Skrzynka 

połączeniowa  
C-35 -1.3, -1.11,1.1,2.1,3.6   5 

Programator  I-36  -1.3, -1.11,1.1,2.1,3.6    5 

Termostat 

pokojowy  
T-35 

piwnica : -1.2, -1.3, -1.4, -1.6, -1. 10, -

1.15, parter:  1.1, 1.3  

I piętro:  2.1, 2.3  

II piętro :   3.1, 3.3  

12 

Termostat 

pokojowy    
T-36 

parter:  1.4, 1.5  

I piętro:  2.4, 2.5  

II piętro :   3.4, 3.5, 3.7, 3.8   

8 

Siłownik  Vario S   na belkach rozdzielaczy   46 

Czujnik 

podłogowy  
- 

 parter:  1.4, 1.5  

I piętro:  2.4, 2.5  

II piętro :   3.4, 3.5, 3.8   

7 

 
3.5 WENTYLACJA 

Opis przyjętych rozwiązań   

W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną i podciśnieniową 

nawiewną w systemie A2RC HIGRO. 

Dopływ świeżego powietrza odbywać się będzie poprzez nawiewniki okienne 

dwusystemowe EXR.302.HP i EMM.703.HP wyposażone w okap z regulatorem przepływu AC100 

firmy AERECO.  Zgodnie z PN83/B 03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, należy je zamontować w górnej 

części stolarki okiennej.                                                                  

Sterowanie ilością powietrza wyciąganego realizowane będzie za pomocą kratek wywiewnych 

higrosterowanych BXC273. Kratki tak, jak nawiewniki sterowane są poziomem wilgotności 

względnej w pomieszczeniach, tzn. stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą 

wilgotności w pomieszczeniu. Wyciąg powietrza odbywał się będzie za pomocą wentylatorów 

dachowych CAT.HB wyposażonych w automatykę higrobalance, dostosowującą moc 

wentylatora do stopnia otwarcia kratek higrosterowanych. Poszczególne kratki wyciągowe 

należy zamontować na kanałach wentylacyjnych wykonanych z rur typu SPIRO o przekroju 

kołowym. Kanały należy rozprowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego wg. rysunków 

instalacyjnych. Należy stopniowo zwiększać przekrój pionowych odcinków instalacji wentylacji 

umożliwiając podłączenie do jednego kanału kilku pomieszczeń o tym samym charakterze. 

Zakończenie kanałów należy podłączyć za pomocą nyplowego króćca przyłączeniowego do 

podstawy akustycznej typu SBC.  Zadaniem podstawy tłumiącej SBC jest ograniczenie hałasu 

przedostającego się od wentylatora do instalacji. Na podstawach SBC należy za pomocą 

nitonakrętek zamontować wentylatory kanałowe typu CAT.   
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Bilans ilości powietrza wentylacyjnego 
 

Dane Wymagania normatywne Parametry projektowane  

Uwagi 

 

Nr. 

pom Nazwa pom. Pow. pom. 

[m2] 
Wys. 

pom.   

[m] 

Kub. 

pom. 

[m3] 
Ilość osób Krotność 

wymian 
Ilość pow. na 

os. [m3/h] 
Ilość pow. wym. wg 

armatury/przeznaczenia 

pomieszczenia [m3/h] 

Krotność wymian Ilość pow. z 

krotności. 
Ilość 

pow. 

naw. z 

ilości os. 

[m3/h] 
Nawiew Wywiew 

Nawiew 

[m3/h] 

Wywiew 

[m3/h] 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- 

- - - - - - - - - 
kol. 12/ 

kol. 5 

kol. 13/ 

kol. 5 
- - 

kol. 12/ 

kol. 6 
- 

-1.2 

 

 

Pomieszczenie  na 

wózki 

 

 

6,17 2,50 15,42 - - - - 1,8 1,8 28 28 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewnik okienny typ 

EXR. Wywiew powietrza poprzez 

podcięcie wentylacyjne w 

drzwiach . 

-1.3 

 

 

 

Komunikacja 

 

 

12,10 2,20 26,62 - 1,5 - - 3,6 3,6 95 95 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza 

poprzez podcięcia wentylacyjne 

w drzwiach. 

-1.4 
Pomieszczenie 

socjalne 
5,52 2,50 13,80 - 2,0 - - 2,0, 2,0 28 28 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewnik okienny typ 

EXR. Wywiew powietrza w oparciu 

o kratkę wyciągową typ BXC 

zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

7  na podstawie Dz.U. 169 poz. 

1650 z 2003 

-1.5 

 

 

Toaleta 

 

2,99 2,20 6,57 - 2,0 - 
50m3/h na jedną miskę 

ustępową 
7,6 7,6 50 50 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumny 7 

i 9 na podstawie PN 83/B-03430 

pkt. 4.1.3. i 2.1.2. oraz Dz.U. 169 

poz. 1650 z 2003 

-1.6 

 

 

Rozdzielnia 

posiłków 

 

5,82 2,50 14,55 - - - - 5,9 5,9 86 86 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM, oraz nawiewnik ścienny typ 

EHT.  Wywiew powietrza w oparciu 

o kratkę wyciągową typ BXC 

zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. 
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-1.7 Zmywalnia 9,58 2,50 23,95 - - - - 3,4 3,4 82 82 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM, oraz nawiewnik ścienny typ 

EHT.  Wywiew powietrza w oparciu 

o kratkę wyciągową typ BXC 

zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. 

-1.8 

Pomieszczenie na 

wózek 

gastronomiczny 

1,57 2,50 3,92 - - - 15 3,8 3,8 15 15 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 

-1.9 
Myjnia wózka 

gastronomicznego 
1,57 2,50 3,92 - - - 15 3,8 3,8 15 15 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 

-1.10 Kuchnia mleczna 5,51 2,50 13,77 - - - 50 3,7 3,7 52 52 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 

-1.11 
Pomieszczenie 

techniczne 
3,74 2,50 9,35 - - - 15 1,6 1,6 15 15 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 
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-1.12 
Pomieszczenie 

gospodarcze 
3,24 2,50 8,10 - - - 15 3,7 3,7 30 30 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewnik ścienny typ 

EHT. Wywiew powietrza w oparciu 

o kratkę wyciągową typ BXC 

zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 

 

 

 

-1.13 

 

 

 

Pomieszczenie na 

brudną bieliznę 

1.21 2,50 3,025 - - - 15 4,9 4,9 15 15 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 

-1.14 serwerownia 1,64 2,50 4,10 - - - 15 3,65 3,65 15 15 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

9 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.3. i 2.1.2. 

-1.17 szatnia 18,90 2,50 47,25 - 2,0 - - 2,4 2,4 112 112 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EXR. Wywiew powietrza w oparciu 

o kratkę wyciągową typ BXC 

zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB ora 

poprze podcięcie wentylacyjne w 

drzwiach. Kolumna 7 na 

podstawie Dz.U. 169 poz. 1650 z 

2003 

1.3 
Pomieszczenie 

sanitarne 
8,74 2,60 22,72 - 2,0 - 

50m3/h na jedną miskę 

ustępową 
4,4 4,4 100 100 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumny 7 

i 9 na podstawie PN 83/B-03430 

pkt. 4.1.3. i 2.1.2. oraz Dz.U. 169 

poz. 1650 z 2003 
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1.4 

 

 

 

 

 

 

Sala do zabaw 

 

 

 

 

35,13 2,60 91,34 

12 dzieci 

2 

opiekunki 

- 

15 na jedno 

dziecko 20 

na 

pracownika 

- 2,45 2,45 224 224 220 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM i EXR.  Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

8 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.1. 

1.5 Sala do spania 35,39 2,60 92,01 

12 dzieci 

2 

opiekunki 

- 

15 na jedno 

dziecko 20 

na 

pracownika 

- 2,43 2,43 224 224 220 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EXR i EMM.  Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

8 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.1. 

2.3 
Pomieszczenie 

sanitarne 
8,74 2,60 22,72 - 2,0 - 

50m3/h na jedną miskę 

ustępową 
4,4 4,4 100 100 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumny 7 

i 9 na podstawie PN 83/B-03430 

pkt. 4.1.3. i 2.1.2. oraz Dz.U. 169 

poz. 1650 z 2003 

2,4 Sala zabaw 34,04 2,60 88,50 

12 dzieci 

2 

opiekunki 

- 

15 na jedno 

dziecko 20 

na 

pracownika 

- 2,5 2,5 224 224 220 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM i EXR.  Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

8 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.1. 

2.5 Sala do spania 35,38 2,60 91,98 

12 dzieci 

2 

opiekunki 

- 

15 na jedno 

dziecko 20 

na 

pracownika 

- 2,4 2,4 224 224 220 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EXR i EMM.  Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

8 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.1. 



 

 

www.paliga.com.pl   

 

3.3 
Pomieszczenie 

sanitarne 
9,83 2,60 25,55 - 2,0 - 

50m3/h na jedną miskę 

ustępową 
3,9 3,9 100 100 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez podcięcie wentylacyjne 

w drzwiach. Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumny 7 

i 9 na podstawie PN 83/B-03430 

pkt. 4.1.3. i 2.1.2. oraz Dz.U. 169 

poz. 1650 z 2003 

3.4 Sala do spania 24, 63 2,60 64,04 
8 dzieci 2 

opiekunki 
- 

15 na jedno 

dziecko 20 

na 

pracownika 

- 2,56 2,56 164 164 160 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM i EXR.  Wywiew powietrza w 

oparciu o kratki wyciągowe typ 

BXC zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

8 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.1. 

3.5 + 

3.8 

Weranda+ Sala do 

zabaw 
9,88+23,80 2,60 87,56 

8 dzieci 2 

opiekunki 
- 

15 na jedno 

dziecko 20 

na 

pracownika 

- 1,87 1,87 164 164 160 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez nawiewniki okienne typ 

EMM, oraz nawiewniki ścienne typ 

EHT.  Wywiew powietrza w oparciu 

o kratki wyciągowe typ BXC 

zamontowane na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. Kolumna 

8 na podstawie PN 83/B-03430 pkt. 

4.1.1. 

3,7 
Gabinet 

pielęgniarki 
9,33 2,60 24.25 - - - - 2,14 2,14 52 52 - 

Doprowadzenie powietrza 

poprzez dwa nawiewniki okienne 

typ EMM.  Wywiew powietrza w 

oparciu o kratkę wyciągową typ 

BXC zamontowaną na kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

zakończonym wentylatorem 

dachowym typ CAT.HB. 
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Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

Rodzaj Typ Parametry 
Zapotrz. 

elektr. 
Ilość sztuk 

Wentylator  

dachowy 
CAT 160.550 HB  

Lw =0-550 

m3/h 

N = 88 W, 

U = 230 V 5 

Wentylator 

dachowy 
CAT 100.300 HB  

Lw =0-300 

m3/h  

N = 85 W, 

U=230 V 2 

Nawiewnik 

okienny  
EXR Lw=7-28m3/h - 44 

Nawiewnik 

ścienny   
EHT Lw=5-29m3/h - 5 

Nawiewnik 

okienny   
EMM Lw=5-29m3/h - 18 

Kratka 

wyciągowa 
EXR 

Lw=9-85m3/h 

 
- 35 

 

 
 

























 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

  

www.paliga.com.pl   

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

 

4.1  DANE OGÓLNE 

4.1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne w budynku żłobka we Wtelnie. 

 

 Zakres opracowania obejmuje:  

 wlz-ty, rozdzielnice elektryczne w budynku, 

 instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

 instalacja gniazd 230V i 400V, 

 Instalacje niskoprądowe, 

 Instalacja ochrony przepięciowej, 

 Instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej, 

 Instalacja odgromowa, 

 instalacja fotowoltaiczna. 

 

4.1.2 Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora, 

 podkłady architektoniczne w skali 1:50,  

 warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Nr 

OD1/ZR/619/2015 z 24.06.2015r, 

 obowiązujące przepisy i normy prawne. 

 

4.2 ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 Zasilanie budynku odbywać się będzie poprzez projektowane (na podstawie odrębnego 

opracowania) przyłącze elektroenergetyczne kablowe zakończone złączem ZK1-1P. 

Zabezpieczenie główne oraz układ pomiarowy zlokalizowane będą w złączu pomiarowym ZK1-

1P zlokalizowanym w linii ogrodzenia działki od strony drogi publicznej. 

 

4.3 WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA 

              Z projektowanego złącza pomiarowego wyprowadzić WLZ-t do projektowanej 

rozdzielnicy RG zlokalizowanej w projektowanym budynku żłobka o następującym przekroju  

ZK1-1P kierunek RG przewodem YKY 4x25mm2.  Długości odcinka WLZ podano na schemacie 

ideowym tablicy RG rys. nr E/10. 

 

4.4  ROZDZIELNICE 0,4kV 

4.4.1 Rozdzielnica główna RG 

 Projektowaną rozdzielnicę RG wykonać wg załączonego schematu rysunek nr E/10. 

Rozdzielnica RG zbudowana jest z pola zasilającego wyposażonego w główny wyłącznik 

zwarciowy z wyzwalaczem o prądzie 63A pełniącym jednocześnie funkcję wyłącznika 

przeciwpożarowego. Szynę uziemiającą rozdzielnicy należy połączyć z instalacją odgromową 

budynku. Jako rozdzielnicę zastosować  szafę wolnostojącą.  Wyposażenie aparatowe 

przedstawiono na rysunku nr E/10. W rozdzielnicy zainstalować lampki sygnalizujące obecność 

napięcia, zabezpieczenia nadmiarowoprądowe poszczególnych obwodów, wyłączniki 

różnicowo-prądowe ΔI =30mA (aparaty i osprzęt firrmy Legrand lub Moeller), zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe. 
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4.4.2 Szafa instalacji niskoprądowych  Te 
 Jako rozdzielnicę zastosować  szafę wolnostojącą.  W szafie Te zlokalizować wszystkie 

elementy związane z instalacjami niskoprądowymi.  

 

4.5   INSTALACJA ODBIORCZA 

4.5.1 Instalacja oświetlenia podstawowego 

 Instalację oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodami kabelkowymi typu 

YDY o przekroju 2,5 mm2, 1,5 mm2 i izolacji 750V.  

 W pomieszczeniach w piwnicy projektuje się plafoniery o IP 65 wyposażone w źródło 

światła LED o mocy 25W (oprawa 28W) (np. oprawa CALLA LED) oraz oprawy 

podtynkowe do sufitów gipsowo-kartonowych wyposażonych w źródło światła LED o 

mocy 18W (oprawa 21W) (np. oprawa Downlight LUGSTAR PRO LED). 

 W toaletach należy zamontować oprawy podtynkowe do sufitów gipsowo-kartonowych 

wyposażonych w źródło światła LED o mocy 18W (oprawa 21W) (np. oprawa Downlight 

LUGSTAR PRO LED). 

 Pomieszczenia pobytu dzieci. W pomieszczeniach pobytu dzieci (sale) należy 

zamontować oprawy do sufitów modułowych ze źródłem światła LED prostokątne o 

wymiarach 600x600 i mocy 44W (oprawa 48W) (np. oprawa LUGCLASSIC LED P/T). 

 Na klatce schodowej, w poziomie parteru i I piętra, oprawy podtynkowe do sufitów 

gipsowo-kartonowych wyposażonych w źródło światła LED o mocy 18W (oprawa 21W) 

(np. oprawa Downlight LUGSTAR PRO LED). 

 Na klatce schodowej w poziomie II piętra zastosować oprawy przeznaczone do sufitów 

gipsowo-kartonowych na źródła światła LED prostokątne o wymiarach 600x600 i mocy 

44W (opraw 48W) (np. oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED G/K). 

 

 Załączanie oświetlenia hallu i klatki schodowej przy pomocy włączników schodowych 

zainstalowanych przy wejściu oraz włączników krzyżowych. 

 

 Szczegóły wykonawcze instalacji odbiorczej – wg załączonych schematów 

zasadniczych. W pomieszczeniach: kotłowni, łazienkach osprzęt instalacyjny projektuje się w 

wykonaniu hermetycznym. Osprzęt instalacyjny NILOE kolor biały.  

Wysokość instalowania łączników 1,4m od podłogi natomiast gniazd wtyczkowych w zależności 

od rodzaju pomieszczenia. W łazienkach gniazda wtyczkowe montować na wysokości 0,85m 

(obok luster na wysokości 1,2m) w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 0,2m od podłogi, 

w kuchni na wys. 1m. 

 

4.5.2 Oświetlenie zewnętrzne 

Na zewnątrz budynku zainstalowane będą oprawy parkowe LED oświetlające teren 

żłobka o mocy 70 W zamontowane na słupie o wysokości 3 m (np. oprawa UMBRELLA IC 70W 

MH), dekoracyjne oprawy elewacyjne LED oświetlające wejście do budynku o mocy 6W 

(oprawa 8W) (np. oprawa ICE CUBE 1 LED). Dodatkowo zastosowana zostanie Taśma Cyfrowa 

Magic LED RGB o IP 65 ze sterownikiem i zasilaczem montażowym o długości 5m służącą do 

podświetlenia napisu na budynku oraz architektoniczne dogruntowe oprawy liniowe o mocy 

24W ((np. oprawa GROUNLINE LED).  

Załączanie oświetlenia przez łącznik umieszczony w wiatrołapie oraz sterowanie w RG. 
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4.5.3 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 W oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym zastosowano oprawy np. typu LED 

MULTIURAN2 o mocy 9W  i NESO LED o mocy 3W. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej musi 

obejmować drogi ewakuacyjne w budynku oraz w celu ułatwienia rozproszenia się w miejscu 

bezpiecznym również na zewnątrz budynku przy wyjściach ewakuacyjnych. Natężenie 

oświetlenia na drogach ewakuacyjnych musi być powyżej 1 lx. Drogi ewakuacyjne muszą być 

wyposażone w podświetlane znaki kierunkowe pracujące w trybie jasnym, widoczne nawet przy 

oświetleniu normalnym. Znaki muszą być umieszczone na wszystkich zakrętach, przejściach.  

 Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w pobliżu hydrantów musi być powyżej 5 lx. 

Oświetlenie ewakuacyjne zrealizować przy pomocy typowych opraw oświetleniowych 

wyposażonych w bezobsługowe akumulatory niklowo-kadmowe włączające się automatycznie 

w razie zaniku napięcia. Czas działania oświetlenia awaryjnego nie może być krótszy niż czasu 

istniejącego w budynku tj. 1 godziny. 

Oświetlenie awaryjne strefy otwartej zapobiegającego panice o natężeniu 0,5 lx zrealizowano 

przy pomocy typowych opraw oświetleniowych wyposażonych w bezobsługowe akumulatory 

niklowo-kadmowe włączające automatycznie lampę w razie przerwy w dopływie prądu 

elektrycznego. Czas działania oświetlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejącego w 

budynku tj. 1 godziny.  

Stosowane w instalacji zasilającej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewody 

typu HDGs wraz zamocowaniami muszą zapewniać odporność na oddziaływanie ognia w 

odpowiednio długim czasie lecz nie krótszą niż 90 min. 

 Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być oznaczone żółtym pasem o szerokości 

2cm, a puszki rozgałęźne powinny być pomalowane wewnątrz żółtą farbą. Instalację należy 

wykonać przewodem kabelkowym typu HDGs 2,5 mm2. Obwody sterownicze przewodem 

kabelkowym typu HDGs 2x1,5 mm2. 

W czasie normalnej pracy oprawy nie stanowią oświetlenia podstawowego. 

Osprzęt bakelitowy wtynkowy. Cała instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powłoce 

z polwinitu typu HDGs. Oświetlenie załączane będzie z rozdzielnicy głównej. 

Zgodnie z zaleceniem Producenta, co trzy lata należy wymieniać akumulatory w lampach 

oświetlenia ewakuacyjnego. 

 

4.5.4 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Gniazda wtyczkowe ogólne 

 Cała sieć elektryczna będzie wykonana przewodami YDYp (izolacja 750V) podtynkowo 

lub w rurkach z polichlorku winylu w tynku z osprzętem podtynkowym. W pomieszczeniach 

wilgotnych, technicznych, kotłowni i WC z osprzętem szczelnym pod tynkowym. Gniazda 

wtyczkowe montować na wysokości 0,3m. W łazienkach gniazda wtyczkowe montować na 

wysokości 0,85m (obok luster na wysokości 1,2m), w kuchni na wys. 1m. W przypadku montażu 

osprzętu w łazience, WC zastosować osprzęt hermetyczny (IP nie mniej niż 44) gniazdka 

wtyczkowe z klapką ochronną. Instalację sieci trójfazowej wykonać jako 5 przewodową 

3xL+N+PE, zakończono gniazdami wtykowymi lub bezpośrednio podłączyć do urządzeń 

technicznych. 

Gniazda wtyczkowe komputerowe 

  W instalacji elektrycznej wydzielono gniazda służące dla zasilania stanowisk 

komputerowych. W miejscach wskazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji należy 

zabudować gniazda końcowe typy DATA 

  

4.5.5 Wentylacja  

 Wentylatory zamontowane na dachu budynku zasilić odrębnym obwodem zgodnie z 

wytycznymi producenta. Przyciski załączające wentylatory zlokalizować w odpowiednich 

pomieszczeniach. 
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 4.5.6 Instalacje niskoprądowe 

 W budynku projektuje się instalację antenową, komputerową,  telefoniczną, 

wideodomofonową, alarmową, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, przeciw-pożarową. 

W tym celu obok rozdzielni RG należy zabudować szafkę wolnostojącą Te. W szafce zbiegać się 

będą kable telekomunikacyjne z gniazd teletechnicznych zamontowanych w pomieszczeniach 

budynku, anteny naziemnej oraz satelitarnej. W szafce znajduje się komora przyłączeniowa kabli 

telekomunikacyjnych oraz miejsce na zamontowanie urządzeń konwertujących medium 

transmisyjne typu: modem TVK, ruter, wzmacniacz RTV, multiswitche. W szafce należy 

zamontować również pozostałe elementy instalacji niskoprądowych, tj:, rejestratory, centrala 

alarmowa, centrala wideodomofonu, centrala telefoniczna. Projektuje się szafę 19'' wyposażoną 

w panel wentylacyjny, blok zasilający, półki stałe do montażu osprzętu oraz panele 

porządkujące kable krosowe. 

 Poszczególne segmenty szafy należy zasilić z odpowiednich obwodów RG.  W budynku 

w miejscach wskazanych na rzutach zamontować gniazda telefoniczno – komputerowe, 

antenowe, kamery manipulatory, czujniki oraz wykonać okablowanie.  Zarówno gniazda 

końcowe jak i porty panelu oznaczyć w sposób trwały symbolami adresowymi.  

W celu umożliwienia przyłączenia budynku do sieci telekomunikacyjnej należy wykonać 

przepust z zewnątrz do wnętrza budynku, od strony ulicy i/lub z uwzględnieniem położenia 

studzienek kanalizacji teletechnicznej operatora telefonii stacjonarnej. Średnica przepustu: 30-50 

mm. Od strony zewnętrznej budynku przepust zakończyć w szafce rewizyjnej zamykanej na klucz, 

z możliwością poprowadzenia odejścia do ziemnej kanalizacji kablowej operatora. 

 Instalacja komputerowa. Z szafy Te z paneli krosowych należy wyprowadzić okablowanie 

zakończone gniazdami typu RJ45. Każde gniazdo należy oznaczyć napisami zgodnie z 

przeznaczeniem. Instalację należy wykonać w topologii gwiaździstej przewodem UTP 

4x2x0,5 kat 6e. Przewody należy prowadzić do zestawów oznaczonych na rzutach 

budynku po 2 do każdego zestawu i zakończyć gniazdami teleinformatycznymi RJ 45 

kat. 6e. Standardowo jedno gniazdo będzie wykorzystywane do sieci informatycznej 

natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie Te istnieje możliwość przełączenia 

zmiany przeznaczenia poszczególnych linii i gniazd.  

 centrala telefoniczna. W szafie Te projektuje się montaż centrali telefonicznej. W związku z 

powyższym należy doprowadzić do niej kabel telefoniczny YTKSYekw 4x2x0,5 z głowicy 

telefonicznej usytuowanej od strony drogi publicznej. Kabel należy prowadzić wewnątrz 

budynku w rurce RL28. W przebudowanym budynku projektuje się zainstalowanie 

aparatów telefonicznych z klawiaturą do łączności wewnętrznej i wychodzącej na linie 

miejskie. Dla spełnienia powyższych wymagań projektuje się montaż cyfrowej 

automatycznej centrali abonenckiej. Instalację projektuje się przewodami typu YTDY. 

 Instalacja sygnalizacji włamania i pożaru. Dla ochrony pomieszczeń projektuje się 

centralę alarmową INTEGRA 128-WRL. Urządzenie należy zainstalować w szafie Te. 

Zasilanie podstawowe przewidziane jest z rozdzielni RG. Rezerwowe zasilanie realizowane 

jest przy pomocy baterii akumulatorów umieszczonych wewnątrz obudowy centrali. Jako 

elementy ochrony pomieszczeń projektuje się czujki PIR. Stany alarmowe i awaryjne 

centrali w formie komunikatów głosowych po linii GSM. Do centrali należy dołączyć 

również sterowanie roletami. Centrala INTEGRA 128-WRL realizuje również instalację 

sygnalizacji pożaru. W tym celu do centrali projektuje się podłączenie czujek dymu typu 

ADR 20R, ręcznego ostrzegacza pożarowego, siłowników okien dymowych i przycisków 

oddymiania. Instalację pożarową należy wykonać  kablem niepalnym.  

 Instalacja monitoringu – telewizji przemysłowej. Projektuje się kolorowy cyfrowy system 

monitoringu z możliwością nagrywania sygnału. Projektuje się kamery na elewacji 

budynku jak i wewnątrz obiektu. Zaprojektowano kamery o zmiennej ogniskowej. Kamery 

połączone są z zasilaczem oraz rejestratorem cyfrowym 16 kanałowym umieszczonym w 

szafie Te. Monitor oraz  manipulator zlokalizowane są w pomieszczeniu dyrektora na 
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poddaszu. Całość układu zasilana jest z szafy RG poprzez dedykowany do tego 

urządzenia zasilacz UPS o mocy 1000 VA. 

 Instalacja wideodomofonu. Dla polepszenia komfortu łączności i zapewnienia większego 

bezpieczeństwa dla Użytkowników obiektu zaprojektowano cyfrowy system 

domofonowy montując kasetę rozmówną przy bramie oraz furtce oraz unifony w każdym 

lokalu przyporządkowując indywidualny kod zamka szyfrowego – co eliminuje 

konieczność noszenia kluczy. W szafie Te należy zamontować elementy sterujące 

systemem.  

  

4.5.7 Instalacja fotowoltaiki 

 Na dachu budynku od strony południowo-zachodniej projektuję się montaż 40 szt 

paneli fotowoltaicznych. Inwerter umożliwiający podłączenie projektowanych paneli z siecią 

elektroenergetyczną zamontowany zostanie w pomieszczeniu technicznym. Zastosowany 

inwerter musi spełniać wymagania stawiane przez Spółkę Dystrybucyjną. W układzie należy 

zamontować układ pomiarowy rejestrujący ilość energii wyprodukowanej przez panele 

fotowoltaiczne.  

 

4.6 OCHRONA OD PARAŻEŃ 

 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. Zgodnie z normą PN-IEC-60364 

jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączenie 

zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetężeniowe dla urządzeń rozdzielczych, a dla 

obwodów rozdzielczych zabezpieczenia przetężeniowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o 

ΔIn = 30 mA. Po wykonaniu instalacji należy wykonać, potwierdzone protokolarnie, pomiary 

skuteczności przyjętej ochrony od porażeń. 

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C, projektowana instalacja w układzie TN-S. Rozdzielenie 

przewodu PEN na N i PE wykonać w RG, które dodatkowo uziemić. Wszystkie metalowe części 

elektrycznych urządzeń będą uziemione poprzez podłączenie ich do sieci uziemiającej.  

Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzące konstrukcje są ze sobą trwale połączone dla 

wyrównania potencjałów.  

Warunek zachowania ochrony przeciwporażeniowej z zastosowaniem 

 

wyłączników różnicowoprądowych   

                                                          Ra ≤ 25V / Ia                  

                                                          gdzie: Ia- prąd zapewniający samoczynne zadziałanie 

                                                          urządzenia ochronnego różnicowoprądowego 

                                                          Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodów ochronnych 

                                                            

   Zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe serii P304, P302 I=0,03A 

                                                         Ra ≤ 25V/ 0,03A =833 Ω 

                                                         zalecane Ra<200 Ω                                   
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4.7 OCHRONA OD PRZEPIĘĆ ATMOSFERYCZNYCH 

Ochrona przepięciowa realizowana będzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy głównej 

za zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalować ograniczniki przepięć klasy B, 

C w przewodach fazowych - układ sieci TN-S. Ochrona urządzeń i systemów szczególnie 

wrażliwych na oddziaływanie przepięć i ważnych z punktu widzenia użytkownika, ze względu na 

straty jakie może przynieść ich uszkodzenie lub przestój ( takie jak serwery, stanow iska 

komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urządzenia kontroli dostępu, instalacja 

nagłaśniająca ) wymaga zastosowania trzeciego stopnia ochrony. Urządzenia - ograniczniki 

przepięć klasy D zabudować w rozdzielni zasilającej urządzenia teletechniczne. 

 

4.8 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

W obiekcie budowlanym należy wykonać główną szynę wyrównawczą i połączenia 

wyrównawcze główne. Szynę zainstalować w tablicy RG. Połączenia wyrównawcze powinny 

łączyć ze sobą następujące części przewodzące: 

 główny przewód ochronny, 

 główną szynę uziemiającą, 

 rury zasilające instalacje wewnętrzne (np wody, gazu), 

 metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania, systemy 

klimatyzacyjne jeżeli takie występują. 

Całość uziemić łącząc z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne połączenia 

wyrównawcze należy wykonać w pomieszczeniach wyposażonych w basen natryskowy, 

brodzik, wannę. Wykonać przy użyciu przewodu LgY 10mm2. 

 

4.9 INSTALACJA ODGROMOWA 

        Na budynku żłobka wykonać instalację odgromową. Jako uziomy naturalne należy 

wykorzystać metalowe podziemne części obiektu. Wokół obiektu wykonać uziom otokowy lub 

wykonać uziemienie pionowe prętami Galmara. Uziom winien być ułożony na głębokości nie 

mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu 

budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie 

przepuszczającymi wody opadowe. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 5 Ω. W 

przypadku skrzyżowania bądź zbliżenia uziomu z kablem elektroenergetycznym, w przypadku nie 

zachowania odległości 0,75 m, należy zastosować osłonę izolacyjną (np. rurę winidurową o 

grubości 5 mm). Do wykonania uziomu otokowego użyć płaskownika stalowego 

ocynkowanego FeZn 25x4 mm. Do wykonania zwodów zastosować drut ocynkowany o średnicy 

nie mniejszej niż 8mm2. Połączenie przewodów odprowadzających i zwodów pionowych 

wykonać jako rozłączne - śrubowe, o gwincie M 10. Z inwestorem uzgodnić sposób prowadzenia 

zwodów po ścianie ( na wspornikach lub pod ociepleniem w rurce ochronnej) 

Po wykonaniu prac montażowych dokonać pomiarów, sporządzić protokoły ( przez 

osobę o stosownych uprawnieniach). Pomiary należy wykonywać okresowo i każdorazowo 

potwierdzać protokołami. 

 

4.10 UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszą 

dokumentacją techniczną. Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych 

prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości instalacji do eksploatacji.  

 

 

 

 

 



 

  

www.paliga.com.pl   

 

4.11 OBLICZENIA 

Zasilenie odbiorcy: 3-fazowe 

Zapotrzebowanie na moc dla odbiorcy: 

                                                      Pi = 52,5 kW 

 kj= 0,75 

 Ps= 40,0kW  

                                                       Is  = 63A 

 

4.11.1 Dobór zabezpieczeń 

Zabezpieczenie główne w ZP -  63A 

 

4.11.2 Sprawdzenie WLZ 

Sprawdzono dobór kabla wlz  YKY 4x25  o Id= 86 A            

Is<Id    gdzie Is=63A 

 

4.11.2 Obliczenie spadku napięcia na WLZ 

  Dane: YKY 4x25, l=25m  P= 40 kW 

               dU= (P x l) : (k x s) 

               dU= (40x25):(78 x 25) 

               dU= 0,51% 

               spadek napięcia w normie 

 

Spadek napięcia w normie. 
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