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Wykaz norm i przepisów użytych w opracowaniu


Obciążenia wiatrem

PN-77/B-02011



Obciążenia śniegiem

PN-80/B-02010



Podstawowe obc. technologiczne i
montażowe

PN-82/B-02003



Obciążenia stałe

PN-82/B-02001



Posadowienie bezpośrednie budynków

PN-81/B-03020



Zaprawy budowlane zwykłe

PN-90/B-14501



Konstrukcje murowe

PN-99/B-03002



Konstrukcje z drewna i materiałów
drewnopochodnych



PN-88/B-03150

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i
sprężone

PN-EN:1999 /B-03264



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002 r. z późn. zm. )



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. (Dz. U. z 22.06.2010 r. )



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz. U. z
1994 r. Nr 89, poz. 414 Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Iława,15.09.2014 r.

OŚWIADCZENIE
-projektantaZgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.– Prawo Budowlane ,tekst jednolity (Dz.U.Nr 207
poz.2016 z późn.zmianami) - oświadczam, że projekt budowlany sporządzony przez:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inż. arch.Krzysztof ZAKRZEWSKI
87-300 Brodnica ul.Paderewskiego 11/22

Data i podpis/pieczątka
15.09.2014 r.

upr.proj.arch. nr 135 / TO /94
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
i KONSTRUKCYJNEJ

inż. Wiesław KUCZMARSKI
14-200 Iława ul.Dobrawy 38

15.09.2014 r.

upr.proj.arch.konstr. nr 8/02/OL ; 377/94/OL
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ:

inż.arch. Jerzy GAWOR
13-100 Ostróda ul.Jagiełły 7c/31
upr.proj.arch.nr 4/71/OL
mgr inż. Wojciech GRUDZIEŃ
14-200 Iława ul.Kwiatowa 4
upr.proj.konstr. nr ewid.WAM/0091/PWOK/13

15.09.2014 r.

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ :

inż. Damian TRZEBIATOWSKI
14-200 Iława, ul.1 Maja 24/36
upr.proj.sanit. nr ewid. WAM/0050/POOS/06

15.09.2014 r.

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ :

inż. Tomasz KASPROWICZ
14-200 Iława ul.Kwidzyńska 9
upr.proj.elektr. WAM/0097/PWOE/12
inż. Piotr ŚWIĘCKI
14-200 Iława ul.Smolki 6A/56
upr.proj.sanitar. nr ewid.WAM/0125/POOS/06

15.09.2014 r.

inż. Tomasz KRAWEĆ
14-200 Iława ul.Smolki 17
upr.proj.elektr.nr ewid. WAM/0065/PWOE/06

15.09.2014 r.

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ:

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ:

SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

Inwestor :

15.09.2014 r.

15.09.2014 r.

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego „Promyk” w Iławie , ul.Wyszyńskiego 2a
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora )

Inwestycja :

BUDOWA OŚRODKA WSPARCIA BRYŁA „A” ETAP I – WRAZ Z
ROZBUDOWA OŚRODKA WSPARCIA BRYŁA „B ” - II ETAP
(określić obiekt / obiekty )

usytuowany na działce – nr geod. 136/28, , obr.12 w Iławie ul.1 Maja ( służebność dojazdu
dz.nr geod. 135,136/19 obr. 12 )
(adres inwestycji )
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
INWESTYCJA:

Budowa Ośrodka Wsparcia Bryła „A” Etap I wraz z
rozbudowa Ośrodka Wsparcia Bryła„B” - II etap wraz z
infrastrukturą w I etapie w m. Iława ul.1 Maja
dz. nr geod.136/28 ,obr.12, zjazd dz.135,136/19 obr.12

INWESTOR:

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego „Promyk” w Iławie ,ul.Wyszyńskiego 2a

1.Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji.
a) Umowa z Inwestorem,
b) Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego m.Iławy,
c) Decyzja Burmistrza Miasta Iławy nr 154/Z/2014 z 12.08.2014 dot.
zjazdu indywidual. na dz. nr geod.136/28 z dz. nr 135 i 136/19
d) Wtz warunków odprowadzenia wód opadowych z dz. nr 136/28 do sieci
kanalizacji deszczowej –pismo UM Iława znak: IŚM.7012.1.43.2014 z
dn.26.08.2014 r.
e) Wtz przyłącza c.o. i ccw dla budynku z EC Sp. z o.o.Iława z dnia 07.08.2014 r.
znak: 05/DT ,
f) Wtz przyłącza eNN z Energa Operator nr P/14/037456 z dnia 27.08.2014 r.
g) Wtz dostawy wody i odbioru ścieków z Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. z
dnia 28.08.2014 r.
h) Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 136/28 obr.12
i) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,
j) Pełnomocnictwo Inwestora dla projektanta z dnia 28 lipca 2014 r.
k) Obowiązujące normy i przepisy budowlane,
l) Wizja lokalna na terenie przyszłej inwestycji ,
m) Uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem,
n) Koncepcja architektoniczno-budowlana rozbudowy wraz z uzgodnieniem
wstępnym z rzeczoznawcą p.poż.,rzeczoznawcą sanitarnym i inwestorem.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
budowy budynku Ośrodka Wsparcia wraz z infrastruktura techniczna na terenie
działki nr 136/28 obr. 12
Budowę obiektu projektuje się na działce w m.Iława ul.1 Maja, który obejmuje
działkę nr geod. 136/28 obr.12 oraz dz. nr 135 i 136/19 ze służebnością
dojazdu oraz zgodą na dojazd i zjazd na w/w działkę inwestora
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla obiektu ,
który realizowany będzie w oparciu o środki własne inwestora i dotację ze
środków PFRON.
Wjazd na działkę projektowanym zjazdem z drogi gminnej z ul.1 Maja –dz. nr 135 i
136/19 poprzez zjazd na działkę nr 136/28 , który prowadzi bezpośrednio do
budynku wraz z placem parkingowym .
Zakres i forma projektu budowlanego została opracowana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz. 1113 z dnia
03.07.2003 r. Zgodnie z §1 w/w rozporządzenia projekt budowlany stanowi
podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.
Działka Inwestora w chwili obecnej jest niezabudowana . Teren działki jest
ogólnie niezagospodarowany, ogrodzony siatką na słupkach stalowych ze
zjazdem nieutwardzonym na drogę gminną - ul.1 Maja dz. nr 135 i 136/19 . Na
działce są istniejące małe zakrzaczenia do wys. 0,6 m wzdłuż ogrodzenia działki
od strony północnej .Teren działki jest przedzielony po skosie podziemnym
kanałem c.o. wysokie parametry zasilającym pobliskie osiedle mieszkaniowe SM
Praca Iława. Działka nr 136/28 obr. 12 usytuowana jest przy ul.1 Maja w Iławie.
Wzdłuż północnej granicy działki biegnie droga gminna - ul.1 Maja wraz ze
służebnością dojazdu do działki inwestora poprzez dz. nr 135 i 136/19 . Od strony
zachodniej działka inwestora graniczy z działką gminna nr 136/19 , która jest
terenem zieleni i rekreacji z wysoką skarpą .Od strony południowej i wschodniej
działka graniczy z dz. nr 136/27 i 136/29 na których jest zlokalizowane Powiatowe
Centrum Kształcenia Praktycznego . Linia zabudowy od strony ul.1 Maja nie
występuje. Poziom terenu działki inwestora kształtuje się od 112,50 do 113,10 m
n.p.m. ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim.
Warunki wodne określono jako słabe na gruncie nośnym , niekorzystne na
nasypach, woda gruntowa na terenie działki nie występuje .
Grunty zgodnie z opinia geotechniczną wykonana przez Geologa mgr Tadeusza
Zaruckiego dnia 28 lipca 2014 r. oraz 03.09.2014 r. określono jako dwie warstwy:
pierwsza to nasypy niekontrolowane na głębokości od 1,0 m ppt do gł. 6,50 m ppt
oraz warstwa druga poniżej w/w warstwy gruntu mineralne nośne- piaski średnie w
stanie średnio zagęszczonym o ID=0.40. Szczegóły oraz przekroje geologiczne
zawiera załączona do opracowania dokumentacja geotechniczna , na podstawie
której opracowano projekt konstrukcji posadowienia obiektu.
3.Projektowane zagospodarowanie działki.
Dane ogólne.
Zagospodarowanie działki obejmuje budowę Ośrodka Wsparcia bryła „A” i bryła
„B” wraz z infrastruktura techniczna oraz dojazdem, zjazdem na działkę,
parkingiem i infrastruktura towarzysząca a także przyłącza techniczne dla budynku
wg. wtz.
Projektowana zabudowa działki jest zdeterminowana swoim kształtem
istniejącą zabudową infrastruktury podziemnej działki w postaci kanału c.o. sieci
miejskiej przedzielającym działkę na dwie nieregularne części .
Lokalizacja obiektu nie wymaga przebudowy istniejącej sieci c.o. Inne sieci i
przyłącza na działce inwestora nie występują.
Projektowana zabudowa będzie zasilana bezpośrednio z sieci c.o. poprzez
ściany projektowanego łącznika do pom. wymiennikowni bez konieczności budowy
przyłącza zewnętrznego i nie spowoduje żadnych z tego tytułu zmian w zakresie
przebiegu kanału c.o.-zgodnie z wtz EC Sp. z o.o. Iława .
Przyłącze eNN dla obiektu wg. wtz Energa Operator S.A. ,na podstawie
opracowania branżowego.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe dla
projektowanego budynku wg. wtz Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. i opracowania
branżowego.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone tj. dojścia, zjazd na działkę oraz
miejsca parkingowe wykonane zostaną z kostki betonowej typu Polbruk na
podbudowie gr. 8 cm z betonu .
Wokół projektowanego obiektu budynku wykonać opaskę odwadniająca
żwirową o szer. 30 cm .
Pozostały teren nie przewidziany do utwardzenia został przewidziany jako
nawierzchnie trawiaste z uzupełnieniem nasadzeniami niskopiennymi typu
iglastego jak tuje i pinie.
Poziom „zera” -poziom posadzki przyziemia– ustalono na rzędnej 113.40 m
n.p.m.
4.Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny obejmuje wykonanie utwardzenia na powierzchni
przewidzianej pod parking i dojścia piesze oraz zjazd , wycinkę istniejących
zakrzaczeń od strony północnej granicy działki, wyrównanie powierzchni terenu z
uzupełnieniem warstw ziemi pod nawierzchnie utwardzone .Na zapewnienie dla
inwestora miejsc postojowych zaprojektowano parking z 11 miejscami
postojowymi w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych .
4.1. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Na działce inwestora jest wymagane zapewnienie miejsc postojowych
Parking na 11 msc. postojowych wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm, którą
należy ułożyć na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej, 20 cm gr. podbudowie z
betonu B10 i podsypce piaskowej zagęszczonej do Is=1,0. Podbudowę wykonać
na warstwie odsączającej z piasku o grubości 20cm po okrawężnikowaniu
obrzeżem typu parkowego. Nawierzchnię należy okrawężnikować krawężnikiem
betonowym wystającym o wym. 15 x 30cm, na łukach należy ułożyć krawężniki
łukowe zgodnie z wytycznymi robót drogowych. Na połączeniu nawierzchni ułożyć
krawężnik przejazdowy 15 x 22cm. Wszystkie krawężniki ustawić na ławie
betonowej z betonu B10.
4.2. Ciąg pieszy.
Projektuje się chodnik dojściowy o szerokości 1,50 m od budynku do północnej
granicy działki przy zjeździe i z dojściem do miejsca składowania odpadów
stałych. Nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm. Kostkę
betonową należy ułożyć na 3cm podsypce cementowo-piaskowej, 20 cm
podbudowie z betonu B10 i podsypce piaskowej gr.10 cm. Chodnik należy
ograniczyć obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30cm ułożonymi na ławie
betonowej z betonu B10.

4.3. Zjazd z drogi gminnej na ul.1 Maja .
Projektowany zjazd z drogi gminnej ul.1 Maja na działkę zgodnie z warunkami
wynikającymi z decyzji Burmistrza Miasta Iławy z dnia 12 sierpnia 2014 r. gdzie
zjazd szer. 3,0 m a chodnik 1,5 m. Wykonanie zjazdu z kostki typu Polbruk gr. 8
cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm j.w. .
a. Placyk gospodarczy na śmietnik
Przy zjeździe na działkę przewiduje się miejsce utwardzone na pojemniki na
odpady stałe o wym. 2,0 x 2,0 m na kostce Polbruk.
b. Warunki geotechniczne
Badanie geotechniczne podłoża gruntowego wykazało, że na terenie
objętym inwestycją zalegają grunty , które zgodnie z opinia geotechniczną
wykonana przez Geologa mgr Tadeusza Zaruckiego dnia 28 lipca 2014 r. oraz
03.09.2014 r. określono jako dwie warstwy: pierwsza to nasypy niekontrolowane
na głębokości od 1,0 m ppt do gł. 6,50 m ppt oraz warstwa druga poniżej w/w
warstwy gruntu mineralne nośne- piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o
ID=0.40. Szczegóły oraz przekroje geologiczne zawiera załączona do opracowania
dokumentacja geotechniczna , na podstawie której opracowano projekt konstrukcji
posadowienia obiektu .Grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia po
odsłonięciu warstw nasypów i w miejscach posadowienia wymiany gruntu do
poziomu zaprojektowanego posadowienia. Zwrócić uwagę, iż w przypadku
posadowienia ławy na gruncie punktowo nasypowym lub w miejscach kolizji,
należy wykonać zagęszczenia gruntu warstwami pospółki 20 cm do Sz=0.95.
Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. Wody gruntowej nie
nawiercono do głębokości 8,0 m poniżej terenu. Badania geotechniczne
wykonano wiertnica mechaniczna MWG-6, zgodnie z PN-81/B-03201.
Ustalono kategorię geotechniczna gruntu na kategorię 1.
Konstrukcje obiektu podzielono na dwie kategorie niezależne od siebie z uagi na
trudne warunki posadowienia. Bryła „A” zaprojektowano ławy pasmowe oraz bryła
„B” obiekt posadowiono na studniach fundamentowych na których zaprojektowano
rygle żelbetowe pod ściany. Projekt posadowienia konstrukcji jest podstawa
wykonania obiektu. Dopuszcza się inne rozwiązanie posadowienia bryły „B” np. na
palach fundamentowych pod warunkiem wykonania projektu zamiennego
konstrukcji dla pali w oparciu o założenie geotechniczne gruntu z uwzględnieniem
położenia bryły „B” tuż obok pobliskiej skarpy.
Po wykonaniu wykopów bezwzględnie należy wezwać geologa celem odebrania
wykopu przed wykonaniem robót fundamentowych na bryle „A” i potem w II etapie
rozbudowy obiektu na bryle „B” wraz z łącznikiem , zgodnie z zaleceniem z opinii
geotechnicznej ,jako załącznika do projektu budowlanego.
c. Ukształtowanie terenu i zieleni
Całość pozostałego terenu, nie objętego obrysem obiektów kubaturowych oraz
powierzchni utwardzonych, należy zagospodarować poprzez obsianie mieszanek
traw oraz drobne nasadzenia niskopienne iglaste i typu ozdobnego . Wyklucza
się nasadzenia drzew wysokich z uwagi na niestabilność gruntu (głębokie nasypy
niekontrolowane ) ,co nie daje gwarancji właściwego ukorzenienia drzew ,a co za
tym idzie ich bezpiecznego zachowania w przypadku nagłych wichur czy bardzo
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silnych wiatrów, co może spowodować wyrwanie ich z ziemi wraz z korzeniami,
upadek na obiekty lub ludzi. Powyższe roboty urządzenia terenu zielonego
należy poprzedzić nałożeniem warstwy ziemi roślinnej humusu o gr. 15cm.
Elementami uzupełniającymi teren zielony winny być nasady krzewów niskich w
oznaczonych miejscach w uzgodnieniu z inwestorem. Całość zabudowy w
stosunku do terenów zielonych działki spełnia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego gminy miejskiej Iława dla działki nr 136/28 obr.12
Uzbrojenie zewnętrzne
Budynek Ośrodka Wsparcia będzie podłączony do istniejących sieci
zewnętrznych wg. wtz gestorów sieci wodno-kanalizacyjnej , elektryczności,
sieci ciepłowniczej oraz sieci kanalizacji deszczowej .
Budowa nie wymaga przebudowy istniejącego przebiegu kanału c.o.
8.1.Branża sanitarna-wod.kan.sanitar.
Zasilanie w wodę budynku jest z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej ,
projektowanym przyłączem wodociągowym, a odbiór ścieków instalacją
kanalizacji sanitarnej i przyłączem do sieci miejskiej wg.wtz IW Sp. z o.o. i
opracowania branżowego .
8.2.Branża elektryczna
Zasilanie w eNN budynku jest z istniejącej sieci eNN miejskiej ,
projektowanym przyłączem eNN od szafki złączowo-pomiarowej na granicy
działki .Odcinek od szafki do miejsca przyłączenia w gestii właściciela sieci
Energa Operator SA.O/Olsztyn, pozostały odcinek na terenie dz. nr 136/28
wg.wtz Energa Operator SA. i opracowania branżowego.
8.3.Branża sanitarna – c.o.
Zasilanie w c.o. budynku jest z istniejącej sieci c.o.-z kanału przebiegającego
przez działkę inwestora , projektowanym przyłączem c.o. wysokich
parametrów poprzez łącznik do wymiennikowni w piwnicy budynku – bryła A
Odcinek od kanału c.o. do miejsca przyłączenia w gestii właściciela sieci EC
Sp. z o.o. Iława wg.wtz Energa Operator SA. i opracowania branżowego.
8.4.Branża sanitarna-kan.deszczowa
Odprowadzenie wód opadowych z terenu działki –miejsca utwardzone,
projektowanym przyłączem kan. deszczowej, a odbiór ścieków instalacją
kanalizacji deszczowej miejskiej i przyłączem do sieci miejskiej wg.wtz.UM
Iława i opracowania branżowego .
Udział powierzchni w zagospodarowaniu działki
Powierzchnia działki
- 2196,00 m2
Powierzchnia projektowanej zabudowy
542,82 m²
Powierzchnia dojścia,opaska,parking
293,00 m²
Powierzchnia terenów zielonych na terenie działki wynosi ponad 50 %
powierzchni czynnej działki inwestora
Dane informacyjne dotyczące inwestycji.
Działka będąca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej,
nie podlega żadnej innej ochronie.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę – nie dotyczy.

h. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla
środowiska.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego.
12.1.Dane ogólne:
- budynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Dz.U. Nr 93 z 1998 r. nie jest
zaliczany do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska oraz nie ma
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi,
-inwestycja nie narusza istniejących warunków gruntowo – wodnych,
inwestycja zaprojektowana z uwzględnieniem walorów krajobrazowych i
środowiska przyrodniczego, zharmonizowana z otaczającą i sąsiednią
zabudową, nie eksponująca się w panoramie widokowej tej części miasta.
12.2.Gospodarka wodno-ściekowa:
-zapotrzebowanie na wodę z miejskiej sieci wodociągowej – wg projektu
instalacyjnego
-odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych do sieci kanalizacji
miejskiej, wg projektu instalacyjnego
-odprowadzenie wód opadowych przyłączem kanalizacji deszczowej do
sieci miejskiej wg projektu instalacyjnego
12.3.Gospodarka energetyczna:
Projektowana budowa będzie zasilona z przyłącza eNN do sieci energetycznej .
12.4.Gospodarka odpadami:
Odpady komunalne wywożone bedą na wysypisko komunalne .
i. Ochrona p.poż.
13.1.Dane liczbowe:
- pow. użytkowa budynku :
- Wysokości obiektu – zabudowa niska
- Ilość kondygnacji nadziemnych:
- Ilość kondygnacji podziemnych

-

431,65 m²
4,97 m (wys. do kalenicy)
1
1 - p.u.205,60 m2

13.2.Warunki usytuowania.
Obiekt istniejący usytuowany z zachowaniem normatywnych odległości od
działek sąsiednich, min. 4 m w stosunku do najbliżej położonych granic.
13.3.Podział obiektu na strefy pożarowe
I strefa parter– pow. 431,65 m2 .
Klasa odporności pożarowej budynku „ZL II”, jednakże ze względu na
maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q
(MJ/m2) wynoszącą Q≤ 500 MJ/m2 dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II klasa
odporności ogniowej budynku jako budynku niskiego (N) i 1 kondygnacji
nadziemnej przyjęta jest jako „D”.
II strefa piwnica– pow.205,60 m2 Q≤ 500 MJ/m2 .
Przejście pomiędzy klatką schodową a korytarzami zrealizowano za
pomocą drzwi p.poż. (oddzielenia p.pożarowego) szer. min. 120 cm o EI 30.
Należy dodatkowo w miejscach oznaczonych na rysunkach wykonać
wewnętrzne hydranty p.poż. Ø 25 z wężami typu półsztywnego .Hydranty
oznaczono na rysunkach rzutu parteru .W pom. wymiennikowni na poziomie
piwnicy drzwi oddzielenia p.pożarowego o EI 60 szer. 100 cm

13.4.Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odporności pożarowej
„D”:
 konstrukcja nośna dachu – konstr.drewniana impregnowane drewno
środkiem typu Drewnosol 3 lub Fobos 2 M ustawione na podwalinie ,na
stropie żelbetowym gr. 24 cm (REI 60)

konstrukcja nośna – ściany murowane gr. 24 cm ; wymagane (REI 30),

elementy konstrukcyjne dobudowy jak strop –żelbetowe gr. 26 cm
wymagane (REI 60),

przykrycie dachu – papa bitumiczna, niepalna; bez wymagań

ściana zewnętrzna – ściany murowane gr. 24cm, nierozprzestrzeniające
ognia, wymagane REI30

ściany wewnętrzne murowane gr.24 i 12 cm –REI 30,

ściana oddzielająca od klatki schodowej murowana z cegły gr. 24 cm REI 60
Elementy budynku muszą być nierozprzestrzeniające ogień.
13.5.Warunki ewakuacji.
Ewakuacja z pomieszczeń budynku na zewnątrz –
 warunki zapewnione poprzez układ drzwi na dziedziniec otwarty-na
parterze wprost na teren przyległy oraz z/do klatki schodowej.
 Należy wykonać oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
13.6.Obiekt wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe:
- w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być umieszczony
w pobliżu wejść do budynku (bryła „A” i „B”) lub głównego przyłącza
sieciowego i odpowiednio oznakowany,
- projektowane 2 hydranty wewnętrzne HP25 (parter) i 1 (HP25) w piwnicy,
-projektowany hydrant zewnętrzny HP80 na drodze ul.1 Maja - ok.28 m ,
- instalację odgromową,
- oświetlenie ewakuacyjne awaryjne i sygnalizacyjne,
- gaśnice proszkowe po 2 szt. na korytarzach.
Waga jednej gaśnicy 6 kg.
13.7.Dojazd do budynku drogą utwardzoną gminną istniejącym zjazdem.
-Na działce będzie zjazd drogowy na drogę gminną, który spełni wymogi w
zakresie planowanej zabudowy i przeznaczenia działki
-Bezpośredni dojazd do budynku ewakuacyjny –pożarowy także od
strony istniejącego parkingu PCKP z ul 1 Maja.
14.0 Uwagi końcowe dot. ochrony ppoż.
14.1.Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1
2
3

powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
kubatura
liczba kondygnacji:
nadziemnych
podziemnych

4
5

wysokość ( w kalenicy )

Budowa Ośrodka
Wsparcia
2
521,70 m
2
431,65 m
3
2584,05 m
1
1
4.97 m

Grupa wysokości budynku: N – budynek niski.

14.2.Odległość od obiektów sąsiadujących;
Odległość między zewnętrznymi ścianami najbliższego istniejącego
budynku a projektowanym budynkiem wynosi 8.5 m .
Odległość ściany zewnętrznej projektowanego budynku od najbliższej
granicy sąsiedniej zabudowanej działki budowlanej wynosi 4,50 m .
Ściana od strony granicy działki o której mowa wyżej spełnia wymagania
oddzielenia przeciwpożarowego tj. :klasa odporności ogniowej REI 120.
14.2.Parametry pożarowe występujących substancji palnych;
W budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo.
14.3.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;
Pomieszczenia do pobytu ludzi - do 500 MJ/m2.
14.4.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą
jednocześnie większe grupy ludzi;
Uwzględniając przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych pomieszczeń,
w przedmiotowym budynku występuje strefa pożarowa kwalifikowana do
kategorii zagrożenia ludzi. Mianowicie w budynku występuje strefa
pożarowa zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
 Pomieszczenia dla ludzi-mieszkania – kategoria zagrożenia ludzi ZL II;
 Pomieszczenia administracyjne
– kategoria zagrożenia ludzi ZL III.
Przewidywana liczba osób na kondygnacji:
 I kondygnacja
- 30 do 40 osób
14.5.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni
zewnętrznych;
W budynku nie prowadzi się procesów technologicznych z użyciem
materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Ponadto w
pomieszczeniach przedmiotowego obiektu nie składuję się materiałów
niebezpiecznych pożarowo, w tym materiałów mogących wytworzyć
mieszaniny wybuchowe. W związku z powyższym nie zachodzi
konieczność dokonania oceny zagrożenia wybuchem. Zatem w budynku nie
występuje zagrożenie wybuchem.
14.6.Podział obiektu na strefy pożarowe;
Budynek po adaptacji stanowić będzie jedną strefę pożarową.
Powierzchnia strefy pożarowej ZL II wynosi 431,80 m2.Dopuszczalna
powierzchnia strefy pożarowej ( 5.000 m2 ) jest zachowana.
14.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej
i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagana klasa odporności pożarowej przedmiotowego budynku:
-dla budynku dwukondygnacyjny, posiadającego strefę pożarową ZL II – C
-dla części podziemnej budynku, o którym mowa w pkt 1 – C .
Zatem wymagana klasa odporności pożarowej rozbudowanego budynku – „
C”. Przedmiotowy budynek wykonany jest w wymaganej klasie odporności
pożarowej. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku:

główna konstrukcja nośna
R 60

konstrukcja dachu
R 15

stropy
R EI 60

ściany zewnętrzne
R EI 60




ściany wewnętrzne
przykrycie dachu

EI 15
RE 15

Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO.
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności
ogniowej EI 60. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki
schodowej wykonane są w klasie odporności ogniowej REI 60.
Biegi i spoczniki schodów wykonane są z materiałów niepalnych w klasie
odporności ogniowej R 60.
Elementy budynku posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej.
Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona środkiem
ogniochronnym do stopnia niezapalności. Dach oddzielony od budynku
stropem żelbetowym gr. 24 cm
Do wykończenia wnętrz przedmiotowego budynku – pomieszczeń nie będą
stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu są bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiące. Ponad to na drogach komunikacji
ogólnej służących celom ewakuacji nie będą stosowane materiały łatwo
zapalne.
14.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i
ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe;
Przedmiotowy obiekt będzie posiadał cztery odrębne wyjścia .
Łączna szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku
wynosi 1,2 m ( szerokość skrzydła zasadniczego 1.0 m ), kierunek otwarcie
na zewnątrz budynku.
Projektowany budynek posiada jeden poziomy ciąg komunikacji ogólnej
do wyjścia ewakuacyjnego i do klatki schodowej.
Klatka schodowa umożliwia komunikację pionową pomiędzy wszystkich
kondygnacjami budynku. Jest to obudowana, zamykana drzwiami
przeciwpożarowymi o deklarowanej klasie odporności ogniowej EI 30
dwubiegowa klatka schodowa wyposażona w klapę oddymiającą.
Graniczne wymiary schodów:
 minimalna szerokość biegu schodowego 1,2 m
 minimalna szerokość spocznika 1,5 m
 maksymalna wysokość schodów 0,165 m
Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi do 10,0 m.
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,5 m.
Obudowa poziomych ciągów komunikacji ogólnej wykonana jest z
materiałów niepalnych, nierozprzestrzeniających ognia w wymaganej klasie
odporności ogniowej.
Długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczenia użytkowego
do wejścia do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza 10 m.
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego jest zachowana.
Poziome ciągi komunikacji ogólnej, pełniące funkcje drogi ewakuacyjnej
oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.
W przedmiotowym budynku nie zachodzi konieczność stosowania
oświetlenia przeszkodowego ( dodatkowego ).

14.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu;
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach
pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności
ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami
oddzielenia przeciwpożarowego, muszą mieć klasę odporności ogniowej (
EI ) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszelkie otwory przejściowe
pomiędzy przegrodami w strefie ogniowej należy uszczelniać materiałem z
certyfikatem odporności ogniowej np. firmy Hilti.
 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Nie dotyczy.
 Instalacja ogrzewcza
Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego z grzejnikami zasilana
jest z wymiennikowni zlokalizowanej w części podziemnej-piwnica budynku.
 Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
 Instalacja elektroenergetyczna
Instalacje i urządzenia elektryczne zapewniać będą m.in. ochronę przed
porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi oraz
atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem.
Ponadto adaptowany budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy
wyłącznik prądu elektrycznego.




Instalacja odgromowa
Przedmiotowy budynek wyposażony będzie w instalację chroniącą od
wyładowań atmosferycznych.

Instalacja kontroli dostępu
Nie dotyczy.
14.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń
gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń
oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem informacji o ich sprawności
technicznej;
 Stałe urządzenia gaśnicze
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem,
zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie rozwoju pożaru nie jest wymagane.
 System sygnalizacji pożarowej
Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych nie jest
wymagane.
 Dźwiękowy system ostrzegawczy
Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego
rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla

potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a
także przez operatora nie jest wymagane.
 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
W projektowanej zabudowie budynku zamontowany będzie punkt poboru
wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantu wewnętrznego z
wężem półsztywnym ( hydrant 25 x 2 szt. ).
 Urządzenia oddymiające
W budynku niskim ( N ), zawierającym strefę pożarową ZL II należy
stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami.
 Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ewakuacyjnych
W budynku niskim w strefie pożarowej ZL II nie wymaga się występowania
dźwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.
14.11. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy;
Projektowany budynek wyposażony będzie w gaśnice przenośne
spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm
europejskich ( EN ). Rodzaj gaśnic dostosowany zostanie do gaszenia tych
grup pożarów, które mogą wystąpić w przedmiotowym budynku, tj. grupa
„A”.
14.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków
użyteczności publicznej o kubaturze brutto do 5.000 m 3 i o powierzchni
wewnętrznej do 1.000 m2, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru
wynosi 10 dm3/s co najmniej z jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100
m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane
będzie z istniejących hydrantów zasilanych z zewnętrznej sieci
wodociągowej przeciwpożarowej, zlokalizowanych w odległościach: do 25
m dla najbliższego hydrantu oraz do 150 m dla kolejnego hydrantu
wymaganego do ochrony przedmiotowego budynku.
14.13. Drogi pożarowe.
Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej
porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do
przedmiotowego budynku jest wymagana.
Swobodny dojazd do budynku, o każdej porze roku, drogą o utwardzonej i
odpowiednio wytrzymałej nawierzchni – umożliwia ulica 1 Maja (droga
gminna ) .
13.0. Uwagi końcowe.
-

roboty można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowę oraz ustanowienia kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo
Budowlane.

-

na wyroby elementów konstrukcyjnych należy uzyskać atest wytwórcy,

-

wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu, roboty budowlane
prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów Dz.U. Nr 47 (w
zakresie BHP), Dz.U. Nr 75 (w zakresie warunków technicznych),

-

wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

-

odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosowanymi
warunkami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano–montaż.” cz. IV.

-

niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach, lub
ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, należy traktować tak
jakby były ujęte w obu.

-

w niniejszej dokumentacji – jeśli zostały podane nazwy i producenci
materiałów,
technologii i urządzeń - zostały podane jedynie jako przykładowe, w celu
określenia parametrów technicznych i innych wymogów, jakie spełnione być
muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji inwestycji. Dopuszczalne jest
stosowanie innych materiałów równoważnych , technologii i urządzeń - o ile
zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji
– po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia

Inwestycja: OŚRODEK WSPARCIA
Inwestor : Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego „Promyk” w Iławie , ul.Wyszyńskiego 2a
Lokalizacja : Iława , ul.1 Maja , dz. nr geod. 136/28 obr. 12

Jednostka proj. : Pracownia Projektowa AWK

Iława, ul.Dobrawy 38
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CZĘŚĆ OPISOWA
Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


Podstawa opracowania





Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Wymogi opracowania „planu bioz”

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyższa inwestycja wymaga opracowania,
przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („ plan bioz”).
Potrzeba sporządzenia tego planu wynika z art. 21a Prawa Budowlanego.
Plan bioz winien być opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót
budowlanych, z uwzględnieniem ich specyfiki.


Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
inwestycji.
Budowa budynku Ośrodka Wsparcia wraz z infrastruktura techniczna na terenie
działki nr 136/28 obr. 12 w Iławie przy ul.1 Maja
3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren, na której zlokalizowano planowaną budowę, położony jest na terenie działki
nr 136/28 obr. 12 w Iławie przy ul.1 Maja wraz z wymaganą infrastrukturą
techniczną na terenach działek nr 136/19, 136/29, 135 ,136/28
3.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Obiekty wyposażone są w czynne sieci :
- istniejące obiekty budowlane zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji
3.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich występowania
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót,
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji projektowanego obiektu:
a)roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości
ponad 5,0m
b)roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
Wszelkie roboty montażowe w czasie realizacji obiektu w miejscach
wymagających użycia dźwigu

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwypukleniem
ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania.
Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić „plan bioz” :
1)wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać
zagrożenie
2)plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu
robót budowlanych
3)rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych
stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i
pomocniczego
4)przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii
i innych zagrożeń.
5)lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
INWESTYCJA:

Budowa Ośrodka Wsparcia Bryła „A” Etap I wraz z
rozbudowa Ośrodka Wsparcia Bryła„B” - II etap oraz z
infrastrukturą techniczną w I etapie w m. Iława ul.1 Maja
dz. nr geod.136/28 ,obr.12, zjazd dz.135,136/19 obr.12

INWESTOR:

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego „Promyk” w Iławie ,ul.Wyszyńskiego 2a

1.Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji.
a) Umowa z Inwestorem,
b) Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego m.Iławy,
c) Decyzja Burmistrza Miasta Iławy nr 154/Z/2014 z 12.08.2014 dot.
zjazdu indywidual. na dz. nr geod.136/28 z dz. nr 135 i 136/19
d) Wtz warunków odprowadzenia wód opadowych z dz. nr 136/28 do sieci
kanalizacji deszczowej –pismo UM Iława znak: IŚM.7012.1.43.2014 z
dn.26.08.2014 r.
e) Wtz przyłącza c.o. i ccw dla budynku z EC Sp. z o.o.Iława z dnia 07.08.2014
r. znak: 05/DT ,
f) Wtz przyłącza eNN z Energa Operator nr P/14/037456 z dnia 27.08.2014 r.
g) Wtz dostawy wody i odbioru ścieków z Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. z
dnia 28.08.2014 r.
h) Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 136/28 obr.12
i) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,
j) Pełnomocnictwo Inwestora dla projektanta z dnia 28 lipca 2014 r.
k) Obowiązujące normy i przepisy budowlane,
l) Wizja lokalna na terenie przyszłej inwestycji ,
m) Uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem,
n) Koncepcja architektoniczno-budowlana rozbudowy wraz z uzgodnieniem
wstępnym z rzeczoznawcą p.poż.,rzeczoznawcą sanitarnym i inwestorem.
2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Ośrodka Wsparcia
Bryła „A” Etap I wraz z rozbudowa Ośrodka Wsparcia Bryła„B” - II etap oraz z
infrastrukturą techniczną w I etapie w m. Iława ul.1 Maja dz. nr geod.136/28,
obr.12, zjazd dz.135,136/19 obr.12
Planowana budowa nie jest usługą uciążliwą i spełnia wymogi w/w zapisu planu
zagospodarowania przestrzennego m.Iławy, jak i innych przepisów prawnych i
technicznych z nią związanych .
3.Lokalizacja
Położenie budynku określa Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany
w skali 1:500, stanowiący integralną część niniejszego opracowania.
Budynek projektuje się na działce w m. Iława ul.1 Maja dz. nr geod.136/28,
obr.12, zjazd dz.135,136/19 obr.12

4.Charakterystyka architektoniczna obiektu
Projektowany obiekt zaprojektowano jako dwa obiekty parterowe połączone ze
sobą łącznikiem komunikacyjnym. Bryła „A” jest z podpiwniczeniem , w którym
zaprojektowano m.in. węzeł cieplmny-wymiennikownie oraz pom. techniczne dla
zasilenia obiektów w media.Obiekty zaprjektwoano jako parterowe , obiekt bryła
„B” ze względu na niekorzystne warunki gruntowe jest zaprojektowany jako
niepodpiwniczony i posadowiony na studniach fundamentowych.
Stropodach żelbetowy wentylowany poprzez dach dwuspadowy niesymetryczny o
konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej ,pokryty docelowo dachówka
ceramiczna . Wejście główne do obu brył „A” i „B” od strony północnej
zaś od strony zachodniej budynku bryły „B” wyjście ewakuacyjne oraz rekreacyjne
,drugie wyjście ewakuacyjne z łącznika komunikacyjnego . Wraz z obiektami
zaprojektowano podjazd z parkingiem i placem oraz teren zielony. Wejście główne
do budynku schodami wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, oddzielnie
dla każdej z brył obiektu.
Charakterystyczne parametry techniczne dla budynku:
Pow.zabudowy
:
542,80 m2
Pow. użytkowa
:
431,65 m2
Kubatura
:
2584,05 m3
-Wysokość budynku w kalenicy
4,97 m
5.Opis konstrukcyjny projektowanego obiektu.
5.1. Fundamenty dla bryły „A”
Ławy - żelbetowe z betonu kl.B 25 C 20/25 , zbrojone wg rysunków
konstrukcyjnych . Pod ławami wykonać podkład z betonu B-10 (C8/10) gr. 10
oraz podsypkę żwirową zagęszczoną gr. 15 cm
5.2. Fundamenty dla bryły „B”
Studnie żelbetowe z betonu kl.B 30 C 25/30 , zbrojone wg rysunków
konstrukcyjnych z ryglami fundamentowymi .
5.3. Warunki gruntowo - wodne
Warunki wodne określono jako słabe na gruncie nośnym , niekorzystne na
nasypach, woda gruntowa na terenie działki nie występuje .
Grunty zgodnie z opinia geotechniczną wykonana przez Geologa mgr Tadeusza
Zaruckiego dnia 28 lipca 2014 r. oraz 03.09.2014 r. określono jako dwie
warstwy: pierwsza to nasypy niekontrolowane na głębokości od 1,0 m ppt do gł.
6,50 m ppt oraz warstwa druga poniżej w/w warstwy gruntu mineralne nośnepiaski średnie słabonośne w stanie średnio zagęszczonym o ID=0.40. Szczegóły
oraz przekroje geologiczne zawiera załączona do opracowania dokumentacja
geotechniczna , na podstawie której opracowano projekt konstrukcji
posadowienia obiektu.
Ustalono kategorię geotechniczna gruntu na kategorię 1.

5.3. Ściany
Ściany nośne fundamentowe bryła „A” – z bloczków betonowych gr.25 cm na
zaprawie cementowej marki M10 z trzpieniami żelbetowymi.
Ściany nośne fundamentowe bryła „B” – z bloczków betonowych gr.25 cm na
zaprawie cementowej marki M10 na ryglach fundamentowych
żelbetowych wg.rys.konstr..
Ściany nośne parteru - z cegły wapienno-piaskowej drążonej silka E 24 kl.150
gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10,
alternatywnie z bloczka siporex gr. 24 cm odm.700 na
identycznej zaprawie.
Trzpienie żelbetowe - w ścianach nośnych wg projektu konstrukcyjnego.
Słupy żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego.
Podciągi żelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego.
5.4. Ściany działowe
Zgodnie z projektem architektonicznym – gr. 12 cm . Ściany z bloczków
wapienno-piaskowych silka E 12 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7.
5.5. Stropodach i strop
Stropodach konstrukcji drewnianej więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa wg.
rys.konstrukcyjnego .Dach niesymetryczny, na podwalinie , na stropie
żelbetowym nad parterem. Stropy nad parterem żelbetowe systemowe Żerań.
Nad piwnicami bryła „A” jak nad parterem.
5.6. Wieńce
Żelbetowe, wylewane na mokro z betonu kl. C16/20, zbrojone wg rys.
konstrukcyjnych.
5.7. Nadproża
Prefabrykowane typu L-19 wg KB.31.3.4/4 i żelbetowe wylewane wg. rys. konstr.
5.8. Schody wewnętrzne
Żelbetowe, wykonać wg. rys.konstrukcyjnego
5.9. Schody zewnętrzne
Schody wylewane na mokro na gruncie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5.10.Pochylenie i zjazdy dla niepełnosprawnych
Wylewane na mokro na gruncie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
żelbetowe .
5.10. Dach
Dach zaprojektowano jako więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa wg.
rys.konstrukcyjnego , nachylenie połaci wg rysunków 5o , pokryty docelowo
dachówką, ocieplony na stropie nad parterem wełną mineralna grubości 30 cm z
paroizolacją z folii, zgodnie z rys. przekroju poprzecznego
Konstrukcja więźby z drewna kl. C - 30.Wykonać wg. rysunku
konstrukcyjnego. Elementy więźby należy zaimpregnować przeciw korozji

biologicznej oraz uodpornić przeciwogniowo preparatem Fobos M-2 lub Pyrolak ,
czy Drewnosol 3 zgodnie z instrukcją producenta środka. Zaleca się moczenie
drewna w w/w środkach bezpośrednio u wykonawcy tarcicy ( w tartaku) przed
przywozem na plac budowy z zachowaniem wymogów producenta . Maksymalna
wilgotność drewna przed montażem wiązara do 12%.
6.Rozwiązania materiałowe.
Balustrady schodów wejściowych, tarasu i podjazdu osób
niepełnosprawnych –
Balustrady wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Słupki z profili Ø38, t=2mm (
1,78 kg/mb), pręty podłużne z prętów kwadratowych 20x20mm(3,14kg/mb), tralki
z prętów 12x12mm (1,13kg/mb) rozstaw co 10 cm (co drugi skręcany).
Wysokość balustrad 1,1 m . Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych z profili
Ø38, t=2mm (1,78kg/mb). Zachować przepisową wysokość i szerokość obydwu
pochwytów na podjeździe dla osób niepełnosprawnych .
Balustrady wykonać zgodnie z rysunkami elewacji i rzutem przyziemia.
Wszystkie elementy balustrad zabezpieczyć przed korozją środkami
antykorozyjnymi i gruntującymi i pomalować farbami ftalowymi w kolorze
zgodnym z rysunkiem elewacji zgodnie z normą PN-70/H-97050 . Przed
przystąpieniem do wykonywania balustrad dokonać pomiaru z natury.
Wykończenie nawierzchni z gresu antypoślizgowego i mrozoodpornego z
atestami , izolowane przeciwwilgociowo 2 x folia w płynie.
Posadzki – wg rys. przekrojów
Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczno – termiczne
PRZECIWILGOCIOWE
- na fundamentach –2 x papa na lepiku na gorąco
- na ścianach podziemnych – 2 x Izohan Izobud WM 2K
- na dachu – 2 x papa bitumiczna termozgrzewalna
TERMICZNE
- ściany nadziemne – 15 cm styropianu EPS 70-40
- ściany podziemne – 15 cm styropianu EPS 70-40
- dach – wełna mineralna – 30cm
- pod posadzką parteru – 3 cm styropianu EPS 100
- pod posadzką piwnic – 5 cm styropianu EPS 100
AKUSTYCZNE
- na stropodachu – 30 cm wełna mineralna
Szczegóły ułożenia izolacji oraz grubości wg. części graficznej opracowania.

Przewody wentylacyjne
- wykonane z pustaków ceramicznych typu „A” 188x188mm wg PN-76/B12006, obudowane ścianką z cegły gr. 8 cm i dodatkowo od poziomu wieńca
konstrukcji parteru ocieplone styropianem gr. 6 cm i obmurowane cegłą gr.
12 cm, ponad dachem cegła klinkierowa gr. 12 cm ze spoina licowana.
- na kanałach wentylacyjnych należy zamontować wymuszacze ciągu.
- wyloty wentylacyjne na dachu należy osłonić siatką stalową dla osłony przed
ptakami.
-dopuszcza się zabezpieczenie pustaków kominowych na poziomie parteru z
płyt GK-F gr. 125 mm na stelażu z wytłumieniem wełna mineralna gr. 5 cm
Wersje te można wykonać tylko na bryle A. Bryła „B” z kominami wg. opisu \
j.w. z użyciem cegły.
Wykończenie wewnętrzne
a) Tynki wewnętrzne – ściany tynki kat. III cementowo – wapienne
wyprawione dwuwarstwowo masą szpachlową .Na stropie szpachla
gipsowa dwuwarstwowa .
b) W pomieszczeniach wc, łazienek, pom. aneksów porządkowych pełna
wysokość glazury na ścianach na kleju elastycznym .W pom.
wymiennikowni glazura do wys. drzwi tj. 2.1 m
Przy elementach zlewozmywaków, umywalek w pom. poza wc i
łazienkami wykonać tzw. pasy kuchenne naścienne z glazury do wys.
1,6 m. długość pasa tzw. kuchennego min. 1,50 m – góra malowana
farbami emulsyjnymi w kolorze pastelowym. Kolor pomieszczeń
uzgadniać każdorazowo z inwestorem
c) Malowanie części usługowej, wejście – farbami emulsyjnymi
zmywalnymi w kolorze jasnym pastelowym .Korytarz główny w bryłach A
i B wykonać do wys. 1,6 m z tynku żywicznego z osłona z laminowanej
deski szer. 15-18 cm gr. 2,2 cm na wysokości 1,5 m ściany.
d) Malowanie w piwnicy pomieszczeń – do wys. 1,60 m lamperie olejne w
kolorze pastelowym wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.
Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze
jasnym.
e) Posadzki – wykaz i rodzaje posadzek oraz ich warstwy składowe wg
rzutów i przekroju architektonicznego.
Warstwy wierzchnie posadzek następujących pomieszczeń:

pomieszczenia usługowe – suche – wykładzina typu tarkett na
warstwie wygładzającej gr. 0,5cm i gładzi cementowej 3,5cm,

pomieszczenia– mokre – gres na warstwie gładzi cementowej z
izolacja 2 x w płynie

pomieszczenie wymiennikowni, techniczne– gres na warstwie gładzi
cementowej z izolacja 2 x w płynie

taras,schody wejściowe, podjazdy dla niepełnosprawnych - gres
antypoślizgowy i mrozoodporny na posadzce cementowej
Posadzki wykonać jako pływające, a w pomieszczeniach mokrych
wykonać izolację przeciwwilgociową – 2 x folia w płynie

7. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna PCV wg zestawienia stolarki w kolorze brązowym złoty dąb od
strony zewnętrznej od wewnątrz kolor biały okleiny.
Drzwi balkonowe PCV w/g zestawienia stolarki w kolorze brązowym z
okleiną drewnopodobną od zewnątrz i biały od środka.
Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku aluminiowe lub PCV profil ciepły
wg zestawienia stolarki w kolorze brązowym obustronnie.
Drzwi bezpośrednie oddzielające strefy ogniowe stalowe EI 30, pom. do
wymiennikowni jako p.poż. wykonać stalowe o EI 60.
8. Elementy zewnętrzne
 Tynki silikonowe oraz kolorystykę wykonać wg. kolorystyki elewacji
budynku w przyjętej technologii firmy Ceresit. Dopuszcza się wykonanie w
technologii innego producenta o podobnym nie gorszym standardzie
technologicznym po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.
 Podbitka dachu z desek gr. 25 mm wg. opisu na rysunku
 Balustrady malowane antykorozyjnie i nawierzchniowo na kolor brązowy,
 Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynk. 0,55 mm w
kolorze pokrycia dachowego, zgodnie z warunkami technicznymi wg.
oznaczeń i opisów rysunków,
 Parapety zewnętrzne ceramiczne w kolorze pokrycia dachowego ,
 Odprowadzenie wód opadowych typowymi rynnami PCV i rurami
spustowymi w kolorze brązowym, wg. rysunków.
 Dach kryty docelowo dachówką w kolorze ceglastym, na etapie budowy z
rozbudowa papa termozgrzewalna.
 Przy wejściu do budynku wycieraczki stalowe typu ACO 60 x 60 cm.
 Nad wejściami do bryły B i łącznika zadaszenia typu lekkiego łukowy z
poliwęglanu o wym. 100 cm (głęb.) x 180 cm (szer.)
9 .Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.
W przypadku potrzeby korzystania z pom. Ośrodka Wsparcia przez
osobę niepełnosprawną dojazd jest z zaprojektowanego osobnego
podjazdu przy wejściu schodowym głównym dla każdej z brył oraz wyjść
ewakuacyjnych .
10 .Projektowane instalacje wewnętrzne w budynku
 instalacja sanitarna:
-woda zimna – z sieci miejskiej,
-woda ciepła – z sieci miejskiej z udziałem własnej wymiennikowni ,
-kanalizacja sanitarna z odprowadz. ścieków do sieci miejskiej,
-centralnego ogrzewania – własna wymiennikownia w budynku,
 instalacja elektryczna
-oświetleniowa i gniazd wtykowych,
-telefoniczna,
-odgromowa,
-sygnalizacyjna,

-alarmowa,
-TVK,
-domofon.
11.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Budynek ogrzewany z sieci miejskiej poprze własna wymiennikownię ,woda
ciepła dodatkowo w okresie wiosenno- letnim-jesiennym z kolektorów
słonecznych .Budynek wyposażony w instalację oświetleniową elektryczną
zewnętrzną i wewnętrzną.
Obiekt zasilany w energię elektryczną z projektowanego przyłącza wg warunków
RE.
Bilans energetyczny dla budynku:
 zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych i ciepłej wody – 65000 W


zapotrzebowanie mocy dla celów energetycznych – moc przyłączeniowa –
55,5 kW
Charakterystyka cieplna przegród zewnętrznych (podano wartości maksymalne):
- stropodach
„U”=0,20
W/m²xK
- ściany zewn.
„U”=0,25
W/m²xK
- okna
„U”=1,10
W/m²xK
- drzwi
„U”=1,10
W/m²xK
11.1.Charakterystyka ekologiczna budynku
11.1.1.Zapotrzebowanie wody
2.800 m3/dobę
11.1.2.Odprowadzenie ścieków
2.800 m3/dobę
11.1.3.Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania
rozwiązania ogrzewania obiektu jak w opracowaniu branżowym emisja
zanieczyszczeń będzie mniejsza niż emisja dopuszczalna określona w
„Rozp. Min. Ochr. Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w
sprawie „Ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami”
z dnia 12.02.1990 r. (Dz.U,.Nr 15 z dnia 14.03.90 r, poz.92 z późn. zm.).
12.Wpływ obiektu budowlanego na środowisko.
Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu budowlanego na
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko
13.Charakterystyka p.poż. projektowanej przebudowy
13.1. Klasa odporności pożarowej.
Klasa odporności pożarowej projektowanego budynku ZL III –kateg.,,C”, z
możliwościa zaliczenia go do kategorii „D” zgodnie z § 212 pkt.3 rozporzadzenia
Min.Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

13.2. Zagrożenie wybuchem.



Wewnętrzne – zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach - Nie występuje
Zagrożenie wybuchem zewnętrznym - Nie występuje

13.3. Strefy pożarowe.
Całość budynku stanowi jedną strefę pożarową. Łączna powierzchnia strefy
pożarowej wynosi 290 m2
11.4. Klasa odporności pożarowej.
Ze względu na ZL I + III i zgodnie z pkt.11.1 przyjęto klasę odporn. pożarowej–
„D”
11.4.1 Klasa odporności elementów budynku:
 Główna konstrukcja nośna spełnia – R 30
 Konstrukcja nośna dachu spełnia - NR
 Strop spełniaE I 30
 Ściany wewnętrzna spełniaNR
 Ściany zewnętrzneE I 30
 Przykrycie dachu spełnia –
NR
11.5. Warunki ewakuacji.
Długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń budynku na zewnątrz – nie będą
zmienione.
11.6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku
Projektowane w postaci dwóch gaśnic proszkowych oraz hydrantu Ø 25 mm
wewnątrz w odległości 2 m od wejścia w budynku .
11.7. Wyposażenie w gaśnice.
2 szt. gaśnic proszkowych o ciężarze 6 kg.
11.8. Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p. ppoż.
Nie dotyczy
11.9. Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p. ppoż.
Hydrant wewnętrzny Ø 25 -w budynku w odległości 2 m od wejścia .
11.10. Drogi pożarowe.
Projektowany utwardzony plac i drogi zewnętrzne umożliwiają
swobodny dojazd do przedmiotowego budynku .
12.0.Ogrodzenie
- wykonać systemowe z siatki ocynkowanej, na słupkach stalowych
na fundamencie betonowym pasmowym. Brama wjazdowa
dwuskrzydłowa lub przesuwna oraz furtka z rur stalowych fi 32
mm i 25 mm wg. indywidualnego zamówienia inwestora u
kowala artystycznego lub systemowe. Malowane farbami w
kolorze stalowym półmat.
13.0.Opaska odwodnieniowa
-

-

wykonać wokół budynku opaskę odwodnieniową w obrzeżach typu
parkowego o wym.65 x 30 x 5 cm, na podsypce piaskowej grub.15
cm, z podkładem suchego betonu gr. 6 cm dla kostki betonowej
polbruk gr. 6 cm.
wykonać podjazd dla niepełnosprawnych identycznie jak opaskę
zachowując spadek min.6o-7o

14.0.Obróbki blacharskie
-

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 cm w kolorze
brązowym.

opracował:

mgr inż.arch.Krzysztof ZAKRZEWSKI
upr.proj.arch. nr 135/TO/94
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OBLICZENIA STATYCZNE
Do projektu budowlanego „BUDYNKU OŚRODKA WSPARCIA”
INWESTOR: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego "Promyk" w Iławie ul. Wyszyńskiego 2a
ADRES BUDOWY:

Iława ul.1 Maja ,dz. nr 136/28 obr.12

Według norm:


PN – 82 / B – 02003

(Obciążenia budowli, Obciążenia zmienne technologiczne)



PN – B – 03150

(Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – oblicz. stat. i proj.)



PN – B – 03264: 2002 (Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – oblicz. stat. i projektowanie)



PN – B – 03002: 1999 (Konstrukcje murowe nie zbrojone – obliczenia statyczne i projektowanie)



PN – 81 / B – 03020

(Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli – oblicz. stat. i proj.)

1. WIĘŹBA DACHOWA
 Obciążenie stałe na 1m2 dachu
Opis obciążenia

Lp
1.
2.

Obc. char.
kN/m2

Papa na deskowaniu posypana żwirkiem, podwójnie
[0,400kN/m2]
technologiczne
:

0,10
0,50

f

kd
--

Obc. obl.
kN/m2
0,48

1,20
1,20

---

0,12
0,60

Obc. char.
kN/m2
0,96

f
1,50

Obc. obl.
kN/m2
1,44

0,96

1,50

1,44

Obc. char.
kN/m2
1,44

f
1,50

Obc. obl.
kN/m2
2,16

0,56

1,50

0,84

 Obciążenia zmienne na 1m2 dachu
- śnieg dach 5°
Lp
1.

Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m
n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 5,0 st. -> C2=0,8)
[0,960kN/m2]

- śnieg dach 30°
Lp
1.

2.

Opis obciążenia

Opis obciążenia

Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m
n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. ->
C2=1,200) [1,440kN/m2]
Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu dwuspadowego
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> Qk =
0,700 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. -> C1=0,800)
[0,560kN/m2]

- wiatr dach 5° (ssanie)
- wiatr dach 30°
Lp

Opis obciążenia

1.

Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant
II wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=4,0 m, ->
Ce=0,70, budowla zamknięta, wymiary budynku
H=4,0 m, B=5,0 m, L=3,0 m, kąt nachylenia połaci
dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,250,
beta=1,80) [0,094kN/m2]
Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PNB-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->
qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=4,0 m, -> Ce=0,70,
budowla zamknięta, wymiary budynku H=4,0 m,
B=5,0 m, L=3,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa
= 30,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [0,151kN/m2]

2.

Obc. char.
kN/m2
0,09

f

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
kN/m2
0,13

-0,15

1,50

0,00

-0,22

1.1.1. KROKIEW DACH GŁÓWNY
DANE:
Wymiary przekroju:
przekrój prostokątny
Szerokość
b = 8,0 cm, Wysokość h = 16,0 cm , Zacios na podporach
tk = 3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3
Klasa użytkowania konstrukcji:
klasa 1
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 5,0o, Rozstaw krokwi
a = 0,90 m
Długość rzutu poziomego wspornika
lw,x = 0,90 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego
ld,x = 4,20 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego
lg,x = 4,10 m
Obciążenia dachu:
- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,400 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,30
- uwzględniono ciężar własny krokwi
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie połaci 5,0 st.):
Sk = 0,960 kN/m2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie wiatrem pk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie ociepleniem gkk = 0,100 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi; f = 1,30
WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

0,90

-3,85

4,12

4,22

-0,73

0,90

2,11

4,20

2,18

9,46
1,81

4,95
0,94

2,81
0,52

5,0°

4,10

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg)

Moment obliczeniowy:
Mpodp = -3,85 kNm
Warunek nośności - podpora:
m,y,d = 17,10 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,926 < 1
Ugięcie (wspornik):
ufin = (-) 5,48 mm < unet,fin = 2,0·l / 200 = 9,03 mm (60,6%)
Ugięcie (odcinek środkowy):
ufin = 8,57 mm < unet,fin = l / 200 = 21,08 mm (40,6%)
1.1.2. PŁATWIE KALENICOWE DACH GŁÓWNY
DANE:
Wymiary przekroju:
przekrój prostokątny
Szerokość
b = 12,0 cm
Wysokość
h = 12,0 cm
Geometria:
Płatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw słupów
l = 3,00 m
Odległość podparcia płatwi mieczem
am = 0,50 m
Obciążenia płatwi:
- obciążenie stałe [0,400·(0,5·4,10+0,5·4,10)/cos 5,0 o]
Gk = 1,646 kN/m; f = 1,30
- uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi
- obciążenie śniegiem [0,960·0,5·4,10+0,960·0,5·4,10]
Sk = 3,936 kN/m; f = 1,50
- obciążenie wiatrem Wk,z = 0,000 kN/m; Wk,y = 0,000 kN/m; f = 1,50
WYNIKI:
Rz [kN]
} dla jednego odcinka (przęsła)
Ry [kN]

0,00
0,00

0,50

z

12,25
2,37

12,25
2,37

x

0,00
0,00

0,50
3,00

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.stałe max.+śnieg)
Momenty obliczeniowe
My,max = 4,05 kNm; Mz,max = 0,00 kNm
Warunek nośności:
m,y,d = 14,07 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,z,d = 0,00 MPa, fm,z,d = 18,46 MPa
km = 0,7
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,533 < 1
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,762 < 1
Ugięcie:
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)
ufin,z = 8,21 mm; ufin,y = 0,00 mm
ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =8,21 mm < unet,fin = 10,00 mm
1.1.3. PŁATWIE POŚREDNIE DACH GŁÓWNY
DANE:
Wymiary przekroju:

przekrój prostokątny

(82,1%)

Szerokość
b = 12,0 cm
Wysokość
h = 12,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3
Klasa użytkowania konstrukcji:
klasa 1
Geometria:
Płatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw słupów
l = 3,00 m
Odległość podparcia płatwi mieczem
am = 0,50 m
Obciążenia płatwi:
- obciążenie stałe [0,400·(0,5·4,20+0,5·4,10)/cos 5,0 o]
Gk = 1,666 kN/m; f = 1,30
- uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi
- obciążenie śniegiem [0,960·(0,5·4,20+0,5·4,10)]
Sk = 3,984 kN/m; f = 1,50
- obciążenie wiatrem Wk,z = 0,000 kN/m; Wk,y = 0,000 kN/m; f = 1,50
WYNIKI:
Rz [kN]
} dla jednego odcinka (przęsła)
Ry [kN]

0,00
0,00

0,50

12,39
2,40

12,39
2,40

x
z

0,00
0,00

0,50
3,00

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.stałe max.+śnieg)
Momenty obliczeniowe
My,max = 4,10 kNm; Mz,max = 0,00 kNm
Warunek nośności:
m,y,d = 14,24 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,z,d = 0,00 MPa, fm,z,d = 18,46 MPa
km = 0,7
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,540 < 1
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,771 < 1
Ugięcie:
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)
ufin,z = 8,31 mm; ufin,y = 0,00 mm
ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =8,31 mm < unet,fin = 10,00 mm

(83,1%)

1.2. KROKIEW DACH ŁĄCZNIKA
DANE:
Wymiary przekroju:
przekrój prostokątny
Szerokość
b = 8,0 cm
Wysokość
h = 16,0 cm
Zacios na podporach
tk = 3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3
Klasa użytkowania konstrukcji:
klasa 1
Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 5,0o

Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Długość rzutu poziomego wspornika
lw,x = 0,45 m
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego
ld,x = 1,50 m
Długość rzutu poziomego odcinka górnego
lg,x = 0,00 m
Obciążenia dachu:
- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,400 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,30
- uwzględniono ciężar własny krokwi
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie połaci 5,0 st.):
Sk = 0,960 kN/m2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie wiatrem pk = 0,000 kN/m2 połaci dachowej, f = 1,50
- obciążenie ociepleniem gkk = 0,100 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi; f = 1,30
WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

1,51
0,45
-0,18

0,45

2,39
0,46

1,33
0,25

5,0°

0,46
1,50

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzęsł = 0,46 kNm; Mpodp = -0,18 kNm
Warunek nośności - przęsło:
m,y,d = 1,33 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,072 < 1
Warunek nośności - podpora:
m,y,d = 0,82 MPa, fm,y,d = 18,46 MPa
m,y,d/fm,y,d = 0,044 < 1
Ugięcie (odcinek środkowy):
ufin = 0,37 mm < unet,fin = l / 200 = 7,53 mm (4,9%)
1.3. DACH NAD WEJŚCIEM
DANE:
Szkic wiązara

30,0°

63,0

16

172,1

3,3
32

309,1

A

61,0

18

B

366,0
524,0

Geometria ustroju:
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 30,0o

18

61,0

Rozpiętość wiązara l = 5,24 m
Rozstaw murłat w świetle ls = 3,66 m
Poziom jętki h = 0,63 m
Rozstaw wiązarów a = 0,90 m
Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu
Usztywnienia boczne jętki - brak
Rozstaw podparć poziomych murłaty l mo = 2,50 m
Wysięg wspornika murłaty lmw = 0,50 m
Dane materiałowe:
- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) z drewna C30
- jętka 6/16 cm z drewna C30,
- murłata 18/18 cm z drewna C30
Obciążenia (wartości charakterystyczne):
- pokrycie dachu :
gk = 0,50 kN/m2
- uwzględniono ciężar własny wiązara
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie połaci 35,0 st.):
- na połaci lewej
skl = 1,20 kN/m2
- na połaci prawej
skp = 0,80 kN/m2
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =4,5 m):
- na połaci nawietrznej
pkl I = -0,18 kN/m2
- na połaci nawietrznej
pkl II = 0,10 kN/m2
- na połaci zawietrznej pkp = -0,16 kN/m2
- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m2
- obciążenie stałe jętki : qjk = 0,00 kN/m2
- obciążenie zmienne jętki :
pjk = 0,00 kN/m2
- obciążenie montażowe jętki
Fk = 0,0 kN
Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2

0,70

WYNIKI:
Obwiednia momentów [kNm]:
-0,
31

31
9
0,4

,018
00,1

42

-0,

0,03

0,0
8

0,4
9

0,48
1,51

-0,

-0,
42

0,1
1

5,56

0,58

5,99
0,83

1,21

1,21

0,83

0,96

0,80

5,99

0,80

B

0,33

5,56
A

0,96

0,58

5,24

Obwiednia przemieszczeń [mm]:

0,48
1,51

0,36

0,02

0,36

0,25

0,25

A

0,33

0,02

0,70

0,05
0,11

B

0,01

0,01
0,18
0,58

0,18
0,83

1,21

1,21

0,83

0,58

5,24

Ekstremalne reakcje podporowe:
węzeł
(podpora)

V [kN]

H [kN]

kombinacja SGN

2 (A)
6 (B)

5,99
4,66
5,99
5,57

5,10
5,56
-5,10
-5,56

K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K9: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z lewej-wariant II

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30
 fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3
Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm)
Smukłość
y = 36,3 < 150
z = 0,0 < 150
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -0,42 kNm, N = 6,74 kN
fm,y,d = 18,46 MPa,
fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 0,96 MPa,
c,0,d = 0,47 MPa
kc,y = 0,964
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,087 < 1
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,038 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -0,42 kNm, N = 6,74 kN
fm,y,d = 18,46 MPa,
fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 1,39 MPa,
c,0,d = 0,56 MPa
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,077 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce
decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
M = -0,31 kNm, N = 5,90 kN
fm,y,d = 18,46 MPa,
fc,0,d = 14,15 MPa
m,y,d = 1,16 MPa,
c,0,d = 0,66 MPa
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,065 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy jętką a kalenicą)
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 0,18 mm < unet,fin = l / 200 = 1400/ 200 = 7,00 mm (2,5%)
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II
ufin = 0,18 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·670/ 200 = 6,70 mm (2,7%)
Jętka 6/16 cm z drewna C30
Smukłość
y = 53,1 < 150
z = 141,7 < 150
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II
M = 0,03 kNm, N = 3,43 kN
fm,y,d = 13,85 MPa,
fc,0,d = 10,62 MPa
m,y,d = 0,12 MPa,
c,0,d = 0,36 MPa
kc,y = 0,806, kc,z = 0,159
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,051 < 1
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,221 < 1
Maksymalne ugięcie
decyduje kombinacja: K1 stałe-max
ufin = 0,07 mm < unet,fin = l / 200 = 2424/ 200 = 12,12 mm
Murłata 18/18 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 6,66 kN/m,
qy,max = 6,18 kN/m

(0,5%)

Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II
Mz = 4,14 kNm
fm,z,d = 18,46 MPa
m,z,d = 4,257 MPa
m,z,d/fm,z,d = 0,231 < 1
Część wspornikowa murłaty
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 6,66 kN/m,
qy,max = 6,18 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
My = 0,83 kNm, Mz = 0,77 kNm
fm,y,d = 18,46 MPa,
fm,z,d = 18,46 MPa
m,y,d = 0,86 MPa,
m,z,d = 0,79 MPa
km = 0,7
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,077 < 1
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,076 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 0,07 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·500/ 200 = 5,00 mm (1,4%)

2. STROPY ŻELBETOWE
2.0. SPRAWDZENIE ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA NA STROP
PREFABRYKOWANY TYPU PŁYTY KANAŁOWE


Lp
1.
2.
3.
4.
5.

Obciążenie stałe na 1m2 stropu
Opis obciążenia
gres
Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm
[24,0kN/m3·0,05m]
Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3·0,05m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19,0kN/m3·0,015m]
Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o
ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,00 m [0,849kN/m2]

Obc. char.
kN/m2
0,30
1,20

f

kd

1,30
1,30

---

Obc. obl.
kN/m2
0,39
1,56

0,02
0,29

1,30
1,30

---

0,03
0,38

0,85

1,30

--

1,11

2,66

1,30

--

3,46

Obc. char.
kN/m2
1,50

f
1,40

Obc. obl.
kN/m2
2,10

1,50

1,40

2,10

:

Lp
1.

Obciążenie użytkowe na 1m2 stropu
Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach
indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
więzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
:

 przyjęto płyty prefabrykowane typu „PŁYTY KANAOWE” o grubości 24cm
oraz wytrzymałości na obciążenie obliczeniowe zew. min. 6,00 kN/m2 (płyty kanałowe
przyjęto wg katalogu firmy "PREFABET" z Kurzętnika).
2.1. WYLEWKI ŻELBETOWE UZUPEŁNIAJACE STROP

2.1.2 WYLEWKA ŻELBETOWE Wż-6
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. obciażenia zewnetrzne
2. Płyta żelbetowa grub.24 cm
:

Obc.char.
4,16
6,00
10,16

f
1,31
1,10
1,19

kd
---

Obc.obl.
5,45
6,60
12,05

Schemat statyczny płyty:
qo = 12,05
A

leff = 6,34

B

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 6,34 m
Wyniki obliczeń statycznych:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 60,54 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 51,05 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 51,05 kNm/m
Reakcja obliczeniowa RA = RB = 38,20 kN/m
Dane materiałowe :
Grubość płyty 24,0 cm
Klasa betonu
B25 (C20/25)  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przęsłowego cnom = 25 mm
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne As = 7,38 cm2/mb. Przyjęto 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb ( = 0,69%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 60,54 kNm/mb < MRd = 111,22 kNm/mb (54,4%)
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,165 mm < wlim = 0,3 mm (54,9%)
Podpora:
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 38,20 kN/mb < VRd1 = 135,11 kN/mb (28,3%)
2.1.2 WYLEWKA ŻELBETOWE Wż-1
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. obciażenia zewnetrzne
2. Płyta żelbetowa grub.24 cm
:

Obc.char.
4,16
6,00
10,16

Schemat statyczny płyty:
qo = 12,05
A

leff = 5,69

B

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 5,69 m
Wyniki obliczeń statycznych:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 48,76 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 41,12 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 41,12 kNm/m
Reakcja obliczeniowa RA = RB = 34,28 kN/m

f
1,31
1,10
1,19

kd
---

Obc.obl.
5,45
6,60
12,05

Dane materiałowe :
Grubość płyty 24,0 cm
Klasa betonu
B25 (C20/25)  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przęsłowego cnom = 25 mm
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne As = 5,81 cm2/mb. Przyjęto 12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm2/mb ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 48,76 kNm/mb < MRd = 90,82 kNm/mb (53,7%)
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,156 mm < wlim = 0,3 mm (51,9%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 25,34 mm < alim = 28,45 mm (89,1%)
Podpora:
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 34,28 kN/mb < VRd1 = 133,11 kN/mb (25,8%)
2.1.3 PŁYTA ŻELBETOWA ŁĄCZNIKA Płż-3
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. obciażenia zewnetrzne
2. Płyta żelbetowa grub.16 cm
:

Obc.char.
4,16
4,00
8,16

f
1,31
1,10
1,21

kd
---

Obc.obl.
5,45
4,40
9,85

Schemat statyczny płyty:
qo = 9,85
A

leff = 1,36

B

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,36 m
Wyniki obliczeń statycznych:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 1,86 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = 1,14 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 1,57 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 1,57 kNm/m
Reakcja obliczeniowa RA = RB = 6,70 kN/m
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,68 cm2/mb. Przyjęto 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb ( =
0,49%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 1,86 kNm/mb < MRd = 31,43 kNm/mb (5,9%)
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,09 mm < alim = 6,80 mm (1,4%)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm2/mb. Przyjęto 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb ( =
0,47%)
Warunek nośności na zginanie: MSd,p = 1,14 kNm/mb < MRd,p = 32,75 kNm/mb (3,5%)
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 6,70 kN/mb < VRd1 = 86,17 kN/mb (7,8%)
Szkic zbrojenia:

12 co 180 l=677
555

123

Nr3

12 co 180 l=682
560

123

Nr2

12 co 200

12 co 180 mm

200

160
200

12 co 180 mm

12 co 180 mm
240

1200
Nr1

240

12 co 180 l=1618
1618

2.2. NADPROŻA i PODCIĄGI ŻELBETOWE
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:
Klasa betonu: B25 (C20/25)  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b)  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
2.2.1 NADPROŻE Nż-1
SZKIC BELKI

A

B

0,20

1,20

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2. Ciężar własny belki
[0,24m·0,24m·25,0kN/m3]

0,20

40,00
1,44

f
1,00
1,10

41,44

1,00

Obc.char.

:

Obc.obl.

kd
---

40,00
1,58
41,58
41,58

41,58

Schemat statyczny belki

A

B
1,40

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 24,0 cm, h = 24,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zasięg [m]
cała belka
cała belka

Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 10,19 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 1,21 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,45%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 10,19 kNm < MRd = 18,35 kNm (55,5%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)16,30 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)16,30 kN < VRd1 = 33,59 kN (48,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 10,15 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,280 mm < wlim = 0,3 mm (93,4%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 1,86 mm < alim = 1400/200 = 7,00 mm (26,5%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 24,86 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:

1

24

2 12

2 12

A

B

1
8 x 15 = 120
120

20

Nr1 4 12 l=156
156

1-1

Nr 1

5

24
20

Nr 1

Nr2 9 6 l=89

24

2.2.2 NADPROŻE Nż-2
SZKIC BELKI

20

20

A

B

0,20

1,50

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2. Ciężar własny belki
[0,24m·0,24m·25,0kN/m3]

0,20

45,00
1,44

f
1,00
1,10

46,44

1,00

Obc.char.

:

Obc.obl.

kd
---

45,00
1,58

Zasięg [m]
cała belka
cała belka

46,58
46,58

46,58

Schemat statyczny belki

A

B
1,70

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 = 16,83 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,68%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 16,83 kNm < MRd = 26,47 kNm (63,6%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 25,25 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 25,25 kN < VRd1 = 35,80 kN (70,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 16,78 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,268 mm < wlim = 0,3 mm (89,2%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 3,62 mm < alim = 1700/200 = 8,50 mm (42,6%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 34,83 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

1

24

2 12

A

3 12

B

1
20

10 x 15 = 150
150

20

Nr1 5 12 l=186
186

1-1

Nr 1
24
5
20

Nr 1

Nr2 11 6 l=89

24

20

2.2.3 NADPROŻE Nż-3
SZKIC BELKI

A

B

0,20

2,35

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

0,20

47,00
1,80

f
1,00
1,10

48,80

1,00

Obc.char.

:

Obc.obl.

kd
---

47,00
1,98
48,98

48,98

48,98

Schemat statyczny belki

A

B
2,55

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 = 39,81 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 3,91 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2 ( = 0,88%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 39,81 kNm < MRd = 54,84 kNm (72,6%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)44,42 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)44,42 kN < VRd1 = 46,53 kN (95,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 39,67 kNm

Zasięg [m]
cała belka
cała belka

Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,237 mm < wlim = 0,3 mm (78,9%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 7,74 mm < alim = 2550/200 = 12,75 mm

(60,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 57,34 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

1

30

2 12

5 12

A

B

1
16 x 14,5 = 232
235

20

20

Nr1 7 12 l=271
271

1-1

Nr 1
30
5

26

Nr 1

Nr2 17 6 l=101

24

20

2.2.4 NADPROŻE Nż-4
SZKIC BELKI

A
0,20

B
2,45

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

36,00
1,80

f
1,00
1,10

37,80

1,00

Obc.char.

:
Schemat statyczny belki

0,20

kd
---

Obc.obl.

36,00
1,98
37,98

Zasięg [m]
cała belka
cała belka

37,98

37,98

A

B
2,65

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 = 33,34 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 3,22 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 33,34 kNm < MRd = 45,28 kNm (73,6%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)36,35 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)36,35 kN < VRd1 = 44,42 kN (81,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 33,18 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,269 mm < wlim = 0,3 mm (89,7%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 8,00 mm < alim = 2650/200 = 13,25 mm (60,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 46,31 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

1
30

2 12

4 12

A

B

1
16 x 15 = 240
245

20

Nr1 6 12 l=281
281

1-1

Nr 1
30

26

5

Nr 1

Nr2 17 6 l=101

24

2.2.5 NADPROŻE Nż-5
SZKIC BELKI

20

20

A
0,25

B
0,90

0,25

C
1,20

0,25

D
1,20

0,25

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. stropy
2. ściana
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

27,70
22,05
1,80

f
1,31
1,30
1,10

51,55

1,30

Obc.char.

:

E
1,20

F

0,25

1,20

Obc.obl.

kd
----

36,29
28,67
1,98
66,93
66,93

66,93

Schemat statyczny belki

A

B
1,15

C
1,45

D
1,45

E
1,45

F
1,45

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 = 6,12 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 6,12 kNm < MRd = 35,02 kNm (17,5%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)22,05 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)22,05 kN < VRd1 = 42,31 kN (52,1%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,71 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,09 mm < alim = 1150/200 = 5,75 mm (1,5%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 30,80 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)11,35 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)11,35 kNm < MRd = 24,05 kNm (47,2%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)8,74 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,124 mm < wlim = 0,3 mm (41,4%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 5,90 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 5,90 kNm < MRd = 35,02 kNm
Ścinanie:

(16,8%)

0,25

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)22,70 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)22,70 kN < VRd1 = 42,31 kN (53,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,54 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,11 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (1,5%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 31,30 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)12,04 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)12,04 kNm < MRd = 24,05 kNm (50,1%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)9,27 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,142 mm < wlim = 0,3 mm (47,3%)
Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 6,15 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 6,15 kNm < MRd = 35,02 kNm (17,5%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 23,03 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 23,03 kN < VRd1 = 42,31 kN (54,4%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,73 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,12 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (1,6%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 31,55 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora D:
Zginanie: (przekrój f-f)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)10,86 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)10,86 kNm < MRd = 24,05 kNm (45,2%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)8,37 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,111 mm < wlim = 0,3 mm (37,1%)
Przęsło D - E:
Zginanie: (przekrój g-g)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 4,78 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 4,78 kNm < MRd = 35,02 kNm (13,6%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)24,99 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)24,99 kN < VRd1 = 42,31 kN (59,1%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 3,68 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,07 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (0,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 33,06 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora E:
Zginanie: (przekrój h-h)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)14,87 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)14,87 kNm < MRd = 24,05 kNm (61,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)11,46 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,210 mm < wlim = 0,3 mm (70,1%)
Przęsło E - F:
Zginanie: (przekrój i-i)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 10,94 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 10,94 kNm < MRd = 35,02 kNm (31,2%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 32,48 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 32,48 kN < VRd1 = 42,31 kN (76,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 8,43 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,060 mm < wlim = 0,3 mm (20,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,43 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (5,9%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,83 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

2

3

4

5

6

7

8

9

2 12

2 12

2 12

2 12

2 12

2 12

2 12

2 12

30

1
2 12
A 3 12

B

1
25

2

6 x 15 = 90
90

25

3 12

C

3

4

8 x 15 = 120
120

25

3 12

5

D

6

6 x 20 = 120
120

3 12

7
8 x 15 = 120
120

25

3 12

E

8
25

F

9
8 x 15 = 120
120

25

Nr1 5 12 l=716
716

1-1

2-2

3-3

Nr 1

Nr 1

Nr 1
30

30
Nr 1

Nr 1

24

30
Nr 1

24

24

4-4

5-5

Nr 1

7-7

Nr 1

Nr 1

30
Nr 1

30

30

Nr 1

Nr 1

24

24

8-8

9-9

Nr 1

24

Nr 1
30

Nr 1

30
Nr 1

24

24

26

5
Nr2 41 6 l=101
20

2.2.6 NADPROŻE Nż-6
SZKIC BELKI

A
0,25

B
1,20

0,25

C
1,20

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2.
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

24,90
14,70
1,80

f
1,31
1,30
1,10

41,40

1,30

Obc.char.

:
Schemat statyczny belki

0,25

D
1,20

kd
----

0,25

Obc.obl.

32,62
19,11
1,98
53,71

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

53,71

53,71

A

B
1,45

C
1,45

D
1,45

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 = 9,03 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 9,03 kNm < MRd = 35,02 kNm (25,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)25,62 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)25,62 kN < VRd1 = 42,31 kN (60,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 6,96 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,23 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (3,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 30,84 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)11,29 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)11,29 kNm < MRd = 24,05 kNm (47,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)8,70 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,123 mm < wlim = 0,3 mm (41,0%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 2,82 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 2,82 kNm < MRd = 35,02 kNm (8,1%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)17,83 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)17,83 kN < VRd1 = 40,20 kN (44,4%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 2,18 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,02 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (0,2%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 24,84 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)11,29 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)

Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)11,29 kNm < MRd = 24,05 kNm (47,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)8,70 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,123 mm < wlim = 0,3 mm (41,0%)
Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 9,03 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 9,03 kNm < MRd = 35,02 kNm (25,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 25,62 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 25,62 kN < VRd1 = 42,31 kN (60,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 6,96 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,23 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (3,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 30,84 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

2

3

4

5

2 12

2 12

2 12

2 12
30

1
2 12

A

3 12

B

1
25

2

6 x 20 = 120
120

25

3 12

3 12

C

3

4

8 x 15 = 120
120

D

5
8 x 15 = 120
120

25

25

Nr1 5 12 l=456
456

1-1

2-2

Nr 1

3-3

Nr 1

Nr 1
30

30
Nr 1

Nr 1

Nr 1

24

24

4-4

5-5

Nr 1

30

24

Nr 1
30
5

30
Nr 1

26

Nr 1

Nr2 25 6 l=101

24

2.2.7 NADPROŻE Nż-7

24

20

SZKIC BELKI

A
0,25

B
0,95

C

0,27

0,95

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2.
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

0,95

24,90
14,70
1,80

f
1,31
1,30
1,10

41,40

1,30

Obc.char.

:

D

0,30

0,25

Obc.obl.

kd
----

32,62
19,11
1,98
53,71
53,71

53,71

Schemat statyczny belki

A

B
1,21

C
1,23

D
1,23

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 = 6,25 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 6,25 kNm < MRd = 45,28 kNm (13,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)17,44 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)17,44 kN < VRd1 = 44,42 kN (39,3%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,81 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,10 mm < alim = 1210/200 = 6,05 mm (1,7%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 24,54 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)7,98 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)7,98 kNm < MRd = 24,05 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)6,15 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 2,17 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 2,17 kNm < MRd = 45,28 kNm
Ścinanie:

(33,2%)

(4,8%)

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 11,38 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 11,38 kN < VRd1 = 44,42 kN (25,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 1,68 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,01 mm < alim = 1235/200 = 6,17 mm (0,2%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 19,86 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)8,16 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)8,16 kNm < MRd = 24,05 kNm (33,9%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)6,29 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 6,41 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 6,41 kNm < MRd = 45,28 kNm (14,2%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 17,10 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 17,10 kN < VRd1 = 44,42 kN (38,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,94 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,11 mm < alim = 1225/200 = 6,13 mm (1,8%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 24,28 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:

2

3

4

5

2 12

2 12

2 12

2 12
30

1
2 12

A

4 12

1
25

5 x 19 = 95
95

B

2
27

4 12

3
6 x 15 = 90
95

Nr1 6 12 l=388
388

C

4
30

4 12

D

5
6 x 15 = 90
95

25

1-1

2-2

Nr 1

3-3

Nr 1

Nr 1

30

30

Nr 1

30

Nr 1

Nr 1

24

24

4-4

5-5

Nr 1

24

Nr 1
30

30

Nr 1

Nr 1

24

26

5

24

Nr2 20 6 l=101
20
2.2.8 NADPROŻE Nż-8
SZKIC BELKI

A
0,25

B
1,20

C

0,25

1,20

0,25

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. stropy
2. ściana
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

1,20

E

0,25

27,70
22,05
1,80

f
1,31
1,30
1,10

51,55

1,30

Obc.char.

:

D
1,20

Obc.obl.

kd
----

36,29
28,67
1,98
66,93

66,93

66,93

Schemat statyczny belki

A

B
1,45

C
1,45

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 24,0 cm, h = 30,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

D
1,45

0,25

E
1,45

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 10,86 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 10,86 kNm < MRd = 35,02 kNm (31,0%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)32,62 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)32,62 kN < VRd1 = 42,31 kN (77,1%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 8,36 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,059 mm < wlim = 0,3 mm (19,6%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,42 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (5,8%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,94 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)15,08 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)15,08 kNm < MRd = 24,05 kNm (62,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)11,61 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,215 mm < wlim = 0,3 mm (71,7%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 5,12 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 5,12 kNm < MRd = 35,02 kNm (14,6%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 25,69 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 25,69 kN < VRd1 = 42,31 kN (60,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 3,94 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,08 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (1,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 33,60 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)10,05 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)10,05 kNm < MRd = 24,05 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)7,74 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 5,12 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 5,12 kNm < MRd = 35,02 kNm
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)25,69 kN

(41,8%)

(14,6%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)25,69 kN < VRd1 = 42,31 kN (60,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 3,94 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,08 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (1,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 33,60 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora D:
Zginanie: (przekrój f-f)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)15,08 kNm
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,39 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2 ( = 0,35%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)15,08 kNm < MRd = 24,05 kNm (62,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)11,61 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,215 mm < wlim = 0,3 mm (71,7%)
Przęsło D - E:
Zginanie: (przekrój g-g)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 10,86 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 10,86 kNm < MRd = 35,02 kNm (31,0%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 32,62 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 32,62 kN < VRd1 = 42,31 kN (77,1%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 8,36 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,059 mm < wlim = 0,3 mm (19,6%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,42 mm < alim = 1450/200 = 7,25 mm (5,8%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,94 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

2

3

4

5

6

7

2 12

2 12

2 12

2 12

2 12

2 12
30

1
2 12

A

3 12

1
25

3 12

B

2

8 x 15 = 120
120

25

3 12

C

3

4

8 x 15 = 120
120

25

5
8 x 15 = 120
120

Nr1 5 12 l=601
601

1-1 do 7-7

Nr 1

26

5

30
Nr 1

Nr2 36 6 l=101
24

20

D

6
25

3 12

E

7
8 x 15 = 120
120

25

2.2.9 PODCIAG Pż-1
SZKIC BELKI

A

B

0,20

1,50

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

0,20

65,00
1,80

f
1,00
1,10

66,80

1,00

Obc.char.

:

Obc.obl.

kd
---

65,00
1,98
66,98
66,98

66,98

Schemat statyczny belki

A

B
1,70

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 = 24,20 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 24,20 kNm < MRd = 35,02 kNm (69,1%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)32,28 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)32,28 kN < VRd1 = 42,31 kN (76,3%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 24,13 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,292 mm < wlim = 0,3 mm (97,2%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 2,60 mm < alim = 1700/200 = 8,50 mm (30,6%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 50,10 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:

Zasięg [m]
cała belka
cała belka

1

30

2 12

3 12

A

B

1
10 x 15 = 150
150

20

20

Nr1 5 12 l=186
186

1-1

Nr 1
30
26

Nr 1

5

Nr2 11 6 l=101

24

20

2.2.10 PODCIĄG Pż-2
SZKIC BELKI

A

B

0,25

3,10

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Strop
2. Ściana
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,50m·25,0kN/m3]

0,25

23,90
14,70
3,00

f
1,31
1,30
1,10

41,60

1,29

Obc.char.

:

Obc.obl.

kd
----

31,31
19,11
3,30
53,72

53,72

53,72

Schemat statyczny belki

A

B
3,35

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 24,0 cm, h = 50,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm
Przęsło A - B:

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 75,36 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 612 o As = 6,79 cm2 ( = 0,60%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 75,36 kNm < MRd = 120,69 kNm (62,4%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 58,12 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 58,12 kN < VRd1 = 64,16 kN (90,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 58,36 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,142 mm < wlim = 0,3 mm (47,4%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 4,20 mm < alim = 3350/200 = 16,75 mm (25,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 64,48 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

1

50

2 12

6 12

A

B

1
21 x 14,5 = 304
310

25

25

Nr1 8 12 l=356
356

1-1

Nr 1
50
46

Nr 1

5

Nr2 22 6 l=141

24

20

2.2.11 PODCIĄG Pż-3
SZKIC BELKI

A
0,25

B
2,56

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. strop
2. Ściana
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

0,25

15,90
14,70
1,80

f
1,31
1,30
1,10

32,40

1,29

Obc.char.

:

kd
----

Obc.obl.

20,83
19,11
1,98
41,92

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

41,92

41,92

Schemat statyczny belki

A

B
2,81

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 = 41,37 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 4,08 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 41,37 kNm < MRd = 45,28 kNm (91,4%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 42,42 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 42,42 kN < VRd1 = 44,42 kN (95,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 31,98 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,259 mm < wlim = 0,3 mm (86,2%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 8,66 mm < alim = 2810/200 = 14,05 mm (61,6%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 41,47 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:

1
30

2 12

4 12

A

B

1
17 x 15 = 255
256

25

Nr1 6 12 l=302
302

1-1

Nr 1
30

26

5

Nr 1

Nr2 18 6 l=101

24

20

25

2.2.12 PODCIĄG Pż-4
SZKIC BELKI

A

B

0,25

1,50

C

0,25

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1.
2.
3. Ciężar własny belki
[0,24m·0,30m·25,0kN/m3]

1,75

24,10
14,70
1,80

f
1,31
1,30
1,10

40,60

1,30

Obc.char.

:

0,25

Obc.obl.

kd
----

31,57
19,11
1,98
52,66
52,66

52,66

Schemat statyczny belki

A

B
1,75

C
2,00

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 = 10,14 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 10,14 kNm < MRd = 45,28 kNm (22,4%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)38,78 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = (-)38,78 kN < VRd1 = 42,31 kN (91,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 7,82 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,26 mm < alim = 1750/200 = 8,75 mm (3,0%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 40,78 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)23,45 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 312 o As = 3,39 cm2 ( = 0,53%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = (-)23,45 kNm < MRd = 35,02 kNm (67,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)18,08 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,209 mm < wlim = 0,3 mm (69,6%)

Zasięg [m]
cała belka
cała belka
cała belka

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 15,91 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,70%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 15,91 kNm < MRd = 45,28 kNm

(35,1%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 43,69 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy
lewej podporze oraz co 150 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 43,69 kN < VRd3 = 47,12 kN (92,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 12,27 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,081 mm < wlim = 0,3 mm (27,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 1,06 mm < alim = 2000/200 = 10,00 mm

(10,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 44,56 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,209 mm < wlim = 0,3 mm (69,8%)
SZKIC ZBROJENIA:

2

3

3 12

3 12

30

1
3 12

4 12

A

2
10 x 15 = 150
150

25

4 12

B

1

C

3
5 x 11 = 55

8 x 15 = 120
175

25

25

Nr1 7 12 l=396
396

1-1 do 3-3
Nr 1
30

26

5

Nr 1

Nr2 25 6 l=101
24

20

2.2.13 PODCIĄG Pż-5
SZKIC BELKI

A
0,25

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. ściana

B
4,40

0,25

Obc.char.

21,56

f
1,30

kd
--

Obc.obl.

28,03

Zasięg [m]
cała belka

2.
3.
4.

strop
dach
Ciężar własny belki
[0,24m·0,50m·25,0kN/m3]
:

5,95
2,50
3,00

1,31
1,36
1,10

33,01

1,29

----

7,79
3,40
3,30

cała belka
cała belka
cała belka

42,52

42,52

42,52

Schemat statyczny belki

A

B
4,65

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 24,0 cm, h = 50,0 cm, beff = 40,0 cm, hf = 16,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 114,93 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,90%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 114,93 kNm < MRd = 180,05 kNm (63,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 73,73 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 73,73 kN < VRd3 = 90,12 kN (81,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 89,22 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,151 mm < wlim = 0,3 mm (50,5%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 8,32 mm < alim = 4650/200 = 23,25 mm (35,8%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 72,62 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,152 mm < wlim = 0,3 mm (50,6%)
SZKIC ZBROJENIA:

1
50

3 12

5 16

A

B

1
9 x 10 = 90
25

13 x 20 = 260
440

Nr2 3 12 l=486
486

Nr1 5 16 l=486
486

9 x 10 = 90
25

1-1
16

Nr 2

50

5

34

46

Nr 1

24

Nr3 32 6 l=141

16

20

40

2.3. SCHODY ŻELBETOWE
SZKIC SCHODÓW
25

240

150

20

14

166

18,4

/30
8 ,4
1
9x

30

30

25

14

25
25

390

125
20

GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długość biegu ln = 2,40 m
Różnica poziomów spoczników h = 1,66 m
Liczba stopni w biegu
n = 9 szt.
Grubość płyty t = 14,0 cm
Długość górnego spocznika
ls,g = 1,50 m
Wymiary poprzeczne:
Szerokość biegu
1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodów 6,0 cm
Oparcia : (szerokość / wysokość)
Belka dolna podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h = 25,0 cm
Belka górna podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h = 30,0 cm
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny
b = 20,0 cm, h = 20,0 cm
Oparcie belek:
Długość podpory lewej tL = 20,0 cm
Długość podpory prawej tP = 20,0 cm
DANE MATERIAŁOWE
Klasa betonu B25 (C20/25)  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Średnica prętów  = 12 mm
Otulina zbrojenia
cnom = 25 mm

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Płyta
Obciążenia zmienne [kN/m2]:
Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki
mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2]

f
1,30

kd
0,35

Obc.obl.
3,90

Obc.char.

Obc.obl.

1,21

f
1,20

6,41
0,33

1,10
1,20

7,06
0,40

7,96

1,12

8,91

Obc.char.

Obc.obl.

0,75

f
1,20

3,50
0,28

1,10
1,20

3,85
0,34

4,54

1,12

5,09

f
1,17
1,10
1,16

kd
0,82
--

Obc.obl.

Zasięg [m]

f
1,17
1,10
1,16

kd
0,82
--

Obc.obl.

Obc.char.
3,00

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okładzina górna biegu (Piaskowiec twardy [25,0kN/m3]) grub.3 cm
0,57·(1+18,4/30,0)
2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 18,4/30
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3])
grub.1,5 cm
:
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okładzina górna spocznika (Piaskowiec twardy [25,0kN/m3]) grub.3
cm
2. Płyta żelbetowa spocznika grub.14 cm
3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
:

1,45

0,90

Przyjęty schemat statyczny:
po = 3,90 kN/m2

go,b = 8,91 kN/m2

C

B

1,66

go,s = 5,09 kN/m2

A
2,58

1,44

Belka A:
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej
2. Ciężar własny belki

Obc.char.

:

11,46
1,56
13,02

13,40
1,72
15,12

cała belka
cała belka

Przyjęty schemat statyczny:
qo = 15,12 kN/m
leff = 2,66 m

Belka B:
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej
2. Ciężar własny belki

Obc.char.

:
Przyjęty schemat statyczny:

27,35
1,88
29,22

31,96
2,06
34,03

Zasięg [m]
cała belka
cała belka

qo = 34,03 kN/m
leff = 2,66 m

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwała
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
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)
WYNIKI - PŁYTA
Wyniki obliczeń statycznych:
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 7,28 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy
MSd,p = -7,67 kNm/mb
Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 0,40 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,A,max = 13,40 kN/mb, RSd,A,min = 9,04 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,B,max = 31,96 kN/mb, RSd,B,min = 24,70 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,C,max = 2,68 kN/mb, RSd,C,min = -1,32 kN/mb

1,32

Obwiednia momentów zginających:
-7,67

1,66

31,96

B
24,70

C
2,68

0,40

7,28

13,40

9,04

A

0,07

2,51

0,19

1,25

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

a

b

c

b

c

a
Przęsło A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 7,28 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 1,63 cm2/mb. Przyjęto 12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm2/mb ( = 0,69%)

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 7,28 kNm/mb < M Rd = 30,76 kNm/mb (23,7%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 17,87 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 17,87 kN/mb < VRd1 = 84,00 kN/mb (21,3%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 5,12 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 1,64 mm < alim = 12,88 mm (12,7%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy
MSd = (-)7,67 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,96 cm2/mb. Przyjęto górą 12 co 15,0 cm o As = 7,54
cm2/mb
(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)
Warunek nośności na zginanie: MSd = -7,67 kNm/mb < MRd = 43,95 kNm/mb (-17,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)5,39 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Przęsło B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 0,40 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,42 cm2/mb. Przyjęto 12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm2/mb
( = 0,69%)
(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 0,40 kNm/mb < M Rd = 30,76 kNm/mb (1,3%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 10,89 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 10,89 kN/mb < VRd1 = 84,00 kN/mb (13,0%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 0,28 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,podp = (-)5,39 kNm/m
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt,podp) = (-)0,26 mm < alim = 7,22 mm (3,6%)
SZKIC ZBROJENIA

390

20

240

150
125

25

2

14

24

Nr1

Nr6

N
5(
o1
c
12

14

2

Nr

l=
12
8
10

1
30
l=3
2
1
5
4
32
30
Nr
l=3
12
8
5
r
26
N
148o

55

9

25

12

WYNIKI - BELKA A:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 13,37 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny
MSk = 11,52 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 9,72 kNm
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = RSd,B = 20,10 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

250

250

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 25,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm
Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 13,37 kNm
Przekrój podwójnie zbrojony

12 l=196
165

12
148o

25

1

5)
4+
+
r4

0
12

12 co 15 (Nr3)

166

30

18,4

30
,4/
8
1
9x

12 co 15 (Nr1)

20

2
30
Nr2 co 15

Nr3

14

25
25

12 l=165
165

Przyjęto górą 212 o As2 = 2,26 cm2
Przyjęto dołem 312 o As1 = 3,39 cm2 ( = 0,64%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 13,37 kNm < MRd = 27,31 kNm (49,0%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 18,59 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 150 mm na całej długości belki
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 18,59 kN < VRd1 = 35,44 kN (52,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 11,52 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 9,72 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,106 mm < wlim = 0,3 mm (35,4%)
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 13,51 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 4,10 mm < alim = 13,30 mm (30,8%)
SZKIC ZBROJENIA:

1-1
3
250

2 12

3 12

A

B

3
16 x 150 = 2400
2460

200

WYNIKI - BELKA B:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 30,09 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny
MSk = 25,84 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 21,54 kNm
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = RSd,B = 45,25 kN
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

300

250

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 30,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm
Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 30,09 kNm
Przekrój podwójnie zbrojony
Przyjęto górą 212 o As2 = 2,26 cm2
Przyjęto dołem 512 o As1 = 5,65 cm2 ( = 0,86%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 30,09 kNm < MRd = 54,00 kNm (55,7%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 41,85 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 41,85 kN < VRd3 = 46,24 kN (90,5%)
SGU:

200

Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 25,84 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 21,54 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,109 mm < wlim = 0,3 mm (36,5%)
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 29,96 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,098 mm < wlim = 0,3 mm (32,7%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 4,18 mm < alim = 13,30 mm (31,4%)
SZKIC ZBROJENIA:

2-2
4
300

2 12

5 12

A

B

4
5 x 110 = 550
200

7 x 190 = 1330
2460

5 x 110 = 550
200

4. Fundamenty
4.1. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF-1
Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary:
B = 1,40 m
H = 0,40 m, Bs = 0,24 m eB = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D = 2,50 m
Dmin = 0,50 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podłoża:
z [m]

-2,50

-0,50
0,00
z

Piaski drobne

4,00

N nazwa gruntu
r
1 Piaski drobne

h [m]
4,00

nawodnio
na
nie

o(n)
[t/m3]
1,75

f,min

f,max

u(r) [o]

cu(r) [kPa]

M0 [kPa]

M [kPa]

0,90

1,10

26,93

0,00

51257

64072

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N typ obc.
r
1 długotrwałe

N [kN/m]

TB [kN/m]

MB [kNm/m]

e [kPa]

e [kPa/m]

150,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiały :
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25)  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciężar objętościowy: 25,00 kN/m3
współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IIIN (RB500W)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
otulina zbrojenia cnom = 50 mm
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 = 268,7 kN
Nr = 196,2 kN < m·QfN = 217,6 kN
(90,2%)
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 92,9 kN
Tr = 0,0 kN < m·QfT = 66,9 kN (0,0%

Obciążenie jednostkowe podłoża:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprężenie maksymalne max = 175,1 kPa
max = 175,1 kPa < dop = 200,0 kPa
(87,6%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujący MuB,2 = 138,60 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m·Mu = 99,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,38 cm, wtórne s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,41 cm
s = 0,41 cm < sdop = 5,00 cm
(8,2%)
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nośność na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 41,3 kN/mb
Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 344,0 kN/mb
NSd = 41,3 kN/mb < NRd = 344,0 kN/mb
(12,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 2,55 cm2/mb
Przyjęto konstrukcyjnie:
512 pręty podłużne (3#12 dołem , 2#12 górą),
pręty poprzeczne #12 co 25cm,
strzemiona 6 co 30cm.

4.2. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF-2
Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary: B = 1,20 m
H = 0,40 m
Przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie:
512 pręty podłużne (3#12 dołem , 2#12 górą),
pręty poprzeczne #12 co 25cm,
strzemiona 6 co 30cm.

4.3. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF-3
Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary: B = 0,80 m
H = 0,40 m
Przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie:
512 pręty podłużne (3#12 dołem , 2#12 górą),
pręty poprzeczne #12 co 25cm,
strzemiona 6 co 30cm.

4.4. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF-3a
Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary: B = 0,80 m
H = 0,40 m
Przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie:
812 pręty podłużne (3#12 dołem , 5#12 górą),
pręty poprzeczne #12 co 25cm,
strzemiona 6 co 30cm.

4.5. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF-4
DANE:
Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary: B = 0,60 m
H = 0,40 m

Przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie:
412 pręty podłużne (4#12 dołem , 2#12 górą),
strzemiona 6 co 30cm.

4.6. STUDNIE FUNDAMENTOWE
OBCIAŻENIA STUDNI

4.6. 1. STUDNIA 147cm OBCIAZENIA MAKSYMALNE
Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu
[m]
1
0,00
2
1,50

Grubość warstwy
[m]
1,50
nieokreśl.

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.
[m]
brak wody
brak wody

Piasek średni
Piasek drobny

Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 1,50 m.
Lista obciążeń:
Lp
Rodzaj
N
Hx
Hy
Mx
*
obciążenia
[kN]
[kN]
[kN]
[kNm]
1
862,2
0,0
0,0
0,00
D
*
D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

My
[kNm]
0,00


[]
1,20

Stan graniczny I
Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów
Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom [m]
Wsp. nośności
* 1
D
1,50
0,91

Wsp. mimośr.
0,00

Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr 1
Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 1,47 m,.
Wymiar podstawy równoważnej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885·B = 1,30 m,.
Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m.
Rodzaj obciążenia: D,
Zestawienie obciążeń:
Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:
siła pionowa: N = 862,20 kN, mimośrody wzgl. podst. fund. Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m,
siła pozioma: Hx = 0,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,00 m,
siła pozioma: Hy = 0,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,00 m,
moment: Mx = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 kNm.
Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek:
siła pionowa: G = 136,98 kN/m, momenty: MGx = 0,00 kNm/m, MGy = 0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.
Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
Obciążenie pionowe:
Nr = N + G = 862,20 + 136,98 | 112,07 = 999,18 | 974,27 kN.
Momenty względem środka podstawy:
Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 862,20·0,00 - 0,00·0,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -862,20·0,00 + 0,00·0,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00kNm.
Mimośrody sił względem środka podstawy:
erx = |Mry/Nr| = 0,00/974,27 = 0,00 m,
ery = |Mrx/Nr| = 0,00/974,27 = 0,00 m.
erx/Bx + ery/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bx = Bzast  2·erx = 1,30 - 2·0,00 = 1,30 m, By = Bzast  2·ery = 1,30 - 2·0,00 = 1,30 m.
Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):
średnia gęstość obliczeniowa: D(r) = 1,53 t/m3,
minimalna wysokość: Dmin = 1,50 m,
obciążenie: D(r)·g·Dmin = 1,53·9,81·1,50 = 22,51 kPa.
Współczynniki nośności podłoża:
obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: u(r) = u(n)·m = 29,90·0,90 = 26,910,
spójność: cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,
NB = 4,60 NC = 23,78, ND = 13,07.
Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:
tg x = |Hx|/Nr = 0,00/999,18 = 0,00, tg x/tg u(r) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iBx = 1,00, iCx = 1,00, iDx = 1,00.
tg y = |Hy|/Nr = 0,00/999,18 = 0,00, tg y/tg u(r) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iBy = 1,00, iCy = 1,00, iDy = 1,00.
Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:
B(n)·m·g = 1,65·0,90·9,81 = 14,57 kN/m3.
Współczynniki kształtu:
mB = 1  0,25·By/Bx = 0,75, mC = 1 + 0,3·By/Bx = 1,30, mD = 1 + 1,5·By/Bx = 2,50
Odpór graniczny podłoża:
QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 1355,72 kN.
QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 1355,72 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 999,18 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·1355,72 = 1098,13 kN.
Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

4.6. 2. STUDNIA 174cm OBCIAŻENIA MAKSYMALN
Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu
[m]
1
0,00
2
1,50

Grubość warstwy
[m]
1,50
nieokreśl.

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.
[m]
brak wody
brak wody

Piasek średni
Piasek drobny

Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 1,50 m.
Lista obciążeń:
Lp
Rodzaj
N
Hx
Hy
Mx
obciążenia*
[kN]
[kN]
[kN]
[kNm]
1
1168,8
0,0
0,0
0,00
D
*
D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

My
[kNm]
0,00


[]
1,20

Stan graniczny I
Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów
Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom [m]
Wsp. nośności
* 1
D
1,50
0,87

Wsp. mimośr.
0,00

Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr 1
Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 1,74 m,.
Wymiar podstawy równoważnej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885·B = 1,54 m,.
Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m.
Rodzaj obciążenia: D,
Zestawienie obciążeń:
Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:
siła pionowa: N = 1168,80 kN, mimośrody wzgl. podst. fund. Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m,
siła pozioma: Hx = 0,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,00 m,
siła pozioma: Hy = 0,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,00 m,
moment: Mx = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 kNm.
Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek:
siła pionowa: G = 191,91 kN/m, momenty: MGx = 0,00 kNm/m, MGy = 0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.
Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
Obciążenie pionowe:
Nr = N + G = 1168,80 + 191,91 | 157,02 = 1360,71 | 1325,82 kN.
Momenty względem środka podstawy:
Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 1168,80·0,00 - 0,00·0,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -1168,80·0,00 + 0,00·0,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimośrody sił względem środka podstawy:
erx = |Mry/Nr| = 0,00/1325,82 = 0,00 m,
ery = |Mrx/Nr| = 0,00/1325,82 = 0,00 m.
erx/Bx + ery/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,250.
Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bx = Bzast  2·erx = 1,54 - 2·0,00 = 1,54 m, By = Bzast  2·ery = 1,54 - 2·0,00 = 1,54 m.
Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):
średnia gęstość obliczeniowa: D(r) = 1,53 t/m3,
minimalna wysokość: Dmin = 1,50 m,
obciążenie: D(r)·g·Dmin = 1,53·9,81·1,50 = 22,51 kPa.
Współczynniki nośności podłoża:
obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: u(r) = u(n)·m = 29,90·0,90 = 26,910,
spójność: cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,
NB = 4,60 NC = 23,78, ND = 13,07.
Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 0,00/1360,71 = 0,00, tg x/tg u(r) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iBx = 1,00, iCx = 1,00, iDx = 1,00.
tg y = |Hy|/Nr = 0,00/1360,71 = 0,00, tg y/tg u(r) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iBy = 1,00, iCy = 1,00, iDy = 1,00.
Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:
B(n)·m·g = 1,65·0,90·9,81 = 14,57 kN/m3.
Współczynniki kształtu:
mB = 1  0,25·By/Bx = 0,75, mC = 1 + 0,3·By/Bx = 1,30, mD = 1 + 1,5·By/Bx = 2,50
Odpór graniczny podłoża:
QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 1927,92 kN.
QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 1927,92 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 1360,71 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·1927,92 = 1561,62 kN.
Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

4.6. 3. STUDNIA 225cm OBCIAŻENIA MAKSYMALN
Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu
[m]
1
0,00
2
1,50

Grubość warstwy
[m]
1,50
nieokreśl.

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.
[m]
brak wody
brak wody

Piasek średni
Piasek drobny

Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 1,50 m.
Lista obciążeń:
Lp
Rodzaj
N
Hx
Hy
Mx
obciążenia*
[kN]
[kN]
[kN]
[kNm]
1
972,6
0,0
0,0
0,00
D
*
D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe..

My
[kNm]
0,00


[]
1,20

Stan graniczny I
Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów
Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom [m]
Wsp. nośności
* 1
D
1,50
0,48

Wsp. mimośr.
0,00

Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr 1
Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 2,25 m,.
Wymiar podstawy równoważnej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885·B = 1,99 m,.
Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m.
Rodzaj obciążenia: D,
Zestawienie obciążeń:
Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:
siła pionowa: N = 972,60 kN, mimośrody wzgl. podst. fund. Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m,
siła pozioma: Hx = 0,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,00 m,
siła pozioma: Hy = 0,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,00 m,
moment: Mx = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 kNm.

Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek:
siła pionowa: G = 320,90 kN/m, momenty: MGx = 0,00 kNm/m, MGy = 0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.
Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu
Obciążenie pionowe:
Nr = N + G = 972,60 + 320,90 | 262,56 = 1293,50 | 1235,16 kN.
Momenty względem środka podstawy:
Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 972,60·0,00 - 0,00·0,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mry = N·Ex+Hx·Ez + My + MGy = -972,60·0,00 + 0,00·0,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimośrody sił względem środka podstawy:
erx = |Mry/Nr| = 0,00/1235,16 = 0,00 m,
ery = |Mrx/Nr| = 0,00/1235,16 = 0,00 m.
erx/Bx + ery/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,250.
Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bx = Bzast  2·erx = 1,99 - 2·0,00 = 1,99 m, By = Bzast  2·ery = 1,99 - 2·0,00 = 1,99 m.
Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):
średnia gęstość obliczeniowa: D(r) = 1,53 t/m3,
minimalna wysokość: Dmin = 1,50 m,
obciążenie: D(r)·g·Dmin = 1,53·9,81·1,50 = 22,51 kPa.
Współczynniki nośności podłoża:
obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: u(r) = u(n)·m = 29,90·0,90 = 26,910,
spójność: cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,
NB = 4,60 NC = 23,78, ND = 13,07.
Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:
tg x = |Hx|/Nr = 0,00/1293,50 = 0,00, tg x/tg u(r) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iBx = 1,00, iCx = 1,00, iDx = 1,00.
tg y = |Hy|/Nr = 0,00/1293,50 = 0,00, tg y/tg u(r) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iBy = 1,00, iCy = 1,00, iDy = 1,00.
Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:
B(n)·m·g = 1,65·0,90·9,81 = 14,57 kN/m3.
Współczynniki kształtu:
mB = 1  0,25·By/Bx = 0,75, mC = 1 + 0,3·By/Bx = 1,30, mD = 1 + 1,5·By/Bx = 2,50
Odpór graniczny podłoża:
QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 3313,56 kN.
QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 3313,56 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 1293,50 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·3313,56 = 2683,98 kN.
Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

4.7. RYGLE FUNDAMENTOWE
DANE MATERIAŁOWE:
Klasa betonu: B30 (C25/30)  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500W)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-I (St3SX-b)  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa

4.7. 1. RYGLE Rż-1
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 122,73 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 122,73 kNm < MRd = 175,87 kNm
(69,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)111,91 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)111,91 kN < VRd1 = 130,26 kN
(85,9%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 97,17 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,265 mm < wlim = 0,3 mm
(88,2%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,84 mm < alim = 4390/200 = 21,95 mm
(22,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 120,46 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)119,63 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)119,63 kNm < MRd = 175,87 kNm
(68,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)94,72 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,255 mm < wlim = 0,3 mm
(84,8%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 44,55 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 44,55 kN < VRd1 = 130,26 kN
(34,2%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)86,17 kNm
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = (-)0,98 mm < alim = 3210/200 = 16,05 mm
(6,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 67,13 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)108,84 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)108,84 kNm < MRd = 175,87 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)86,17 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,218 mm < wlim = 0,3 mm
(72,7%)

(61,9%)

Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 114,87 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 114,87 kNm < MRd = 175,87 kNm
(65,3%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 104,50 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 104,50 kN < VRd1 = 130,26 kN
(80,2%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 90,95 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,239 mm < wlim = 0,3 mm
(79,6%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,14 mm < alim = 4230/200 = 21,15 mm
(19,6%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 114,59 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 2. RYGLE Rż-2
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 194,89 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 8,96 cm2. Przyjęto 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,55%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 194,89 kNm < MRd = 257,39 kNm
(75,7%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)107,13 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 300 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)107,13 kN < VRd1 = 137,38 kN
(78,0%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 154,31 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,256 mm < wlim = 0,3 mm
(85,3%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 8,61 mm < alim = 4600/200 = 23,00 mm
(37,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 116,68 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 3. RYGLE Rż-3
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 47,66 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 47,66 kNm < MRd = 175,87 kNm
(27,1%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)111,74 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 300 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)111,74 kN < VRd1 = 137,38 kN
(81,3%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 37,74 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 0,24 mm < alim = 3700/200 = 18,50 mm
(1,3%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 120,33 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)194,26 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,55%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)194,26 kNm < MRd = 257,39 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)153,81 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,255 mm < wlim = 0,3 mm
(85,0%)

(75,5%)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 155,89 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,46%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 155,89 kNm < MRd = 217,17 kNm
(71,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 150,09 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 140 mm na odcinku 112,0 cm przy
lewej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 150,09 kN < VRd3 = 166,73 kN
(90,0%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 123,43 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,258 mm < wlim = 0,3 mm
(86,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 7,19 mm < alim = 5140/200 = 25,70 mm
(28,0%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 150,69 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,187 mm < wlim = 0,3 mm
(62,2%)

4.7. 4. RYGLE Rż-4
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)90,68 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)90,68 kN < VRd1 = 130,26 kN
(69,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)97,43 kNm
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = (-)0,28 mm < alim = 1490/200 = 7,45 mm
(3,8%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 81,65 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)122,55 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)122,55 kNm < MRd = 175,87 kNm
(69,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)97,43 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,266 mm < wlim = 0,3 mm
(88,6%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 104,90 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,37%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 104,90 kNm < MRd = 175,87 kNm

(59,6%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 107,55 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 350 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 107,55 kN < VRd1 = 130,26 kN
(82,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 83,40 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,206 mm < wlim = 0,3 mm
(68,7%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 3,03 mm < alim = 3920/200 = 19,60 mm
(15,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 121,74 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 5. RYGLE Rż-5
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 163,36 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,46%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 163,36 kNm < MRd = 217,17 kNm
(75,2%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)179,08 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 130 mm na odcinku 117,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)179,08 kN < VRd3 = 179,55 kN
(99,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 129,88 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,276 mm < wlim = 0,3 mm
(91,8%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 7,17 mm < alim = 5170/200 = 25,85 mm
(27,7%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 178,61 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,226 mm < wlim = 0,3 mm
(75,4%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)261,74 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 816 o As = 16,08 cm2 ( = 0,74%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)261,74 kNm < MRd = 334,63 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)208,09 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,234 mm < wlim = 0,3 mm
(77,8%)

(78,2%)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 130,12 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,46%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 130,12 kNm < MRd = 217,17 kNm
(59,9%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 168,46 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 130 mm na odcinku 104,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 168,46 kN < VRd3 = 179,55 kN
(93,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 103,45 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,203 mm < wlim = 0,3 mm
(67,7%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,36 mm < alim = 4830/200 = 24,15 mm
(18,0%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 170,16 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,205 mm < wlim = 0,3 mm
(68,4%)

4.7. 6. RYGLE Rż-6
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 221,73 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,55%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 221,73 kNm < MRd = 257,39 kNm
(86,1%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 130,13 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 300 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 130,13 kN < VRd1 = 137,38 kN
(94,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 176,29 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,298 mm < wlim = 0,3 mm
(99,5%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 9,10 mm < alim = 4610/200 = 23,05 mm
(39,5%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 139,69 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 7. RYGLE Rż-7
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 141,62 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,55%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 141,62 kNm < MRd = 257,39 kNm
(55,0%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)82,14 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)82,14 kN < VRd1 = 137,38 kN
(59,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 112,14 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,171 mm < wlim = 0,3 mm
(57,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 3,98 mm < alim = 3920/200 = 19,60 mm
(20,3%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 96,91 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 8. RYGLE Rż-8
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 168,77 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 168,77 kNm < MRd = 264,99 kNm
(63,7%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)163,15 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
prawej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)163,15 kN < VRd3 = 218,03 kN
(74,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 135,15 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,177 mm < wlim = 0,3 mm
(59,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,71 mm < alim = 4320/200 = 21,60 mm
(21,8%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 179,57 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,155 mm < wlim = 0,3 mm
(51,7%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)187,84 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)187,84 kNm < MRd = 264,99 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)150,42 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,202 mm < wlim = 0,3 mm
(67,3%)

(70,9%)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 38,11 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 38,11 kNm < MRd = 264,99 kNm
(14,4%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)173,34 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
prawej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)173,34 kN < VRd3 = 218,03 kN
(79,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 30,52 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)276,31 kNm
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = (-)1,19 mm < alim = 4690/200 = 23,45 mm

(5,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 187,72 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,169 mm < wlim = 0,3 mm
(56,5%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)345,04 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 916 o As = 18,10 cm2 ( = 0,81%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)345,04 kNm < MRd = 383,05 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)276,31 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,224 mm < wlim = 0,3 mm
(74,7%)

(90,1%)

Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 301,61 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 816 o As = 16,08 cm2 ( = 0,72%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 301,61 kNm < MRd = 344,76 kNm
(87,5%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 259,74 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 80 mm na odcinku 168,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 104,0 cm przy prawej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części belki
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 259,74 kN < VRd3 = 299,79 kN
(86,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 241,53 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,228 mm < wlim = 0,3 mm
(76,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 12,80 mm < alim = 5800/200 = 29,00 mm
(44,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 256,92 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,082 mm < wlim = 0,3 mm
(27,2%)

4.7. 9. RYGLE Rż-9
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 143,26 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 143,26 kNm < MRd = 180,94 kNm
(79,2%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)182,40 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 130 mm na odcinku 104,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)182,40 kN < VRd3 = 184,49 kN
(98,9%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 114,89 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,265 mm < wlim = 0,3 mm
(88,3%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,28 mm < alim = 4200/200 = 21,00 mm
(20,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 198,58 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,265 mm < wlim = 0,3 mm
(88,3%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)258,79 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)258,79 kNm < MRd = 264,99 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)207,55 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,291 mm < wlim = 0,3 mm
(97,0%)

(97,7%)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 147,86 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 147,86 kNm < MRd = 180,94 kNm
(81,7%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 184,14 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 130 mm na odcinku 104,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 184,14 kN < VRd3 = 184,49 kN
(99,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 118,58 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,276 mm < wlim = 0,3 mm
(92,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,59 mm < alim = 4240/200 = 21,20 mm
(21,7%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 199,98 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,269 mm < wlim = 0,3 mm
(89,5%)

4.7. 10. RYGLE Rż-10
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 135,67 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,45%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 135,67 kNm < MRd = 223,50 kNm
(60,7%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)183,81 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 130 mm na odcinku 104,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)183,81 kN
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,175 mm <
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 3,23 mm <

< VRd3 = 184,49 kN

(99,6%)

MSk,lt = 108,81 kNm
wlim = 0,3 mm
(58,2%)
alim = 4170/200 = 20,85 mm

(15,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 199,72 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,268 mm < wlim = 0,3 mm
(89,3%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)270,10 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 816 o As = 16,08 cm2 ( = 0,72%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)270,10 kNm < MRd = 344,76 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)216,62 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,203 mm < wlim = 0,3 mm
(67,7%)

(78,3%)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 167,32 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,45%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 167,32 kNm < MRd = 223,50 kNm
(74,9%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 195,57 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 195,57 kN < VRd3 = 218,03 kN
(89,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 134,19 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,230 mm < wlim = 0,3 mm
(76,7%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 5,08 mm < alim = 4440/200 = 22,20 mm
(22,9%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 209,14 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,210 mm < wlim = 0,3 mm
(70,1%)

4.7. 11. RYGLE Rż-11
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 222,39 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 222,39 kNm < MRd = 264,99 kNm
(83,9%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 127,77 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 127,77 kN < VRd1 = 138,57 kN
(92,2%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 178,50 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,246 mm < wlim = 0,3 mm
(82,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 6,60 mm < alim = 3840/200 = 19,20 mm
(34,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 156,88 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 12. RYGLE Rż-12
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 184,05 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,55%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 184,05 kNm < MRd = 257,39 kNm
(71,5%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 104,67 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 300 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 104,67 kN < VRd1 = 137,38 kN
(76,2%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 146,32 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,240 mm < wlim = 0,3 mm
(80,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 6,18 mm < alim = 4200/200 = 21,00 mm
(29,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 119,45 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

4.7. 13. RYGLE Rż-13
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 298,83 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 816 o As = 16,08 cm2 ( = 0,72%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 298,83 kNm < MRd = 344,76 kNm
(86,7%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 171,35 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy podporach
oraz co 220 mm w środku rozpiętości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 171,35 kN < VRd3 = 218,03 kN
(78,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 241,08 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,228 mm < wlim = 0,3 mm
(75,9%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 6,78 mm < alim = 3880/200 = 19,40 mm
(35,0%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 210,10 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,212 mm < wlim = 0,3 mm
(70,8%)

4.7. 14. RYGLE Rż-14
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 59,91 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 59,91 kNm < MRd = 180,94 kNm
(33,1%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)83,87 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)83,87 kN < VRd1 = 131,55 kN
(63,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 48,17 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 0,28 mm < alim = 2650/200 = 13,25 mm
(2,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 126,94 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)129,98 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)129,98 kNm < MRd = 180,94 kNm
(71,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)104,51 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,232 mm < wlim = 0,3 mm
(77,4%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 77,21 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 77,21 kNm < MRd = 180,94 kNm
(42,7%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)147,27 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)147,27 kN < VRd3 = 218,03 kN
(67,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 62,09 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 0,61 mm < alim = 3950/200 = 19,75 mm
(3,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 177,92 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,152 mm < wlim = 0,3 mm
(50,7%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)235,50 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As1 = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)235,50 kNm < MRd = 264,99 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)189,36 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,263 mm < wlim = 0,3 mm
(87,6%)

(88,9%)

Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 171,91 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2 ( = 0,45%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 171,91 kNm < MRd = 223,50 kNm
(76,9%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 187,89 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 187,89 kN < VRd3 = 218,03 kN
(86,2%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 138,23 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,239 mm < wlim = 0,3 mm
(79,5%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,71 mm < alim = 4100/200 = 20,50 mm
(23,0%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 210,58 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,213 mm < wlim = 0,3 mm
(71,1%)

4.7. 15. RYGLE Rż-15
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 165,66 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As1 = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 165,66 kNm < MRd = 264,99 kNm
(62,5%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)207,09 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)207,09 kN < VRd3 = 218,03 kN
(95,0%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 133,24 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,174 mm < wlim = 0,3 mm
(58,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 3,83 mm < alim = 4190/200 = 20,95 mm
(18,3%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 226,73 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,247 mm < wlim = 0,3 mm
(82,4%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)289,90 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 816 o As1 = 16,08 cm2 ( = 0,72%)
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)289,90 kNm < MRd = 352,65 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)233,16 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,220 mm < wlim = 0,3 mm
(73,3%)

(82,2%)

Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 160,45 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2 ( = 0,45%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 160,45 kNm < MRd = 223,50 kNm
(71,8%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 205,09 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 205,09 kN < VRd3 = 218,03 kN
(94,1%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 129,05 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,219 mm < wlim = 0,3 mm
(73,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 4,07 mm < alim = 4150/200 = 20,75 mm
(19,6%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 225,12 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,244 mm < wlim = 0,3 mm
(81,2%)

4.7. 16. RYGLE Rż-16
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 122,36 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 122,36 kNm < MRd = 180,94 kNm

(67,6%)

Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)128,69 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)128,69 kN < VRd1 = 131,55 kN
(97,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 97,80 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,211 mm < wlim = 0,3 mm
(70,2%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 3,40 mm < alim = 3900/200 = 19,50 mm
(17,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 147,96 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Podpora B:
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)153,12 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)153,12 kNm < MRd = 180,94 kNm
(84,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)122,38 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,288 mm < wlim = 0,3 mm
(95,9%)
Przęsło B - C:
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 36,05 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 36,05 kNm < MRd = 180,94 kNm
(19,9%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 88,35 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 250 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 88,35 kN < VRd1 = 131,55 kN
(67,2%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 28,81 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 0,13 mm < alim = 3560/200 = 17,80 mm
(0,7%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 115,72 kN
Szerokość rys ukośnych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Podpora C:
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)96,07 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)96,07 kNm < MRd = 180,94 kNm
(53,1%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)76,78 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,139 mm < wlim = 0,3 mm
(46,3%)
Przęsło C - D:
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 65,07 kNm
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2 ( = 0,36%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 65,07 kNm < MRd = 180,94 kNm
(36,0%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)142,75 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 110,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:
VSd = (-)142,75 kN < VRd3 = 218,03 kN
(65,5%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 52,01 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
zarysowanie nie występuje
(0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 0,50 mm < alim = 4270/200 = 21,35 mm
(2,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 159,20 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,122 mm < wlim = 0,3 mm
(40,6%)
Podpora D:
Zginanie: (przekrój f-f)
Moment podporowy obliczeniowy MSd = (-)244,29 kNm
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As = 12,06 cm2 ( = 0,54%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = (-)244,29 kNm < MRd = 264,99 kNm
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)195,24 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,272 mm < wlim = 0,3 mm
(90,7%)

(92,2%)

Przęsło D - E:
Zginanie: (przekrój g-g)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 189,75 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 8,45 cm2. Przyjęto 516 o As = 10,05 cm2 ( = 0,45%)
Warunek nośności na zginanie:
MSd = 189,75 kNm < MRd = 223,50 kNm
(84,9%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 188,78 kN
Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 121,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła
Warunek nośności na ścinanie:
VSd = 188,78 kN < VRd3 = 218,03 kN
(86,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 151,66 kNm
Szerokość rys prostopadłych:
wk = 0,267 mm < wlim = 0,3 mm
(88,9%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:
a(MSk,lt) = 8,32 mm < alim = 4880/200 = 24,40 mm
(34,1%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 195,98 kN
Szerokość rys ukośnych:
wk = 0,185 mm < wlim = 0,3 mm
(61,6%)
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CZĘŚC OPISOWA
1. DANE EWIDENCYJNE.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
4. LOKALIZACJA.
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
6.OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
7.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.
8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT.
9. UWAGI KOŃCOWE

II.

DOKUMENTY
- Decyzja UM Iława w sprawie zjazdu z działki na ulicę 1 Maja

III.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
- rys. nr 1 : Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- rys. nr 2 : Projektowany zjazd – rzut, przekrój , szczegół 1:50; 1:20
1. DANE EWIDENCYJNE.
1.1. Projektowany obiekt: „ DOJAZD DO POSESJI PRZY UL. 1 Maja w
IŁAWIE , dz. nr geod. 136/28 ”
1.2. Lokalizacja: 14-200 Iława, ul. 1 Maja , dz. nr geod. 136/28
1.3. Inwestor : Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego „Promyk”, ul. Wyszyńskiego 2a , 14-200 Iława
1.4. Obręb:12
1.5. Działka nr ew.136/28 oraz dojazd i zjazd z dz. nr 135 i 136/19
1.6. Zakres projektowanych robót:
- wykonanie zjazdu z kostki betonowej „polbruk”
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawą opracowania jest:
- zlecenie Inwestora,
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
- normy techniczne i przepisy prawa,
- w szczególności : rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim winny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt dojazdu do posesji przy ul. 1 Maja , dz. nr
geod. 136/28 w Iławie z ul.1 Maja
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, na podstawie której
przeprowadzone będą projektowane roboty budowlane .Zakres opracowania
obejmuje roboty związane z budową dojazdu do posesji przy ul. 1 Maja w Iławie
4. LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.
STAN PRAWNY:
Projektowany dojazd będzie zlokalizowany przy ul. 1 Maja w Iławie na działce o
numerze ewidencyjnym: 136/28 , obręb 12, w Iławie. Działka ta stanowi własność
Powiatu Iławskiego - Użytkownik Wieczysty Inwestor tj. Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego „Promyk”, ul. Wyszyńskiego 2a , 14-200 Iława
DOJAZD DO OBIEKTU:
Dojazd do projektowanego obiektu –budowa Osrodka Wsparcia (dz. nr geod.
136/28) możliwy jest od strony ul. 1 Maja - ulica dwukierunkowa nieutwardzona –
dz. nr geod. 135 poprzez dz. nr geod. 136/19
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
W czasie przeprowadzonej wizji terenowej dokładnie zinwentaryzowano teren
objęty realizacją projektowanego dojazdu.
Obecnie w miejscu projektowanego zjazdu znajduje się swobodny dojazd
wykorzystywany na ścieżkę pieszego dojścia do pobliskiego osiedla
mieszkaniowego(dz. inwestora nie jest ogrodzona zgodnie z granicami władaniaogrodzenie istn. jest wykonane w głębi jego działki co widać na mapie do celów ,
projektowych złączonej do projektu) . Ulica 1 Maja – sięgacz nie posiada
nawierzchni asfaltowej, utwardzonej-jest to droga-ulica gruntowa nieograniczona od
każdej ze stron chodnikiem czy krawężnikiem betonowym. Wzdłuż ulicy także nie
występuje pas zieleni .W rejonie projektowanego dojazdu do posesji nie występuje
oznakowanie drogowe.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
Projektuje się wykonanie nowego dojazdu dla potrzeb nowej dobudowy garażowej
poprzez, który będzie możliwy dojazd bezpośredni do projektowanego Ośrodka
Wsparcia dla inwestora.
W zakres projektowanych robót wchodzą:
- ustawienie krawężnika na krawędzi bocznej dojazdu,
- wykonanie podbudowy z podsypki cementowo –piaskowej
- wykonanie nawierzchni dojazdu z kostki betonowej „ polbruk”
7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZJAZDU.
- łuk dojazdu : wewn.6,19 m, zewn. 8.22 m
- szerokość dojazdu – 4,50 m z czego dla pojazdów 3,00 m
- szerokość dojścia pieszego – 1,50 m

- nachylenie podłużne powierzchni dojazdu: max. 2 do 4,8 % na dł. 5,0 mb
- nawierzchnia z kostki betonowej :polbruk: gr. 8 cm – 15,00 m2
- długość krawężnika bet. 15 x 30 x 100 cm - 13,40 mb
-długości krawężnika przejazdowego 15 x 30 x 100 cm – 4,50 mb
- długość obrzeża bet. 8 x 30 x 100 cm –24 ,50 mb
- kruszywa:
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 0- 9 cm
- beton B-15 – ława
8. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW OBIEKTU.
8.1. ROZBIÓRKI
W pierwszej kolejności należy częściowo rozebrać nawierzchnię istniejącą .
8.2. ROZBIÓRKI
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Nadmiar ziemi powstały po
ustawieniu krawężników wywieźć na wysypisko.
8.3. UZBROJENIE PODZIEMNE
Projektowany zjazd nie powoduje wypłycenia urządzeń
podziemnych, gdyż nie występują tam żadne z tych urządzeń.
8.4. KONSTRUKCJA DOJAZDU
- kostka betonowa „ polbruk” gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 0-9 cm
- istniejąca podbudowa
Podsypkę zagęścić mechanicznie zagęszczarką .Podbudowa powinna być
wyrównana, sprofilowania i ustabilizowana.
8.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Ułożoną kostkę spoinować zasypką piaskową z ubijaniem zagęszczarką.
W przyszłości utrzymywać należyty stan techniczny nawierzchni.
9. UWAGI KOŃCOWE
- roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót bud. montażowych”
- roboty budowlane można rozpocząć o uzyskaniu w Starostwie Powiatowym
w Iławie pozwolenia na budowę
- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane
- podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP
- po zakończeniu robót zgłosić obiekt do odbioru
- realizacja projektowanych robót nie wymaga sporządzenia PLANU BIOZ
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