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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania działki nr 2000/121 
w CHUDOWIE, przy ul. Szkolnej 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 49 
 
 
1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku handlowo-usługowego. Budynek 
niepodpiwniczony, piętrowy, zlokalizowany w Chudowie, przy ul. Szkolnej, na działce nr 
2000/121. Inwestor posiada prawo dysponowania działką nr 2000/121 na cele budowlane 
zgodnie z załączonymi oświadczeniami. Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
 

Dane techniczne budynku: 
Powierzchnia handlowa m2 531,20 
Powierzchnia usługowa m2 605,93 
Powierzchnia wspólna m2 21,36 
Powierzchnia podłóg m2 1158,49 
Kubatura budynku m3 6440,23 
Powierzchnia zabudowy m2 697,56 
Powierzchnia całkowita m2 2089,72 
Długość budynku        m 31,27 
Szerokość budynku        m 30,97 
Wysokość budynku                m 11,05 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Działka nr 2000/121 jest obecnie niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako RIVa – jest 
wymagane wyłączenie z produkcji rolnej, powierzchnia działki do wyłączenia z produkcji 
rolnej - 2000,00m2. Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej, jest niezadrzewiona, brak 
konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się i nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku. Działka położona na terenie 
górniczym KWK „Ornontowice I” JSW S.A. KWK „Budryk”, gdzie prognozuje się 
wystąpienie III kategorii terenu górniczego - zgodnie z załączonymi do projektu 
warunkami. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 
W ramach opracowania projektowany jest wolnostojący budynek handlowo-usługowy, 
niepodpiwniczony, piętrowy. Wejście główne na parter budynku przez wiatrołap na parterze, 
wejście na piętro poprzez dwie klatki schodowe oraz przez korytarz. Budynek spełnia 
podstawowe wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 
użytkowania, warunków higienicznych, sanitarnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem, drganiami, oszczędności energii oraz odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
budowlanych.  
Budynek zlokalizowano zgodnie z załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania 
działki nr 2000/121 w odległości 4,15m od granicy z działką nr 1727/121, 4m od granicy z 
działką nr 2001/121, 4,1m od granicy z działką nr 2003/121 – wewnętrzną drogą dojazdową 
oraz 15,5m od granicy z działką drogową nr 1763/140 – ul. Szkolną. Powyższe odległości 
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lokalizują budynek w stosunku do pozostałych granic oraz względem stron świata. Przed 
budynkiem zaprojektowano ogrodzenie trwałe oraz utwardzony wjazd. 
Ponadto na działce zaprojektowano: 

 Przyłącze elektryczne, wodociągowe oraz gazowe, które realizowane będą zgodnie z 
warunkami właścicieli sieci w II etapie inwestycji. Zaprojektowano podłączenie 
ścieków z budynku poprzez wewnętrzną instalację o średnicy 150mm do kanalizacji 
sanitarnej, która zostanie oddana do użytku przed wybudowaniem budynku. Sposób 
rozwiązania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej jest niezależny od rodzaju 
odbiornika a ścieków. 

 Miejsce na ustawianie kubłów na śmieci (odpady stałe) zlokalizowane w odległości 
3m od granicy działką sąsiednią i ponad 10m od okien i drzwi pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, co jest zgodne z §23 ust.1 p.1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  

 Wokół budynku, w poziomie ław fundamentowych, na głębokości minimum 1,0m 
zaprojektowano drenaż opasowy, który należy wykonać perforowaną rurą drenarską 
PE średnicy 100mm, (drenaż należy ułożyć co najmniej 1,0m od obrysu budynku!). 
Rury drenarskie podłączyć do studzienki zbiorczej 315mm, (której dno obniżyć 1m 
poniżej podłączenia drenażu), z której nadmiar wody będzie rozsączony na 
powierzchni działki, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach 
sąsiednich. Szczegółowy opis wykonania drenażu wraz z rysunkami przedstawiono w 
oddzielnym punkcie opracowania.  

 Odległości budynku od granic i miejsca do składowania kubłów z odpadami zgodne  
z przepisami określonymi w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

 Zieleń ozdobną. 
 Studzienkę zbiorczą. 
 Miejsca postojowe przed budynkiem dla klientów oraz pracowników obiektu. 

 

Teren z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Poziom posadowienia ±0,00 
budynku ustalono na poziomie posadzki parteru projektowanego budynku tj. +241,55m 
n.p.m. Poziom posadzki parteru podwyższono o +0,30m od poziomu terenu projektowanego. 
Poziom terenu projektowanego może być podwyższony średnio o 30cm od poziomu terenu 
istniejącego. Wypoziomować teren istniejący wokół budynku - przeprowadzić niwelację 
wokół budynku. Budynek można oskarpować wokoło, u podnóża skarpy założyć ciek 
betonowy, który będzie zbierał wody opadowe i roztopowe odprowadzając je na teren 
nieutwardzony działki rozprowadzając je w sposób niezakłócający stosunków wodnych na 
działkach sąsiednich.  

BILANS TERENU: 
Powierzchnia działki nr 2000/121: 2000,00m2 
Pow. zabudowy proj. budynku 697,56m2 

Zieleń ozdobna 769,95m2 

Projektowany osadnik ścieków 7,99m2 

Dojście, dojazd 524,50m2 
Razem 2000,00m2 
Dotychczasowe użytkowanie: 2000,00-2000,00=0,00m2 

 

Powierzchnia zabudowy stanowi 35% powierzchni działki nr 2000/121. 
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 38% powierzchni działki nr 2000/121. 
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3a.Układ komunikacyjny. 
Dojazd na działkę nr 2000/121 istniejącymi zjazdami z drogi powiatowej - ul. Szkolnej, bez 
konieczności ich przebudowy. 
 

3b. Sieci uzbrojenia terenu. 
Do projektowanego budynku wykonane będą przyłącza: elektryczne, wodociągowe gazowe 
zgodnie z warunkami właścicieli sieci w II etapie inwestycji, w ramach odrębnych 
postępowań. Ścieki bytowe odprowadzone zostaną do gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z warunkami właściciela sieci (kanalizacja zostanie oddana do użytku przed wybudowaniem 
budynku). Wody deszczowe odprowadzane będą na teren nieutwardzony działki własnej 
Inwestora w sposób niezakłócający gospodarki wodnej na działkach sąsiednich. Ponadto 
istnieje możliwość przyłączenia do budynku usług telekomunikacyjnych, w szczególności 
szerokopasmowego Internetu. 
 

4. Zgodność z planem zagospodarowania. 
Budynek zaprojektowano przy zachowaniu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gierałtowice. Teren oznaczony w planie jako MU – tereny jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Na terenach MU dopuszcza się realizację obiektów 
usługowych, handlowych, gastronomii, na działkach wydzielonych lub jako wbudowane w 
budynki mieszkalne, z dopuszczeniem wolnostojących, dlatego planowana inwestycja jest 
zgodna z planem. Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej, położona jest w zasięgu 
oddziaływania szkód górniczych III kategorii. Forma architektoniczna budynku ma cechy 
wspólne z istniejącą sąsiednią zabudową. 
Poniższe parametry są zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gierałtowice. 
 

PORÓWNYWANE 
PARAMETRY 

PROJEKTOWANY 
BUDYNEK 

MIESZKALNY 

WARTOŚCI 
ZGODNIE Z PLANEM 

Powierzchnia zabudowy 
działki [%] 35 - 

Powierzchnia 
biologicznie czynna 
działki [%] 

38 Min. 30 

Powierzchnia zabudowy 
budynku [m2] 697,56 - 

Powierzchnia podłóg 
budynku [m2] 1158,49 - 

Kubatura budynku [m3] 6440,23 - 

Wysokość budynku 11,05 - 

Ilość kondygnacji 2 + strych 4 

Szerokość elewacji 
frontowej 30,97 - 

Wysokość elewacji 
frontowej 7,46 - 

Kształt dachu Wielospadowy 

Wielospadowe, 
dwuspadowe, 

jednospadowe z 
dopuszczeniem płaskich 
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Kąt nachylenia połaci 
dachowej 22o - 

Linia zabudowy i 
odległość od budynku 

12,5m od linii 
rozgraniczających 

drogi 

Min. 10m od linii 
rozgraniczających drogi 

Ilość miejsc postojowych 11 przed budynkiem - 
 

5. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko naturalne. 
W projektowanym budynku przyjęto rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na 
środowisko, do których należą: 

 Selektywne i bezpieczne dla środowiska magazynowanie odpadów oraz ich 
przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

 Zaprojektowano podłączenie ścieków z budynku poprzez wewnętrzną instalację o 
średnicy 160mm. Sposób rozwiązania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej jest 
niezależny od rodzaju odbiornika ścieków. Odprowadzanie ścieków do gminnej 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami właściciela sieci, po jej oddaniu do użytku, 
które nastąpi przed wybudowaniem budynku. 

 Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na teren nieutwardzony działki 
własnej Inwestora w sposób niezakłócający gospodarki wodnej na działkach 
sąsiednich. 

 Zieleń istniejąca na działce bez zmian. Nie ma konieczności wycinki drzew. 
 Umowy na wywóz odpadów są zawarte z wyspecjalizowaną firmą. 

 

6. Charakterystyka ekologiczna budynku 
Budynek zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu 
pod względem ekologicznym (ceramika, beton, kamień, drewno, wełna mineralna). 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery przy zastosowaniu kotłów przyjętych w projekcie nie 
przekracza dopuszczalnych norm określonych w Ustawie o Ochronie Środowiska oraz  
w przepisach wykonawczych. 
- zapotrzebowanie wody    2,0 m3/dobę, 
- odprowadzenie ścieków    2,0 m3/dobę, 
- usuwanie odpadów stałych - pojemniki opróżniane okresowo. 
 

7. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 

8. Działka położona na terenie górniczym „Ornontowice I” KWK „Budryk”, gdzie 
prognozuje się wystąpienie III kategorii terenu - zgodnie z załączonymi do projektu 
warunkami. 
 

9. Budynek wykonany będzie przy użyciu materiałów posiadających atest ekologiczny  
i w technologii niestwarzającej zagrożenia dla środowiska. 
 

10. Szczegółowy opis i rysunki wykonania drenażu i odwodnienia liniowego. 
Drenaż powierzchniowy zaleca się wykonać wtedy, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje 
się nieznacznie poniżej poziomu posadzki, a także wówczas, gdy otaczające budynek grunty 
są nieprzepuszczalne z przewarstwieniami piaszczystymi.  
Powierzchniowa warstwa drenująca może być wykonana ze żwiru lub ze żwiru  
z zagłębionymi w nim sączkami (stosuje się w przypadku miejsc o dużych napływach wody). 
Bezsączkowe warstwy drenujące powinny mieć grubość nie mniejszą niż 20cm. Sączki 
średnicy 100mm lub większej układa się w odstępach nieprzekraczających 3,5m. Sączki 
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ułożone na dnie wykopu szybko ulegają zamuleniu, dlatego należy otoczyć je obsypką 
grubości minimum 15cm. Spełnienie tego warunku jest możliwe, jeżeli wzdłuż trasy 
przebiegu sączków wykonane zostaną niewielkie wykopy z wbudowaną obsypką. 
Woda z drenażu powierzchniowego musi mieć możliwość szybkiego odpływu na zewnątrz 
budynku do drenażu opasowego. Warstwa drenażu powierzchniowego otoczona jest zwykle 
ze wszystkich stron ławami fundamentowymi. Dla umożliwienia wodzie odpływu do 
znajdującego się po przeciwnej stronie ław fundamentowych drenażu opasowego, trzeba 
przeprowadzić przez fundament odpowiednie przewody z rur betonowych, kamionkowych 
lub z tworzywa sztucznego. Rury powinny mieć średnicę około 5cm i muszą odznaczać się 
dużą wytrzymałością na ściskanie – będą, bowiem poddane obciążeniom przekazywanym 
przez budynek. Niezmiernie istotne jest zgranie wysokości ułożenia drenażu 
powierzchniowego z opaskowym. Jeżeli drenaż opaskowy został ułożony zbyt wysoko, woda 
płynąc przez przewody w fundamentach, dopłynie do warstwy drenażu powierzchniowego,  
a przy jej spiętrzeniu zacznie przesiąkać do wnętrza budynku.    

Wytyczne odwodnienia liniowego 
Do odwodnienia powierzchni projektuje się system odwodnień liniowych. Do odwodnienia 
należy wykorzystać koryta z rusztem żelbetowym. Należy układać je jako kanały ze spadkiem 
terenu, wykorzystując je jako ciągi odwadniające. Odcinki kanałów zabudowane przed 
zbiornikiem bezodpływowym oraz pozostałe odcinki ciągów należy wykonać z własnym 
spadkiem, wykorzystując koryta należy zakończyć je skrzydłami odpływowymi z koszami. 
Dla połączenia ciągów należy użyć studzienki z koszem. Do podłączenia studzienki należy 
użyć korytko z adapterem centrycznym lub asymetrycznym. Połączenie ciągów kanałów 
kątowe należy wykonać za pomocą odpowiednich korytek. Do połączenia ciągów korytek  
z odpływami należy użyć rur PCV kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami, 
150mm. Rury należy prowadzić ze spadkiem ok. 2%. Jako zbiorczą studnię rewizyjną 
projektuje się studzienkę WAVIN o średnicy 315 z kinetą (średnice dopływów kinety  
100). Studzienkę należy przykryć stożkiem betonowym z pokrywą.  
 
 

Wykonanie odwodnienia 
Podczas montażu korytek i studzienek ACO należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
postępowania podanych przez producenta. Najważniejsze z nich to: 

 po wytyczeniu trasy, należy wykonać wykop, dno należy zagęścić. 
 w wykopie wylać ławę fundamentową żelbetowe klasy min. B20 zbrojoną. Beton 

powinien mieć konsystencję półsuchą lub gęsto plastyczną. Wylewanie prowadzić na 
odcinkach umożliwiających ułożenie ciągów korytek przed związaniem betonu. 

 na świeżo wylanym fundamencie należy układać korytka (bez rusztu, ale 
z rozpórkami), zaczynając od najgłębszego punktu. Koryta powinny byś układane 
zgodnie z kierunkiem strzałki wytłoczonej na korytku, pokazującej kierunek 
przepływu. 

 po ustawieniu korytek przeprowadzić należy stabilizację boczną, wypełniając 
powierzchnię boczną betonem B25. 

 po związaniu betonu można usunąć rozpórki i założyć ruszt. 
 ostateczna nawierzchnia powinna być ułożona ok. 3-5mm powyżej korytka 

z rusztem. 
 

Przy montażu przewodów i zabudowie studnie rewizyjnej WAVIN należy stosować się  
do uwag zawartych w instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PCV. 
 

Uwagi końcowe: 
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 pokazane kierunki spadków ciągów odwadniających są obowiązujące przy 
pozostawieniu istniejących spadków terenu. W przypadku niwelacji terenu 
prowadzenie kanałów odwadniających należy skonsultować z projektem. 

 przewody odprowadzające wodę opadową z korytek, prowadzone przez teren, gdzie 
odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić na głębokości ok. 1m. Głębokość tę 
można zmniejszać bezpośrednio przy podejściu do koryta lub skrzynki odpływowej 

 trasę przewodów odprowadzających wodę odpadową z korytek należy oznaczyć przez 
ułożenie 30 do 40cm nad przewodem taśmy winylowej w kolorze brązowym. 

 roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych część II – instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  
z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 49 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
25 kwietnia 2012 roku, Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012r, poz.463 (na podstawie §3, §4, 
§6) przeprowadzono wykopy kontrolne i geotechniczne badanie makroskopowe podłoża 
gruntowego, na podstawie którego stwierdzono, że w podłoże dokumentowanego terenu 
kształtują osady czwartorzędowe wykształcone w postaci utworów spoistych – pyłów i pyłów 
piaszczystych silnie warstwowanych piaskami pylastymi i drobnymi, które występują również 
w strefie przypowierzchniowej oraz spągowej przewiercanego profilu. Utwory niespoiste na 
badanym terenie występują w stanie średnio zagęszczonym, natomiast utwory spoiste w 
stanie od twardoplastycznego po miękkoplastyczny. Na głębokości posadowienia występują 
grunty o właściwościach nośnych i średnio nośnych, miąższości co najmniej ok. 2m i 
minimalnej wytrzymałości 2,0kg/cm2 (0,20MPa). Budynek znajduje się w rejonie gdzie 
prognozuje się wystąpienie III kategorii terenu górniczego - zgodnie z załączonymi do 
projektu warunkami. 
Ze względu na zaprojektowane zabezpieczenia budynku przed podanymi szkodami górniczymi oraz 
zgodnie z ustaleniami opinii geologicznej projektowany budynek zaliczam do pierwszej kategorii 
geotechnicznej obejmującej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.  
Warstwa gruntu poniżej nasypu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wód 
gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentów 
przyjęto ich posadowienie na głębokości min. 1m poniżej poziomu terenu, na warstwie glin 
piaszczystych z przewarstwieniami piasków średnich i drobnych w warunkach wilgotnych, 
średnio zagęszczonych (o stopniu zagęszczenia lD(n)=0,60). Zaleca się obsypanie fundamentu 
gruntem nasypowym o właściwościach zbliżonych parametrami do opisanego wyżej podłoża. 
Fundamentów nie posadowić w gruntach nienośnych, np. na nasypach niebudowlanych, 
torfach itp.  
W wypadku wystąpienia innych – niejednorodnych bardziej złożonych lub skomplikowanych 
warunków gruntowych, (których nie stwierdzono w trakcie wykonywania badań makroskopowych) 
kierownik budowy w porozumieniu z projektantem określi inny sposób posadowienia budynku niż 
przyjęto w projekcie, zwiększy szerokość fundamentów lub ich zbrojenie.  
W podłożu występują warstwy gruntu spoistego, a wiec grunty łatwo wchłaniające wodę przy 
jednoczesnym drastycznym obniżeniu swoich parametrów geotechnicznych. Proponuje się, 
zatem, aby prace ziemne wykonane były w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z 
pominięciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie 
należy również pozostawić wykopu na dłuższy okres czasu przed wykonywaniem prac 
posadowieniowych. W związku z możliwą obecnością wód gruntowych w podłożu proponuje 
się zaizolować ściany fundamentowe oraz odprowadzić wody deszczowe spływające z dachu 
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w sposób uniemożliwiający ich przedostawanie się do gruntu przy ścianach budynku. 
Możliwe jest wystąpienie okresowych zmian stosunków wodnych, zaprojektowano izolację 
poziomą dwukrotnie: pierwszy raz na poziomie terenu projektowanego, drugi raz na izolacji 
termicznej. Ponadto projektuje się wykonanie izolacji pionowych ścian zewnętrznych 
podziemia masami bitumicznymi na tynku cementowym. Izolację poziomą posadzek 
połączyć z izolacją poziomą ścian. Dodatkowo wokół budynku, w poziomie ław 
fundamentowych, na głębokości minimum 1,0m należy wykonać drenaż opaskowy.  
Ze względu na III kategorię szkód górniczych, występujących na terenie lokalizacji działki nr 
2000/121, zgodnie z opinia geotechniczną budynek posadowiony będzie na sztywnym ruszcie 
z ław fundamentowych ze ściągami żelbetowymi.  
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW 
POSADOWIENIA 

 

do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  
z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 49 
                                         
1. Projektowany obiekt znajduje się w zasięgu oddziaływania szkód górniczych, jednak ze 

względu na zaprojektowane zabezpieczenie na podane oddziaływania eksploatacji 
górniczej, niniejszy obiekt zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej 
obejmującej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku, 
Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012r, poz.463 (na podstawie §3, §4, §6). 

2. Wokół budynku, na poziomie ław fundamentowych, na głębokości minimum 1,0m 
projektuje się drenaż opaskowy. Wody z drenażu opasowego oraz wody deszczowe 
należy odprowadzić na teren nieutwardzony, w sposób niezakłócający gospodarki wodnej 
na działkach sąsiednich.  

3. Na działce nr 2000/121 nie będą wykonywane budowle ziemne. Przeprowadzono 
makroskopowe badanie podłoża gruntowego, na podstawie którego stwierdzono, że w 
podłoże dokumentowanego terenu kształtują osady czwartorzędowe wykształcone w 
postaci utworów spoistych – pyłów i pyłów piaszczystych silnie warstwowanych piaskami 
pylastymi i drobnymi, które występują również w strefie przypowierzchniowej oraz 
spągowej przewiercanego profilu. Utwory niespoiste na badanym terenie występują w 
stanie średnio zagęszczonym, natomiast utwory spoiste w stanie od twardoplastycznego 
po miękkoplastyczny. Na głębokości posadowienia występują grunty o właściwościach 
nośnych i średnio nośnych, miąższości co najmniej ok. 2m i minimalnej wytrzymałości 
2,0kg/cm2 (0,20MPa). Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy 
zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

4. Nie ma potrzeby wykonywania i zaprojektowania barier i ekranów uszczelniających. 
5. W podłożach nie występują przemieszczenia gruntu - podłoże gruntowe stateczne. Na 

podstawie przeprowadzonych wykopów kontrolnych i geotechnicznych badań 
makroskopowych podłoża gruntowego w założeniach projektowych przyjęto, że w 
podłoże dokumentowanego terenu kształtują osady czwartorzędowe wykształcone w 
postaci utworów spoistych – pyłów i pyłów piaszczystych silnie warstwowanych piaskami 
pylastymi i drobnymi, które występują również w strefie przypowierzchniowej oraz 
spągowej przewiercanego profilu. Utwory niespoiste na badanym terenie występują w 
stanie średnio zagęszczonym, natomiast utwory spoiste w stanie od twardoplastycznego 
po miękkoplastyczny. Na głębokości posadowienia występują grunty o właściwościach 
nośnych i średnio nośnych, miąższości co najmniej ok. 2m i minimalnej wytrzymałości 
2,0kg/cm2 (0,20MPa). Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy 
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zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  

6. Grunt w rejonie budynku jest gruntem stabilnym i nie będą występowały wzajemne 
niekorzystne oddziaływania budynku na grunt i wzajemnie gruntu na budynek. Ponieważ 
budynek jest budynkiem wolnostojącym nie będą występowały wzajemne oddziaływania 
obiektów budowlanych na siebie i obiekty sąsiednie. 

7. W rejonie budynku nie występują zbocza, skarpy, wykopy i nasypy, a więc nie zachodzi 
obawa utraty ich stateczności oraz potrzeba ich wzmacniania. 

8. Nie ma potrzeby wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopów  
i nasypów. 

9. Ze względu na fakt, że na terenie działki nr 2000/121 wody gruntowe występują poniżej 
poziomu posadowienia, nie będą występowały niekorzystne wzajemne oddziaływania 
wód gruntowych i obiektu budowlanego.  

10. Nie stwierdzono zanieczyszczenia podłoża, dlatego nie ma potrzeby oczyszczania 
gruntów. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  
z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 49 
  
1. Przedmiot opracowania i program użytkowania obiektu 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku handlowo-usługowego wraz z osadnikiem 
ścieków. Na parterze budynku będą znajdowały się pomieszczenia handlowe, na piętrze lokal 
gastronomiczny, natomiast na poddaszu pomieszczenia pomocnicze. Budynek 
niepodpiwniczony, piętrowy, zlokalizowany w Chudowie, przy ul. Szkolnej, na działce nr 
2000/121. Inwestor posiada prawo dysponowania działką nr 2000/121 na cele budowlane 
zgodnie z załączonymi oświadczeniami. Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
 

Dane techniczne budynku: 
Powierzchnia handlowa m2 531,20 
Powierzchnia usługowa m2 605,93 
Powierzchnia wspólna m2 21,36 
Powierzchnia podłóg m2 1158,49 
Kubatura budynku m3 6440,23 
Powierzchnia zabudowy m2 697,56 
Powierzchnia całkowita m2 2089,72 
Długość budynku        m 31,27 
Szerokość budynku        m 30,97 
Wysokość budynku                m 11,05 

 

Zestawienie pomieszczeń: 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia podłóg [m2] 

    Powierzchnia 
usługowa 

Powierzchnia 
handlowa 

Powierzchnia 
wspólna   PARTER 

1. Wiatrołap - 10,45 - 
2. Sklep - 307,76 - 
3. Kiosk - 14,56 - 
4. Kiosk - 15,28 - 
5. Kiosk - 15,28 - 
6. Magazyn kiosku - 14,56 - 
7. Klatka schodowa - - 9,12 
8. Pomieszczenie gospodarcze - - 2,56 
9. Korytarz - 12,16 - 

10. Myjka wózków i koszyków - 3,01 - 
11. Kantorek sprzataczki - 7,55 - 
12. Szatnia damska - 6,84 - 
13. Umywalnia - 5,47 - 
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14. Wc - 1,51 - 
15. Szatnia męska - 4,71 - 
16. Umywalnia - 4,09 - 
17. Wc - 1,29 - 
18. Pomieszczenie socjalne - 7,30 - 
19. Umywalnia - 1,32 - 
20. Wc - 1,55 - 
21. Biuro - 11,32 - 
22. Chłodnia - 2,83 - 
23. Magazyn sklepu - 63,30 - 
24. Kotłownia - - 9,68 
25. Korytarz - 4,81 - 
26. Biuro - 6,34 - 
27. Magazyn - 7,91 - 
28. Klatka schodowa 12,98 - - 
29. Winda 2,46 - - 
30. Rozdzielnia elektryczna 10,20 - - 

Razem:  25,64 531,20 21,36 
  PIĘTRO       
1. Klatka schodowa 23,99 - - 
2. Winda osobowa 2,46 - - 
3. Korytarz 7,17 - - 
4. Magazyn mięs 2,62 - - 
5. Magazyn jaj 2,80 - - 
6. Magazyn warzyw 2,61 - - 
7. Szatnia 7,85 - - 
8. Umywalnia 5,90 - - 
9. Wc 1,41 - - 

10. Pomieszczenie socjalne 10,78 - - 
11. Kuchnia 55,22 - - 
12. Magazyn produktów suchych 7,10 - - 
13. Korytarz 11,86 - - 
14. Zmywalnia 7,29 - - 
15. Rozdzielnia kelnerska 5,30 - - 
16. Chłodnia 4,68 - - 
17. Chłodnia ciast 1,47 - - 
18. Sala 337,74 - - 
19. Klatka schodowa 20,62 - - 
20. Pomieszczenie socjalne 7,36 - - 
21. Łazienka kelnerów 3,80 - - 
22. Wc niepełnosprawnych 3,56 - - 
23. Kantorek sprzataczki 5,06 - - 
24. Umywalnia mężczyzn 5,34 - - 
25. Toaleta mężczyzn 1,34 - - 
26. Wc 1,38 - - 
27. Wc 6,37 - - 
28. Umywalnia kobiet 4,75 - - 
29. Toaleta kobiet 1,41 - - 
30. Wc 1,41 - - 
31. Wc 1,41 - - 
32. Wc 1,41 - - 
33 Klatka schodowa 16,82 - - 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

14 

Razem:  580,29 0,00 0,00 
OGÓŁEM POWIERZCHNI  605,93 531,20 21,36 
POWIERZCHNIE RAZEM 1158,49 

 
1.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Budynek handlowo-usługowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, piętrowy, dach drewniany 
wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci 220. Elewacje jasne stonowane, pokrycie 
dachu dachówką. Budynek zaprojektowano w terenie przeznaczonym w planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice pod zabudowę mieszkaniowo 
usługową i zagrodową - MU, forma architektoniczna budynku dostosowana do zapisów 
planu. Budynek zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spełniając 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem 
oraz odpowiedniej charakterystyki budynku i racjonalizacji użytkowej energii. 
 

1.2 Uwagi do robót budowlanych 
Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę pod nadzorem 
osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzą techniczną, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją 
oraz przepisami BHP. Stosowane materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne 
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany 
projektowe i materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem w ramach płatnego 
nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa budowlanego zobowiązany 
jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszczenia w projekcie 
budowlanym odpowiedniej informacji tj. rysunków zamiennych, a w razie potrzeby 
uzupełniającego opisu. 
 

1.3 Uwagi dotyczące BHP  
Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę 
informacyjną, a teren budowy ogrodzić. Kierownik budowy zobowiązany jest do 
poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni być 
wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, ochronną, kaski i odpowiednie obuwie, a ponad 
to posiadać odpowiednie kwalifikacje i ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. 
Na budowie powinno znajdować się pomieszczenie socjalne (kontener socjalny) dla 
pracowników wraz z apteczką gdzie powinien być zapewniony kontakt do punktu pomocy 
medycznej. 
 

1.4 Uwagi dotyczące robót żelbetowych  
Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz 
stosowanie środków antyadhezyjnych zapobiegających przyleganiu betonu do form.  
W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 
odpowiednie dodatki do betonu (przyspieszające wiązanie) posiadające odpowiednie atesty 
 i dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zaleca się również stosowanie dodatków do 
betonu uplastyczniających mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w sposób 
niedopuszczający do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej 
układania. W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić 
odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. 
Rozformowanie elementów żelbetowych usunięcia podpór montażowych może nastąpić po 
uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości. W trakcie prowadzenia 
prac budowlanych wszystkie podciągi oraz nadproża należy opierać na poduszce betonowej 
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grubości min. 10cm lub podmurówce z cegły pełnej. Wylewki, na których opierają się słupki 
więźby dachowej należy dodatkowo dozbroić siatką z prętów  10. 
Elementy betonowe – należy wykonać (jeśli nie podano inaczej) z betonu B20 na cemencie 
CEM I 32,5 R. Poniżej podano proporcje dla wykonania betonu B20: 

 Ilość cementu 1m3 mieszkanki betonowej 290-320kg, 
 Wskaźnik w/c <0,60, 
 Wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawartość 

0/2mm  – 38% 
2/8mm – 17% 
8/40mm – 45% 

Ponadto wszystkie elementy należy starannie wibrować w deskowaniu, gdyż poprawia to 
szczelność i trwałość betonu. 
 

1.5 Uwagi dotyczące zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowej przed korozją 
Rodzaj pokrycia malarskiego powinien być dostosowany do III stopnia agresywności 
korozyjnej środowiska („Ochrona przed korozją. Podział normy, określenia i oznaczenia 
stopnia agresywności korozyjnej środowisk).  
Zunifikowany rodzaj pokrycia malarskiego dostosowany do III stopnia agresywności 
korozyjnej środowiska został dobrany z uwzględnieniem reżimu technologicznego przy 
seryjnej produkcji elementów konstrukcji stalowej, wytwarzanych metodami przemysłowymi. 
Elementy wysyłane z wytwórni posiadają naniesione dwie warstwy farb podkładowych. Na 
miejscu montażu nanosi się następnie 2 warstwy nawierzchniowe z emalii 
chlorokauczukowej. Tak zabezpieczone elementy mogą być użytkowane w środowisku 
miejskim i przemysłowym oraz częściowo chemicznym o I, II i III stopniu agresywności 
korozyjnej. Szczegółowe dane na temat zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowej przed 
korozją zawiera „Instrukcja zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją”. 
 

1.6 Uwagi dotyczące robót ciesielskich 
Wykonanie konstrukcji ciesielskich – na budowie nie wolno wykonywać elementów  
i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejonego warstwowo), które pozostawia się 
wyspecjalizowanym wytwórniom. Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na placu 
budowy posortowane wg klas jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. 
Należy je składować w suchym, łatwo dostępnym miejscu. Następnie powinno się 
wytrasować (wyznaczyć) elementy, to jest oznaczyć je i wykreślić na asortymentach 
drzewnych linie ograniczające długość i grubość, jak również linie skosów, wrębów itp.  
Z kolei następuje obróbka wytrasowanych już elementów za pomocą odpowiednich narzędzi. 
Wskazane jest prowadzenie obróbki grupowo, np. ścięcia końcówek, nawiercanie otworów. 
Przy obróbce grupowej zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski  
do łączenia sortymentów, prowadnice itd.). Po obróbce następuje próbny montaż. Polega  
on na dokładnym dopasowaniu elementów przewidzianych do łączenia ze sobą i przy tym  
na usunięciu zauważonych usterek. Ostatnią czynnością przed właściwym montażem jest 
znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub elementów 
wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy równoczesnym ustaleniu ich 
właściwych miejsc w całej konstrukcji. Przy montażu ważne jest wykonanie tymczasowych 
usztywnień przeciwwiatrowych w skrajnych polach dachu i w co 5 lub 6 polu między 
wiązarami. 
 
2. Opis architektoniczno-konstrukcyjny 
2.1 Budynek na terenie występowania szkód górniczych  
Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno-górniczych: 
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- planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym „Ornontowice I” JSW S.A. 
KWK „Budryk”: 
- prognozowane wartości parametrów deformacji terenu związanych z planowaną 
eksploatacją górniczą w Strategii Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK 
„Budryk” do 2030r.: Emax≤6,0mm/m, Tmax≤10,0mm/m, Rmin>6,0km, Wmax≤4,6m, 
- prognozowane wpływy eksploatacji górniczej projektowanej w ww. okresie nie przekroczą 
III (trzeciej) kategorii, 
- projektowana eksploatacja górnicza JSW S.A. KWK „Budryk” może powodować okresowe 
zmiany warunków wodnych. 
- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego od eksploatacji KWK 
„Budryk” wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o wartości a<80mm/s2, które 
zgodnie ze skalą GSI-GSW będą oddziaływały na obiekt w „0” stopniu, 
Ponadto KWK „Budryk” informuje, że w rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość 
występują udokumentowane bilansowe zasoby węgla kamiennego, których wydobycie 
przewidziano po 2030r.. 
Powyższe informacje wydane przez wg stanu wiedzy na dzień 24.01.2014r.  
 
2.2 Kategoria geotechniczna, warunki posadowienia. 
Kategoria geotechniczna - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku, Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012r, 
poz.463 (na podstawie §3, §4, §6) biorąc pod uwagę zaprojektowane zabezpieczenia przed 
szkodami górniczymi podanymi przez kopalnię, niniejszy obiekt zaliczam do pierwszej 
kategorii geotechnicznej obejmującej niewielkie obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych (na podstawie 
opinii geotechnicznej – grunt o właściwościach nośnych, minimalnej wytrzymałości 
2,0kg/cm2 - 0,20MPa). 

UWAGA! W trakcie wykonywania wykopów kierownik budowy w porozumieniu z projektantem 
dokona sprawdzenia nośności podłoża, w przypadku wystąpienia gruntów nasypowych – nienośnych 
konieczna będzie korekta szerokości fundamentów lub ich zmiana na płytę fundamentową (po 
wykonaniu odpowiednich obliczeń konstrukcyjnych). 

Warunki posadowienia – przeprowadzono makroskopowe badanie podłoża gruntowego oraz 
odwierty kontrolne, na podstawie którego stwierdzono, że w podłoże dokumentowanego 
terenu kształtują osady czwartorzędowe wykształcone w postaci utworów spoistych – pyłów i 
pyłów piaszczystych silnie warstwowanych piaskami pylastymi i drobnymi, które występują 
również w strefie przypowierzchniowej oraz spągowej przewiercanego profilu. Utwory 
niespoiste na badanym terenie występują w stanie średnio zagęszczonym, natomiast utwory 
spoiste w stanie od twardoplastycznego po miękkoplastyczny. Na głębokości posadowienia 
występują grunty o właściwościach nośnych i średnio nośnych, miąższości co najmniej ok. 
2m i minimalnej wytrzymałości 2,0kg/cm2 (0,20MPa). Woda gruntowa zalega na poziomie od 
-2,70m do -3,20m. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle 
wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentów 
przyjęto ich posadowienie na głębokości min. 1m poniżej poziomu terenu, na warstwie glin 
piaszczystych z przewarstwieniami piasków średnich i drobnych w warunkach wilgotnych, 
średnio zagęszczonych (o stopniu zagęszczenia lD(n)=0,60). Zaleca się obsypanie fundamentu 
gruntem nasypowym o właściwościach zbliżonych parametrami do opisanego wyżej podłoża. 
Fundamentów nie posadowić w gruntach nienośnych, np. na nasypach niebudowlanych, 
torfach itp. 
UWAGA! W wypadku wystąpienia niejednorodnych, bardziej złożonych lub skomplikowanych 
warunków gruntowych (których nie stwierdzono w trakcie wykopów i wykonywania badań 
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makroskopowych) kierownik budowy w porozumieniu z projektantem określi inny sposób 
posadowienia budynku niż przyjęto w projekcie, zwiększy szerokość fundamentów lub ich zbrojenie.  
 
2.3 Układ konstrukcyjny  
Budynek handlowo-usługowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, piętrowy zaprojektowano w 
technologii tradycyjnej murowanej opartej na układzie mieszanym ścian nośnych z 
trzpieniami żelbetowymi przewidzianych do wykonania metodą tradycyjną z wieńcami i 
belkami żelbetowymi. Stropy żelbetowe płytowe zbrojone krzyżowo lub jednokierunkowo 
nad parterem i nad piętrem. Stropy podparte na wieńcach, belkach i słupach żelbetowych. 
Konstrukcja dachu drewniana, o ustroju płatwiowym, wielospadowa, pokrycie dachówką. 
Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych ze ściągami. Projektowany budynek 
został zabezpieczony przed oddziaływaniem szkód górniczych III kategorii. 
 
2.4 Zastosowane schematy statyczne   
Dach w konstrukcji drewnianej o ustroju płatwiowym, oparty na ścianach zewnętrznych i 
wewnętrznych. Schemat statyczny dachu – układ krokwi i murłat obliczany jako 
współdziałający schemat. Belki żelbetowe – schemat belki jednoprzęsłowej lub 
wieloprzęsłowej wolnopodpartej oraz schemat belki częściowo utwierdzonej.  
 
2.5 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

 Obciążenia budowli, PN-82/B-02000-03 
 Obciążenie wiatrem, PN-77/B-02011 
 Obciążenie śniegiem, PN-80/B-02010 
 Konstrukcje stalowe, PN-90/B-03200 
 Konstrukcje drewniane, PN-B-03150:2000 
 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, PN-B-03264:1999:2000 
 Posadowienie bezpośrednie budowli, PN-81/B-03020 
 

Przyjęto założenia: 
Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie śniegowej. 
Charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu, dla przedmiotowej działki 0,90kN/m2. 
I kategoria geotechniczna – warunki gruntowe proste. 
Umowna głębokość przemarzania hz=1m.  
DACH 
Kąt nachylenia głównych połaci dachowych 22°. 
Obciążenia w części statyczno–wytrzymałościowej projektu. 
STROP 
Obciążenia w części statyczno–wytrzymałościowej projektu. 

 
2.6 Roboty ziemne  
Ze względu na fakt, że w podłożu występują warstwy gruntu spoistego, a wiec grunty łatwo 
wchłaniające wodę przy jednoczesnym drastycznym obniżeniu swoich parametrów 
geotechnicznych, proponuje się, aby prace ziemne wykonane były w okresie suchym, bez 
opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego.  
Wykop wykonać ręcznie lub mechanicznie z odwiezieniem urobku. Pogłębienie 
fundamentów należy wykonać ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Wykopy pod 
fundamenty powinny być wykonane w sposób nienaruszający naturalnej struktury gruntu 
poniżej spodu fundamentów. Przy wykonaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn 
należy na dnie wykopu zostawić w gruntach sypkich warstwę gruntu o grubości 0,2-0,3m,  
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w gruntach spoistych – o grubości 0,5m powyżej przewidywalnego poziomu posadowienia, 
ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie. Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez 
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopów należy chronić 
przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W wypadku zalania dna wykopu 
wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę,  
a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu  
w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu 
posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym 
piaskiem gruboziarnistym, pospółką. Dla zabezpieczenia budynku przed wpływem szkód 
górniczych pod ławy fundamentowe należy wykonać zagęszczona warstwę podsypki 
piaskowej 30cm, a następnie warstwę chudego betonu 10cm + warstwę poślizgową z dwóch 
warstw papy. Podczas wykonania wykopów w warunkach zimowych należy chronić podłoże 
gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do 
odpowiedniej wysokości gruntem lub zabezpieczone w inny sposób przed zjawiskiem 
spęcznienia gruntów pod fundamentami. Nie należy pozostawiać na dłuższy okres odkrytego 
wykopu. Zaleca się, aby przy robotach ziemnych zatrudniony został uprawniony geolog w 
celu sprawdzenia nośności gruntów z zakładanymi. 
 
2.7 Ławy fundamentowe 
Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych, stanowiących ze 
ścianami fundamentowymi (murowanymi z bloczków betonowych lub monolitycznymi z 
betonu min. B20), trzpieniami i wieńcami w poziomie stropów i dachu nieodkształcalny układ 
szkieletowy w celu zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej - szkodami 
górniczymi. Wysokość, szerokość fundamentów wraz z głębokością posadowienia oraz 
ilością prętów zbrojeniowych wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi. Projektowane 
fundamenty wykonać z betonu szczelnego min. B20 wibrowanego w czasie układania  
i zbrojonego prętami 10-1220, ze stali A-I, A-II lub AIIIN lub Bst500, strzemiona 6 ze stali 
AIIIN i A0. Fundamenty przystosowane do przeniesienia jednostkowych nacisków na grunt o 
wartości poniżej 0,20MPa. Zbrojenie ław w narożach zakotwić do ławy prostopadłej, przy 
prętach zewnętrznych, na długości 100cm. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad 
zachowania ciągłości betonowania ław fundamentowych, ze względu na małą sztywność 
budynku, a ponadto należy zachować zasadę ciągłości zbrojenia podłużnego, zgodnie  
z wytycznymi normowymi – łączenie prętów na długości 100cm. W miejscu zakładu prętów 
podłużnych stosować zagęszczony zestaw strzemion do połowy ich rozstawu podanego na 
rysunkach konstrukcyjnych, szczególne należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie 
zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się 
łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów 
podłużnych. Pod wolnostojącymi kominami wykonać punktowe fundamenty żelbetowe 
połączone z ławami i posadowione na tej samej głębokości co fundamenty budynku. Wokół 
budynku wykonać drenaż oprowadzający wodę bezpośrednio lub przez przepompownie na 
tereny nieutwardzone działki własnej nie zakłócając gospodarki wodnej sąsiednich działek. 
UWAGA!  
W trakcie zbrojenia ław fundamentowych w oznaczonych miejscach na rysunku osadzić zbrojenie 
trzpieni żelbetowych (4-816 stalą AII, AIIIN lub Bst500 strzemiona 6 co 20cm zagęszczone 
przypodporowo do 10cm). Trzpienie poprowadzić od ław do stropu nad parterem lub dalej aż do 
wieńca pod dachem w zależności od pracy trzpieni oraz usytuowania na rysunku.  
UWAGA!  
Konstrukcję fundamentów należy zmienić w wypadku innych lokalnych warunków gruntowo – 
wodnych występujących w obrębie posadowienia budynku, a niżeli przyjęto w opracowaniu. 
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2.8 Ściany podziemia  
Projektowane ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać jako 
murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M5 lub monolityczne z betonu 
B20 (zbrojenie przeciwskurczowe w dwóch warstwach siatkami zgrzewanymi 6 oczko 
15x15cm). Ściany fundamentowe zewnętrzne o grubości 25cm z ociepleniem styropianem 
wodoszczelnym gr.15cm. Dopuszcza się zmianę grubości ścian na większą. W przypadku 
zmiany grubości ścian nadziemia na 38cm lub 44cm analogicznie należy zwiększyć grubość 
ściany fundamentowej na grubość 38cm. Ściany fundamentowe wewnętrzne wykonać o 
grubości 25cm. Wszystkie ściany fundamentowe należy otynkować tynkiem cementowym, a 
po okresie dojrzewania tynku można przystąpić do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
pionowych. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe wykonać od poziomu ław do poziomu 
około 30cm nad terenem np.: środkiem Izohan lub Dysperbit, następnie wykonać ocieplenie 
ścian zewnętrznych (od zewnątrz) styropianem wodoodpornym grubości 15cm np: 
Austrotherm. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych ocieplenie 
należy wykonać polistyrenem ekstrudowanym np.: Roofmate. Izolacje przeciwwilgociowe 
poziome wykonać w poziomie +30cm nad terenem projektowanym i na wierzchu ścian 
fundamentowych (dwie warstwy papy asfaltowej lub jedna warstwa papy termozgrzewalnej). 
Poprawnie wykonane izolacje przeciwwilgociowe należy łączyć ze sobą w celu zapewnienia 
ciągłości izolacji, poziomej z pionową (izolacje poziome murów wpuścić do środka budynku 
na co najmniej 15cm w celu umożliwienia połączenia jej z izolacją poziomą podłogi. Izolacje 
przeciwwilgociowe pionowe i poziome ścian oraz poziome podłogi ułożone na płycie 
betonowej (B20 grubości 15cm, zbrojonej siatką 6 o oczku 15x15cm) wykonać wg 
rysunków technicznych. Przekroje poprzeczne ścian fundamentowych pokazano na rysunku. 
UWAGA! 
W trakcie wykonywania ścian fundamentowych należy zwrócić uwagę na umiejscowienie trzpieni 
żelbetowych połączonych ze ścianami za pomocą strzępi. Zbrojenie trzpieni żelbetowych 416 stalą 
AII lub AIIIN, Bst500s, strzemiona 6 co 20cm zagęszczone przypodporowo do 10cm. Trzpienie 
żelbetowe poprowadzić od ław fundamentowych do stropu nad parterem lub dalej aż do wieńca pod 
dachem w zależności od pracy trzpieni oraz usytuowania na rysunku.  
 
2.9 Ściany nośne i konstrukcyjne  
Ściany warstwowe wykonane wg załączonych rysunków szczegółowych. Ściany należy 
wykonać z bloczków ceramicznych grubości 25cm np.: Porotherm + izolacja cieplna wełna 
mineralna gr. 20cm + pustka powietrzna 4cm + ścianka dociskowa z cegły klinkierowej 
grubości 12cm.  
Dopuszcza się zastosowanie innych elementów drobnowymiarowych do budowy ścian 
zewnętrznych (przy zachowaniu zewnętrznych wymiarów budynku wraz z ociepleniem)  
i wewnętrznych o wytrzymałości nie mniejszej niż 10MPa na zaprawie 3MPa, takich jak:  

 ściana warstwowa z bloczków ceramicznych grubości 29 lub 30cm ocieplone od 
zewnątrz styropianem gr.15cm,  

 ściana warstwowa z bloczków ceramicznych grubości 44cm ocieplone od zewnątrz 
styropianem gr.8cm,  

 ściana warstwowa z bloczków ceramicznych grubości 25cm + izolacja cieplna 
styropian gr. 20cm wykonana w systemie lekkim mokrym (styropian przyklejony do 
ściany systemowym klejem oraz zamocowany kołkami, następnie warstwa zbrojąca - 
siatka z klejem, następnie nałożenie gruntu na związaną warstwę zbrojącą + tynk 
cienkowarstwowy np. akrylowy). 
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Ściany wewnętrzne nośne – z bloczków ceramicznych o grubości wg rzutów i przekrojów 
architektonicznych. Ściany tynkowane od strony wewnętrznej tynkiem cementowo – 
wapiennym lub gipsowym o grubości 1,5cm. 
UWAGA! W trakcie wykonywania ścian przyziemia należy zwrócić uwagę na umiejscowienie 
trzpieni żelbetowych połączonych ze ścianami za pomocą strzępi lub kotew stalowych. Zbrojenie 
trzpieni żelbetowych 4-816 stalą AII lub AIIIN Bst500s, strzemiona 6 co 20cm zagęszczone 
przypodporowo do 10cm. Trzpienie poprowadzić od ław do stropu nad parterem lub dalej aż do 
wieńca pod dachem w zależności od pracy trzpieni oraz usytuowania na rysunku.  
UWAGA! Warunkiem koniecznym dla zastosowania alternatywnych rozwiązań ścian jest 
przeliczenie przez kierownika budowy warunków izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości, tak 
by spełniły one warunki cieplne U=0,25[W/m2*K] i wytrzymałościowe wg Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany układu warstw ścian 
zewnętrznych należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku. 
 
2.10 Ściany działowe  
Projektowane ścianki grubości 12cm wykonać z bloczków ceramicznych, cegły dziurawki, 
kratówki, bloczków gazobetonowych lub płyt gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowej 
lub drewnianej wypełnionych wełną mineralną. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty 
wodoodporne („zielone”). Ścianki murowane stykające się ze sobą należy przewiązywać 
zgodnie z zasadami sztuki murarskiej.  
Nadproża drzwiowe w murowanych ścianach działowych należy stosować pojedyncze, 
typowe elementy prefabrykowane typu „L-19” odmiany „D” na każdy otwór przestrzegając 
zasady, że minimalne oparcie belki nadprożowej nie może być mniejsze niż 10cm i większe 
niż 19cm. 
 
2.11 Słupy - trzpienie 
Słupy - trzpienie o wymiarach 25x25cm, 25x35cm, 35x50cm i 35x35cm od zewnątrz 
ocieplone wełną mineralną grubości 20cm, zbrojone od 416 do 816, prowadzone w 
ścianach należy łączyć z nimi na strzępia. Szczegół rozwiązań podano na wykonawczych 
rysunkach konstrukcyjnych. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad zachowania ciągłości 
betonowania wieńców oraz zasady zachowania ciągłości zbrojenia podłużnego, zgodnie z 
wytycznymi normami. W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować zagęszczony 
zestaw strzemion do połowy rozstawu podanego na rysunkach oraz szczególnie należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów stykających się w narożach i w 
miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju 
większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych. 
 
2.12 Stropy  
Projektuje się nad parterem stropy płaskie jako płyta żelbetowa zbrojona krzyżowo lub 
jednokierunkowo z betonu B30 (C25/30), dopuszcza się zastosowanie stropów 
gęstożebrowych. Oparcie stropów na ścianach nośnych konstrukcyjnych za pomocą wieńców 
żelbetowych (zbrojenie podłużne 418) lub na belkach (zbrojenie wg obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych). W wieńcu pod dachem należy zamontować kotwy M16 (do 
mocowania murłat) zabetonowane w wieńcu w rozstawie co 100-200cm i na końcach. 
Dopuszcza się zmianę stropów żelbetowych na gęstożebrowe np. Teriva o wysokości 
konstrukcyjnej 24cm, w rozstawie osiowym belek 60cm, nadbeton o grubości min. 4cm 
należy wykonać z betonu drobnoziarnistego B25. Prefabrykowane belki stropu należy 
dozbroić na podporze za pomocą prętów 10 ze stali AIIIN, kotwionych w wieńcu i 
wpuszczanych w nadbeton na długości 80cm. Belki stropu o rozpiętości powyżej 5m należy 
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układać z odwrotną strzałką ugięcia f=2cm. W środku rozpiętości stropu należy wykonać dwa 
żebra rozdzielcze o szerokości b=10cm z betonu B25 zbrojone podłużnie 2 prętami 12 ze 
stali AIIIN zakotwionymi w wieńcu i poprzecznie strzemionami 6 ze stali AI (St3S) o 
rozstawie 15cm. Długość oparcia prefabrykowanych belek stropowych na podciągach 
żelbetowych powinna wynosić nie mniej niż 10cm. Stropy izolowane termicznie i akustycznie 
wg załączonych rysunków. 
W przypadku stropu Teriva lub innego gęstożebrowego, dodatkowo należy dozbroić płytę 
nadbetonu siatką 10 ze stali ze stali A-II lub AIIIN lub Bst500 oczko 15x15cm w celu 
utworzenia sztywnej tarczy stropowej, a tym samym zabezpieczenia konstrukcji stropu przed 
wpływem eksploatacji górniczej - szkodami górniczymi. 
Ze względu na konieczność zapewnienia szczelności stropu nad kotłownią – beton w stropie 
stosować o frakcji kruszywa maksymalnie do 5mm i minimalnej zawartości cementu 
260kg/m3. Do betonu zastosować domieszki uszczelniające, np. TERMOBET, PLASTBET, 
KLUTAN A, KLUTAN P lub t.p. Warstwa nadbetonu w stropie grub. minimum 4cm, 
dozbrojona siatką Ø4,5x4,5mm o oczkach 10x10cm, przeciwdziałającą spękaniom 
skurczowym betonu. Od spodu stropu wykonać tynk 2-warstwowy(obrzutka cementowa i 
narzut cementowo-wapienny o łącznej grub. minimum 2cm), co łącznie zagwarantuje 
szczelność stropu, eliminując ewentualne przenikanie spalin.  
 
2.13 Wieńce, nadproża, podciągi 
Wieńce – dla wieńców w poziomie stropu klasę betonu należy przyjąć jak dla stropu, 
pozostałe wykonać z betonu minimum C15/20 (B20). Wieniec wewnętrzny i zewnętrzny 
żelbetowy o szerokości 25cm i wysokość 25cm. Wieńce zewnętrzne zaizolować od zewnątrz 
20cm warstwą styropianu. Zbrojenie podłużne wieńców wykonać z 418 AI, AII lub AIIIN 
(pręty podłużne). Strzemiona wykonać z 6 A0 (St0S) w rozstawie maksymalnym do 25cm 
wg rysunków konstrukcji. Zbrojenie wieńca w narożu zakotwić do wieńca prostopadłego 
poprzez zagięcie prętów pod kątem 90°, zagięty odcinek nie powinien być krótszy niż 100cm 
- wg załączonych szczegółów.  
Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców wynoszący minimum 
100cm, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zakładu prętów podłużnych 
stosować zagęszczony zestaw strzemion do połowy rozstawu podanego na rysunkach oraz 
szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów stykających 
się w narożach i w miejscach przenikania się elementów - wg załączonych szczegółów. Nie 
dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych 
obliczeniowo prętów podłużnych. Wieńce należy betonować razem ze stropami, belkami 
podciągami i nadprożami, aby zapewnić odpowiednie wiązanie betonu pomiędzy elementami. 
Wieńce żelbetowe stanowią zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej – 
szkodami górniczymi.  
W wieńcu pod dachem należy zamontować kotwy M16 (do mocowania murłat) 
zabetonowane w wieńcu w rozstawie co 100-200cm i na końcach. Beton we wszystkich 
elementach żelbetowych wykonanych na miejscu budowy należy zawibrować. Poziomy górne 
wieńców przyjąć wg przekrojów architektury. 
Nadproża – monolityczne żelbetowe zbrojone ze stali ze stali AIIIN lub Bst500, strzemiona 
6 ze stali AIIIN. Minimalna szerokość oparcia nadproży na murze wynosi 15cm. Nadproża 
monolityczne nad otworami wykonać: nadproże N – 25x25-45cm, zbrojenie dolne 4-612, 
górne 212, strzemiona 6 co 10/15cm; N1 – 25x25-45cm, zbrojenie dolne 4-616, górne 
216, strzemiona 6 co 10/15cm. Na wewnętrzne nadproża drzwiowe (dla ścian murowanych 
grub. 12cm) należy stosować pojedyncze, typowe elementy prefabrykowane typu „L-19” 
odmiany „D” na każdy otwór, przestrzegając zasady, że minimalne oparcie belki nadprożowej 
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nie może być mniejsze niż 10cm i większe niż 19cm. Nadproża należy betonować razem ze 
stropami, belkami, podciągami i wieńcami, aby zapewnić odpowiednie wiązanie betonu 
pomiędzy elementami. 
Podciągi – żelbetowe monolityczne zbrojone ze stali ze stali AIIIN lub Bst500, strzemiona 6 
ze stali AIIIN, oprzeć na ścianach i na filarach – trzpieniach. W miejscu oparcia podciągu na 
ścianie murowanej należy wcześniej wybetonować poduszki betonowe lub wymurować z 
cegły pełnej. 
 
2.14 Schody  
Zewnętrzne betonowe na gruncie wykończone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi.     
Na piętro schody żelbetowe, oparte na ławie fundamentowej i ścianach nośnych. Na strych 
schody żelbetowe, oparte na ścianach nośnych i na belce żelbetowej. Konstrukcję należy 
wykonać z betonu o klasie jak strop żelbetowy i zbroić prętami ze stali AIIIN wg obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Alternatywnie schody drewniane na belkach stalowych 
wykonany wg indywidualnego projektu warsztatowego. W klatkach schodowych należy 
wykonać klapy oddymiające. 
 
2.15 Dach o konstrukcji płatwiowej 
Ustrój konstrukcji dachu wielospadowy, jako płatwiowy z grzędą i podparciem kalenicy, 
składa się z drewnianych sosnowych elementów klasy C24 czterostronnie obrzynanych. W 
skład ustroju wchodzą krokwie, ustawione w rozstawie co 80cm, całość oparta na ścianach 
nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, słupach oraz belkach żelbetowych za pomocą murłat. 
Krokwie należy mocować do murłaty za pomocą łączników BMF „Złącza kątowe typu 90 
wzmocnione” (Nr BMF 07090) po dwie sztuki na oparcie oraz gwoździ karbowanych BMF 
4x60mm w ilości 2x18=36szt./oparcie. Murłaty zamocowane do wieńca za pomocą 
stalowych kotew M16 z nagwintowaną końcówką, uprzednio zabetonowanych w wieńcu na 
końcach i w rozstawie co 100-200cm (w przypadku stosowania kotew od poziomu wieńca 
nad parterem należy zwiększyć ich przekrój do M20 oraz zmniejszyć ich rozstaw do 80cm). 
Na styku wszystkich elementów drewnianych z murami lub stropami ułożyć dwie warstwy 
papy niepiaskowanej, aby odciąć możliwość podciągania wilgoci. Projekt przewiduje 
zastosowanie poniższych przekrojów dla danych elementów:  

 krokwie o przekroju 8x20cm i rozstawie maksymalnym 80cm, 
 wymiany 8x20cm, 
 płatwie 16x16cm, 18x26cm, 
 grzęda 2x5x15cm, 
 murłaty 14x14cm. 

W przypadku niestosowania pełnego deskowania połaci dachowej koniecznym jest 
zamocowanie stężeń wiatrownicowych (np. taśmy perforowane 40x2mm produkcji BMF)  
w celu skrócenia długości wyboczeniowej krokwi L<50cm w płaszczyźnie połaci dachu  
i sufitu. Elementy więźby dachowej należy połączyć na gwoździe oraz na złącza firmy BMF. 
Drewno należy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej i ogniowej drewna, 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności 
publicznej. Wilgotność drewna wbudowanego nie powinna przekroczyć 15%.  
Do szczeliny należy zapewnić swobodny przepływ powietrza w przestrzeni pod dachem, 
pozostawiając szczeliny wlotowe w okapach dachu, przelotowe oraz wylotowe w kalenicy 
dachu za pomocą grzybków wentylacyjnych. Przekrój szczelin wlotowych i przelotowych – 
min. 200cm2/m. Szczeliny wlotowe zabezpieczyć siatką uniemożliwiającą zagnieżdżenie się 
ptaków i owadów. 
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Połać dachową należy izolować płytami z wełny mineralnej o grubości 18cm ściśle 
dopasowując styki z krokwiami i pomiędzy płytami. Płyty gipsowo – kartonowe (GKF lub 
GKFI grub. 12,5mm) – montować na ruszcie z profili blaszanych CD 60, mocowanych 
prostopadle do krokwi, w rozstawie co 30 lub 40cm. Do rozstawu profili należy uprzednio 
dostosować ażurową podsufitkę krokwi podtrzymującą warstwę termoizolacji. Pola pomiędzy 
profilami wypełnić płytami izolacyjnymi - wełna mineralna 5cm. Mocowanie płyt gipsowych 
bezpośrednio do podsufitki jest możliwe, jednak na skutek występujących naprężeń w 
konstrukcji dachu, będą powstawać pęknięcia na połączeniach płyt. Paroizolację – stosować z 
folii paroszczelnej o przepuszczalności mniejszej od 0,5 g/m3/24h i grub. minimum 0,2mm. 
Folię układać bezpośrednio pod płytą gipsową montując ją do profili blaszanych za pomocą 
taśmy samoprzylepnej. Zakłady folii min. 20cm, sklejone na złączach taśmą samoprzylepną 
oraz specjalistycznymi klejami do ścian kolankowych i szczytowych. 

 współczynnik przenikania ciepła dla połaci dachowych wynosi min. U=0,20W/m2K,  
 drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24, 
 więźba o kącie nachylenia 22° na głównych połaciach dachu, 
 murłaty 14x14cm należy osadzić na zakotwionych uprzednio w wieńcu żelbetowym 

kotwach stalowych 16, ocynkowanych o rozstawie 150-200cm zakończonych 
hakiem nagwintowanych na odcinku ok. 8cm.  

 krokwie i inne elementy drewniane znajdujące się przy kominie z przewodem 
dymowym zabezpieczyć płytą 2xGKF, 

 łaty pod dachówki 60/50mm. 
 

UWAGA!  
 Spadek połaci dachu powinien odpowiadać wymaganiom części architektonicznej projektu, 

lecz nie może być niższy od minimalnych wielkości określonych przez producenta 
materiałów pokryciowych. 

 Elementy drewniane chronić przed ogniem, grzybami i owadami poprzez impregnację 
preparatami posiadającymi aprobatę ITB np. FOBOS M2, COBOS, CROMOS lub 
OGNIOCHRON –  zgodnie z instrukcją. 

 W przypadku stosowania płyt OSB do wykonania wewnętrznego wykończenia dachu należy 
ze względów p.poż stosować płyty niepalne np.: KRONOPOL OSB SF-B lub innego 
producenta spełniające klasę niepalności - B (lub większą A1, A2,), średnią ilość i gęstość 
wytwarzania dymu - s2 (lub większą s1) oraz brak wytwarzania płonących kropli i cząstek - 
d0. W przypadku stosowania płyt o symbolu „D” (palnych) należy zabezpieczyć je do stanu 
NRO poprzez malowanie z dwóch stron specjalistycznymi farbami, które posiadają 
zastosowanie wyłącznie do płyt OSB (farby niesolne) np. UNIEPAL-DREW SPECIAL FR. 

 Należy uważać, aby elementy drewniane nasączone solami ognioochronnymi nie były 
narażone na działanie deszczu (wody), gdyż sole ulegają wypłukaniu. 

 Deski elewacyjne oraz drewniane wykończenie dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji 
drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. 

 Zaleca się wykonać impregnację wgłębną metodą próżniowo ciśnieniową. Metodę 
impregnacji powierzchniowej stosować na terenie budowy do elementów drewnianych, które 
nie będą poddawane dalszej obróbce mechanicznej. Sposób impregnacji prowadzić wg 
instrukcji na opakowaniu, 

 Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi 
warstwą papy lub folią PE 

 W przypadku wykonywania tynków cementowo-wapiennych lub murowania ścian na 
zaprawie cementowo-wapiennej należy rozpocząć ocieplanie dachu wełną mineralną 
minimum 8 miesięcy po zakończeniu prac tynkarskich i murarskich. 
 

2.16 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe  
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Obróbka dachu obejmuje opierzenie komina, wsporników antenowych, wyłazów dachowych, 
elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów, podokienników od strony 
zewnętrznej. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy 
stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm lub PCV. Rynny i rury spustowe wg rozwiązań 
systemowy zgodnych z katalogiem wybranej firmy.  
 
2.17 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 
Projektuje się wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów oraz posadzek, izolacje te 
należy łączyć ze sobą w celu zapewnienia ciągłości. 

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:  
 na tynku cementowym ścian fundamentowych obustronnie dwukrotna powłoka 

wykonana z mas bitumicznych np.: Dysperbit lub inny (do stosowania pod styropian) 
do połączenia z izolacją poziomą.  

Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 
 na ścianach fundamentowych 30cm nad terenem projektowanym (połączona z izolacja 

pionową ścian) – 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub papa termozgrzewalna. 
 w poziomie płyty betonowej posadzki przyziemia i na ścianach fundamentowych 

połączone razem – 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub papa termozgrzewalna. 
Izolacja paroprzepuszczalna  

 nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności (min. 
3000g/m2/dobę). 

Izolacja paroszczelna  
 folia polietylenowa pod izolację cieplną dachu. 

Uwaga! W styku ze styropianem stosować wyłącznie bitumy niepowodujące rozpuszczania 
styropianu – bez wypełniaczy mineralnych. 
Izolacja akustyczna: 

 w ścianach działowych z płyt gipsowo kartonowych: wełna mineralna (grub. zależna 
od grubości przegrody); 

 w stropie między parterem i piętrem styropian 5cm. 
Izolacje termiczne 
Przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymaganie izolacyjności cieplnej określonej  
w § 329 ust. 2 p. 2 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. oraz z dnia 5 lipca 
2013 r. z późniejszymi zmianami (załącznik nr 2 do rozporządzenia) wyliczone zgodnie z 
obowiązującymi normami: 

 ściany zewnętrzne fundamentowe grubości 25cm lub 38cm od ław fundamentowych 
poniżej terenu do poziomu izolacji, izolowane styropianem wodoodpornym grubości 
20cm (w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych styropian należy zastąpić 
polistyrenem ekstrudowanym), mocowane od strony wewnętrznej na kleju 
wodoodpornym zabezpieczone od zewnątrz folią kubełkową + mścianka dociskowa z 
cegły klinkierowej grub. 12cm. 

 ściana zewnętrzna bloczek ceramiczny np: Porotherm gr. 25cm+20cm wełny 
mineralnej, następnie pustka powietrzna i ściana dociskowa z cegły klinkierowej 
12cm, dopuszcza się zastosowanie innych elementów drobnowymiarowych do 
budowy ścian zewnętrznych z zastrzeżeniem pkt. 2.9, 

 strop nad parterem ocieplony styropianem grub. 5cm, 
 strop nad piętrem ocieplony styropianem grub. 20cm, 
 dach ocieplony warstwą wełny mineralnej grubości 18cm ułożonej między krokwiami 

+ wełna mineralna grubości 5cm miedzy stelażem metalowym pod sufit podwieszany 
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GK + folia paroszczelna PCV + płyty GK, 
 izolacja podłóg i posadzek wg opisów. Posadzki na gruncie – płyty styropianowe PS-E 

FS 20 grubości wg przekrojów,  
 ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz – wełna mineralna 20cm + ściana 

dociskowa z cegły klinkierowej 12cm. 
 
2.18 Kominy 
Kominy dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne – zaprojektowano z systemowych kształtek 
kominowych (np. Schiedel, IBF) z użyciem firmowego osprzętu, kitów i zapraw. Filary 
kominowe z kształtek jako konstrukcje samonośne należy oddzielić od elementów 
konstrukcyjnych budynku (ściany, stropy) szczelinami lub taśmami dylatacyjnymi. Kominy  
z kształtek otynkować zaprawą cementową grub. 2cm na siatce tynkarskiej z drutu po 
uprzednim wykonaniu rapówki cementowej. W konstrukcji dachu i ponad dachem filary 
kominowe obłożyć cegłą licówką klinkierową grub. 6cm. W przestrzeni strychowej 
nieogrzewanej, wskazane jest docieplenie filarów płytami z twardej wełny mineralnej. 
Wszystkie kominy zwieńczyć czapkami betonowymi grub. 8cm z uzbrojeniem siatką  
z prętów Ø4,5mm lub gotowymi nakrywami prefabrykowanymi. Kanały dymowe i spalinowe 
wypuścić pionowo, a kanały wentylacyjne otworami bocznymi o wys. minimum 20cm 
bezpośrednio pod nakrywą komina, przy czym w odniesieniu do kanału wentylacyjnego  
z pomieszczenie, w którym zainstalowany byłby kominek z otwartą komorą spalania, 
pobierającą powietrze z pomieszczenia – otwór wylotowy należy obniżyć o minimum 40cm 
od wyloty kanału dymowego, aby wyeliminować ewentualne zassanie dymu z kanału do 
kominka. Podłączenia i wyczystki kanałów wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425, to jest 
otwory wycierowe w kanałach dymowych wykonywać na wys. 30cm od posadzki na parterze. 
Otwory wycierowe kanałów spalinowych wykonywać minimum 40cm pod wlotem do 
podłączenia kotła. Ponadto w kanale spalinowym należy uwzględnić otwór rewizyjny do 
ścieku kondensatu, który osadza się zazwyczaj około 20cm pod kształtką z otworem 
wycierowym. Podłączenia kanałów dymowych i spalinowych wykonuje się na wysokościach 
wynikających z podłączanych urządzeń grzewczych, a wloty do kanałów wentylacyjnych na 
wys. 20cm pod stropem wentylowanego pomieszczenia. Na przewodach dymowych  
o spalinowych w II i III strefie obciążenia wiatrem – stosować obrotowe nasady kominowe. 

 Komin spalinowy: z kształtek ceramicznych o przewodach 200 obudowane cegłą 
pełną grubości 12cm, wyposażony we wkład ze stali kwasoodpornej o średnicy 
190mm z odprowadzeniem skroplin poza komin do kratki ściekowej. Do kanału 
spalinowego dla jego szczelności należy wprowadzić wkład za stali nierdzewnej 
wyprowadzony ponad dach; 

 Komin dymowy: 20x20cm z cegły pełnej lub  200 SCHIEDEL; 
 Przewody wentylacyjne: 14x14cm z cegły pełnej; ceramiczne pustaki wentylacyjne  

o przewodach 150 obudowane cegła pełna grubości 6cm i 12cm; rury stalowe 150 – 
ocieplone wełną mineralną, wyprowadzone nad dach jako wywietrzaki.  

W przypadku wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją należy wykonać tylko 
te kominy wentylacyjne ujęte w projekcie wentylacji mechanicznej oraz oznaczonych na 
rysunkach. 
Dopuszcza się wykonanie kominów murowanych z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 5MPa, rapowany od środka, wykończenie zewnętrzne ściany – 
ognioodporną płytką GKF o odporności 60min. Od poziomu dachu obmurówka z klinkieru. 
Czapka z betonu z posadzką 6cm z kapinosem, układana na pasku papy. Do kanału 
spalinowego dla jego szczelności należy wprowadzić wkład za stali nierdzewnej 
wyprowadzony ponad dach. 
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2.19 Przegrody poziome. 

  POSADZKA NA GRUNCIE P1 
2,5cm Posadzka  

8cm Wylewka betonowa zbrojona siatką fi 3mm oczko 10x10 + 
instalacja ogrzewania podłogowego 

  2x folia PCV 
15cm Styropian M20 lub pianka poliuretanowa 

  2x papa na lepiku lub folia PCV 

15cm Płyta żelbetowa z betonu B20 zbroj. siatką fi 6mm oczko 15x15 w 
dwóch poziomach 

  Podsypka piaskowa do wyrównania 
  

  POSADZKA NAD PARTEREM P2 
2,5cm Posadzka  
8cm Gładź cementowa + instalacja ogrzewania podłogowego 
5cm Styropian M20  

18cm Strop żelbetowy 
 1,5cm Tynk cementowo-wapienny 

  
  POSADZKA NAD PIĘTREM P3 

2,5cm Posadzka  
5cm Gładź cementowa  

20cm Styropian M20  
18cm Strop żelbetowy 
 1,5cm Tynk cementowo-wapienny 

 
  DACH D1 
  Dachówka 

6cm Łaty 
4cm Kontrłaty 

 Papa 
2,5cm Deski  
18cm Krokwie + wełna mineralna 15cm 

  Paroizolacja – folia paroszczelna 
1,25cm Płyty k-g ognioodporne na stelażu stalowym 

  
  DACH D2 
 Dachówka 

6cm Łaty 
4cm Listwy 

  Folia paroprzepuszczalna 
18cm Krokwie + wełna mineralna 15cm 

  Paroizolacja – folia paroszczelna 
1,25cm Płyty k-g ognioodporne na stelażu stalowym 

 
UWAGA! W wypadku wykonania ogrzewania podłogowego wykonać wylewkę betonową grubości 
8cm i należy zwiększyć izolacyjność przegrody - zastosować piankę poliuretanową. 
 

2.20 Przegrody pionowe 
  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA 

 12cm Cegła klinkierowa 
4cm Szczelina wentylacyjna 
20cm Wełna mineralna 
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25cm Ściana z bloczków ceramicznych gr.25cm na zaprawie cementowo 
wapiennej 

1,5cm Tynk cementowo wapienny lub gipsowy 
  
  ŚCIANA KONSTRUKCYJNA WEWNĘTRZNA 

1,5cm Tynk cementowo wapienny lub gipsowy 

25cm Ściana z bloczków Porotherm 25cm na zaprawie cementowo 
wapiennej 

1,5cm Tynk cementowo wapienny lub gipsowy 
  

  ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA 
 12cm Cegła klinkierowa 
4cm Szczelina wentylacyjna 
20cm Styropian wodoodporny lub polistyren ekstrudowany 
25cm Bloczki betonowe gr. 38cm lub 25cm 
1,5cm Tynk cementowy 

  
  ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA 

1,5cm Tynk cementowy 
25cm Bloczki betonowe gr. 25cm 
1,5cm Tynk cementowy 

W projekcie zastosowano ścianę dwuwarstwową lub alternatywy spełniające warunek graniczny dla 
współczynnika Uo=0,25 [W/m2K] 

 

2.21 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
 Tynki wewnętrzne – mokre cementowo–wapienne kat. III, gipsowe lub z płyt gipsowo 

kartonowych mocowanych do ścian murowanych na kleju gipsowym lub na ruszcie 
mocowanym do ścian i sufitów wg wskazań producenta. W pomieszczeniach „mokrych” 
stosować płyty gipsowo kartonowe „zielone” uodpornione na wilgoć. Alternatywnie 
wykonać suchy tynk w całym budynku. 

 Okładziny ścienne i powłoki zabezpieczające – w pomieszczeniach mokrych zaleca się 
wyłożyć ściany glazurą + folią w płynie jako izolacja przeciwwilgociowa wg 
indywidualnego projektu do wysokości min. 2m od poziomu posadzki. Ściany 
wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym 
z indywidualnym projektem wnętrza. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty GKF 
wodoodporne. 

 Malowanie – szlichta szpachlowa i malowanie farbami emulsyjnymi lub tapetowanie. 
 Elementy drewniane – elementy drewniane w naturalnym kolorze drewna (stosować 

tylko lakiery bezbarwne, wydobywające fakturę słojów, dodatkowo zabezpieczające przed 
ogniem i szkodnikami). Zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, przeciw pleśniowym 
oraz ogniochronnymi FOBOS M4 posiadającym atesty i aprobaty oraz dopuszczonym do 
stosowania w budownictwie. 

 Kuchnia – kuchenka elektryczna lub gazowa na gaz ziemny z sieci, podgrzewanie wody 
w podgrzewaczu elektrycznym przepływowym lub pojemnościowym lub z kotła CO. 

 Ogrzewanie – centralne, wodne, piec gazowy na gaz ziemny z zamkniętą komorą 
spalania. Dopuszcza się wykonanie ogrzewania z pompy ciepła z powietrznym lub 
gruntowym wymiennikiem ciepła (dla wymiennika gruntowego dopuszcza się 
zastosowanie wariantu poziomego lub pionowego). Nawiew poprzez kratki typu „Z” 
30cm wyprowadzone 30cm nad posadzką 20 x 20cm i nawiew zewnętrzny pod kominek 
poprowadzony pod posadzką. 
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 Stolarka okienna – drewniana lub PCV, rozwierno-uchylna, względnie indywidualne wg 
życzenia Inwestora. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne i 
spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji 
(Umax dla okien 1,3). Szklenie okien szybami zespolonymi grubości 2mm.  

 Stolarka drzwiowa – skrzydła płytowe, ościeżnice drewniane. Alternatywnie drzwi 
płycinowe wytłaczane. Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń sanitarnych z dolnymi 
nawiewnikami o przekroju netto min. 220cm2. Do kotłowni oraz garażu stosować drzwi 
p.poż. o odporności ogniowej EI30, otwierające się z kotłowni pod naciskiem. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax <1,7. 

 Podłogi, posadzki –  jako warstwy wykończeniowe stosować płytki gresowe, ceramiczne, 
panele podłogowe lub parkiety. W wylewce na płycie i stropie można wykonać warstwę 
betonu posadzki z domieszką włókien polipropylenowych FIBERMESH w ilości 
0,9kg/m2 na 1m3 mieszanki. Beton wymieszać wg instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. 
przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych włókien można nie stosować siatek 
przeciwskurczowych w posadzce. W przypadku ogrzewania podłogowego grubość 
wylewki 8cm. 

 
2.22 Roboty wykończeniowe zewnętrzne 
 Elewacja – pokrycie elewacji ścianką dociskową z cegły klinkierowej grub. 12cm.  
 Ewentualne balkony wyposażone w balustrady balkonowe stalowe lub ramy drewniane 

mocowane na słupkach z kształtowników kwadratowych 50x50mm.  
 Obróbka krawędzi dachu – szalówka sosnowa. Elementy drewniane impregnować 

preparatami oleistymi koloryzującymi. Podokienniki zewnętrzne z kształtek 
ceramicznych.  

 Schody zewnętrzne - betonowe obłożone płytkami mrozoodpornymi GRES z fakturą 
eliminującą poślizg.  

UWAGA: Wystrój zewnętrzny budynku oraz kolorystykę elewacji należy traktować jako luźną 
propozycję, jednakże istotne elementy i detale nawiązujące charakterem do sąsiedniej zabudowy 
należy bezwzględnie wykonać. 
 

 Opaski – dookoła budynku wykonać opaski żwirowe o szerokości 50cm. 
 Parapety zewnętrzne – z cegły klinkierowej lub blachy powlekanej w kolorze 

dopasowanym do kolorystyki budynku. 
 Cokoły – płytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej 

siatką poliestrową do wysokości min. 35cm nad poziomem terenu. 
 
2.23 Wentylacja(zgodnie z normą): 
Podstawa prawna: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002r., Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 6 listopada 2008r. 

 Obowiązująca norma PN-83/B-0430/Az3: 2000 oraz normy związane. 
W budynku projektuje się wentylację mechaniczną z rekuperacją wg odrębnego opracowania. 
W przypadku z rezygnacji z wykonania wentylacji mechanicznej należy wykonać w budynku 
tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej wg poniższego opisu.  
Na parterze budynku przewidziano kanały wyciągowe zapewniające wymagany przepływ 
strumieni powietrza. Dopływ świeżego powietrza do budynku zaprojektowano regulowanymi 
nawiewnikami nadokiennymi o przepływie strumienia powietrza 20 do 50 m3/h. Nawiewniki 
należy zainstalować w pokojach. Do pomieszczenia kotłowni przewidziano niezależny kanał 
nawiewny, ponieważ nawiew do tego pomieszczenia nie powinien być łączony z powietrzem 
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wentylacyjnym w obrębie części mieszkalnej budynku. Zaleca się instalować nawiewniki              
z samoregulacją przepływu strumienia powietrza (np. higrostrerowane, sterowane ciśnieniem 
powietrza lub elektronicznie). Dopuszcza się również ręczne sterowanie, o ile umożliwi się 
ich obsługę przez osoby niepełnosprawne. Nawiewniki mogą być także montowane                     
w górnych ramach lub skrzydłach okiennych pod naprożami lub nad nadprożami okiennymi 
w ścianach, ewentualnie nad kasetami rolet zewnętrznych. Parametry nawiewników przyjęto 
przy założeniu zamontowania okien o współczynniku inflirtacji 0,3 (m3/m x h x dapa2/3). 
Przyjęte w projekcie nawiewniki zapewniają odprowadzenie strumienia powietrza 
zewnętrznego o wymaganej wydajności 20 m3/h/osobę.  
Przepływ strumieni powietrza z pomieszczeń nie wentylowanych kanałami wyciągowymi do 
pomieszczeń wentylowanych należy zapewnić szczelinami pod drzwiami wewnętrznymi  
o powierzchni netto szczelin min. 80cm2 (podcięcie skrzydeł 1cm). 
Przepływ powietrza do pomieszczeń wentylowanych (z wyjątkiem kotłowni) należy zapewnić 
przez typowe kratki nawiewne o powierzchni netto min. 220 cm2, montowane w dolnych 
ramach skrzydeł drzwiowych. Na nieużytkowym poddaszu budynku dopływy powietrza 
z zewnątrz należy zapewnić jak na parterze, poprzez zastosowanie w oknach zewnętrznych  
i połaciowych nawiewników o regulowanym przepływie powietrza oraz wywiewników 
wyprowadzonych rurami ponad dach. Zwraca się również uwagę, że ze względu  
na różnorodność systemów ogrzewania kominkowego stosowanych przez inwestorów, 
gotowy projekt nie obejmuje instalacji kominkowej. Po doborze rodzaju kominka 
(ogrzewanie bezpośrednie, powietrzne, płaszcz wodny), należy w ramach projektu instalacji 
kominkowej rozwiązać także doprowadzenie powietrza do kominka oraz zweryfikować 
wentylację pomieszczenia kominkowego wraz z przepływami strumieni powietrza 
wentylacyjnego. W projekcie umiejscowienia kominka, a na rzucie ław fundamentowych 
naniesiono jedynie trasę kanału powietrznego do komory paleniskowej - pod posadzką 
parteru. W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno–
wywiewnej. Dla jej prawidłowego działania należy zapewnić: 
 

1) Dopływ powietrza zewnętrznego 
 Pokoje i kuchnia – okna i drzwi balkonowe ze skrzydłem rozwieralno–uchylnym lub 

nawiewniki higrosterowane; 
 wymagany współczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych (np. mikrouchył) 

0,50-1m3/(m x h x daPa2/3); 
 wymagany dopływ zewnętrznego powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni 

ok. 70m3/h; 
 całkowity infiltracyjny strumień powietrza zewnętrznego dopływający przez 

wszystkie okna i drzwi balkonowe (oprócz okna kotłowni) powinien wynosić 
 ok. 295m3/h; 

 Kotłownia – otwór nawiewny o powierzchni netto 200cm2 w ścianie zewnętrznej, 
30cm nad posadzką; 

 Nawiew pod kominek - 150 poprowadzony pod posadzką z zewnątrz. 
UWAGA: alternatywnie można zastosować okna szczelniejsze (współczynnik infiltracji mniejszy niż 
0,3m3/( m x h x daPa2/3) lecz wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego zamontowane w 
górnej części okna (ościeżnicy) lub ścianie nad oknem zapewniający dopływ ok. 50m3/h powietrza 
zewnętrznego przy całkowitym otwarciu i 20-30% tej ilości przy całkowitym zamknięciu. 
 

2) Przepływ powietrza wewnętrznego 
 Łazienki – otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi 

o powierzchni netto 200cm2, 
 

3) Odpływ powietrza 
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 Pokoje – szczelina między drzwiami a podłogą o powierzchni netto min. 80cm2, 
 Kuchnia, łazienki, pokój dzienny – kominowe kanały wentylacyjne. 
 

4) Wentylacja strychu 
Należy zapewnić dobrą wentylację przestrzeni strychu nad piętrem. Nawiew powietrza 
powinien odbywać się przez otwory w okapie zabezpieczone kratką ochronną. Wywiew przez 
elementy systemu pokrycia dachowego. Swobodny przepływ otworów wentylacyjnych 
powinien wynosić nie mniej niż 1/300 pow. strychu. Dla zapewnienia właściwej wentylacji 
połaci dachowej tj. dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej (szerokość 
szczeliny 2-5cm), łączna pow. wlotów powietrza pod okapem winna wynosić 0,002,  
a wylotowych 0,001 powierzchni dachu. 
 
2.24 Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie z § 213 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 
budynki mieszkalne zostały wyłączone z obowiązku ustalania klasy odporności pożarowej. 
Odległość usytuowania budynku od granic działki ze względu na bezpieczeństwo pożarowe  
( § 272 ust. 2 wt.) należy ustalać wg § 12 rozp. z uwzględnieniem wysunięcia okapów dachu 
budynku powyżej standardowego wysięgu 0,80m. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku zaleca się: 
 Wykończenie wewnętrzne dachu – płyty gipsowo–kartonowe GKF (zalecane gipsowo – 

włókowe GW ze względu na nie wydzielanie dymu podczas spalania) grubości 12,5mm 
na ruszcie metalowym o odporności ogniowej 30 minut (E30); 

 Okładziny elewacyjne – płyty ze styropianu samo gasnącego PS-E FS; 
 Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owinąć wełną mineralną, folią 

aluminiową i obłożyć płytami GKF gr. 1,5cm. 
 Elementy drewniane chronić przed ogniem, grzybami i owadami poprzez impregnację 

preparatami posiadającymi aprobatę ITB np. FOBOS M2, COBOS, CROMOS lub 
OGNIOCHRON – zgodnie z instrukcją. 

 W przypadku stosowania płyt OSB do wykonania wewnętrznego wykończenia dachu należy 
stosować płyty niepalne np.: KRONOPOL OSB SF-B lub innego producenta spełniające 
klasę niepalności – B (lub większą A1, A2,), średnią ilość i gęstość wytwarzania dymu - 
s2 (lub większą s1) oraz brak wytwarzania płonących kropli i cząstek - d0. W przypadku 
stosowania płyt o symbolu „D” (palnych) należy zabezpieczyć je do stanu NRO poprzez 
malowanie z dwóch stron specjalistycznymi farbami, które posiadają zastosowanie 
wyłącznie do płyt OSB (farby niesolne) np. UNIEPAL-DREW SPECIAL FR.  

 Na podłogi w holu i pokojach używać wyłącznie wykładziny posiadającej atest 
przeciwogniowy.  

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
budowlanymi, z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

31 

2.25 Zestawienia materiałów 
Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa materiału Ilość Jednostka Powierzchnia Jednostka 
1 Cegła 6,5x12x25 1000 szt.     
2 Kostka betonowa 39x25x12 3800 szt. 47,1 m3 
3 Porotherm 25 – 25,00x37,30x23,80cm 14000 szt. 1330,9 m2 
  Stal zbrojeniowa:         
4 20 –  belki + ławy 16,50 t     
5 18 – wieńce 4,20 t     
6 16 –  belki + trzpienie 4,82 t     
7 12 –  stropy 12,20 t     
8 10 – stropy  9,20 t     
9 8 – rozdzielcze schodów + strzemiona 0,55 t     
10 6 – strzemiona 2,40 t     
    49,87 Razem     

 
 

Tabela 2. Konstrukcja dachu - budynek mieszkalny 

Lp. Opis Przekrój Ilość  Długość Suma 
długości Objętość 

    [cm x cm] [szt] [ m] [m] [m3] 

1 Murłata 14 x 14 

5,00 8,40 42,00 0,82 
6,00 7,40 44,40 0,87 
2,00 1,40 2,80 0,05 
2,00 10,00 20,00 0,39 
2,00 6,50 13,00 0,25 

2a Płatew  16 x 16 
1,00 9,40 9,40 0,24 
2,00 7,40 14,80 0,38 
1,00 10,00 10,00 0,26 

2b Płatew  16 x 24 

2,00 9,40 18,80 0,72 
4,00 3,80 15,20 0,58 
2,00 10,00 20,00 0,77 
6,00 7,40 44,40 1,70 

3 Krokiew 8 x 20 

20,00 1,50 30,00 0,48 
4,00 1,80 7,20 0,12 
42,00 2,60 109,20 1,75 
16,00 3,60 57,60 0,92 
16,00 4,70 75,20 1,20 
16,00 5,40 86,40 1,38 
16,00 6,20 99,20 1,59 
16,00 7,00 112,00 1,79 
18,00 7,90 142,20 2,28 
10,00 8,80 88,00 1,41 
47,00 9,10 427,70 6,84 

4 Wymian 8 x 20 
8,00 2,00 16,00 0,26 
3,00 2,50 7,50 0,12 
10,00 1,20 12,00 0,19 

5 Krawężnica 16 x 24 

8,00 12,60 100,80 3,87 
3,00 3,30 9,90 0,38 
1,00 2,30 2,30 0,09 
2,00 1,90 3,80 0,15 
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6 Grzęda 5 x 20 56,00 3,00 168,00 1,68 
7 Miecz 16 x 16 4,00 2,00 8,00 0,20 

8 Belka 16 x 16 

2,00 3,00 6,00 0,15 
3,00 4,20 12,60 0,32 
1,00 5,60 5,60 0,14 
4,00 1,00 4,00 0,10 
2,00 1,40 2,80 0,07 

9 Belka wsporcza 16 x 16 6,00 2,00 12,00 0,31 
10 Słup wsporczy 16 x 16 5,00 1,00 5,00 0,13 
11 Słup 16 x 16 3,00 2,00 6,00 0,15 

Razem [m3] 35,12 
 

Tabela 3. Zestawienie drewna na dach 

  Opis 
Przekrój  długość / 

powierzchnia Objętość 

[cm x cm] [ m / m2 ] [m3] 
1 Deski do pokrycia dachu 2,5 x 15 904,89 22,62 
2 Kontrłata 2,5 x 4  1240,00 1,24 
3 Łata 5 x 6 3600,00 10,80 

Razem [m3] 34,66 
UWAGA! 
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy zabezpieczyć przez 2 – krotne malowanie środkami 
podwyższającymi niepalność drewna do klasy odporności NRO. Do rzeczywistych wymiarów dodano naddatek 
na ewentualne zakłady. 
 
Tabela 4. Zestawienie stali zbrojeniowej  
Ławy []20 

Lp. 
Średnica 

pręta Ilość Długość 
pojedyncza 

Długość 
razem 

Ciężar 
jedn. 

[kg/m] 

Ciężar 
razem 

[] [szt.] [m] [m] [kg] 
1,00 20,00 44,00 17,50 770,00 2,47 1901,90 
2,00 20,00 4,00 11,82 47,28 2,47 116,78 
3,00 20,00 4,00 7,40 29,60 2,47 73,11 
4,00 20,00 32,00 17,17 549,44 2,47 1357,12 
5,00 20,00 20,00 19,22 384,40 2,47 949,47 
6,00 20,00 8,00 13,97 111,76 2,47 276,05 
7,00 20,00 36,00 7,75 279,00 2,47 689,13 
8,00 20,00 4,00 5,35 21,40 2,47 52,86 
9,00 20,00 12,00 19,05 228,60 2,47 564,64 
10,00 20,00 4,00 8,45 33,80 2,47 83,49 
11,00 20,00 12,00 7,80 93,60 2,47 231,19 
12,00 20,00 4,00 10,65 42,60 2,47 105,22 
13,00 20,00 10,00 17,20 172,00 2,47 424,84 
13a 20,00 4,00 16,55 66,20 2,47 163,51 

14,00 20,00 4,00 4,20 16,80 2,47 41,50 
15,00 20,00 16,00 18,75 300,00 2,47 741,00 
16,00 20,00 10,00 34,90 349,00 2,47 862,03 
17,00 20,00 12,00 14,58 174,96 2,47 432,15 
18,00 20,00 4,00 9,65 38,60 2,47 95,34 
19,00 20,00 4,00 27,85 111,40 2,47 275,16 
20,00 20,00 4,00 6,95 27,80 2,47 68,67 
21,00 20,00 4,00 6,35 25,40 2,47 62,74 
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22,00 20,00 12,00 13,45 161,40 2,47 398,66 
23,00 20,00 8,00 17,10 136,80 2,47 337,90 
24,00 20,00 4,00 4,50 18,00 2,47 44,46 
25,00 20,00 16,00 8,85 141,60 2,47 349,75 
26,00 20,00 16,00 7,45 119,20 2,47 294,42 
27,00 20,00 16,00 9,95 159,20 2,47 393,22 
28,00 20,00 8,00 11,20 89,60 2,47 221,31 
29,00 20,00 8,00 10,07 80,56 2,47 198,98 
30,00 20,00 8,00 11,93 95,44 2,47 235,74 
31,00 20,00 16,00 7,08 113,28 2,47 279,80 
32,00 20,00 16,00 8,33 133,28 2,47 329,20 
33,00 20,00 16,00 9,05 144,80 2,47 357,66 
34,00 20,00 8,00 9,73 77,84 2,47 192,26 
35,00 20,00 8,00 10,60 84,80 2,47 209,46 
36,00 20,00 8,00 10,90 87,20 2,47 215,38 
37,00 20,00 8,00 19,27 154,16 2,47 380,78 
38,00 20,00 8,00 14,03 112,24 2,47 277,23 
39,00 20,00 8,00 14,76 118,08 2,47 291,66 
40,00 20,00 8,00 14,98 119,84 2,47 296,00 

Razem [kg] 14871,77 
 
Trzpienie []16 

Lp. 
Średnica 

pręta Ilość Długość 
pojedyncza 

Długość 
razem 

Ciężar 
jedn. 

[kg/m] 

Ciężar 
razem 

[] [szt.] [m] [m] [kg] 
T 16,00 6,00 6,52 39,12 1,58 61,81 
T` 16,00 4,00 6,52 26,08 1,58 41,21 
T1 16,00 36,00 10,40 374,40 1,58 591,55 
T2 16,00 32,00 10,65 340,80 1,58 538,46 
T3 16,00 72,00 3,78 272,16 1,58 430,01 
T3` 16,00 112,00 3,78 423,36 1,58 668,91 
T4 16,00 8,00 6,52 52,16 1,58 82,41 
T5 16,00 48,00 10,40 499,20 1,58 788,74 
T6 16,00 4,00 10,40 41,60 1,58 65,73 
T7 16,00 16,00 5,65 90,40 1,58 142,83 

Razem [kg] 3411,66 
 
UWAGA: Wszystkie podane powyżej ilości materiałów należy sprawdzić na budowie – ilości te mogą ulec 
zmianie w zależności od wybranej technologii wykonywania budynku.  Powyższe zestawienia opracowano w 
oparciu o założoną podstawową technologię wykonania. 
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OBLICZENIA STATYCZNE 
do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  

z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 47C 
 
1. Opis budynku: 
Budynek handlowo-usługowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, piętrowy z poddaszem nieużytkowym.  
Opis konstrukcji budynku w opisie technicznym w pkt. 2. 
Przyjęto naprężenie dopuszczalne na poziomie posadowienia 2,0 kg/cm2 - 0,20MPa. 

2. Dane materiałowe 
Cegła klasy lub bloczki 10MPa 
Stal AIIIN 500MPa 
Żwirobeton B-20 i B25 

3. Obciążenie 
Użytkowe na stropach 1,50kN/m2 
Użytkowe na kl. schodowej  3,00kN/m2 

Śniegiem 0,90kN/m2 
Mury ceglane 18,00kN/m3 
Żelbet 24,00kN/m3 

 

I. KONSTRUKCJE DREWNIANE 
1.1 WIĘŹBA DACHOWA 
DANE 
Szkic układu poprzecznego 

883,5

1600,0
1334,014 14119,0 119,0
700,0

16 16684,0

22,0°

 
 
Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 

180,0 370,0 350,0 340,0

27
0,

0

A B C D E
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Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 22,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 16,00 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 13,34 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 7,00 m 
Rozstaw krokwi a = 0,90 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m 
Płatew pośrednia złożona z czterech odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 1,80 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka oparty na ścianie, bez składania 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 3,70 m 
     lewy koniec odcinka oparty na ścianie, bez składania 
     prawy koniec odcinka oparty na ścianie, bez składania 
 - odcinek C - D o rozpiętości l = 3,50 m 
     lewy koniec odcinka oparty na ścianie, bez składania 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
 - odcinek D - E o rozpiętości l = 3,40 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
Płatew pośrednia dodatkowo podparta w poziome 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,50 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C27 
- płatew 16/24 cm z drewna C27 
- murłata 14/14 cm z drewna C27 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,600 kN/m2,      go = 0,720 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 
st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,888 kN/m2,      sol = 1,332 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,720 kN/m2,      sop = 1,080 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 =11,0 m): 
    - na połaci nawietrznej  pkl I = -0,446 kN/m2,      pol I = -0,669 kN/m2 
    - na połaci nawietrznej  pkl II = 0,072 kN/m2,      pol II = 0,107 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,220 kN/m2,      pop = -0,330 kN/m2 
- ocieplenie na całej długości krokwi   gkk = 0,250 kN/m2,      gok = 0,300 kN/m2 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
 

 -1,65  -1,65

 -2,98  -2,98

 0,10  0,10

 0,15

 1,41

 0,15

 1,41

 2,80  2,80

   
 
Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C27 
    fm,k = 27 MPa, ft,0,k = 16 MPa, fc,0,k = 22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, E0,mean = 11,5 GPa, k = 370 kg/m3 
 
Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
y = 65,4  <  150 
z = 21,7  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K14 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr (podatność) 
My = 2,07 kNm,  N = 7,03 kN 
fm,y,d = 12,46 MPa,  fc,0,d = 10,15 MPa 
m,y,d = 3,88 MPa,  c,0,d = 0,44 MPa 
kc,y = 0,635 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,379  <  1 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,220  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (murłacie) 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg 
My = -2,84 kNm,  N = 8,39 kN 
fm,y,d = 12,46 MPa,  fc,0,d = 10,15 MPa 
m,y,d = 7,38 MPa,  c,0,d = 0,62 MPa 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,596  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
ufin = 10,79 mm  <  unet,fin = l / 200 = 7269/ 200 = 36,35 mm     (29,7%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
ufin = 3,78 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1359/ 200 = 13,59 mm     (27,8%) 
 
Płatew 16/24 cm 
Smukłość 
y = 13,0  <  150 
z = 19,5  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 13,41 kN/m   qy,max = 0,15 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek D - E) 
decyduje kombinacja: K6 stałe-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg 
My = 18,44 kNm,  Mz = 0,21 kNm 
fm,y,d = 12,46 MPa,  fm,z,d = 12,46 MPa 
m,y,d = 12,01 MPa,  m,z,d = 0,21 MPa 
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,975  <  1 
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,691  <  1 
Maksymalne ugięcie (odcinek D - E) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 11,85 mm  <  unet,fin = l / 200 = 17,00 mm     (69,7%) 
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Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 6,85 kN/m  qy,max = 2,16 kN/m 
qz,min = -0,07 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,52 kNm 
fm,z,d = 18,69 MPa 
m,z,d = 1,14 MPa 
m,z,d/fm,z,d = 0,061  <  1 
 
1.2 KRAWĘŻNICA 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 16,0 cm 
Wysokość   h = 24,0 cm 
Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Kąt nachylenia połaci dachowych    = 22,0o 
Długość rzutu poziomego wspornika   lw,x = 1,28 m 
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego   ld,x = 3,33 m 
Długość rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 3,50 m 
Obciążenia dachu: 
 - obciążenie stałe gk = 0,600 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10 
 - uwzględniono ciężar własny krokwi 
 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 
st.): 
  Sk = 0,888 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=11,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,0 m, B=14,5 m, L=16,0 m, 
nachylenie połaci 22,0 st., beta=1,80): 
  pk = 0,072 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie ssaniem wiatru pk = -0,446 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,300 kN/m2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika;  f = 1,20 
 
WYNIKI: 
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5
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Zginanie: 
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) 
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Moment obliczeniowy:  
 Mpodp = -8,81 kNm 
Warunek nośności - podpora: 
 m,y,d = 7,49 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 
 m,y,d/fm,y,d = 0,507  <  1 
Ugięcie (odcinek górny): 
 ufin = 8,10 mm  <   unet,fin = l / 200 = 25,74 mm     (31,5%) 
 
II. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – STROPY 
 
Poz. 2.1 Płyta żelbetowa zbrojona krzyżowo gr. 18 cm – płyta nad piętrem 
Schemat statyczny płyty: 

 qo = 10,98 

6,78

6,
73

xy
 

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,78 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 6,73 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 11,30 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 9,15 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 8,12 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 27,76 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 19,95 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 36,94 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 23,09 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 10,02 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 8,11 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 7,20 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 21,13 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 15,19 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 36,94 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 23,26 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,08 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb   ( = 
0,37%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 11,30 kNm/mb  <  MRd,x = 34,88 kNm/mb     (32,4%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 4,45 cm2/mb.   Przyjęto 12 co 20,0 cm o Asp = 5,65 cm2/mb   ( = 0,37%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 27,76 kNm/mb  <  MRd,x,p = 34,88 kNm/mb     (79,6%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 36,94 kN/mb    <    VRd1,x = 119,10 kN/mb     (31,0%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,232 mm < wlim  = 0,3 mm     (77,3%) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,95 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb   ( = 
0,39%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 10,02 kNm/mb  <  MRd,y = 32,51 kNm/mb     (30,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,48 cm2/mb.   Przyjęto  12 co 20,0 cm o Asp = 5,65 cm2/mb   ( = 0,38%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 21,13 kNm/mb  <  MRd,y,p = 33,70 kNm/mb     (62,7%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 36,94 kN/mb    <    VRd1,y = 112,59 kN/mb     (32,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,140 mm < wlim  = 0,3 mm     (46,6%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,68 mm < alim = 30,00 mm     (18,9%) 
 
Szkic zbrojenia: 
Kierunek x: 

Nr 1   12   l = 7060 mm  szt. 33
7060  

   - krawędzie zamocowane 

50
140

2367
Nr 2   12 co 200 mm  l = 2557 mm  szt. 2x33

 
Kierunek y: 

Nr 3   12   l = 7010 mm  szt. 11
7010  

120
2195

Nr 4   12   l = 9325 mm  szt. 2x11
7010  

   - krawędź zamocowana 

120
2350

Nr 5   12 co 200 mm  l = 2470 mm  szt. 34
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Przyjęto : 
Zbrojenie płyty stropowej w układzie krzyżowym wkładki fi 12mm 
Zbrojenie dołem : 20 x 20 cm 
Zbrojenie górą przypodporowo : 20cm 
 
 
 
 
Poz. 2.2 Płyta żelbetowa zbrojona krzyżowo gr. 18cm – płyta nad parterem 
 
Schemat statyczny płyty: 
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 qo = 13,88 

6,78

6,
73

xy
 

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,78 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 6,73 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 14,28 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 11,72 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 10,69 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 35,09 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 26,27 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 46,70 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 29,19 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 12,67 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 10,39 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 9,48 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 26,71 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 20,00 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 46,70 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 29,40 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,25 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb   ( = 0,37%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 14,28 kNm/mb  <  MRd,x = 34,88 kNm/mb     (40,9%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 5,69 cm2/mb.   Przyjęto 12 co 15,0 cm o Asp = 7,54 cm2/mb   ( = 0,49%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 35,09 kNm/mb  <  MRd,x,p = 45,76 kNm/mb     (76,7%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 46,70 kN/mb    <    VRd1,x = 119,10 kN/mb     (39,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,216 mm < wlim  = 0,3 mm     (72,0%) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,13 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb   ( = 0,39%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 12,67 kNm/mb  <  MRd,y = 32,51 kNm/mb     (39,0%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Zbrojenie potrzebne As = 4,43 cm2/mb.   Przyjęto  12 co 15,0 cm o Asp = 7,54 cm2/mb   ( = 0,51%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 26,71 kNm/mb  <  MRd,y,p = 44,18 kNm/mb     (60,5%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 46,70 kN/mb    <    VRd1,y = 112,59 kN/mb     (41,5%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,150 mm < wlim  = 0,3 mm     (50,2%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,49 mm < alim = 30,00 mm     (25,0%) 
 
Szkic zbrojenia: 
Kierunek x: 
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Nr 1   12   l = 7060 mm  szt. 33
7060  

   - krawędzie zamocowane 

140
2367

Nr 2   12 co 150 mm  l = 2507 mm  szt. 2x44
 

Kierunek y: 
Nr 3   12   l = 7010 mm  szt. 11

7010  

120
2195

Nr 4   12   l = 9325 mm  szt. 2x11
7010  

   - krawędź zamocowana 

120
2350

Nr 5   12 co 150 mm  l = 2470 mm  szt. 45
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Przyjęto : 
Zbrojenie płyty stropowej w układzie krzyżowym wkładki fi 12mm 
Zbrojenie dołem : 20 x 20 cm 
Zbrojenie górą przypodporowo : 15cm 

 
Poz. 2.3 Schody żelbetowe  gr. 15 cm 
 
SZKIC SCHODÓW 

9x 17,4/28
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GEOMETRIA SCHODÓW 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,65 m 
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Długość biegu   ln = 2,24 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,57 m 
Liczba stopni w biegu   n = 9 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 2,70 m 
Grubości okładzin: 
Okładzina spocznika dolnego   3,0 cm 
Okładzina pozioma stopni   3,0 cm 
Okładzina pionowa stopni   3,0 cm 
Okładzina spocznika górnego   3,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu  1,28 m 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Klasa betonu  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,84 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów    = 10 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   RB500W 
Średnica prętów konstrukcyjnych    = 8 mm 
Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 

grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  
0,44 1,20 0,53 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  
0,28 1,20 0,34 

 : 4,48 1,12 5,00 
 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm grub. 3 

cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+17,4/28,0) 
0,71 1,20 0,86 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,4/28 6,60 1,10 7,26 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  
0,34 1,20 0,40 

 : 7,65 1,11 8,52 
 
Przyjęty schemat statyczny: 
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A B
C Dgo,b = 9,06 kN/m2

go,s = 5,53 kN/m2go,s = 5,53 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

1,60 2,49 2,65

1,
57

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
 
WYNIKI: 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 1,89 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -5,90 kNm/mb 
  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 4,93 kNm/mb 
  Podpora C: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -8,71 kNm/mb 
  Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 5,78 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 6,21 kN/mb,  RSd,A,min = 0,75 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 28,38 kN/mb,  RSd,B,min = 13,67 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 36,18 kN/mb,  RSd,C,min = 19,78 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,D,max = 10,86 kN/mb,  RSd,D,min = 4,31 kN/mb 
   
   
OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002 : 

  

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

 
Przęsło A-B- sprawdzenie 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 1,89 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 10,0 cm o As = 7,85 
cm2/mb   ( = 0,63%) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,89 kNm/mb  <  MRd = 37,97 kNm/mb     (5,0%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 10,57 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 10,57 kN/mb  <  VRd1 = 112,39 kN/mb     (9,4%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,25 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,11 mm  <  alim = 8,00 mm     (1,4%) 
Podpora B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)5,90 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -5,90 kNm/mb  <  MRd = 29,54 kNm/mb     (-20,0%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)3,89 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
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Przęsło B-C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 4,93 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb   ( = 0,35%) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,93 kNm/mb  <  MRd = 21,90 kNm/mb     (22,5%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,07 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,07 kN/mb  <  VRd1 = 103,74 kN/mb     (16,5%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,25 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,65 mm  <  alim = 12,45 mm     (5,2%) 
Podpora C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój d-d) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)8,71 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -8,71 kNm/mb  <  MRd = 29,54 kNm/mb     (-29,5%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)5,75 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przęsło C-D- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój e-e) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 5,78 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb   ( = 0,35%) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,78 kNm/mb  <  MRd = 21,90 kNm/mb     (26,4%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 15,68 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 15,68 kN/mb  <  VRd1 = 103,74 kN/mb     (15,1%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,81 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,94 mm  <  alim = 13,25 mm     (7,1%) 
   
SZKIC ZBROJENIA 
 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

45 

N r8 N r1   10  l=149
12725

Nr2   10  l=
151

141

10
148 o

N r3   10  l=291
291

N r4   10  l=312
236 15

44

11

20

N r5   10  l=237

20 208 12

148 o

Nr6   10  l=
315

29

286

148o

N r7    10  l=252
173

79148o

10 co 10 (N r7)

10 co 18 (N r5) 10 co 18 (N
r6)

10 co 18 (N r1)

10 co 18 (N r3+3+ 4)
N r2 co 18 

9x 17,4/28

15
15

15

140 25 25 245
165 224 270

65925 25

30 25

3025

15
7

3
15

7
328

17
,4

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,28 m 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 10 
1 10 149 8  11,92 
2 10 151 8  12,08 
3 10 291 5  14,55 
4 10 312 2  6,24 
5 10 237 8  18,96 
6 10 315 8  25,20 
7 10 252 13  32,76 
8 8 130 55 71,50  

 Długość ogólna wg średnic [m] 71,5 121,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,617 
 Masa prętów wg średnic [kg] 28,2 75,2 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 103,4 
 Masa całkowita [kg] 104 
 
SZKIC SCHODÓW 
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GEOMETRIA SCHODÓW 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 3,08 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 2,10 m 
Liczba stopni w biegu   n = 12 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 1,65 m 
Grubości okładzin: 
Okładzina spocznika dolnego   6,0 cm 
Okładzina pozioma stopni   6,0 cm 
Okładzina pionowa stopni   3,0 cm 
Okładzina spocznika górnego   6,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu  1,28 m 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Podwalina podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm, h= 60,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, 
kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm grub. 3 

cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  
0,88 1,20 1,06 

2.   Okładzina boczna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm grub. 
3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  

0,27 1,20 0,33 

3.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,5/28 6,61 1,10 7,27 
4.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  
0,34 1,20 0,40 

 : 8,10 1,12 9,06 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 

grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.6 cm  
0,88 1,20 1,06 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  
0,28 1,20 0,34 

 : 4,92 1,12 5,52 
Przyjęty schemat statyczny: 

A

BC go,b = 9,06 kN/m2

go,s = 5,53 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

3,031,60

2,
00

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
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WYNIKI: 
Wyniki obliczeń statycznych: 
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 11,19 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -11,90 kNm/mb 
  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,60 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 17,87 kN/mb,  RSd,A,min = 11,09 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 41,54 kN/mb,  RSd,B,min = 29,94 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 3,58 kN/mb,  RSd,C,min = -2,66 kN/mb 
   
OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002 : 

  

a

a

b

b

c

c

 
Przęsło A-B- sprawdzenie 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 11,19 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 2,18 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   ( = 0,52%) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,19 kNm/mb  <  MRd = 32,09 kNm/mb     (34,9%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 23,75 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 23,75 kN/mb  <  VRd1 = 109,14 kN/mb     (21,8%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,46 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,40 mm  <  alim = 15,15 mm     (15,8%) 
Podpora B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)11,90 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -11,90 kNm/mb  <  MRd = 29,54 kNm/mb     (-40,3%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)7,93 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,092 mm  <  wlim = 0,3 mm     (30,7%) 
Przęsło B-C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 0,60 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb   ( = 0,35%) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,60 kNm/mb  <  MRd = 21,90 kNm/mb     (2,7%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,67 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,67 kN/mb  <  VRd1 = 103,74 kN/mb     (14,1%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,40 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
   
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)7,93 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)0,38 mm  <  alim = 8,00 mm     (4,7%) 
   
SZKIC ZBROJENIA 
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Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,28 m 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [mm] [szt.] 8 10 
1 10 2202 8  17,62 
2 10 1223 8  9,78 
3 10 1860 8  14,88 
4 10 3880 8  31,04 
5 10 4223 3  12,67 
6 8 1302 37 48,17  

 Długość ogólna wg średnic [m] 48,2 86,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,617 
 Masa prętów wg średnic [kg] 19,0 53,1 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 72,1 
 Masa całkowita [kg] 73 
 
Zbrojenie płyty schodów wkładkami fi 10 mm w rozstawie co 12cm - według schematycznych szkiców, 
które stanowią jedynie jego zarys. 
 
 
Poz. 2.4 Schody żelbetowe  gr. 15 cm 
 
SZKIC SCHODÓW 
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GEOMETRIA SCHODÓW 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 4,20 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 2,80 m 
Liczba stopni w biegu   n = 16 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 1,65 m 
Grubości okładzin: 
Okładzina spocznika dolnego   3,0 cm 
Okładzina pozioma stopni   3,0 cm 
Okładzina pionowa stopni   3,0 cm 
Okładzina spocznika górnego   6,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu  1,55 m 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Wieniec ściany podpierającej dolny bieg schodowy    b = 25,0 cm,  h = 60,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Klasa betonu  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu    = 25,00 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,84 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów    = 10 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   RB500W 
Średnica prętów konstrukcyjnych    = 8 mm 
Maksymalny rozstaw prętów konstr.   30 cm 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu (Buk  [7,3kN/m3]) grub.3 cm 0,57·(1+17,5/28,0) 0,36 1,20 0,43 
2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,5/28 6,61 1,10 7,27 
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3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 
grub.1,5 cm  

0,34 1,20 0,40 

 : 7,30 1,11 8,10 
 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okładzina górna spocznika (Buk  [7,3kN/m3]) grub.3 cm  0,22 1,20 0,26 
2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  
0,28 1,20 0,34 

 : 4,25 1,11 4,73 
 
Przyjęty schemat statyczny: 

A

B Cgo,b = 8,10 kN/m 2

go,s = 5,00 kN/m 2

po = 5,20 kN /m 2

4,38 1,60

2,
77

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
 
WYNIKI: 
Wyniki obliczeń statycznych: 
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 21,09 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -24,22 kNm/mb 
  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,00 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 23,44 kN/mb,  RSd,A,min = 14,04 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 58,32 kN/mb,  RSd,B,min = 39,15 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = -1,26 kN/mb,  RSd,C,min = -10,85 kN/mb 
   
OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002 : 

  

a

a

b

b

c

c

 
Przęsło A-B- sprawdzenie 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 21,09 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   ( = 0,52%) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 21,09 kNm/mb  <  MRd = 32,09 kNm/mb     (65,7%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 32,99 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 32,99 kN/mb  <  VRd1 = 109,14 kN/mb     (30,2%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,80 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,125 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,8%) 
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  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18,56 mm  <  alim = 21,89 mm     (84,8%) 
Podpora B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)24,22 kNm 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,56 cm2/mb.  Przyjęto górą 10 co 18,0 cm o As = 4,36 cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = -24,22 kNm/mb  <  MRd = 29,54 kNm/mb     (-82,0%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)15,84 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,298 mm  <  wlim = 0,3 mm     (99,5%) 
Przęsło B-C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 0,00 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 18,0 cm o As = 4,36 
cm2/mb   ( = 0,35%) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,00 kNm/mb  <  MRd = 21,90 kNm/mb     (0,0%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 22,01 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,01 kN/mb  <  VRd1 = 103,74 kN/mb     (21,2%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,00 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)15,84 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)2,48 mm  <  alim = 8,00 mm     (31,1%) 
   
SZKIC ZBROJENIA 

Nr6

Nr1   10  l=225

2018625

Nr2   10  l=
154

144

10
148o

Nr3   10  l=186
186

Nr4   10  l=
550

550

Nr5   
10  l=

587

41

77 15

457

122o

11

10 co 12 (N
r4+4+5)

10 co 18 (Nr1)

10 co 18 (Nr3)
Nr2 co 18 

16x 17,5/28

15

15

25 140
25 420 165
25 585 25

30 25

60

28
0

3
27

7
628

17
,5

 
Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,55 m 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 
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 [mm] [mm] [szt.] 8 10 
1 10 2252 9  20,27 
2 10 1540 9  13,86 
3 10 1860 9  16,74 
4 10 5495 9  49,46 
5 10 5874 4  23,50 
6 8 1586 44 69,78  

 Długość ogólna wg średnic [m] 69,8 123,9 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,617 
 Masa prętów wg średnic [kg] 27,6 76,4 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 104,0 
 Masa całkowita [kg] 104 
 
Zbrojenie płyty schodów wkładkami fi 10 mm w rozstawie co 12cm - według schematycznych szkiców, 
które stanowią jedynie jego zarys. 
 
III. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – BELKI 
 
UWAGA! 
PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZYCH RYSUNKACH BELKI, KTÓRE PRZECHODZĄ PRZEZ 
WIENIEC, POSIADAJĄ SKRAJNE WKŁADKI ZBROJENIOWE DZIAŁAJĄCE JAKO ZBROJENIE 
WIEŃCA, KTÓRE NALEŻY ZAKOTWIĆ W WIENIEC NA ODCINKU MINIMUM 100CM – 
ZAKOŃCZYĆ JE WG ZAŁACZONYCH SZCZEGÓŁÓW PROJEKTOWYCH. 
 
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,06 
Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Stal zbrojeniowa strzemion  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W) 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
Poz. 3.1  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50 cm 
SZKIC BELKI 

A B C
0,35 3,40 0,35 6,55 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [46,800kN/m] 46,80 1,10  --  51,48 cała belka 
 : 51,18 1,10  56,30  

Schemat statyczny belki 
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3,75 6,90

A B C

56
,3

0

56
,3

0

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

38
,3

8

B

40
3,

47

C

15
7,

72

13,08

-251,92

220,92

-251,92

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 13,08 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,19 cm2. Przyjęto 220 o As = 6,28 cm2   ( = 0,39%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 13,08 kNm  <  MRd = 115,95 kNm     (11,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)162,88 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 140 mm na odcinku 84,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)162,88 kN  <  VRd3 = 250,80 kN     (64,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,89 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)229,01 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)2,29 mm  <  alim = 3750/200 = 18,75 mm     (12,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 148,08 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,298 mm  <  wlim = 0,3 mm     (99,2%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)251,92 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 620 o As1 = 18,85 cm2   ( = 1,17%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 220 o As2 = 6,28 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)251,92 kNm  <  MRd = 331,85 kNm     (75,9%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)229,01 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,227 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,7%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 220,92 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 220 o As2 = 6,28 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 620 o As1 = 18,85 cm2   ( = 1,17%) 
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Warunek nośności na zginanie:    MSd = 220,92 kNm  <  MRd = 331,85 kNm     (66,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 220,89 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 100 mm na odcinku 180,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 90,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części belki 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 220,89 kN  <  VRd3 = 351,13 kN     (62,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 200,84 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,198 mm  <  wlim = 0,3 mm     (66,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 22,71 mm  <  alim = 30,00 mm     (75,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 200,81 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,281 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,8%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C

50

35 340 35 655 35

1

1
220

220
2

2

620
3

3
620

220

6x14=848 x 32 = 256 18 x 10 = 180 9x10=9012 x 32 = 384

Nr3   420  l=502
502

Nr2   420  l=720
720

Nr1   420  l=1096
1096

Nr4   558  l=166

46

31

8

 
1-1

Nr 1

Nr 1

50

35

2-2

Nr 2
Nr 1

Nr 1
Nr 3

50

35

3-3

Nr 2
Nr 1

Nr 1

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 20 
1. 20 1096 4  43,84 
2. 20 720 4  28,80 
3. 20 502 4  20,08 
4. 8 166 55 91,30  

 Długość ogólna wg średnic [m] 91,3 92,8 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 36,1 228,8 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 264,9 
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 Masa całkowita [kg] 265 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 20mm: 
Pręty górne:  2 x fi 20, nad podporą B 6 fi 20 
Pręty dolne: 2 x fi 20, 6 fi 20 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.2  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,35 2,95 0,35 4,65 0,35 5,20 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [46,800kN/m] 46,80 1,00  --  46,80 cała belka 
 : 51,18 1,01  51,62  

 
Schemat statyczny belki 

3,30 5,00 5,55

A B C D

51
,6

2

51
,6
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

62
,1

3

B

21
9,

86

C

31
9,

05

D

11
3,

87

-76,02

37,39

-76,02

44,73

-162,99

125,60

-162,99

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 37,39 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As1 = 6,03 cm2   ( = 0,37%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 37,39 kNm  <  MRd = 112,05 kNm     (33,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)99,17 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 340 mm na całej długości przęsła 
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Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)99,17 kN  <  VRd1 = 112,17 kN     (88,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 37,08 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,70 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (4,2%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 98,33 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)76,02 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,62%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As2 = 6,03 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)76,02 kNm  <  MRd = 180,71 kNm     (42,1%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)75,37 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,139 mm  <  wlim = 0,3 mm     (46,4%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 44,73 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As1 = 6,03 cm2   ( = 0,37%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 44,73 kNm  <  MRd = 112,05 kNm     (39,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)137,41 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 180 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)137,41 kN  <  VRd3 = 235,10 kN     (58,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 44,35 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,129 mm  <  wlim = 0,3 mm     (42,9%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,33 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (9,3%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 136,24 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,287 mm  <  wlim = 0,3 mm     (95,5%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)162,99 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As1 = 12,06 cm2   ( = 0,74%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As2 = 6,03 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)162,99 kNm  <  MRd = 216,86 kNm     (75,2%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)161,61 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,6%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 125,60 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,62%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 125,60 kNm  <  MRd = 180,71 kNm     (69,5%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 163,57 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 96,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 163,57 kN  <  VRd3 = 293,87 kN     (55,7%) 
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SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 124,54 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,251 mm  <  wlim = 0,3 mm     (83,8%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,10 mm  <  alim = 5550/200 = 27,75 mm     (47,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 162,19 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,260 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,7%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

35 295 35 465 35 520 35

1

1
316

316
2

2

516
3

3
316

316
4

4

616
5

5
516

9 x 32,5 = 293 6x15=9022 x 17 = 374 8x12=96 13 x 32,5 = 423

Nr7   316  l=1194
1194

Nr6   316  l=348
348

Nr5   216  l=308
308

Nr4   316  l=400
400

Nr3   216  l=579
579

Nr1   316  l=354
354

Nr2   316  l=1079
1079

Nr8   618  l=16646

31

8

 
1-1

Nr 1

Nr 7
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2-2

Nr 2
Nr 1

Nr 5
Nr 7

50

35

3-3

Nr 2

Nr 7
50

35

4-4

Nr 3
Nr 2

Nr 4
Nr 7

50

35

5-5

Nr 3
Nr 2

Nr 6
Nr 7

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 16 
1. 16 354 3  10,62 
2. 16 1079 3  32,37 
3. 16 579 2  11,58 
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4. 16 400 3  12,00 
5. 16 308 2  6,16 
6. 16 348 3  10,44 
7. 16 1194 3  35,82 
8. 8 166 61 101,26  

 Długość ogólna wg średnic [m] 101,3 119,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 40,0 187,8 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 227,8 
 Masa całkowita [kg] 228 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  3 x fi 16, nad podporą B 5 fi 16, C 6 fi 16 
Pręty dolne: 3 x fi 16, 5 fi 16 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.3  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,25 3,00 0,35 6,55 0,35 3,00 0,25

 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  [(0,35m·0,50m)+((1,00m-

0,35m)·0,18m)·25,0kN/m3] 
7,30 1,10  --  8,03 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [46,800kN/m] 46,80 1,00  --  46,80 cała belka 
 : 54,10 1,01  54,83  

 
Schemat statyczny belki 

3,30 6,90 3,30

A B C D

54
,8

3

54
,8

3

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

35
,0

2

B

33
5,

08

C

33
5,

08

D

35
,0

2

-182,99

11,18

-182,99

143,32

-182,99

11,18

-182,99

 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,18 kNm 
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,20 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,25%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,18 kNm  <  MRd = 75,92 kNm     (14,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)136,33 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)136,33 kN  <  VRd3 = 234,08 kN     (58,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,03 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)180,55 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,68 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (10,2%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 134,51 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,282 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,9%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)182,99 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 520 o As = 15,71 cm2   ( = 0,97%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)182,99 kNm  <  MRd = 267,49 kNm     (68,4%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)180,55 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,0%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 143,32 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 7,83 cm2. Przyjęto 516 o As = 10,05 cm2   ( = 0,62%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 143,32 kNm  <  MRd = 180,63 kNm     (79,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)179,57 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach 
oraz co 180 mm w środku rozpiętości przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)179,57 kN  <  VRd3 = 319,21 kN     (56,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 141,41 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm     (96,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 23,46 mm  <  alim = 30,00 mm     (78,2%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 177,18 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,263 mm  <  wlim = 0,3 mm     (87,7%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)182,99 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 520 o As = 15,71 cm2   ( = 0,97%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)182,99 kNm  <  MRd = 267,49 kNm     (68,4%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)180,55 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,0%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,18 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,20 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,25%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,18 kNm  <  MRd = 75,92 kNm     (14,7%) 
Ścinanie: 
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Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 136,33 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 136,33 kN  <  VRd3 = 234,08 kN     (58,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,03 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)180,55 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,68 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (10,2%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 134,51 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,282 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,9%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

25 300 35 655 35 300 25

1

1
216

520
2

2

520
3

3
516

220
4

4

520
5

5
216

520

6x15=906 x 34 = 204 12x11=132 12x11=13222 x 17,5 = 385 6x15=906 x 34 = 204

Nr7   220  l=664
664

Nr4   320  l=458
458

Nr6   220  l=865
865

Nr1   216  l=348
348

Nr5   320  l=458
458

Nr3   316  l=707
707

Nr2   216  l=1038
1038

Nr8   738  l=166

46

31

8

 
1-1

Nr 1

Nr 5
Nr 7

50

35

2-2

Nr 3
Nr 2
Nr 1

Nr 5
Nr 7

50

35

3-3

Nr 3
Nr 2

Nr 6

50

35

4-4

Nr 3
Nr 2

Nr 4
Nr 6

50

35

5-5

Nr 2

Nr 4
Nr 6

50

35  
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Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 16 20 
1. 16 349 2  6,98  
2. 16 1039 2  20,78  
3. 16 707 3  21,21  
4. 20 458 3   13,74 
5. 20 458 3   13,74 
6. 20 865 2   17,30 
7. 20 664 2   13,28 
8. 8 166 73 121,18   

 Długość ogólna wg średnic [m] 121,2 49,0 58,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 47,9 77,3 143,3 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 268,5 
 Masa całkowita [kg] 269 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm i 20mm: 
Pręty górne:  2 x fi 20, nad podporą B i C 5 fi 20 
Pręty dolne: 2 x fi 16 i 5 x fi 16 
Strzemiona fi 8 
 
 
Poz. 3.4  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,50 2,75 0,35 6,55 0,35 2,75 0,50

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [32,090kN/m] 32,09 1,00  --  32,09 cała belka 
 : 36,47 1,01  36,91  

Schemat statyczny belki 

3,17 6,90 3,18

A B C D

36
,9

1

36
,9

1

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

19
,8

6

B

22
4,

66

C

22
4,

66

D

19
,8

6

5,34

-122,97

96,67

-122,97

5,34

-122,97
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 40 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,34 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 220 o As2 = 6,28 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As1 = 9,42 cm2   ( = 0,61%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,34 kNm  <  MRd = 161,53 kNm     (3,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)90,86 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 330 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)90,86 kN  <  VRd1 = 120,38 kN     (75,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,28 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)121,52 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,10 mm  <  alim = 3175/200 = 15,88 mm     (6,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 89,79 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)122,97 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 520 o As1 = 15,71 cm2   ( = 1,02%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As2 = 9,42 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)122,97 kNm  <  MRd = 254,30 kNm     (48,4%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)121,52 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,194 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,7%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 96,67 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As2 = 9,42 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 420 o As1 = 12,57 cm2   ( = 0,81%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 96,67 kNm  <  MRd = 209,41 kNm     (46,2%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)120,87 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 84,0 cm przy podporach 
oraz co 120 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)120,87 kN  <  VRd3 = 305,39 kN     (39,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 95,53 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,208 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,19 mm  <  alim = 30,00 mm     (44,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 119,44 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,155 mm  <  wlim = 0,3 mm     (51,8%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)122,97 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 520 o As1 = 15,71 cm2   ( = 1,02%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As2 = 9,42 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)122,97 kNm  <  MRd = 254,30 kNm     (48,4%) 
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SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)121,52 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,194 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,7%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,34 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As2 = 9,42 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 420 o As1 = 12,57 cm2   ( = 0,81%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,34 kNm  <  MRd = 209,41 kNm     (2,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 90,86 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 330 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 90,86 kN  <  VRd1 = 120,38 kN     (75,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,28 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)121,52 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,10 mm  <  alim = 3175/200 = 15,88 mm     (6,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 89,79 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

50 275 35 655 35 275 50

1

1
320

520
2

2

520
3

3
420

320
4

4

520
5

5
420

520

9 x 30,5 = 275 59 x 11 = 649 9 x 30,5 = 275

Nr8   220  l=662
662

Nr5   120  l=269
269

Nr7   220  l=863
863

Nr1   320  l=352
352

Nr6   120  l=1198
1198

Nr4   220  l=466
466

Nr3   220  l=466
466

Nr2   420  l=1043
1043

Nr9   808  l=15042

27

8

 
1-1

Nr 1

Nr 4
Nr 6
Nr 8

50

35

2-2

Nr 2

Nr 1

Nr 4
Nr 6

Nr 8

50

35
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Nr 2

Nr 6
Nr 7
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4-4

Nr 2

Nr 3
Nr 6
Nr 7

50

35

5-5

Nr 2

Nr 3
Nr 5
Nr 7

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 20 
1. 20 353 3  10,59 
2. 20 1043 4  41,72 
3. 20 466 2  9,32 
4. 20 466 2  9,32 
5. 20 269 1  2,69 
6. 20 1198 1  11,98 
7. 20 863 2  17,26 
8. 20 662 2  13,24 
9. 8 151 80 120,80  

 Długość ogólna wg średnic [m] 120,8 116,2 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 47,7 286,5 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 334,2 
 Masa całkowita [kg] 335 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 20mm: 
Pręty górne:  3 x fi 20, nad podporą B i C 5 fi 20 
Pręty dolne: 3 x fi 20, 4 x fi 20 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.5  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D E
0,25 3,00 0,35 6,55 0,35 3,00 0,25 1,90 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [37,240kN/m] 37,24 1,00  --  37,24 cała belka 
3.   Obciążenie ze ściany   [11,130kN/m] 11,13 1,00  --  11,13 przęsło C-D 
 : 52,75 1,01  53,19  

Schemat statyczny belki 

3,30 6,90 3,30 2,15

A B C D E

42
,0

6

42
,0

6
53

,1
9
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,1

9
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6
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

27
,2

4

B

25
5,

92

C

27
4,

29

D

96
,8

3

E

40
,6

6

-139,10

-9,80
8,82

-139,10

108,70

-144,11

11,02

-144,11

19,65

-9,80

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 40 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,82 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As1 = 6,03 cm2   ( = 0,39%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,82 kNm  <  MRd = 106,98 kNm     (8,2%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)104,19 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 330 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)104,19 kN  <  VRd1 = 113,97 kN     (91,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,73 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)137,64 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,52 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (9,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 103,10 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)139,10 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As1 = 12,06 cm2   ( = 0,78%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As2 = 4,02 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)139,10 kNm  <  MRd = 202,96 kNm     (68,5%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)137,64 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,284 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,7%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 108,70 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,65%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 108,70 kNm  <  MRd = 172,19 kNm     (63,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)138,47 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 140 mm na odcinku 84,0 cm przy podporach 
oraz co 330 mm w środku rozpiętości przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)138,47 kN  <  VRd3 = 241,03 kN     (57,4%) 
SGU: 
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Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 107,55 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,286 mm  <  wlim = 0,3 mm     (95,3%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18,19 mm  <  alim = 30,00 mm     (60,6%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 137,03 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,276 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,0%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)144,11 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 8,28 cm2. Przyjęto 616 o As = 12,06 cm2   ( = 0,78%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)144,11 kNm  <  MRd = 202,96 kNm     (71,0%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)142,65 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,295 mm  <  wlim = 0,3 mm     (98,4%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,02 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,10 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,02 kNm  <  MRd = 72,54 kNm     (15,2%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 119,15 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 330 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 119,15 kN  <  VRd3 = 210,90 kN     (56,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,96 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,78 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,92 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (5,6%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 118,07 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,267 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,2%) 
 
Podpora D: 
Zginanie: (przekrój f-f) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)9,80 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne (war. konstrukcyjny) As1 = 2,10 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)9,80 kNm  <  MRd = 72,54 kNm     (13,5%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,78 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Przęsło D - E: 
Zginanie: (przekrój g-g) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19,65 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,10 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,65 kNm  <  MRd = 72,54 kNm     (27,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 44,51 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 330 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 44,51 kN  <  VRd1 = 98,35 kN     (45,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 19,41 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,26 mm  <  alim = 2150/200 = 10,75 mm     (2,4%) 
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Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 44,09 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 
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7-7

Nr 2

Nr 8

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 16 
1. 16 1037 3  31,11 
2. 16 562 2  11,24 
3. 16 707 2  14,14 
4. 16 175 1  1,75 
5. 16 252 2  5,04 
6. 16 420 1  4,20 
7. 16 442 4  17,68 
8. 16 1062 2  21,24 
9. 16 646 2  12,92 
10. 8 151 60 90,60  

 Długość ogólna wg średnic [m] 90,6 119,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 35,8 188,4 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 224,2 
 Masa całkowita [kg] 225 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16, 3 x fi 16 nad podporą B i C 6 fi 16 
Pręty dolne: 2 x fi 16, 6 x fi 16 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.6  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 40cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,25 2,20 0,35 4,15 0,35 2,65 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,40m·25,0kN/m3] 
3,50 1,10  --  3,85 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [35,280kN/m] 35,28 1,00  --  35,28 cała belka 
3.   Obciążenie ze ściany   [11,130kN/m] 11,13 1,00  --  11,13 cała belka 
 : 49,91 1,01  50,26  

Schemat statyczny belki 
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A B C D

50
,2

6

50
,2

6

 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

69 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

34
,4

1

B
20

3,
00

C

21
4,

66

D

48
,0

2

-71,05

11,78

-71,05

53,20

-77,04

22,94

-77,04

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 40,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,78 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As1 = 4,02 cm2   ( = 0,32%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,78 kNm  <  MRd = 59,03 kNm     (19,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)82,45 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)82,45 kN  <  VRd1 = 96,06 kN     (85,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,69 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)70,55 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,51 mm  <  alim = 2500/200 = 12,50 mm     (4,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 81,87 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)71,05 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As2 = 4,02 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)71,05 kNm  <  MRd = 113,17 kNm     (62,8%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)70,55 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,252 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,1%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 53,20 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 53,20 kNm  <  MRd = 113,17 kNm     (47,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)105,62 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 75,0 cm przy podporach 
oraz co 270 mm w środku rozpiętości przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)105,62 kN  <  VRd3 = 184,43 kN     (57,3%) 
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SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 52,82 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,180 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,9%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,56 mm  <  alim = 4500/200 = 22,50 mm     (29,2%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 104,89 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,276 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,0%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)77,04 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,63%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As2 = 4,02 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)77,04 kNm  <  MRd = 113,17 kNm     (68,1%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)76,50 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,276 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,0%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 22,94 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As1 = 4,02 cm2   ( = 0,32%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,94 kNm  <  MRd = 59,03 kNm     (38,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 91,45 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 91,45 kN  <  VRd1 = 96,06 kN     (95,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 22,78 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,49 mm  <  alim = 2950/200 = 14,75 mm     (3,3%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 90,82 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 16 
1. 16 1016 4  40,64 
2. 16 467 2  9,34 
3. 16 300 2  6,00 
4. 16 304 2  6,08 
5. 8 147 41 60,27  

 Długość ogólna wg średnic [m] 60,3 62,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 23,8 98,0 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 121,8 
 Masa całkowita [kg] 122 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16, nad podporą B i C 4 fi 16 
Pręty dolne: 2 x fi 16, 4 fi 16 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.7. Belka żelbetowa pod schody o przekroju  25 x 30cm  
 
SZKIC BELKI 

A B
0,25 3,05 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,88 1,10  --  2,07 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [8,080kN/m] 8,08 1,00  --  8,08 cała belka 
3.   Obciążenie od schodów   [44,690kN/m] 44,69 1,00  --  44,69 przęsło A-B od 

1,60 do końca 
4.   Obciążenie od schodów   [30,370kN/m] 30,37 1,00  --  30,37 przęsło A-B od 

pocz. do 1,60 
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Schemat statyczny belki 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

72
,8

1

B

80
,3

665,39

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 65,39 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 6,70 cm2. Przyjęto 516 o As = 10,05 cm2   ( = 1,51%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 65,39 kNm  <  MRd = 90,92 kNm     (71,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)76,60 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach 
oraz co 190 mm w środku rozpiętości przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)76,60 kN  <  VRd3 = 113,72 kN     (67,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 65,13 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,5%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,94 mm  <  alim = 3325/200 = 16,62 mm     (89,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 76,32 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm     (96,1%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 
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Nr1   716  l=361
361
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Nr2   226  l=105

26

21

7

1-1

Nr 1

Nr 1

30

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
1. 16 361 7  25,27 
2. 6 106 22 23,32  

 Długość ogólna wg średnic [m] 23,4 25,3 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 5,2 39,9 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 45,1 
 Masa całkowita [kg] 46 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16,  
Pręty dolne: 5 x fi 16 
Strzemiona fi 6 
 
Poz. 3.8 Belka żelbetowa pod schody o przekroju  25 x 30cm  
 
SZKIC BELKI 

A B
0,25 3,05 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,88 1,10  --  2,07 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [12,740kN/m] 12,74 1,00  --  12,74 cała belka 
3.   Obciążenie od schodów   [39,000kN/m] 39,00 1,00  --  39,00 przęsło A-B od 

pocz. do 1,60 
Schemat statyczny belki 

3,32

1
A B

53
,8

1

53
,8

1
14

,8
1

14
,8

1

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 
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A

74
,4

4

B

42
,0

7

51,49

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 51,49 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 5,10 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 1,21%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 51,49 kNm  <  MRd = 76,16 kNm     (67,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 67,72 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 190 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 67,72 kN  <  VRd3 = 103,38 kN     (65,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 51,24 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,70 mm  <  alim = 3325/200 = 16,62 mm     (76,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 67,43 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,272 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,8%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B

30

25 305 35

1

1
416

216

5 x 11 = 55 13 x 19 = 247

Nr1   616  l=361
361

Nr2   196  l=105

26

21

7

1-1

Nr 1

Nr 1

30

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
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1. 16 361 6  21,66 
2. 6 106 19 20,14  

 Długość ogólna wg średnic [m] 20,2 21,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 4,5 34,2 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 38,7 
 Masa całkowita [kg] 39 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16,  
Pręty dolne: 4 x fi 16 
Strzemiona fi 6 
 
Poz. 3.9  Belka żelbetowa o przekroju  25 x 25cm  
SZKIC BELKI 

A B C D
0,25 2,70 0,35 2,70 0,35 2,70 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,25m·25,0kN/m3] 
1,56 1,10  --  1,72 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [14,700kN/m] 14,70 1,00  --  14,70 cała belka 
3.   Obciążenie z dachu 8,50 1,00  --  8,50 cała belka 
4.   Obciążenie ze ściany   [9,570kN/m] 9,57 1,00  --  9,57 cała belka 
 : 34,33 1,00  34,49  

 
Schemat statyczny belki 

3,00 3,05 3,00

A B C D

34
,4

9

34
,4

9

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

41
,2

3

B

11
4,

82

C

11
4,

82

D

41
,2

3

24,64

-31,51

8,59

-31,51

24,64

-31,51

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
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Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 24,64 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 1,49%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 24,64 kNm  <  MRd = 61,48 kNm     (40,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)56,20 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na odcinku 44,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 160 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)56,20 kN  <  VRd3 = 83,95 kN     (66,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 24,53 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,131 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,8%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,91 mm  <  alim = 3000/200 = 15,00 mm     (39,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 55,94 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,284 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,8%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)31,51 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 1,49%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As2 = 4,02 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)31,51 kNm  <  MRd = 61,48 kNm     (51,3%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)31,37 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,8%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,59 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 1,49%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,59 kNm  <  MRd = 61,48 kNm     (14,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 46,56 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 46,56 kN  <  VRd1 = 50,22 kN     (92,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,55 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,033 mm  <  wlim = 0,3 mm     (10,9%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,63 mm  <  alim = 3050/200 = 15,25 mm     (4,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 46,35 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)31,51 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 1,49%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 216 o As2 = 4,02 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)31,51 kNm  <  MRd = 61,48 kNm     (51,3%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)31,37 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,8%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 24,64 kNm 
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Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 1,49%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 24,64 kNm  <  MRd = 61,48 kNm     (40,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 56,20 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 110 mm na odcinku 44,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 160 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 56,20 kN  <  VRd3 = 83,95 kN     (66,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 24,53 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,131 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,8%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,91 mm  <  alim = 3000/200 = 15,00 mm     (39,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 55,94 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,284 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,8%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

25

25 270 35 270 35 270 25

1

1
416

216
2

2

416
3

3
416

216
4

4

416
5

5
416

216

4x11=4414 x 16 = 224 18 x 15 = 270 4x11=44 14 x 16 = 224

Nr3   216  l=224
224

Nr2   216  l=224
224

Nr1   616  l=926
926

Nr4   576  l=9521

21

7

 
1-1

Nr 1

Nr 1

25

25

2-2

Nr 1

Nr 1
Nr 3

25

25

3-3

Nr 1

Nr 1

25

25

4-4

Nr 1

Nr 1
Nr 2

25

25

5-5

Nr 1

Nr 1

25

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
1. 16 926 6  55,56 
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2. 16 224 2  4,48 
3. 16 224 2  4,48 
4. 6 96 57 54,72  

 Długość ogólna wg średnic [m] 54,8 64,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 12,2 101,9 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 114,1 
 Masa całkowita [kg] 115 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16, nad podporami 4 x fi 16 
Pręty dolne: 4 x fi 16 
Strzemiona fi 6 
 
Poz. 3.10  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 35cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C
0,35 3,05 0,25 3,05 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,35m·25,0kN/m3] 
3,06 1,10  --  3,37 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [40,670kN/m] 40,67 1,00  --  40,67 cała belka 
 : 43,73 1,01  44,04  

Schemat statyczny belki 

3,35 3,35

A B C

44
,0

4

44
,0

4

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

55
,3

2

B

18
4,

40

C

55
,3

234,75

-61,77

34,75

-61,77

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 35,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 34,75 kNm 
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Zbrojenie potrzebne As = 2,70 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,55%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 34,75 kNm  <  MRd = 74,55 kNm     (46,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)86,70 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)86,70 kN  <  VRd1 = 88,92 kN     (97,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 34,51 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,195 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,39 mm  <  alim = 3350/200 = 16,75 mm     (26,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 86,09 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)61,77 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,93 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,73%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)61,77 kNm  <  MRd = 96,96 kNm     (63,7%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)61,34 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,251 mm  <  wlim = 0,3 mm     (83,5%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 34,75 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 2,70 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 0,55%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 34,75 kNm  <  MRd = 74,55 kNm     (46,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 86,70 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 230 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 86,70 kN  <  VRd1 = 88,92 kN     (97,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 34,51 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,195 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,39 mm  <  alim = 3350/200 = 16,75 mm     (26,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 86,09 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C

35

35 305 25 305 35

1

1
316

216
2

2

416
3

3
316

216

13 x 23 = 299 13 x 23 = 299

Nr3   116  l=270
270

Nr2   116  l=148
148

Nr1   516  l=701
701
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Nr4   286  l=135

31

31

7

 
1-1

Nr 1

Nr 1
35

35

2-2

Nr 1

Nr 1
Nr 2
Nr 3

35

35

3-3

Nr 1

Nr 1

35

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
1. 16 701 5  35,05 
2. 16 148 1  1,48 
3. 16 270 1  2,70 
4. 6 136 28 38,08  

 Długość ogólna wg średnic [m] 38,1 39,3 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 8,5 62,0 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 70,5 
 Masa całkowita [kg] 71 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16, nad podporą B 4 fi 16 
Pręty dolne: 3 x fi 16 
 
Poz. 3.11  Belka żelbetowa o przekroju  25 x 30cm  
 
SZKIC BELKI 

A B
0,25 3,45 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,88 1,10  --  2,07 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [14,700kN/m] 14,70 1,00  --  14,70 cała belka 
3.   Obciążenie ze ściany   [11,130kN/m] 11,13 1,00  --  11,13 cała belka 
 : 27,71 1,01  27,90  

Schemat statyczny belki 

3,70

A B

27
,9

0

27
,9

0
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

51
,6

1

B

51
,6

147,74

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 47,74 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 4,69 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 1,21%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 47,74 kNm  <  MRd = 76,16 kNm     (62,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 48,12 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 48,12 kN  <  VRd1 = 59,61 kN     (80,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 47,42 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,9%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,23 mm  <  alim = 3700/200 = 18,50 mm     (82,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 47,80 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B

30

25 345 25

1

1
416

216

18 x 19 = 342

Nr1   616  l=391
391

Nr2   196  l=105

26

21

7

1-1

Nr 1

Nr 1

30

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
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1. 16 391 6  23,46 
2. 6 106 19 20,14  

 Długość ogólna wg średnic [m] 20,2 23,5 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 4,5 37,1 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 41,6 
 Masa całkowita [kg] 42 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16,  
Pręty dolne: 4 x fi 16 
 
Poz. 3.12  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,25 4,80 0,35 3,35 0,35 6,55 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [40,110kN/m] 40,11 1,00  --  40,11 cała belka 
 : 44,49 1,01  44,93  

 
 Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 
1.   Obciążenie z dachu   [22,450kN] 22,45 3,20 1,00  --  22,45 
2.   Obciążenie z dachu   [42,000kN] 42,00 12,35 1,00  --  42,00 

 
Schemat statyczny belki 

5,10 3,70 6,90

1 2
A

22
,4

5

B C

42
,0

0

D

44
,9

3

44
,9

3

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

10
6,

11

B

19
1,

33

C

32
7,

02

D

14
5,

36

-82,99

125,30

-82,99

-220,86

235,16

-220,86

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
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otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 125,30 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As2 = 9,42 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 420 o As1 = 12,57 cm2   ( = 0,78%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 125,30 kNm  <  MRd = 223,78 kNm     (56,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)137,61 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)137,61 kN  <  VRd3 = 234,08 kN     (58,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 124,23 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,210 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,39 mm  <  alim = 5100/200 = 25,50 mm     (40,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 136,42 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,290 mm  <  wlim = 0,3 mm     (96,6%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)82,99 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As1 = 9,42 cm2   ( = 0,58%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 420 o As2 = 12,57 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)82,99 kNm  <  MRd = 169,45 kNm     (49,0%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)82,23 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,200 mm  <  wlim = 0,3 mm     (66,6%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As2 = 9,42 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 420 o As1 = 12,57 cm2   ( = 0,78%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)112,52 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 180 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)112,52 kN  <  VRd1 = 122,77 kN     (91,6%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)219,03 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)4,40 mm  <  alim = 3700/200 = 18,50 mm     (23,8%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 111,49 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)220,86 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 520 o As1 = 15,71 cm2   ( = 0,97%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As2 = 9,42 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)220,86 kNm  <  MRd = 279,73 kNm     (79,0%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)219,03 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,278 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,8%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
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Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 235,16 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As2 = 9,42 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 520 o As1 = 15,71 cm2   ( = 0,97%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 235,16 kNm  <  MRd = 279,73 kNm     (84,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 198,78 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 100 mm na odcinku 170,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 90,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części belki 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 198,78 kN  <  VRd3 = 351,13 kN     (56,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 233,41 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,297 mm  <  wlim = 0,3 mm     (99,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 27,69 mm  <  alim = 30,00 mm     (92,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 197,08 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,289 mm  <  wlim = 0,3 mm     (96,5%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

25 480 35 335 35 655 35

1

1
420

320
2

2

520
3

3
420

220
4

4

520
5

5
520

320

6x15=9012 x 32,5 = 390 19 x 17,5 = 333 17x10=170 9x10=9012 x 32,5 = 390

Nr6   320  l=730
730

Nr3   120  l=720
720

Nr5   320  l=1024
1024

Nr1   420  l=534
534

Nr4   220  l=592
592

Nr2   420  l=1089
1089

Nr7   788  l=16646

31

8

 
1-1

Nr 1

Nr 6

50

35

2-2

Nr 2
Nr 1

Nr 4
Nr 6

50

35

3-3

Nr 2

Nr 4
Nr 5
Nr 6

50

35
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4-4

Nr 3
Nr 2

Nr 4
Nr 5

50

35

5-5

Nr 3
Nr 2

Nr 5

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 20 
1. 20 535 4  21,40 
2. 20 1089 4  43,56 
3. 20 720 1  7,20 
4. 20 592 2  11,84 
5. 20 1024 3  30,72 
6. 20 730 3  21,90 
7. 8 166 78 129,48  

 Długość ogólna wg średnic [m] 129,5 136,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 51,2 337,1 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 388,3 
 Masa całkowita [kg] 389 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 20mm: 
Pręty górne:  3 x fi20, nad podporą B i C 5 fi 20 
Pręty dolne: 4 x fi 20 i 5 fi 20 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.13  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm 
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,35 2,95 0,35 4,60 0,35 5,20 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [40,110kN/m] 40,11 1,00  --  40,11 cała belka 
 : 44,49 1,01  44,93  

 
 Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 
1.   Reakcja z dachu 42,00 10,25 1,00  --  42,00 
2.   Reakcja z dachu 42,00 6,70 1,00  --  42,00 

 
Schemat statyczny belki 
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3,30 4,95 5,55

1 2
A B

42
,0

0

C

42
,0

0

D

44
,9

3

44
,9

3

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

53
,2

7

B

19
5,

27

C
34

6,
88

D

10
8,

59

-68,83

31,59

-68,83

43,08

-180,62

131,23

-180,62

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,59 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 220 o As2 = 6,28 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As1 = 9,42 cm2   ( = 0,58%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,59 kNm  <  MRd = 169,45 kNm     (18,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)87,13 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 340 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)87,13 kN  <  VRd1 = 110,76 kN     (78,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 31,26 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,53 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (3,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 86,29 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)68,83 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As1 = 9,42 cm2   ( = 0,58%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As2 = 9,42 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)68,83 kNm  <  MRd = 169,45 kNm     (40,6%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)68,20 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,157 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,3%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 43,08 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 220 o As2 = 6,28 cm2 
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Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As1 = 9,42 cm2   ( = 0,58%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 43,08 kNm  <  MRd = 169,45 kNm     (25,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)156,25 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 130 mm na odcinku 91,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 180 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)156,25 kN  <  VRd3 = 270,10 kN     (57,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 42,72 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,070 mm  <  wlim = 0,3 mm     (23,5%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,77 mm  <  alim = 4950/200 = 24,75 mm     (7,2%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 155,10 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,281 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,8%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)180,62 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 520 o As1 = 15,71 cm2   ( = 0,97%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 320 o As2 = 9,42 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)180,62 kNm  <  MRd = 279,73 kNm     (64,6%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)179,25 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,226 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,3%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 131,23 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 320 o As2 = 9,42 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 420 o As1 = 12,57 cm2   ( = 0,78%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 131,23 kNm  <  MRd = 223,78 kNm     (58,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 174,90 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 174,90 kN  <  VRd3 = 319,21 kN     (54,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 130,17 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,221 mm  <  wlim = 0,3 mm     (73,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,59 mm  <  alim = 5550/200 = 27,75 mm     (41,7%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 173,51 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,252 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,1%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

35 295 35 460 35 520 35

1

1
320

220
2

2

320
3

3
320

220
4

4

520
5

5
420

120

9 x 32,5 = 293 7x13=9121 x 17,5 = 368 12x11=132 12 x 32 = 384

Nr8   220  l=1195
1195

Nr7   220  l=374
374

Nr6   120  l=324
324
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Nr5   120  l=778
778

Nr1   320  l=360
360

Nr4   220  l=396
396

Nr3   120  l=585
585

Nr2   320  l=1079
1079

Nr9   648  l=166

46

31

8
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Nr 1

Nr 8

50
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Nr 2
Nr 1

Nr 6
Nr 8

50
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3-3

Nr 2

Nr 8

50
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4-4

Nr 3
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Nr 4
Nr 5
Nr 8

50
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Nr 3
Nr 2
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Nr 8

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 20 
1. 20 360 3  10,80 
2. 20 1079 3  32,37 
3. 20 585 1  5,85 
4. 20 396 2  7,92 
5. 20 778 1  7,78 
6. 20 324 1  3,24 
7. 20 374 2  7,48 
8. 20 1195 2  23,90 
9. 8 166 64 106,24  

 Długość ogólna wg średnic [m] 106,3 99,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 42,0 245,1 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 287,1 
 Masa całkowita [kg] 288 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 20mm: 
Pręty górne:  2 x fi20 i 3 x fi20, nad podporą C 5 fi 20 
Pręty dolne: 3 x fi 20 i 4 fi 20 
Strzemiona fi 8 
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Poz. 3.14  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,35 3,00 0,35 6,55 0,35 3,00 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [42,420kN/m] 42,42 1,00  --  42,42 cała belka 
 : 46,80 1,01  47,24  

 
Schemat statyczny belki 

3,35 6,90 3,35

A B C D

47
,2

4

47
,2

4

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

32
,0

2

B

28
9,

20

C

28
9,

20

D

32
,0

2

10,85

-157,79

123,33

-157,79

10,85

-157,79

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,85 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,50%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,85 kNm  <  MRd = 146,95 kNm     (7,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)117,96 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 170 mm na odcinku 85,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)117,96 kN  <  VRd3 = 207,44 kN     (56,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,75 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)156,33 kNm 
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Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,45 mm  <  alim = 3350/200 = 16,75 mm     (8,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 116,87 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,271 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,3%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)157,79 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As1 = 12,06 cm2   ( = 0,74%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)157,79 kNm  <  MRd = 216,86 kNm     (72,8%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)156,33 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,248 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,6%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 123,33 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 416 o As2 = 8,04 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 616 o As1 = 12,06 cm2   ( = 0,74%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 123,33 kNm  <  MRd = 216,86 kNm     (56,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 154,70 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 130 mm na odcinku 91,0 cm przy podporach 
oraz co 180 mm w środku rozpiętości przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 154,70 kN  <  VRd3 = 271,27 kN     (57,0%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 122,19 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,190 mm  <  wlim = 0,3 mm     (63,4%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,46 mm  <  alim = 30,00 mm     (51,5%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 153,27 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,272 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,8%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)157,79 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 616 o As1 = 12,06 cm2   ( = 0,74%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As2 = 8,04 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)157,79 kNm  <  MRd = 216,86 kNm     (72,8%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)156,33 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,248 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,6%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,85 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,50%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,85 kNm  <  MRd = 146,95 kNm     (7,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 117,96 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 170 mm na odcinku 85,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 117,96 kN  <  VRd3 = 207,44 kN     (56,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,75 kNm 
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Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)156,33 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,45 mm  <  alim = 3350/200 = 16,75 mm     (8,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 116,87 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,271 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,3%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

35 300 35 655 35 300 35

1

1
416

616
2

2

616
3

3
616

416
4

4

616
5

5
416

316

5x17=857 x 30,5 = 214 7x13=91 7x13=9126 x 18 = 468 5x17=857 x 30,5 = 214

Nr9   316  l=658
658

Nr6   116  l=150
150

Nr8   316  l=859
859

Nr1   416  l=358
358

Nr7   116  l=1200
1200

Nr5   216  l=452
452

Nr4   216  l=452
452

Nr3   216  l=707
707

Nr2   416  l=1048
1048

Nr10   678  l=166

46

31

8

 
1-1

Nr 1

Nr 5
Nr 7
Nr 9

50

35

2-2

Nr 3
Nr 2

Nr 1

Nr 5
Nr 7

Nr 9

50

35

3-3

Nr 3
Nr 2

Nr 7
Nr 8

50

35

4-4

Nr 3
Nr 2

Nr 4
Nr 7
Nr 8

50

35

5-5

Nr 2

Nr 8

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

92 

Nr Średnica Długość Liczba RB500W 
 [mm] [cm] [szt.] 8 16 

1. 16 359 4  14,36 
2. 16 1049 4  41,96 
3. 16 707 2  14,14 
4. 16 452 2  9,04 
5. 16 452 2  9,04 
6. 16 150 1  1,50 
7. 16 1200 1  12,00 
8. 16 859 3  25,77 
9. 16 658 3  19,74 
10. 8 166 67 111,22  

 Długość ogólna wg średnic [m] 111,3 147,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 44,0 232,9 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 276,9 
 Masa całkowita [kg] 277 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  3 x fi16 i 4 x fi16, nad podporą B i C 6 fi 16 
Pręty dolne: 4 x fi 16 i 6 fi 16 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.15  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C D
0,50 2,85 0,35 6,55 0,35 2,85 0,50

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [27,510kN/m] 27,51 1,00  --  27,51 cała belka 
 : 31,89 1,01  32,33  

Schemat statyczny belki 

3,27 6,90 3,28

A B C D

32
,3

3

32
,3

3

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

20
,0

1

B

19
7,

40

C

19
7,

40

D

20
,0

1

6,19

-107,85

84,54

-107,85

6,19

-107,85

 
 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

93 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 40 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,19 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As1 = 6,03 cm2   ( = 0,39%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,19 kNm  <  MRd = 106,98 kNm     (5,8%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)80,21 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 330 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)80,21 kN  <  VRd1 = 110,06 kN     (72,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,11 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)106,39 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,31 mm  <  alim = 3275/200 = 16,38 mm     (8,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 79,12 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)107,85 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,65%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As2 = 6,03 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)107,85 kNm  <  MRd = 172,19 kNm     (62,6%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)106,39 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,282 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,1%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 84,54 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,65%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 84,54 kNm  <  MRd = 172,19 kNm     (49,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 105,87 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 100 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 105,87 kN  <  VRd1 = 110,06 kN     (96,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 83,40 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,56 mm  <  alim = 30,00 mm     (45,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 104,44 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)107,85 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 516 o As1 = 10,05 cm2   ( = 0,65%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As2 = 6,03 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)107,85 kNm  <  MRd = 172,19 kNm     (62,6%) 
SGU: 
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Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)106,39 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,282 mm  <  wlim = 0,3 mm     (94,1%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,19 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 316 o As2 = 6,03 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As1 = 8,04 cm2   ( = 0,52%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,19 kNm  <  MRd = 140,20 kNm     (4,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 80,21 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 330 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 80,21 kN  <  VRd1 = 110,06 kN     (72,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,11 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)106,39 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)1,31 mm  <  alim = 3275/200 = 16,38 mm     (8,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 79,12 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C D

50

50 285 35 655 35 285 50

1

1
316

516
2

2

516
3

3
516

316
4

4

516
5

5
416

516

9 x 31,5 = 284 65 x 10 = 650 9 x 31,5 = 284

Nr9   216  l=656
656

Nr6   116  l=235
235

Nr8   216  l=857
857

Nr1   316  l=356
356

Nr7   116  l=1199
1199

Nr5   216  l=450
450

Nr4   216  l=450
450

Nr3   116  l=707
707

Nr2   416  l=1046
1046

Nr10   868  l=15042

27

8

 
1-1

Nr 1

Nr 5
Nr 7
Nr 9

50

35

2-2

Nr 3
Nr 2

Nr 1

Nr 5
Nr 7

Nr 9

50

35

3-3

Nr 3
Nr 2

Nr 7
Nr 8

50

35
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4-4

Nr 3

Nr 2

Nr 4
Nr 7

Nr 8

50

35

5-5

Nr 2

Nr 4
Nr 6
Nr 8

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 16 
1. 16 357 3  10,71 
2. 16 1047 4  41,88 
3. 16 707 1  7,07 
4. 16 450 2  9,00 
5. 16 450 2  9,00 
6. 16 235 1  2,35 
7. 16 1199 1  11,99 
8. 16 857 2  17,14 
9. 16 656 2  13,12 
10. 8 151 86 129,86  

 Długość ogólna wg średnic [m] 129,9 122,3 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 51,3 193,0 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 244,3 
 Masa całkowita [kg] 245 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16 i 3 x fi 16, nad podporą B i C 5 fi 16 
Pręty dolne:3 x fi 16, 4 x fi 16 i 5 x fi 16 
Strzemiona fi 8 
 
Poz. 3.16  Belka żelbetowa o przekroju  35 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C
0,25 3,00 0,35 6,55 0,35

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,35m·0,50m·25,0kN/m3] 
4,38 1,10  --  4,82 cała belka 

2.   Obciążenie ze stropu   [40,950kN/m] 40,95 1,00  --  40,95 cała belka 
 : 45,33 1,01  45,77  

Schemat statyczny belki 

3,30 6,90

A B C

45
,7

7

45
,7

7
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

13
,5

7

B
32

4,
98

C

12
8,

27

2,01

-204,41

179,76

-204,41

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 35,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 50 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 2,01 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,04 cm2. Przyjęto 220 o As = 6,28 cm2   ( = 0,42%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,01 kNm  <  MRd = 108,03 kNm     (1,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)129,45 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 320 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)129,45 kN  <  VRd3 = 218,88 kN     (59,1%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,99 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)202,46 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)2,47 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (15,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 128,21 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,293 mm  <  wlim = 0,3 mm     (97,6%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)204,41 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 620 o As1 = 18,85 cm2   ( = 1,25%) 
Przyjęto indywidualnie dołem 220 o As2 = 6,28 cm2 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)204,41 kNm  <  MRd = 288,28 kNm     (70,9%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)202,46 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,285 mm  <  wlim = 0,3 mm     (95,0%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 179,76 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 220 o As2 = 6,28 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 620 o As1 = 18,85 cm2   ( = 1,25%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 179,76 kNm  <  MRd = 288,28 kNm     (62,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 179,52 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 100 mm na odcinku 140,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 320 mm na pozostałej części belki 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

97 

 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 179,52 kN  <  VRd3 = 328,33 kN     (54,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 178,04 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,249 mm  <  wlim = 0,3 mm     (83,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 24,39 mm  <  alim = 30,00 mm     (81,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 177,80 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm     (95,9%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C

50

25 300 35 655 35

1

1
220

620
2

2

620
3

3
620

220

6x15=907 x 30 = 210 14 x 10 = 140 8x10=8014 x 31 = 434

Nr4   220  l=1055
104022

Nr3   420  l=551
53522

Nr2   420  l=717
717

Nr1   220  l=1040
1040

Nr5   518  l=142

40

25

8

 
1-1

Nr 1

Nr 3
Nr 4

50

35

2-2

Nr 2
Nr 1

Nr 3
Nr 4

50

35

3-3

Nr 2
Nr 1

Nr 4

50

35  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 8 20 
1. 20 1040 2  20,80 
2. 20 717 4  28,68 
3. 20 551 4  22,04 
4. 20 1055 2  21,10 
5. 8 142 51 72,42  

 Długość ogólna wg średnic [m] 72,5 92,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 28,6 228,6 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 257,2 
 Masa całkowita [kg] 258 
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Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 20mm: 
Pręty górne:  2 x fi 20, nad podporą B 6 fi 20 
Pręty dolne: 2 x fi 20 i 6 fi 20 
 
Poz. 3.17  Belka żelbetowa o przekroju  25 x 30cm  
 
SZKIC BELKI 

A B
0,25 2,55 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,30m·25,0kN/m3] 
1,88 1,10  --  2,07 cała belka 

2.   Obciążenie od stropu   [25,200kN/m] 25,20 1,00  --  25,20 cała belka 
 : 27,08 1,01  27,27  

 
 Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 
1.   Reakcja z dachu   [42,000kN] 42,00 2,30 1,00  --  42,00 

 
Schemat statyczny belki 

2,80

1
A

42
,0

0

B

27
,2

7

27
,2

7

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

43
,8

0

B

74
,5

535,18

 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 35,18 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As1 = 6,03 cm2   ( = 0,91%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 35,18 kNm  <  MRd = 59,69 kNm     (58,9%) 
Ścinanie: 
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Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)71,14 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 100 mm na odcinku 50,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 190 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)71,14 kN  <  VRd3 = 113,72 kN     (62,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 35,00 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,226 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,3%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,69 mm  <  alim = 2800/200 = 14,00 mm     (47,8%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 70,90 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,249 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,9%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B

30

25 255 25

1

1
316

216

5 x 10 = 5011 x 18,5 = 204

Nr1   516  l=301
301

Nr2   176  l=105

26

21

7

1-1

Nr 1

Nr 1

30

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
1. 16 301 5  15,05 
2. 6 106 17 18,02  

 Długość ogólna wg średnic [m] 18,1 15,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 4,0 23,8 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 27,8 
 Masa całkowita [kg] 28 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16,  
Pręty dolne: 3 x fi 16 
 
Poz. 3.18  Belka żelbetowa o przekroju  25 x 50cm  
 
SZKIC BELKI 
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A B
0,25 5,20 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,50m·25,0kN/m3] 
3,13 1,10  --  3,44 cała belka 

2.   Obciążenie od stropu   [25,200kN/m] 25,20 1,00  --  25,20 cała belka 
 : 28,33 1,01  28,64  

 
 Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 
1.   Reakcja z dachu   [42,000kN] 42,00 2,30 1,00  --  42,00 

 
Schemat statyczny belki 

5,45

1
A

42
,0

0

B

28
,6

4

28
,6

4
 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

10
1,

36

B

96
,7

4161,59

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 161,59 kNm 
Przyjęto indywidualnie górą 216 o As2 = 4,02 cm2 
Przyjęto indywidualnie dołem 520 o As1 = 15,71 cm2   ( = 1,35%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 161,59 kNm  <  MRd = 271,46 kNm     (59,5%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 97,78 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 140 mm na odcinku 84,0 cm przy podporach 
oraz co 340 mm w środku rozpiętości przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 97,78 kN  <  VRd3 = 141,69 kN     (69,0%) 
SGU: 
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Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 160,44 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,177 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,12 mm  <  alim = 5450/200 = 27,25 mm     (59,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 96,97 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,272 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,6%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B

50

25 520 25

1

1
520

216

6 x 14 = 84 6 x 14 = 8411 x 32 = 352

Nr2   216  l=566
566

Nr1   520  l=566
566

Nr3   246  l=145

46

21

7

1-1

Nr 1

Nr 2

50

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 20 16 
1. 20 566 5  28,30  
2. 16 566 2   11,32 
3. 6 145 24 34,80   

 Długość ogólna wg średnic [m] 34,8 28,4 11,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 2,466 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 7,7 70,0 18,0 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 95,7 
 Masa całkowita [kg] 96 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm i 20mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16 
Pręty dolne: 5 x fi 20 
 
 
Poz. 3.19  Belka żelbetowa o przekroju  25 x 40cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C
0,25 4,70 0,25 5,20 0,25
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OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,40m·25,0kN/m3] 
2,50 1,10  --  2,75 cała belka 

2.   Obciążenie od stropu   [25,200kN/m] 25,20 1,00  --  25,20 przęsło B-C 
3.   Obciążenie od stropu    [37,800kN/m] 37,80 1,00  --  37,80 przęsło A-B od 

1,85 do końca 
4.   Obciążenie od stropu   [20,370kN/m] 20,37 1,00  --  20,37 przęsło A-B od 

pocz. do 1,85 
Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 
1.   Reakcja z dachu   [42,000kN] 42,00 3,60 1,00  --  42,00 
2.   Reakcja z dachu   [25,000kN] 25,00 7,25 1,00  --  25,00 

 
Schemat statyczny belki 

4,95 5,45

1 2 3
A

42
,0

0

B

25
,0

0

C

23
,1

2

23
,1

2
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5
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,5

5
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5
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,9
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

55
,7

4

B

26
7,

53

C

62
,3

566,25

-135,91

69,55

-135,91

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 40,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 66,25 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 4,60 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,88%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 66,25 kNm  <  MRd = 109,94 kNm     (60,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)147,49 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 70 mm na odcinku 112,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)147,49 kN  <  VRd3 = 222,30 kN     (66,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 65,88 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,201 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,05 mm  <  alim = 4950/200 = 24,75 mm     (56,8%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 146,73 kN 
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Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,279 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)135,91 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 10,38 cm2. Przyjęto 420 o As = 12,57 cm2   ( = 1,38%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)135,91 kNm  <  MRd = 158,69 kNm     (85,6%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)135,06 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,240 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,9%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 69,55 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 4,85 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   ( = 0,88%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 69,55 kNm  <  MRd = 109,94 kNm     (63,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 111,48 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 90 mm na odcinku 153,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 270 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 111,48 kN  <  VRd3 = 172,90 kN     (64,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 69,00 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,211 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,5%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,17 mm  <  alim = 5450/200 = 27,25 mm     (59,3%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 110,68 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,262 mm  <  wlim = 0,3 mm     (87,4%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B C

40

25 470 25 520 25

1

1
416

220
2

2

420
3

3
416

220

16x7=11214 x 25,5 = 357 17 x 9 = 153 14 x 26 = 364

Nr3   220  l=1061
1061

Nr2   220  l=219
219

Nr1   416  l=1061
1061

Nr4   636  l=125

36

21

7
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1-1

Nr 1

Nr 3

40

25

2-2

Nr 1

Nr 2
Nr 3

40

25

3-3

Nr 1

Nr 3

40

25  
 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 20 
1. 16 1061 4  42,44  
2. 20 219 2   4,38 
3. 20 1061 2   21,22 
4. 6 125 63 78,75   

 Długość ogólna wg średnic [m] 78,8 42,5 25,7 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 2,466 
 Masa prętów wg średnic [kg] 17,5 67,1 63,4 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 148,0 
 Masa całkowita [kg] 148 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm i 20mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16, nad podporą B 4 fi 20 
Pręty dolne: 4 x fi 16 
 
Poz. 3.20  Belka żelbetowa o przekroju  25 x 25cm  
 
SZKIC BELKI 

A B C
0,25 0,90 0,25 2,90 0,25

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,25m·25,0kN/m3] 
1,56 1,10  --  1,72 cała belka 

2.   Obciążenie od stropu   [27,720kN/m] 27,72 1,00  --  27,72 cała belka 
 : 29,28 1,01  29,44  

Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 
1.   Reakcja z dachu   [42,000kN] 25,00 1,20 1,00  --  25,00 

 
Schemat statyczny belki 

1,15 3,15

1
A B

25
,0

0

C

29
,4

4

29
,4

4
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

10
,0

2 B
12

3,
68

C

37
,9

1

-30,99

24,41

-30,99

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Zbrojenie dolne w przęśle nie jest obliczeniowo potrzebne 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)40,19 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)40,19 kN  <  VRd1 = 50,22 kN     (80,0%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)30,84 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,87 mm  <  alim = 1150/200 = 5,75 mm     (15,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 39,99 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)30,99 kNm 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,74 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 1,12%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)30,99 kNm  <  MRd = 47,02 kNm     (65,9%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)30,84 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,252 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,1%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 24,41 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 2,89 cm2. Przyjęto 316 o As = 6,03 cm2   ( = 1,12%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 24,41 kNm  <  MRd = 47,02 kNm     (51,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 76,13 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 80 mm na odcinku 40,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 160 mm na pozostałej części przęsła 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 76,13 kN  <  VRd3 = 115,43 kN     (66,0%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 24,29 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,196 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,3%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,39 mm  <  alim = 3150/200 = 15,75 mm     (59,6%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 75,86 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,276 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,2%) 
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SZKIC ZBROJENIA: 

A B C

25

25 90 25 290 25

1

1
216

316
2

2

316
3

3
316

216

6 x 15 = 90 5x8=40 16 x 15,5 = 248

Nr3   116  l=213
213

Nr2   116  l=339
339

Nr1   416  l=451
451

Nr4   296  l=95

21

21

7

 
1-1

Nr 1

Nr 1
Nr 3

25

25

2-2

Nr 2
Nr 1

Nr 1
Nr 3

25

25

3-3

Nr 2
Nr 1

Nr 1

25
25  

 
Wykaz zbrojenia 

    Długość ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm] [szt.] 6 16 
1. 16 451 4  18,04 
2. 16 339 1  3,39 
3. 16 213 1  2,13 
4. 6 96 29 27,84  

 Długość ogólna wg średnic [m] 27,9 23,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 6,2 37,2 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 43,4 
 Masa całkowita [kg] 44 
 
Przyjęto : 
Zbrojenie belki wkładkami 16mm: 
Pręty górne:  2 x fi 16, nad podporą B 3 fi 16 
Pręty dolne: 3 x fi 16 
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IV. KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE – ŁAWY 
Poz. 4.1  Ława fundamentowa zewnętrzna 
Zestawienie obciążeń: 

Lp. Obciążenie 
Ciężar 

konstrukcji Obc. char. rozpiętość/ 
wysokość 

przekrój/  
grubośc γf  Obc. obl.max 

[kN/m3] [kN/m] m cm   [kN/m] 
1 Reakcja z dachu   14,00     1,00 14,00 
2 Wieniec żelbetowy x 3 24,00 9,00 2,00 25x25 1,30 11,70 
3 Strop żelbetowy x2 25,00 45,50 3,50 18,00 1,20 54,60 
4 Ściana murowana 18,00 27,00 6,00 25,00 1,20 32,40 
5 Ściana fundamentowa 24,00 4,20 0,70 25,00 1,20 5,04 
6 Ława fundamentowa 24,00 4,32 0,60 60x30 1,20 5,18 

RAZEM             122,92 
 
Pdop=0,20MPa 
Obliczenie szerokości ławy 

m
MPa

mkNb 61,0
20,0

/92,122
  - przyjęto szerokość ławy fundamentowej b=0,75m=75cm 

 

MPaPdopMPa
mx
mkN 20,0163,0

75,000,1
/92,122


 

 
Poz. 4.2  Ława fundamentowa wewnętrzna 
Zestawienie obciążeń: 

Lp. Obciążenie 
Ciężar Obc. char. rozpiętość/ 

wysokość 
przekrój/  
grubość γf  Obc. obl.max 

[kN/m3] [kN/m] m cm   [kN/m] 
1 Reakcja od dachu   6,50     1,00 6,50 
2 Wieniec żelbetowy x 3 24,00 9,00 2,00 25x25 1,30 11,70 
3 Strop żelbetowy x 2 24,00 65,15 6,55 15,00 1,21 83,03 
4 Ściana murowana 18,00 27,00 6,50 25,00 1,20 32,40 
5 Ściana fundamentowa 24,00 6,00 0,90 25,00 1,20 7,20 
6 Ława fundamentowa 24,00 4,32 0,60 60x30 1,20 5,18 

RAZEM             146,02 
 
Pdop=0,20MPa 
Obliczenie szerokości ławy 

m
MPa

mkNb 73,0
20,0

/02,146
  - przyjęto szerokość ławy fundamentowej b=0,8m=80cm 

 

MPaPdopMPa
mx

mkN 20,0182,0
8,000,1

/02,146
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Poz. 4.3  Stopa fundamentowa SF1 
 

  

0,
30

0,
30

H
=0

,6
0  

1 2

34
0,350,13 0,13

0,45 0,60 0,45
B = 1,50

0,
13

0,
35

0,
13

0,
45

0,
60

0,
45

L 
= 

1,
50

V = 0,78 m3
 

 
Opis fundamentu : 
Typ:  stopa schodkowa 
Wymiary: 
  B = 1,50 m  L = 1,50 m  H = 0,60 m  w = 0,30 m 
  Bg = 0,60 m  Lg = 0,60 m  Bt = 0,45 m  Lt = 0,45 m 
  Bs = 0,35 m  Ls = 0,35 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
  D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
  brak wody gruntowej w zasypce 
 
Opis podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00
0,40
1,20

6,00

Pyły piaszczyste
Piaski pylaste

Pyły

z

 
 
N nazwa gruntu h [m] nawodni o

(n) f,min f,max u
(r) [o] cu

(r) M0 [kPa] M [kPa] 
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r ona [t/m3] [kPa] 
1 Pyły piaszczyste 0,40 nie 2,05 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 
2 Piaski pylaste 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961 
3 Pyły 4,80 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Materiały : 
Zasypka: 
  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Beton: 
  klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
  ciężar objętościowy:  24,00 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 = 85 mm 
 
Założenia obliczeniowe : 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1866,0 kN 
  Nr = 682,9 kN   <  m·QfN = 1511,4 kN  (45,2%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 250,3 kN 
  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 180,2 kN  (0,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 501,07 kNm 
  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 360,8 kNm  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,56 cm, wtórne  s''= 0,05 cm, całkowite s = 0,62 cm 
  s = 0,62 cm   <  sdop = 1,00 cm  (61,6%) 
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OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 
   
Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Pole powierzchni wielokąta A = 0,31 m2 
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 93,9 kN 
  Nośność na przebicie NRd = 141,3 kN 
  NSd = 93,9 kN   <  NRd = 141,3 kN  (66,5%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
Wzdłuż boku B: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 6,01 cm2 
  Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 12 mm  o As = 9,05 cm2 
Wzdłuż boku L: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 6,01 cm2 
  Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 12 mm o As = 9,05 cm2 
   

Nr2 Nr1

30
30

60

Nr1 Nr2

N
r2

   
8 

12
 c

o 
18

,5
  l

=1
33

13
3

10
7x

18
,5

10
,5

Nr1   812 co 18,5  l=133
133

10 7x18,5 10,5
12,5 35 12,5

45 60 45
150

12
,5

35
12

,5
45

60
45

15
0

 
 
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 

    Długość 
ogólna [m] 

Nr Średnica Długość Liczba RB500W 
 [mm] [cm]  12 

1 12 133 8 10,64 
2 12 133 8 10,64 

 Długość ogólna wg średnic [m] 21,3 
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 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 
 Masa prętów wg średnic [kg] 18,9 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 18,9 
 Masa całkowita [kg] 19 
 
Poz. 4.4  Stopa fundamentowa SF2 
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Opis fundamentu : 
Typ:  stopa schodkowa 
Wymiary: 
  B = 2,00 m  L = 2,00 m  H = 0,60 m  w = 0,30 m 
  Bg = 1,00 m  Lg = 1,00 m  Bt = 0,50 m  Lt = 0,50 m 
  Bs = 0,35 m  Ls = 0,35 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
  D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
  brak wody gruntowej w zasypce 
 
Opis podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00
0,40
1,20

6,00

Pyły piaszczyste
Piaski pylaste

Pyły

z
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N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

o
(n) 

[t/m3] 
f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 [kPa] M [kPa] 

1 Pyły piaszczyste 0,40 nie 2,05 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 
2 Piaski pylaste 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961 
3 Pyły 4,80 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe 1314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Materiały : 
Zasypka: 
  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Beton: 
  klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
  ciężar objętościowy:  24,00 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 = 85 mm 
 
Założenia obliczeniowe : 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 3343,9 kN 
  Nr = 1431,0 kN   <  m·QfN = 2708,6 kN  (52,8%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 514,6 kN 
  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 370,5 kN  (0,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 1404,48 kNm 
  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 1011,2 kNm  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,92 cm, wtórne  s''= 0,07 cm, całkowite s = 0,99 cm 
  s = 0,99 cm   <  sdop = 1,00 cm  (99,5%) 
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OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 
   
Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Pole powierzchni wielokąta A = 0,51 m2 
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 181,0 kN 
  Nośność na przebicie NRd = 211,6 kN 
  NSd = 181,0 kN   <  NRd = 211,6 kN  (85,5%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
Wzdłuż boku B: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 14,49 cm2 
  Przyjęto 13 prętów 12 mm  o As = 14,70 cm2 
Wzdłuż boku L: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 14,49 cm2 
  Przyjęto 13 prętów 12 mm o As = 14,70 cm2 
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 
    Długość 

ogólna [m] 
Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

 [mm] [cm]  12 
1 12 183 13 23,79 
2 12 183 13 23,79 

 Długość ogólna wg średnic [m] 47,6 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 
 Masa prętów wg średnic [kg] 42,3 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 42,3 
 Masa całkowita [kg] 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usługi Projektowo - Budowlane inż. Eugeniusz KURPAS 
44-177 Paniówki,  ul. Osiedle nr 6  CHUDÓW 
tel. kom. 0 605 43 57 56 / tel. (32) 2357201 / fax. tel. (32) 3300907 
 

Inwestor: „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” Lucjan BOCZEK 
 

115  

OBLICZENIA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED 
WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  

z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 47C 
 
I. Warunki deformacji terenu 
Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno-górniczych: 
- planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym „Ornontowice I” JSW S.A. 
KWK „Budryk”: 
- prognozowane wartości parametrów deformacji terenu związanych z planowaną 
eksploatacją górniczą w Strategii Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK 
„Budryk” do 2030r.: Emax≤6,0mm/m, Tmax≤10,0mm/m, Rmin>6,0km, Wmax≤4,6m, 
- prognozowane wpływy eksploatacji górniczej projektowanej w ww. okresie nie przekroczą 
III (trzeciej) kategorii, 
- projektowana eksploatacja górnicza JSW S.A. KWK „Budryk” może powodować okresowe 
zmiany warunków wodnych. 
- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego od eksploatacji KWK 
„Budryk” wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o wartości a<80mm/s2, które 
zgodnie ze skalą GSI-GSW będą oddziaływały na obiekt w „0” stopniu, 
Ponadto KWK „Budryk” informuje, że w rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość 
występują udokumentowane bilansowe zasoby węgla kamiennego, których wydobycie 
przewidziano po 2030r.. 
Powyższe informacje wydane przez wg stanu wiedzy na dzień 24.01.2014r.  
 
II. Zastosowane zabezpieczenia 
Jako zasadniczą formę zabezpieczenia budynku przyjmuje się zbrojenie ław 
fundamentowych, ściągów żelbetowych oraz trzpieni żelbetowych połączonych razem z 
wieńcami tworząc nieodkształcalny układ żelbetowy.  

Ponadto budynek będzie posiadał następujące zabezpieczenia: 
a) chudy beton 10cm, 
b) warstwa poślizgowa 2 x papa, 
c) podsypka piaskowa 40cm,  
d) ławy fundamentowe zbrojone 1020 lub 1220 wg rysunku, zgodnie z poniższymi 

obliczeniami. 
e) ściągi żelbetowe zbrojone 620 wg rysunku, 
f) w poziomie stropów i dachu, po obwodzie dachu wieniec 418 na ścianach 

zewnętrznych i wewnętrznych, 
g) na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych wieniec żelbetowy 418, 
h) trzpienie żelbetowe zbrojone 4-816 wg rysunku, 
i) nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe związane z wieńcem i wylewane razem  

ze stropem, 
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j) w stropach gęstożebrowych i prefabrykowanych dodatkowe zbrojenie płyty górnej 
siatką  10 – 15x15cm, 

k) elementy drobnowymiarowe do wznoszenia ścian o wytrzymałości 10MPa na 
zaprawie 3MPa, 

l) drenaż opasowy. 
 

III. Stosowane materiały 
 stal okrągła AII lub AIIIN  
 beton żwirowy B20 kg/cm2 przy użyciu cementu portlandzkiego  ,,350”. 

 
IV. Obliczenie ciągnienia na ławie fundamentowej metodą odkształceń plastycznych 
a) dane – pełzanie gruntu E = 6mm/m. 
grunt (podsypka pod ławą piasek luźny średnio - ziarnisty moduł ściśliwości B = 150kg/cm2. 
Wykonanie podsypki bardzo starannie. 
Kąt tarcia wewnętrznego  30° 
Spoistość c = 0,1kg/cm2 
Ciśnienie fundamentu na grunt 1,96kg/cm2 
Współczynnik f =  0,42 dla piaskowej podsypki. 
Moduł ściśliwości E = 70kg/cm2 

n – współczynnik  tarcia po gruncie n = 1,9 
      współczynnik bezpieczeństwa      = 1,3 
b) współczynnik gruntowy 

          
Wn =  x E  

= 1,96 x 70 x 0,006 x 1 = 1,96 x 0,42 = 
 x f + c 1,91 x 0,42 + 0,1 0,90 

  = 0,466 x 1,96 = 0,912         
       c) obciążenie jednostkowe zastępcze poziomu (ława podłużna)  

    P. 0 K x ( x f +c) = 0,912 x 0,9 x 1,91 x 0,42 + 0,1 = 
 

  = 1 x 0,912 x 0,902 = 0,823 kG/cm2   
IV. Ława zewnętrzna nośna prostopadła do stropu 

      P. dla ławy A   = 15,60 - 0,45 = 15,15 m      P. dla ławy B   = 15,60 - 2,90 - 0,45 = 12,25 m 
  P. dla ławy C   = 15,60 - 5,45 - 0,45 = 9,70 m 
  P. dla ławy D   = 15,60 - 7,30 - 0,45 = 7,85 m 
  P. dla ławy E   = 15,60 - 9,80 - 0,45 = 5,35 m 
  P. dla ławy F   = 15,60 - 13,10 - 0,45 = 2,05 m 
  

P.A = 2,00 x 15,15 x 0,912 = 0,89       31,2 
      

P.B = 2,00 x 12,25 x 0,912 = 0,72       31,2 
      

P.C = 2,00 x 9,70 x 0,912 = 0,57       31,2 
      

P.D = 2,00 x 7,85 x 0,912 = 0,46       31,2 
      

P.E = 2,00 x 5,35 x 0,912 = 0,31       31,2 
      P.F = 2,00 x 2,05 x 0,912 = 0,12 
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31,2 
      P. dla ławy podłużnej = 

   
0,82 t/m2 

    P. dla ławy A   = 
   

0,89 t/m2 
    P. dla ławy B   = 

   
0,72 t/m2 

    P. dla ławy C   = 
   

0,57 t/m2 
    P. dla ławy D   = 

   
0,46 t/m3 

    P. dla ławy E   = 
   

0,31 t/m4 
    P. dla ławy F   = 

   
0,12 t/m5 

    Ciągnienie dla ławy A - F z lewej i prawej strony: 
       Z lewej: 

             P. dla ławy 
podłużnej = 0,82 x 0,60 x 31,20 =   15,41 t 

   P.A = 0,89 x 0,60 x 31,20 x 1,15 = 19,08 t 
   P.B = 0,72 x 0,60 x 31,20 x 1,15 = 15,42 t 
   P.C = 0,57 x 0,60 x 31,20 x 1,15 = 12,21 t 
   P.D = 0,46 x 0,60 x 31,20 x 1,15 = 9,88 t 
   P.E = 0,31 x 0,60 x 31,20 x 1,15 = 6,74 t 
   P.F = 0,12 x 0,60 x 31,20 x 1,15 = 2,58 t 
   

       
Razem: 81,33 t 

   Z prawej: 
             P. dla ławy 

podłużnej = 0,82 x 0,60 x 14,70   = 7,26 t 

   P.A = 0,89 x 0,60 x 14,70 x 1,15 = 8,99 t 
   P.B = 0,72 x 0,60 x 14,70 x 1,15 = 7,27 t 
   P.C = 0,57 x 0,60 x 14,70 x 1,15 = 5,75 t 
   P.D = 0,46 x 0,60 x 14,70 x 1,15 = 4,66 t 
   P.E = 0,31 x 0,60 x 14,70 x 1,15 = 3,17 t 
   P.F = 0,12 x 0,60 x 14,70 x 1,15 = 1,22 t 
   

       
Razem: 38,32 t 

   
Średnia = 

81,33 + 38,32 
= 59,82         2 

        
Fa = 59,82 = 28,49           2,1 

           

przyjęto 1020   Fa =  31,42 cm2  
–  wymagane zbrojenie strzemiona 6 co 30cm  
Ława zewnętrzna podłużna 1020 
Ława zewnętrzna poprzeczna 1020 
Ława wewnętrzna podłużna 1220 
Ława wewnętrzna poprzeczna 1220 
Ściągi żelbetowe 620 
 

UWAGA! Obliczeń dokonano dla stali AI. W wypadku innej stali kierownik budowy  
w porozumieniu z projektantem dokona korekty średnicy lub ilości prętów tak, aby zachować 
nośność ław.  
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WYTYCZNE DO INSTALACJI 
 

do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  
z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 47C 

 
Budynek posiadać będzie następujące instalacje wewnętrzne i przyłącza instalacji: 
 
1. Zaopatrzenie w wodę 
Woda z sieci wodociągowej będzie doprowadzona do budynku poprzez przyłącze 
wodociągowe zgodnie z załączonymi warunkami właściciela sieci – objęte odrębnym 
opracowaniem projektowym. Na przyłączu zamontować zasuwę, umożliwiającą odcięcie 
budynku od sieci wodociągowej. Projekt przyłącza nie jest przedmiotem niniejszej 
dokumentacji i wymaga odrębnej indywidualnej dokumentacji uzgodnionej z dostawcą wody. 

Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu technicznym. Woda poprzez wewnętrzną 
instalację wodociągową zostanie doprowadzona do budynku, następnie rozprowadzona 
zostanie po budynku. Po wybudowaniu sieci wodociągowej przyłącze wodociągowe zostanie 
włączone w miejsce hydrofora. Rozwiązanie wewnętrznej instalacji wodociągowej jest 
niezależne od sposobu zasilania w wodę. Przewody – piony i podejścia do przyborów 
sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek PCV kielichowych lub polipropylenowych PP. 

Instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie Ppr = 0,9MPa. Jakość 
wody musi odpowiadać warunkom dla wody pitnej podanej w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Instalację wodociągową wewnątrz budynku należy wykonać z 
rur PCV. Sposób prowadzenia przewodów oraz opis zastosowanej armatury i urządzeń 
zgodnie z przepisami. Na podłączeniu do pomieszczenia kuchni – za odejściem hydrantu - 
zabudować zawór zwrotny uniemożliwiający wsteczne zassanie wody.  
 

 

Wodomierz - dobór wg normy: PN-92/B-01706 
Umowny przepływ do doboru wodomierza wynosi 1.0 l/s projektuje się wodomierz dn 15 na 
wodę zimną - firma METRON TORUŃ. Powinien być instalowany za wodomierzem zawór 
zwrotny antyskażeniowy firmy np. Danfoss zgodnie z obowiązującymi przepisami 
higieniczno-sanitarnymi. 

Instalacja rurowa 
Wewnętrzną instalację rurową proponuje się wykonać z rur miedzianych. lub 
polipropylenowych PP 
Rozprowadzenie wody - główna trasa (woda zimna, ciepła) przedstawiona jest w części 
rysunkowej. Instalacja wewnętrzna od przyłącza odcięta jest zaworem odcinającym kulowym. 
Również doprowadzenie wody do kotła należy odciąć zaworem. Rozprowadzenie instalacji - 
w bruzdach ściennych w izolacji tennaflex. Materiały te muszą posiadać aktualne atesty i 
świadectwa do kontaktu z wodą pitną. Instalację wodociągową należy poddać próbie 
ciśnieniowej na ciśnienie Ppr = 0,9MPa. 

 

Woda ciepła 
Przygotowanie cieplej wody dla potrzeb socjalno - bytowych lokalu oraz dla potrzeb 
socjalnych obsługi projektuje się poprzez elektryczne podgrzewacze pojemnościowe wody. 
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Podgrzewacze znajdować się będą w kuchni, w pomieszczeniu socjalnym na parterze oraz 
pomieszczeniach socjalnych na piętrze, do pozostałych pomieszczeń ogrzewaczem 
przepływowym z wewnętrznym naczyniem wzbiorczym i wężownicą 40mm. Podgrzewacze 
te należy umieścić na ścianie w kotłowni. Przygotowanie ciepłej wody dla potrzeb restauracji 
projektuje się z podgrzewacza wody, który należy wykonać z rur stalowych. 
Trzy niezależne układy ciepłej wody dają możliwość ekonomicznego korzystania z 
podgrzewacza wody, przy różnorodnym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę jaka będzie 
występować w lokalu. W wypadku ogrzewania wody w kotłowni przewidziano obiekt 
zamknięty (obieg) ciepłej wody w celu nie dopuszczenia do nadmiernego zchłodzewania 
wody na obiegu.  
UWAGA! Można również wodę ogrzać gazowym ogrzewaniem przepływowym wody. 
 

2. Odprowadzenie ścieków 
Ścieki z budynku odprowadzone zostaną poprzez przykanalik 25 i studnię rewizyjną 120 
do kanalizacji sanitarnej po jej oddaniu do użytku, które nastąpi do końca roku (przed 
wybudowaniem budynku) zgodnie z warunkami właściciela sieci. Sposób rozwiązania 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej jest niezależny od rodzaju osadnika ścieków. 
Przy zlewach w zmywalni i kuchni należy na odpływie za ścianą budynku zainstalować 
oddzielacze tłuszczu. 
Przewidziano dwa ciągi kanalizacji, jeden z pomieszczeń socjalnych, którą należy prowadzić 
bezpośrednio do osadnika, a drugi ciąg technologiczny z kuchni, który należy podłączyć do 
osadnika poprzez łapacz tłuszczów.   
Przewody: 

 poziome biegnące w obrębie budynku z rur PCV kielichowych uszczelnionych na 
uszczelki lub klej, 

 piony z rur PCV odpowiednio uszczelnionych. 
Obliczenia potrzebnej objętości osadnika w projekcie zagospodarowania działki. 
Instalacja wewnętrzna 
Zakres jej zaczyna się od studzienki na posesji do głównego pionu i poszczególnych 
odbiorników. 
Kanalizację na zewnątrz budynku projektuje się z rur PVC typu Wavin do kanalizacji 
zewnętrznej, kanalizację wewnętrzną projektuje się z rur typu Wavin AS nisko-szumne. 
Odpowietrzenie głównych pionów kanalizacyjnych wyprowadzić nad dach budynku wg 
rysunku. 

Biały montaż, armatura 
Biały montaż oraz armatura - wg upodobań inwestora. Proponuje się firmy Koło, Roca, 
Geberit. W pomieszczeniu gospodarczym należy zainstalować kratkę ściekową. 
Całość instalacji należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowymi cz. instalacje sanitarne. 
 
3. Instalacja wentylacji 
W budynku projektuje się częściowo wentylację mechaniczną wg odrębnego opracowania. 
Pozostałej części budynku należy wykonać tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej 
nawiewno – wywiewnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku.  
Kanały wentylacji grawitacyjnej umieszczone są w łazienkach, kotłowni z piecem CO i 
kuchni. Napływ powietrza do pomieszczenia kuchni i łazienki odbywa się z pokoi a do 
kotłowni z kotłem CO napływ powietrza odbywa się poprzez zorganizowany kanał wentylacji 
grawitacyjnej z zewnątrz umieszczony pod posadzką. Przy zastosowaniu kotła typu TURBO 
(zamknięta komora spalania) napływ powietrza niezbędnego do działania pieca zapewniony 
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jest układem powietrzno-spalinowym, który jest w komplecie kotła. W tym rozwiązaniu 
rezygnuje się z kratki podokiennej w ścianie. Aby napływ powietrza był zorganizowany 
należy w dolnych częściach drzwi tych pomieszczeń (łazienki, wc i pomieszczenia 
technicznego) obsadzić kratki wentylacyjne. Przepływ powietrza odbywa się od pokoi w 
kierunku kuchni i węzłów sanitarnych oraz pomieszczenia technicznego z kotłem CO. 
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego: 
 kuchnia 70 m3/h z pomieszczeń lub 1.5 W/h pow. zewnętrznego), 
 łazienka 50 m3/h, 
 pomieszczenie gospodarcze z piecem CO 3.0 W/h, 
 pokoje - przez szczeliny okienne (okna szczelne zamawiać z regulowaną szczeliną 

okienną) 1.5 W/h, 
 pozostałe pomieszczenia 1.0 W/h, 
 
4. Centralne ogrzewanie - własne 
Budynek ogrzewany będzie z własnego źródła ciepła tj. kotła na gaz ziemny. Przewiduje się 
ogrzewanie grawitacyjne, wodne dwuprzewodowe z rozdziałem dolnym. Parametry czynnika 
grzejnego 70/55°C. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnętrzne zostały 
przyjęte zgodnie z normami obliczenia strat ciepła dokonano zgodnie z normą. 
Współczynniki przenikania ciepła "k" zostały policzone wg normy w oparciu  
o rodzaj przegród wg projektu architektonicznego. Jako elementy grzejne projektuje się 
grzejniki panelowe płytowe albo grzejniki członowe, włączone w instalację za pomocą 2 
zaworów kulowych 1 termostatyczny na dopływie drugi skrzydełkowy na odpływie. Plus  
ogrzewanie podłogowe. Rurociągi pionowe i poziome zaprojektowano z rur miedzianych  lub 
stalowych wg normy. W przejściach przez stropy i ściany stosować należy tuleje ochronne. 
Przewody poziome układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworów spustowych i kurków. 
Poziomy odpowietrzające prowadzone są pod stropem pomieszczeń. Przewody poziome 
należy zaizolować. Naczynie wzbiorcze dobrano wg obliczenia usytuowane będzie na 
poddaszu. Naczynie należy ocieplić. Obliczenie przewodów dokonano w oparciu o 
sprawdzenie kryterium rozruchu Instalacji. Obieg czynnika grzejnego dla poszczególnych 
grzejników został sprawdzony w oparciu o wyliczone ciśnienie czynne każdego grzejnika. Po 
całkowitym montażu należy poddać instalację próbie ciśnieniowej na ciśnienie Ppr = 0,6MPa. 
Przewody, które przechodzą przez pomieszczenie nieogrzewane należy ocieplić. 
 

OBLICZENIA 
Kubatura budynku 6440,23m3 
Założenia do obliczeń: 
Rodzaj budynku: średnio-ciężki 
Rodzaj ogrzewania: wodne, grawitacyjne, dwuprzewodowe 
Obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C 
Strefa klimatyczna: III 

- temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku = -20°C 
Działanie ogrzewania: bez przerwy z osłabieniem w nocy 
 

UWAGA: 
1. Obliczenia współczynników "k", strat ciepła zgodnie z normą. 
2. Dopuszcza się zastosowanie innych grzejników o wymaganym wydatku cieplnym wg 

rysunku c.o.   
 

1. Przekroje komina i przewodów wentylacyjnych 
 

Przyjęto przekrój  
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- kanału nawiewnego 20 x 27 m, typu "Z" lub 20 
- kanału wywiewnego 14 x 14cm 
Całość robót w kotłowni wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami 
zawartymi w „Wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych cz. II" Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wymogami w zakresie przeciw 
pożarowego zabezpieczenia na etapie projektowania i eksploatacji. 
 

3.1. Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie: 
 

W poniższej tabeli  przedstawiono orientacyjne zapotrzebowania ciepła dla budynków 
wykonanych w różnych technologiach. W kolumnie drugiej tabeli przedstawiono orientacyjne 
zapotrzebowanie ciepła w odniesieniu do powierzchni budynku, zaś w kolumnie trzeciej 
 w oparciu o kubaturę budynku. 
 
 

orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania ciepła 

 
rodzaj budynku 

zapotrzebowanie w 
odniesieniu do powierzchni 

budynku 

zapotrzebowanie w odniesieniu 
do kubatury budynku 

2/ mW  3/ mW  

Stare budownictwo, budynek bez 
docieplenia 

 
90 - 100 

 
33 - 37 

Stare budownictwo, budynek 
ocieplony (ok. 5cm izolacji) 

 
65 – 75 

 
25 – 28 

Nowe budownictwo, standardowa 
izolacja cieplna 

(ok. 10 -15cm izolacji) 

 
45 – 65 

 
17 - 25 

Nowe budownictwo, podwyższona 
izolacja cieplna 

(bardzo dobre izolowanie) 

 
30 - 40 

 
11 - 15 

 

 

Dobór mocy kotła obliczamy według wzorów: 
a) PCO = powierzchnia budynku* zapotrzebowanie ciepła (kolumna 2) 

b) PCO= kubatura budynku * zapotrzebowanie ciepła ( kolumna 3)  

Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie: 
wg wzoru b:   PCO=6440,23 x 20= 128,80kW 
 

3.2. Zapotrzebowanie mocy na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: 
Przyjmując zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej 50litrów /osobę/dobę i założonej 
temperaturze zimnej 10C i ciepłej 45C możemy obliczyć zapotrzebowanie ciepła na 
potrzeby CWU : 
 

][7122500 JtcmQ p  ,co dla w/w założeń daje nam 7,1 MJ/dobę. 
(ciepło właściwe wody przyjęto: 4070 J/kg/K) 
 

Zakładając teoretyczny czas przygotowania w/w ilości ciepłej wody w przeciągu 3 godzin  
i  sprawność wymiennika ciepła na poziomie 80 otrzymujemy potrzebą moc cieplną na osobę: 

][36,824
3600*3*8,0

WQP   

Według powyższej metodyki, do obliczonej wcześniej mocy kotła powinniśmy dodać 0,8 kW 
na każdą osobę zatrudnioną w budynku. 
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UWAGA: 
Przyjmuje się, że w przypadku zapotrzebowania na ogrzewanie > 20÷25kW, nie dodaje się do kotła 
mocy potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czyli dobierając kocioł grzewczy 
przyjmuje się tylko zapotrzebowanie na C.O. 
Założenia dla budynku nowego o poprawnie wykonanej 
izolacji cieplnej i nowej „szczelnej” stolarce okiennej   
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła: 

255
m
W

  

Zapotrzebowanie wody na osobę: kgmlV 6060   
Ilość osób: 4n  
Ciepło właściwe wody: 

Kkg
Jc p 

 4070  

Temperatura wody zimnej: CT 101  
Temperatura wody ciepłej: CT  552  
Sprawność wymiany ciepła (C.W.U): 8,0  
Zakładany czas przygotowania ciepłej 
wody( 3h): 

st 1080036003   

Zapotrzebowanie mocy na ciepłą wodę użytkową: 

kWW
t

TTcm
nP p

W 2,458,4239
8,0*10800

)1055(4070504
*

)( 12 






  

 

3.4.  SZACUNKOWA MOC KOTŁA 
P = PCO =  128,80 W 
Dobrano kocioł grzewczy dwufunkcyjny o wydajności Qnom=129kW (z priorytetem 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej), proponuje się kotły firmy JUNKERS, VAILLANT, lub 
inne dopuszczone do stosowania w budownictwie mające aktualne atesty i dopuszczenia. 
Zaleca się sterowanie pracą kotła przy użyciu programatora ze względu na dodatkowe 
oszczędności w spalaniu gazem. Kocioł instaluje się w pomieszczeniu gospodarczym z 
wentylacją grawitacyjną. Odprowadzenie spalin przez kanał spalinowy (wymagana jest 
wkładka kominowa ze stali nierdzewnej). 
Pomieszczenie kotła z otwartą komorą spalania powinno spełniać następujące warunki: 

 kubatura - minimum V= 8 m3, 
 wentylacja nawiewna - 0.3m pod oknem, otwór wlotowy 300 cm2, zorganizowany 

dopływ powietrza zewnętrznego, 
 wentylacja wyciągowa pomieszczenia z kratką wentylacyjną pod sufitem, 
 alternatywnie - kotły typu „TURBO" z zamkniętą komorą spalania - nie wymagają 

wentylacji nawiewnej (dobrano kocioł grzewczy dwufunkcyjny o wydajności Qnom= 
129kW (z priorytetem podgrzewu ciepłej wody użytkowej), proponuje się kotły firmy 
JUNKERS, VAILLANT lub inne dopuszczone do stosowania w budownictwie mające 
aktualne atesty i dopuszczenia. Zaleca się sterowanie pracą kotła przy użyciu 
programatora ze względu na dodatkowe oszczędności w spalaniu gazem. Kocioł 
instaluje się w pomieszczeniu gospodarczym z wentylacją grawitacyjną. 
Odprowadzenie spalin przez kanał spalinowy (wymagana jest wkładka kominowa ze 
stali nierdzewnej). 

 całkowite zapotrzebowanie ciepła wg wyliczeń wynosi 128804W (wg obowiązującej 
normy PN- 91/B-02020), 

 wskaźnik cieplny budynku wynosi 20W/m3 budynku, (straty statyczne  
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i wentylacyjne). 
 

Instalacja centralnego ogrzewania 
Zapotrzebowanie ciepła dla budynku policzono wg programu OZC - BRUGMAN, wyniki 
obliczeń: 

 współczynniki przenikania ciepła przegród (poniżej wartości max. dopuszczalnych), 
 straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń, 
 dobór grzejników typu BRUGMAN (można je zmienić wg upodobań inwestora - np. 

na PURMO, KORADO, DELONGI itp.), w łazience proponuje się zainstalowanie 
grzejnika typu drabinkowego. 

 

Instalacja rurowa: 
Instalację rurową wraz z kształtkami projektuje się z miedzi. 
Podejścia do grzejników również wykonywać z rurek i kształtek miedzianych. Podejścia do 
grzejników alternatywnie można wykonywać za pomocą rur Wirsbo-Pex w peszli. 
Przy zakupie rur należy otrzymać ważne atesty z charakterystyką przeznaczenia i stosowania. 
Podejścia projektowane w posadzce muszą być montowane w osłonach w celu wytworzenia 
luzu na przesunięcia termiczne. Instalację rurową można prowadzić w posadzce - w tym celu 
należy wykonać izolację posadzki zgodnie z wytycznymi producenta dla systemu. 
UWAGA: 
Powyższe rozważania obejmują jedynie szacunkowy dobór mocy kotła i nie uwzględniają innych 
parametrów. W zależności od rodzaju instalacji grzewczej i zastosowanych rozwiązań technicznych 
w celu doboru kotła należy skontaktować się z projektantem branżowym, który uwzględni wszystkie 
warunki występujące w Państwa obiekcie. 
 
5. Odprowadzenie wód deszczowych 
Wody deszczowe odprowadzane będą na teren nieutwardzony działki własnej Inwestora,  
w sposób niezakłócający gospodarki wodnej działek sąsiednich. 
Do odwodnienia powierzchni parkingu projektuje się system odwodnień liniowych ACO 
DRAIN dostępnych w firmie EKOL w Katowicach. Do odwodnienia należy wykorzystać 
koryta N 100 K z rusztem żeliwnym w klasie C250. Koryta należy układać jako kanały ze 
spadkiem terenu oraz schodkowo z kaskadami, wykorzystując koryta typu 0,0; 5,0; 10,0 i 
20,0 (ciągi korytek odwadniających). Odcinek kanałów zabudowane przed zbiornikiem 
bezodpływowym oraz pozostałe odcinki ciągów korytek należy wykonać z kanałów z 
własnym spadkiem, wykorzystując koryta typu 1 do 20 należy zakończyć skrzydłami 
odpływowymi z koszami. Dla połączenia ciągów C3, C4, C5 należy użyć studzienki ACO 
DRAIN z koszem. Do podłączenia studzienki należy użyć korytko typu 20 wraz z adapterem 
centrycznym lub asymetrycznym. Połączenie ciągów kanałów kątowe należy wykonać za 
pomocą odpowiednich korytek o długości 0,5m typu 10,1. Do połączenia ciągów korytek z 
odpływami należy użyć rur PCV kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami,  
150mm. Rury należy prowadzić ze spadkiem ok. 2%. 
Jako zbiorczą studnię rewizyjną projektuje się studzienkę Wavin o średnicy  425 z kinetą 
typu III. Średnice dopływów kinety wynoszą 200. Studzienką należy przykryć stożkiem 
betonowym z pokrywą. 
Miejsce prowadzenia kanałów oraz projektowane kierunki spadków zostały pokazane na 
załączonym planie sytuacyjnym. 
 
 
6. Instalacja gazowa 
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Przewiduje się doprowadzenie do projektowanego budynku gazu z sieci zgodnie z warunkami 
właściciela sieci – opracowanie projektowe zawarte w obecnym projekcie jako jeden  
z załączników.  
 
7. Instalacja elektryczna 
Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do części elektrycznej i nawiązuje do opracowań 
branżowych uwzględniając dane z tych opracowań takie jak: typ budynku, rozwiązania 
materiałowo – technologiczne, program użytkowy, wyposażenie w instalacje sanitarne, 
wyposażone w urządzenia pobierające energię elektryczną itp. 
Wytyczne opracowano w oparciu o obowiązujące normy, zarządzenia i przepisy. 
 

1. Wewnętrzna linia zasilająca zalicznikowa 
 

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej zalicznikowej, licznika do tablicy rozdzielczej, jest 
zależne od lokalizacji i typu złącza instalowanej w obudowie tablicy TM. Złącze jest 
zainstalowane przez Zakład Energetyczny w skrzynce wkomponowanej w ogrodzenie.  
 

2. Tablica rozdzielcza 
 

Wewnętrzną linię zasilającą zalicznikową doprowadzić do tablicy rozdzielczej mieszkaniowej 
„TM”. Miejsce zainstalowania tablicy TM uzgodni się w czasie wykonywania. Tablica może 
być instalowana w obudowie wnękowej, w obudowie zagłębionej lub w obudowie naściennej. 
Przyjęto, że projektowana tablica rozdzielcza wraz z obudową wykonana będzie według 
rozwiązania typowego. Na tablicę rozdzielczą składa się tablica bezpiecznikowa z 
zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. 
 

3. Obwody instalacji odbiorczej 
 

Obwody instalacji odbiorczej należy opisać na schemacie jedno-kreskowym wykonanym 
przez wykonawcę oznaczając obwody numerami ze schematu. 
Na schemacie należy opisać zabezpieczenie, przekrój i typ przewodów, przeznaczenie 
obwodu i ilość wypustów oświetlenia lub gniazd wtyczkowych zasilanych przez obwód. 
W obwodzie oświetlenia nie powinno być więcej niż 20 wypustów oświetleniowych;  
w obwodzie gniazd wtyczkowych nie może być więcej niż 10 gniazd. 
Wykonanie obwodów 3-fazowych (siłowych) przewiduje się przewodem YDY 5 x 2,5 – 
przewód ten prowadzony na ścianach powinien być osłonięty rurą izolacyjną RL 18 
do wysokości 1,5m od podłogi, przy prowadzeniu do niżej instalowanych gniazd 
wtyczkowych lub silników. 
 

4. Układanie rurowania i przewodów 
 

Układanie rurowania 
Przewiduje się stosowanie rur winidurowych typu RL i RKLG.  
Rury mogą być układane, w zależności od zastosowanych w budynku rozwiązań materiałowo 
– technologicznych elementów budowlanych, w sposób następujący: 

- w bruzdach wykonywanych w trakcie wznoszenia murów, przez odpowiedni dobór  
i wiązanie elementów budowlanych (pustaki, belki, cegły), 

- w przestrzeniach konstrukcyjnych, w fałdach elementów, w szczelinach,  
w środkowych warstwach elementów wielowarstwowych, w warstwie podłogowej, 
zatapiane w elementach monolitycznych, 

- w bruzdach wykuwanych lub wyfrezowanych w gotowych ścianach, 
- na wierzchu elementów budowlanych. 

 

Układanie przewodów 
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Przewiduje się stosowanie przewodów jednożyłowych typu: ALT, YDY, DY oraz 
przewodów wielożyłowych typu: YDY, YDYp, DYt, DYp, YDYpp. 
W zależności od zastosowanych w budynku rozwiązań materiałowo – technologicznych 
elementów budowanych przewody mogą być układane: 

- w bruzdach wykonanych, wyfrezowanych lub wykutych, 
- w szczelinach, w miejscach styku elementów, 
- w warstwie podłogi, pod listwami przypodłogowymi, 
- w tynku na elementach tynkowanych, 
- w przestrzeniach i fałdach konstrukcyjnych elementów, 
- w rurowaniu ułożonym, zatopionym lub wmontowanym w elementy, 
- w listwach instalacyjnych typu W-70 przypodłogowych, podsufitowych  

lub naściennych, 
- na wierzchu, na uchwytach, mocowane paskami, klejone. 

Przewody jednożyłowe należy układać w rurach izolacyjnych. Przewody wielożyłowe 
układać w rurowaniu przy przejściach przez ściany i stropy. 
 

Przewody wielożyłowe typu YDY wykonane na napięcie znamionowe 750V zaleca się 
stosować przy zwiększonym zagrożeniu pożarowym (na elementach drewnianych, 
trzcinowych itp.). 
Na planach instalacji elektrycznych pokazać na schemacie jednokreskowym: 

- kreską ciągłą przewody do ułożenia na ścianach l sufitach pomieszczeń, 
- kreską przerywaną przewód obwodu gniazd wtyczkowych, który może być ułożony  

w listwie przypodłogowej lub pod listwą w warstwie podłogi. 
Przewody 3–żyłowe oznaczono na planach instalacji elektrycznych trzema kreskami. 
 

5. Osprzęt instalacyjny 
 

Przewiduje się stosowanie osprzętu instalacyjnego w wykonaniu zwykłym i szczelnym. 
Osprzęt szczelny oznaczono: łączniki kropką, gniazda wtyczkowe literą „s” lub „2s”. 
Gniazda wtyczkowe przewiduje się bez styków ochronnych i ze stykami, pojedyncze  
lub podwójne. 
Dobór osprzętu łączników i gniazd wtyczkowych należy pokazać na schemacie 
jednokierunkowym. 
Na ścianach drewnianych lub innych palnych mocowanie bezpośrednie osprzętu 
nieszczelnego należy wykonywać na podkładkach blaszanych. 
Łączniki instalować na wysokości 0,6m od podłogi. Gniazda wtyczkowe instalować  
w pomieszczeniach mieszkalnych nad listwą przypodłogową, w kuchni, w sanitariatach,  
w pomieszczeniach gospodarczych na wysokości 1,2m od podłogi. 

6. Oprawy oświetleniowe 
 

Typy opraw zalecanych do zainstalowania opisać na planach instalacji. Oprawy nieopisane 
dobierze użytkownik. 
 

7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 

Rodzaj ochrony od porażeń prądem elektrycznym określi w warunkach zasilania Zakład 
Energetyczny. Instalacje ochrony od porażeń wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wg normy. W obwodzie głównym za licznikiem, zainstalować wyłącznik 
przeciwporażeniowy różnicowo – prądowy 4 – biegunowy, bezpośredni. 
W przewodzie neutralnym N (zerowym) nie wolno instalować bezpieczników  
i wyłączników. 
W kotłowni budynku (najniższej kondygnacji) należy wykonać główne połączenie 
wyrównawcze z taśmy FeZn 25 x 4, do którego przyłączyć metalowe części wyposażenia 
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instalacyjnego i połączyć z uziomem ochronnym oraz listwą ochronną PE na tablicy 
rozdzielczej przewodem DY 6 w RL 16 p.t. Licznik wodomierza należy zbocznikować taśmą 
FeZn 25 x 4. W łazienkach i kabinach natryskowych wszystkie metalowe rurociągi: wodne, 
kanalizacyjne, c.o. połączyć lokalnymi połączeniami wyrównawczymi. Również połączyć 
przewodem wyrównawczym metalowej misy natryskowej i wanny z instalacją wodociągową, 
gdyż nie zawsze rura kanalizacyjna ma metaliczne połączenie z korpusem wanny lub misy. 
Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY 4mm2. 
W pomieszczeniach o podłodze źle przewodzącej można nie stosować dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej także w przypadkach wyposażenia tych pomieszczeń w metalowe 
uziemione grzejniki centralnego lub lokalnego ogrzewania i umywalki. 
W kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach z natryskiem wyposażonych w instalację wodną 
lub gazową z rurami albo z armaturą metalową należy stosować dodatkową ochronę 
przeciwporażeniową to znaczy gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym niezależnie od 
rodzaju podłogi. 
W pomieszczeniu windy wymagana jest ochrona obostrzona. Należy stosować ochronne 
obniżenie napięcia do zasilania lamp przenośnych. Gniazda wtyczkowe 230V do innych 
odbiorników należy stosować ze stykiem ochronnym. 

 

8. Pomiary i próby montażowe 
 

W wykonanej Instalacji odbiorczej powinny być dokonane pomiary i próby montażowe: 
- sprawdzenie i pomiar pętli zwarcia, 
- sprawdzenie stanu izolacji przewodów po otynkowaniu, 
- przedzwonienie przewodów l sprawdzenie próbnikiem punktów odbioru. 

 

9. Instalacja piorunochronna 
 

Zgodnie z postanowieniami normy PN-86/E-05005/01 "Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych. Wymagania ogólne", punkt 2.3.4 - b: 

- nie wymagają ochrony odgromowej budynki o wysokości nie przekraczającej 25m. 
usytuowane w zwartej zabudowie – to znaczy, wg punktu 1.3.1. budynki mieszkalne 
nie przekraczające powierzchni 1000m2, jeśli budynki sąsiadujące usytuowane są w 
odległości nie większej niż podwójna wysokość (od ziemi do najwyższego punktu 
dachu) rozpatrywanego budynku i poziom dachu tego budynku nie przekracza więcej 
niż o 6m poziomów dachów budynków sąsiednich, 

- nie wymagają również ochrony budynki usytuowane w strefie ochronnej 
sąsiadujących obiektów, 

- nie wymagają ochrony budynki, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego jest 
mniejszy niż 5 x 10-5, co znaczy, że zagrożenie piorunowe jest małe i ochrona takiego 
budynku mieszkalnego z garażem (nie spełniającego w/w wymagań dotyczących 
wysokości, powierzchni i usytuowania) jest zbędna, wskaźnik zagrożenia 
piorunowego dla budynku wylicza się wg punktu 2.3.5" w/w normy. 

 

Na podstawie przykładowych wyliczeń stwierdza się, że wykonanie instalacji 
piorunochronnej jest zalecane dla budynków jednorodzinnych (wolno stojących, bliźniaczych 
i szeregowych) usytuowanych na terenie kraju o szerokości geograficznej poniżej 51°, 30°, to 
znaczy mniej więcej poniżej linii: Szprotawa, Żmigród, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, 
Puławy, Ostrów Lubelski – dla budynków jednorodzinnych budowanych w tej południowej 
części kraju występuje średnie zagrożenie piorunowe. 
 

Decyzja wykonania instalacji piorunochronnej dla budynków jednorodzinnych, budowanych 
w określonej wyżej południowej części kraju, należy do użytkownika. 
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Projekt i wykonanie „ochrony odgromowej podstawowej” powinny być sporządzone  
w oparciu o normę PN-86/E-05005/01, przez uprawnionego projektanta oraz przez 
wyspecjalizowanego wykonawcę. 
 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
Moc zainstalowana w budynku wg schematu zasilania 

PI = 17320W 
Moc szczytowa dla budynku wyniesie: 

Psz = Pi = kj = 17320 x 0,7 = 12100 W        kj = 0,7 
Prąd szczytowy w przyłączu wyniesie: 
(przy zasilaniu trójfazowym) 
 

                  Psz                               12100         
Jsz -------------------------- = ------------------------- = 18,0A 
        1,73 x U x cos fi             1,73 x 380 x 0,9 
 

Przyjęto zabezpieczenie przed-licznikowe w złączu napowietrznym lub kablowym  
Ib = 25A 
Zasilanie od złącza napowietrznego do tablicy mieszkalnej TM wykonać przewodem YDY 6 
x 6mm2 p.t. o obciążalności długotrwałej 39A. 
Zasilenie od przyłącza napowietrznego do złącza napowietrznego wykonać przewodem 
4 x ALYd 25 w RL 37 p.t. o obciążalności długotrwałej 60A. 
W czasie wykonywania Instalacji należy zwrócić uwagę na symetryczny podział odbiorów na 
poszczególne fazy. 
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OPIS TECHNOLOGII 
do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  

z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 47C 
 
 
Budynek zlokalizowany jest w Chudowie, przy ul. Szkolnej, na działce nr 2000/121 jak 
pokazano w projekcie zagospodarowania działki. 
Na działce projektowany jest budynek handlowo-usługowy, w którym parter będzie 
przeznaczony na cele handlowe, magazynowe i kotłownię, natomiast piętro przeznaczone 
będzie na cele usługowe – sali gastronomicznej i  pomieszczeń obsługi gastronomii.  
Projektowany na parterze lokal handlowy to sklep spożywczy, który będzie sklepem 
samoobsługowym. Przewiduje się prowadzenie działalności handlowej na parterze.  
Przyjęto, że w lokalu istnieje możliwość obsługi jednorazowo do 25 osób równocześnie.  
Zatrudnienie max. 9 osób na dwie zmiany, na porannej zmianie 5 osób, na popołudniowej 4 
osoby.  
Godziny otwarcia 6:00-21:00. 
W sklepie przewidziana jest sprzedaż artykułów spożywczych tj. warzyw, owoców, 
artykułów spożywczych pakowanych sypkich, w słoikach i puszkach, artykułów mleczno – 
nabiałowych, wędlin pakowanych, mięsa, słodyczy, pieczywa, napojów oraz alkoholi i 
papierosów oraz podstawowych artykułów chemicznych. W związku z tym sklep będzie 
wyposażony w lady chłodnicze, lodówki, lady uchylne, zamrażalki na mrożonki itp. Stoiska z 
artykułami chemicznymi oddzielone od stoisk spożywczych. Nad stoiskami chemicznymi 
wentylacja wyciągowa 100 – 2szt. Sklep wyposażony w dwie wagi elektroniczne, jedna do 
ważenia warzyw i owoców, druga do ważenia wędlin. 
Obok stoiska z wędlinami i mięsem wykonać umywalkę i zlewozmywak dwukomorowy z 
okapnikiem do mycia noży i sprzętu ze stoiska wędliniarskiego. Sprzęt ze stoiska 
nabiałowego myty będzie po skończonej pracy w pomieszczeniu socjalnym – jadalni, gdzie 
zaprojektowano zlewozmywak dwukomorowy z okapnikiem. Szczegółowe rozmieszczenie 
wyposażenia pokazano na rzucie technologii. 
 

Na zapleczu zaprojektowano pomieszczenie socjalne, wc, umywalnię oraz magazyn. 
Ogrzewanie budynku z kotłowni stałej na gaz zmieny z sieci. 
Kantorek sprzątaczki w części socjalnej parteru budynku, pod umywalką wykonać szafkę na 
środki czystości oraz kurek z wyjmowaną wlewką, w posadzce wykonać kratkę ściekową.   

Wejście do budynku bezpośrednio do sali sprzedaży, nad wejściem wykonać kurtynę 
powietrzną, dodatkowe wejścia do budynku przez magazyn oraz kotłownię.  
Dostawa towarów do magazynu, oddzielnym wejściem  z zewnątrz.  
Opakowania i odpadu komunalne będą składane w kubłach na śmieci na terenie działki  
i wywożone przez specjalistyczną firmę.  
Posadzki gresowe przeciwpoślizgowe w całym sklepie. Ściany i sufity obłożyć panelami 
PCV. Panele muszę posiadać atest na kontaktowanie się z artykułami spożywczymi. 
Założyć wentylacje wyciągową mechaniczną załączaną w miarę potrzeb w pom. socjalnych 
załączane sensorem ruchu. 
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Na piętrze budynku znajdować się będzie lokal przyjęć okolicznościowych przeznaczony do 
całkowitej obsługi klientów. Przewiduje się wydawanie śniadań, obiadów i kolacji. Przyjęto, 
że istnieje możliwość wydania około 150 posiłków dziennie lub jednorazowego przyjęcia 120 
osób. Przewidywane zatrudnienie na jedną zmianę 9 osób, z czego 5 osób to obsługa kuchni 
(2 kucharzy i 3 pomoce kuchenne), a 4 osoby to obsługa sali - kelnerzy.  
 
Krótki opis przygotowywania  
Napoje będą magazynowane w magazynie z dostępem z klatki schodowej. Posiłki i napoje 
gorące będą podawane w naczyniach poprzez okno wydawcze. Po konsumpcji naczynia będą 
myte w zmywalni w zmywarce o temperaturze 95°C, podawane poprzez szafę dwustronną  do 
kuchni i dalej na salę. Kuchnia będzie pracowała na bazie gotowych półproduktów w 
opakowaniach jednorazowych (słoiki, puszki, tacki z wyrobami, mięsnymi gotowymi 
wstępnie przyrządzonymi i przyprawionymi). Ciastka gotowe, przechowywane będą w 
chłodni skąd bezpośrednio będą podawane na salę. Frytki, kluski, mięso przechowywane w 
zamrażarkach, lodówkach i chłodniach (opakowania do koszy - worków a następnie do 
śmietnika). Naczynia kuchenne po umyciu składowane będą w szafach i regałach. Produkty 
gotowe, niezużyte będą przechowywane w specjalnej chłodni. 
Pod i nad zlewozmywakiem szafki na podręczny sprzęt kuchenny. 
Mięsa, jajka i warzywa będą przygotowywane w odrębnych magazynach przeznaczonych na 
te produkty boksach, gdzie będą myte, przygotowane i przez okno podawcze podane do 
kuchni. Jajka będą sterylizowane w sterylizatorze i podawane do kuchni przez okno 
podawcze. Nadmiar przechowywany w lodówce w kantorku.  
 
Dostawa i magazynowanie 
Półprodukty w zależności od ich właściwości będą składowane w szafach chłodniczych, 
lodówkach, zamrażarkach i szafach. Każdy rodzaj produktów oddzielnie szczególnie ciastka, 
mięso, słoiki. Mrożonki warzywne będą dostarczone ze sklepu do natychmiastowej obróbki 
lub do zamrażarek. W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano myjnię naczyń wyposażoną 
w zmywarkę o temperaturze 95°C zlewozmywak, kosz na odpadki stół i szafę dwustronną.   
W kuchniach, zmywalni kratki ściekowe podłogowe przy kuchni zlewozmywak, kocioł do 
mycia garnków i umywalka, lodówka z szufladami na drobne podręczne produkty.  
Obrusy będą zabierane do prania w pralni i przed rozpoczęciem działalności rozkładane 
(każdy dzień będą przywożone świeże i rozkładane na stoły). 
Warzywa, ziemniaki kluski itp. będą zakupywane gotowe, obrobione i pakowane w foliach i 
po przepłukaniu do natychmiastowego gotowania 
 
Przygotowanie dań 
Produkty w stanie zapakowanym będą rozpakowywane bezpośrednio przed spożyciem i 
poddane do obróbki termicznej, następnie przekładane do naczyń i przygotowywane 
bezpośrednio przed wydawaniem klientowi. Półprodukty w stanie zapakowanym poddane są 
obróbce w kuchni w zależności od ich przeznaczenia (zupy, jarzyny, surówki, desery). 
Obróbka polega na myciu i przygotowywaniu, grzaniu i podgrzewaniu. Kuchnia wyposażona 
w piec frytkownicę, mikrofalówkę i inne urządzenia niezbędne dla przygotowania posiłków. 
 
Obróbka cieplna 
Obróbka cieplna posiłków odbywać się będzie w kuchni, wyposażonej w przeznaczone do 
tego celu urządzenia jak: kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy, frytkownica i 
kuchenka elektryczna, automat z gorącą i zimną wodą, podgrzewacz. Nad urządzeniami 
nadkuchenny łapacz pary i przykrego zapachu z wyciągiem elektrycznym.  
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Wydawanie posiłków 
Przygotowane zestawy przekazywane będą na salę konsumentów przez rozdzielnię kelnerską 
wyposażoną w umywalkę i zlewozmywak w naczyniach wielokrotnego użytku. 
Dostawa napoi i produktów suchych od zewnątrz windą lub przez klatkę schodową kiedy 
lokal będzie zamknięty. 
 
Zmywanie naczyń  
Zmywanie naczyń, szkła i sztućców odbywać się będzie w zmywarkacjh szybkomyjących o 
temp. 95° z funkcją wyparzania zlokalizowanymi w pomieszczeniu zmywalni.  
Brudne naczynia bezpośrednio do zmywarki -  głównie naczynia po napojach. 
Odpadki będą wynoszone z pomieszczenia zmywalni na zewnątrz do pojemników 
ustawionych pod osłoną śmietników. 
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WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego  

z osadnikiem ścieków w CHUDOWIE,  
przy ul. Szkolnej, działka nr 2000/121 

 
 INWESTOR:  „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”,  
  Lucjan BOCZEK, 
  44-177 Chudów, ul. Szkolna 47C 
 
1.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 
Przedmiotowy budynek posiadać będzie dwie kondygnacje nadziemne + poddasze 
nieużytkowe, na całej swej powierzchni zabudowy nie będzie podpiwniczony. Wysokość 
budynku wynosi 11,05m – budynek średniowysoki [SW]. Wymiary zewnętrzne 
projektowanego obiektu wynoszą 30,97m x 31,27m. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 
2089,72m2, zabudowy natomiast – 697,56m2. 
 
1.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 
Odległość projektowanego obiektu od budynków istniejących na działkach sąsiednich wynosi 
16,00m i 17,00m. Projektowany budynek posadowiony będzie w odległości 12,5m od granicy 
działki drogowej – ul. Szkolnej. 
 
1.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W projektowanym obiekcie będą występowały przede wszystkim materiały palne stałe, w 
postaci podatnej na zapalenie. Stanowić je będą: drewno i materiały drewnopochodne oraz 
tkaniny - jako typowe elementy wyposażenia wnętrz lokali gastronomicznych i pomieszczeń 
funkcjonalnie powiązanych z podstawowym przeznaczeniem projektowanego obiektu. 
   
1.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
W lokalach gastronomicznych i na drogach komunikacji ogólnej gęstość obciążenia 
ogniowego nie przekroczy wielkości progowej 500 MJ/m2. W pomieszczeniach technicznych 
i gospodarczych gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy wielkości progowej 1 000 
MJ/m2. 
 
1.5. Kategoria zagrożenia ludzi 
Obiekt w całości zakwalifikowany został do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. 
Na poziomie parteru przewidziano sklep samoobsługowy i trzy sklepiki typu butik dla łącznie 
25 osób. Na poziomie piętra przewidziano salę gastronomiczna dla 120 osób. 
 
1.6. Ocena zagrożenia wybuchem 
W obiekcie, jak i wokół niego nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni 
zagrożonych wybuchem. W obiekcie nie będą przechowywane lub stosowane substancje, 
tworzące w mieszaninie z powietrzem przestrzenie zagrożone wybuchem. 
 
1.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
Obiekt w całości stanowi jedna strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej nie 
przekracza wielkości dopuszczalnej – 5 000 m2. 
 
1.8. Klasa odporności pożarowej budynku 
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Obiekt został zaprojektowany w sposób spełniający wymagania klasy B odporności 
pożarowej. Główna konstrukcja obiektu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R 
120, stropy – REI 60, ściany podziału wewnętrznego EI 30, ściany zewnętrzne w pasie 
nadprożowo-podokiennym – EI 60. Konstrukcja dachu spełnia wymagania klasy R 30, a 
przekrycie – E 30. Wszystkie elementy budowlane posiadają cechę NRO – 
nierozprzestrzeniające ognia. 
 
1.9. Warunki ewakuacji 
Należyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez: 

 poziome drogi ewakuacyjne obudowane ścianami w klasie co najmniej EI 30 
odporności ogniowej,   

 maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m 
 maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza odległości 10m przy 

jednym kierunku ewakuacji, 40 m przy dwóch dojściach ewakuacyjnych, 
 szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi minimum 140 cm 
 w obiekcie zaprojektowano dwie pożarowo wydzielone klatki schodowe zamykane 

drzwiami w klasie EI 30 na poziomie każdej kondygnacji. Klatki te wyposażono w 
urządzenia do usuwania dymu i gazów pożarowych – okna oddymiające. 
Powierzchnia czynna oddymiania tych okien wynosi nie mniej niż 5 % rzutu 
poziomego danej klatki schodowej. Napowietrzanie klatek schodowych możliwe 
będzie drzwiami umożliwiającymi jej bezpośrednie opuszczenie, 

 odporność ogniowa biegów schodów i spoczników wynosi co najmniej R 60, 
 szerokość biegów schodów ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 120cm,  

a spoczników - 150cm. 
 obiekt wyposażony będzie w oświetlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 
 szerokość drzwi umożliwiających opuszczenie budynku z przestrzeni klatki 

schodowej wynosi co najmniej 120cm. Drzwi te otwierają się na zewnątrz budynku. 
Wyposażone zostaną w zamki antypaniczne. 

 drzwi otwierające się z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne nie powodują po 
całkowitym otwarciu zawężania ich szerokości poniżej wymaganej wielkości, 

 drzwi do pomieszczeń prowadzące bezpośrednio z przestrzeni klatki schodowej 
spełniają wymagania klasy EI 60 odporności ogniowej, 

 do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 

 wystrój wnętrz w obrębie korytarzy wykonany będzie z materiałów niepalnych lub co 
najwyżej trudnozapalnych, 

 przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia  
 sufity podwieszone (okładziny sufitów) będą wykonane z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia 
 
1.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Instalacje użytkowe zabezpieczono poprzez: 

 Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektryczne-go 
 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zaprojektowano z materiałów 

niepalnych 
 Obiekt chroniony będzie przed skutkami wyładowań atmosferycznych 
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 Przejścia instalacji przez stropy oraz przez przegrody wydzielające klatki 
schodowe wyposażone będą w klapy pożarowe lub przepusty w klasie 
odporności ogniowej przenikanego elementu, 

 Pomieszczenie kotłowni zamknięto drzwiami w klasie EI 30, przegrody 
wydzielające to pomieszczenie spełniają wymagania klasy REI 60, 

 Przejścia instalacji technicznych do obiektu poniżej poziomu terenu wykonane 
będą w sposób uniemożliwiający przenikanie gazu do budynku. 

 
1.11.   Dobór urządzeń przeciwpożarowych 
Obiekt wyposażony będzie w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 instalacja hydrantowa  Ф 25, zgodna z rozp. MSWiA ( Dz.U. nr 80 poz.563, 2006 r ).  
 urządzenia oddymiające przestrzenie klatek schodowych 
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, zgodna z PN-EN 1838 
 instalacja sygnalizacji pożaru, monitorowana przez KM PSP Gliwice 
 ewentualne klapy pożarowe w przewodach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/ 

sterowane będą instalacją SAP 
 ewentualne podtrzymania drzwi pożarowych w pozycji otwartej przy pomocy 

elektromagnesów sterowane będą instalacją SAP 
 praca ewentualnych drzwi przesuwnych, zamontowanych na drogach ewakuacyjnych 

sterowana będzie instalacją SAP 
   
1.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
Obiekt należy wyposażyć w normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśnicze-go, wg 
wskaźnika 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 jego powierzchni.  Środkiem gaśniczym 
powinien być proszek przeznaczony do grup pożarów ABCE. 
 
1.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3s-1. Zapewnią ją dwa 
hydranty zewnętrzne DN 80, zlokalizowane w odległości nie większej niż 150m od obiektu, a 
zainstalowane na miejskiej sieci wodociągowej. Lokalizację tych hydrantów naniesiono na 
planie zagospodarowania terenu. 
 
1.14. Dojazd pożarowy 
Dojazd pożarowy do obiektu zapewnia ulica Szkolna oraz wewnętrzny układ dróg 
komunikacyjnych. Odległość dojazdu pożarowego od obiektu zawiera się w przedziale 5m. 


