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 E-09 Rzut parteru – instalacje teletechniczne skala: 1:100 

 E-10 Rzut I pietra – instalacje teletechniczne skala: 1:100 

 E-11 Rzut II pietra – instalacje teletechniczne skala: 1:100 

 E-11 Rzut dachu – instalacja odgromowa skala: 1:100 
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Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek,
Ciechocinek, działka nr  2161/3; 2161

Inwestor:   
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A
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Opis techniczny projektu architektoniczno - budowla nego został sporz ądzony według 

Rozporz ądzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu dowlanego (Dz.U. 2013, poz.762) i zawiera 

opis projektu według kolejno ści okre ślonej w rozporz ądzeniu. 

 

I.  OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1.    ZAKRES PROJEKTU : 

 

 Projekt obejmuje wykonanie rysunków architektonicznych na podstawie uzgodnionej z 

inwestorem koncepcji i określenie funkcji poszczególnych części budynku. Dokumentacja określa w 

części rysunkowej budowlane rozwiązania elementów budynku. 

2.    PRZEZNACZENIE  I  PROGRAM  UŻYTKOWY  OBIEKTU  BUDOWLANEGO ORAZ  

JEGO  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  TECHNICZNE : 

2.1.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY: 

 Opracowywany obiekt to budynek wielorodzinny 30 lokalowy, który będzie podzielony 

konstrukcyjnie i funkcjonalnie na dwie bryły – część z mieszkaniami socjalnymi oraz część z 

mieszkaniami komunalnymi. Projektowany budynek wielorodzinny będzie obiektem 4-kondygnacyjnym (3 

kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy. 

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowej po 1 dla każdego segmentu, do których dojście 

zapewniono od projektowanej pieszo – jezdni. Projektowany zespół mieszkaniowy liczy 30 lokali 

mieszkalnych (15 socjalnych oraz 15 komunalnych) o zróżnicowanej wielkości i układzie. Przeważają 

preferowane przez inwestora mieszkania dwupokojowe. Mniejszość stanowią mieszkania jednopokojowe. 

Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 2.52 m. 

Struktura projektowanych mieszkań 

� mieszkania 1-pokojowe 6 

� mieszkania 2-pokojowe 24 

 

Każde z mieszkań posiada balkon dostępny z pokoju dziennego. Wszystkie lokale mieszkalne 

umożliwiają ich indywidualną adaptację. Dla dwóch lokali mieszkalnych na parterze zaprojektowano 

rozwiązanie zamienne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych lokali możliwy jest dzięki 

zaprojektowanemu podjazdowi dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wystąpienia potrzeby 

zwiększenia ilości lokali mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwe jest 

dostosowanie większej ilości lokali parteru. Kondygnacje nadziemne „0”, „+1” oraz „+2” przeznaczone 

zostały na lokale mieszkalne, natomiast kondygnacja podziemna – piwnica zlokalizowano komórki 
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lokatorskie /1 komórka – 1 mieszkanie/ oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na każdą klatkę 

schodową przewidziane jest jedno pomieszczenie wózkowni. Komunikacja z poziomem piwnicznym i 

garażowym możliwa jest poprzez klatki schodowe. Dodatkowo w piwnicy zlokalizowane zostały 

pomieszczenia techniczne (węzły instalacyjne) oraz pomieszczenia gospodarcze (suszarnie, magazyny 

itp.). 

Budynek ze wzgl ędu na zwoje znaczne rozmiary podzielony został na 2  niezale żnie 

konstrukcyjnie cz ęści przy pomocy dylatacji konstrukcyjnych (uniezale żnienie pracy 

poszczególnych fragmentów budynku). 

2.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - BUDYNEK : 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

Parametry powierzchniowe i kubaturowe: 

� powierzchnia zabudowy 594.46 m2  

� powierzchnia użytkowa P 1 891,40 m2 

w tym: 

o segment socjalny 945,70 m2  

o segment komunalny 945,70 m2  

� powierzchnia użytkowa mieszkań PU 1186,30 m2  

w tym: 

o segment socjalny 593,15 m2  

o segment komunalny 593,15 m2  

� powierzchnia użytkowa gospodarcza PG 361,10 m2  

w tym: 

o segment socjalny 180,55 m2  

o segment komunalny 180,55 m2  

� powierzchnia użytkowa ruchu PR 344,00 m2  

w tym: 

o segment socjalny 172,00 m2  

o segment komunalny 172,00 m2  

� kubatura 7 034,32 m3 

Parametry liniowe budynku 

� długość budynku 47,82 m 

� szerokość budynku: 14,20 m 

� wysokość budynku do attyki 11,86 m 

� poziom posadowienia posadzki parteru 45,35 m n.p.m. 

Liczba kondygnacji III kondygnacje nadziemne oraz I kondygnacja podziemna  

 

 

� ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH - PU 
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SEGMENT SOCJALNY 

nr lokalu kondygnacja rodzaj mieszkania powierzchnia użytkowa [m2] 

S1 parter 2 pokoje 38,67 

S2 parter 1 pokój 35,23 

S3 parter 2 pokoje 39,96 

S4 parter 2 pokoje 44,09 

S5 parter 2 pokoje 40,18 

S6 I piętro 2 pokoje 38,56 

S7 I piętro 1 pokój 35,13 

S8 I piętro 2 pokoje 39,96 

S9 I piętro 2 pokoje 43,89 

S10 I piętro 2 pokoje 39,98 

S11 II piętro 2 pokoje 38,56 

S12 II piętro 1 pokój 35,02 

S13 II piętro 2 pokoje 39,96 

S14 II piętro 2 pokoje 43,89 

S15 II piętro 2 pokoje 39,98 

Razem powierzchnia użytkowa mieszkań 593,15 

 

SEGMENT KOMUNALNY 

nr lokalu kondygnacja rodzaj mieszkania powierzchnia użytkowa [m2] 

K1 parter 2 pokoje 38,67 

K2 parter 1 pokój 35,23 

K3 parter 2 pokoje 39,96 

K4 parter 2 pokoje 44,09 

K5 parter 2 pokoje 40,18 

K6 I piętro 2 pokoje 38,56 

K7 I piętro 1 pokój 35,13 

K8 I piętro 2 pokoje 39,96 

K9 I piętro 2 pokoje 43,89 

K10 I piętro 2 pokoje 39,98 

K11 II piętro 2 pokoje 38,56 

K12 II piętro 1 pokój 35,02 

K13 II piętro 2 pokoje 39,96 

K14 II piętro 2 pokoje 43,89 

K15 II piętro 2 pokoje 39,98 

Razem powierzchnia użytkowa mieszkań 593,15 
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� ZESTAWIENIE POWIERZCHNI USŁUGOWEJ – PG 

 

SOCJALNY – pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz komórki lokatorskie 

nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia użytkowa [m2] 

SK.1 komórka lokatorska 6,14 

SK.2 komórka lokatorska 5,66 

SK.3 komórka lokatorska 5,93 

SK.4 komórka lokatorska 5,93 

SK.5 komórka lokatorska 7,13 

SK.6 komórka lokatorska 6,05 

SK.7 komórka lokatorska 6,25 

SK.8 komórka lokatorska 8,01 

SK.9 komórka lokatorska 8,01 

SK.10 komórka lokatorska 7,34 

SK.11 komórka lokatorska 6,47 

SK.12 komórka lokatorska 8,01 

SK.13 komórka lokatorska 8,01 

SK.14 komórka lokatorska 8,01 

SK.15 komórka lokatorska 8,01 

ST.1 wózkownia 18,88 

ST.2 pom. telekomunikacji 11,48 

ST.3 suszarnia 41,79 

ST.4 pom. wodomierza 3,44 

Razem powierzchnia użytkowa PG   180,55 

 

 

KOMUNALNY – pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz komórki lokatorskie 

nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia użytkowa [m2] 

KK.1 komórka lokatorska 8,01 

KK.2 komórka lokatorska 8,01 

KK.3 komórka lokatorska 8,01 

KK.4 komórka lokatorska 8,01 

KK.5 komórka lokatorska 6,47 

KK.6 komórka lokatorska 7,34 

KK.7 komórka lokatorska 8,01 

KK.8 komórka lokatorska 8,01 

KK.9 komórka lokatorska 6,05 

KK.10 komórka lokatorska 6,25 
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KK.11 komórka lokatorska 7,13 

KK.12 komórka lokatorska 5,93 

KK.13 komórka lokatorska 5,93 

KK.14 komórka lokatorska 6,14 

KK.15 komórka lokatorska 5,66 

KT.1 pom. telekomunikacji 11,48 

KT.2 wózkownia 18,88 

KT.3 pom. techniczne administracji 3,44 

KT.4 suszarnia 41,79 

Razem powierzchnia użytkowa PG   180,55 

 

� ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU– PR 

SOCJALNY – komunikacja, klatki schodowe 

nr lokalu kondygnacja nazwa pomieszczenia powierzchnia użytkowa [m2] 

SPK.1 piwnica komunikacja + klatka 59,11 

SK.1 parter wiatrołap 4,01 

SK.2 parter komunikacja + klatka 33,38 

II.A.1 I piętro komunikacja + klatka 37,75 

III.A.1 II piętro komunikacja + klatka 37,75 

Razem powierzchnia użytkowa ruchu PR  172,00 

 

KOMUNALNY – komunikacja, klatki schodowe 

nr lokalu kondygnacja nazwa pomieszczenia powierzchnia użytkowa [m2] 

SPK.1 piwnica komunikacja + klatka 59,11 

SK.1 parter wiatrołap 4,01 

SK.2 parter komunikacja + klatka 33,38 

II.A.1 I piętro komunikacja + klatka 37,75 

III.A.1 II piętro komunikacja + klatka 37,75 

Razem powierzchnia użytkowa ruchu PR  172,00 

 

 

3.    FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO , SPOSÓB 

JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY. 

3.1.  FORMA ARCHITEKTONICZNA : 

 Zaprojektowano budynek  wielorodzinny,   o  III kondygnacjach nadziemnych, częściowo 

podpiwniczony. W części podziemnej zaprojektowano komórki lokatorskie oraz pomieszczenia 
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techniczne. Forma architektoniczna budynku jest prosta, spójna, minimalna i zarazem  nowoczesna, 

dostosowana do istniejącej zabudowy. Budynek zaliczono do budynków niskich, kryty dachem 

dwuspadowym o kącie nachylenia 16,0O.  Kolorystyka projektowanego budynku w jasnych, neutralnych 

odcieniach, które nadają nowoczesny wyraz elewacji. 

3.2.  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO : 

 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  

3.3.  UKŁAD FUNKCJONALNY I ZAŁO ŻENIA PROJEKTOWE W KSZTAŁTOWANIU 

PRZESTRZENI 

 Budynek wielorodzinny został zaprojektowany z wyraźnym podziałem na dwa segmenty – 

komunalny i socjalny Zarówno w segmencie socjalnym jak i komunalnym trzy kondygnacje nadziemne 

stanowią mieszkania, natomiast w piwnicy znajdują się komórki lokatorskie (w stosunku 1:1 do liczby 

mieszkań) jak również pomieszczenia techniczne i należące do OTBS. Każdy z segmentów posiada 

odrębne wejście, po 1 klatce schodowej. Układ mieszkań na poszczególnych kondygnacjach nie ulega 

zmianie. Drobne różnice powierzchniowe wynikają z zastosowanej wentylacji grawitacyjnej w budynku. 

Elewacja w skali została dopasowana do istniejącego zagospodarowania terenu, stąd 3 kondygnacje 

nadziemne. 

3.4.  ZABUDOWA OTACZAJ ĄCA I SPOSÓB DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANEGO 

BUDYNKU DO OTOCZENIA  

 Zabudowa otaczająca teren przedmiotowej działki to budynki mieszkalne wielorodzinne kryte 

dachem dwuspadowym oraz zabudowa mieszkaniowa z dachami dwuspadowymi, charakterystyczne dla 

miasta Ciechocinka. Projektowany budynek nawiązuje do sąsiadującej zabudowy, nie stanowi 

dysharmonii z krajobrazem. 

Zabudowę otaczającą obrazują fotografie z wizji lokalnej terenu: 
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zabudowa otaczająca wielorodzinna 

 

 

zabudowa otaczająca jednorodzinna 
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4.    UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej o układzie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych ze 

stropami żelbetowymi kanałowymi  nad poziomem piwnicy, parteru oraz pięter, przykryty dachem 

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie na żelbetowych ławach  i stopach 

fundamentowych pod ścianami i kominami. Układ ścian zewnętrznych i wewnętrznych tworzą sztywny 

układ budynku na których oparte są stropy kolejnych kondygnacji. Układ konstrukcyjny, rozpiętości, 

założenia statyczne, szczegóły oraz dokładny opis zawarto w części konstrukcyjnej projektu.  

5.    ROZWIĄZANIA  BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE . 

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe mają charakter przykładowy. 

Istnieje możliwość zastosowania materiałów innych producentów przy spełnieniu założenia, iż parametry 

techniczne stosowanych materiałów będą analogiczne lub lepsze do materiałów zaproponowanych. 

Wszelkie odstępstwa (zamiany) materiałów w stosunku do materiałów przyjętych w opracowaniu 

wymagają uzyskania wcześniejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz inwestora. 

Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby 

zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych 

informacji dokonał wyceny zakresu robót. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu realizacji robót, bądź w 

przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót 

budowlanych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o 

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. 

5.1.  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zakres robót obejmuje prace, w skład których wchodzą: 

� roboty ziemne, 

� roboty fundamentowe, 

� wykonanie elementów żelbetowych ścian, słupów 

� roboty murowe ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych, 

� wykonanie żelbetowych schodów i stropów kondygnacji nadziemnych 

� roboty związane z wykonaniem więźby drewnianej oraz pokrycia dachu 

� ocieplenie ścian zewnętrznych  

� obróbki blacharskie, 

� roboty wykończeniowe, 

� wewnętrzne instalacje budynku oraz na terenie działki wg załączonych projektów branżowych 

� wykonanie parkingów, drogi wewnętrznej dojazdowej i dojścia  
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Cała inwestycja będzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynności należy wykonać 

biorąc pod uwagę obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych, załączonej do nn. opracowania. 

5.2.  UKŁAD NOŚNY. 

� ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych    gr. 24 cm, klasy 

wytrzymałości 20 MPa, na zaprawie cementowo – wapiennej M-8 

� ściany wewnętrzne  nośne  murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych   gr. 24 

cm, klasy wytrzymałości 20 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej M-8 

� stropy międzykondygnacyjne żelbetowe kanałowe gr. 24 cm  

� wieńce żelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcyjnym  

(elementy konstrukcyjne należy wykonać z betonu C20/25 – zgodnie z normą betonową PN-EN 

206-1 i uwzględnieniem normy PN-N-06262:2004 dla C20/25 maksymalne W/C – 0,60, 

minimalna zawartość cementu (kg/m3) – 280, oraz maksymalna zawartość wody (l/m3) – 168.  

5.3.  WARUNKI  I  SPOSÓB POSADOWIENIA . 

 Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych. Żelbetowe (ławy i stopy) wylewane 

na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalą A-IIIN oraz A-I (St3S). Otulina prętów zbrojeniowych – 5 

cm. Poziom posadowienia fundamentów budynku zgodnie z branżą konstrukcyjną. Przestrzenie 

niepodpiwniczone wypełnić piaskiem o spełniającym wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,81. 

Geometria fundamentów wg rysunków konstrukcyjnych. Bezpośrednio pod fundamentami należy 

wykonać wylewkę z betonu C8/10 (B-10) grubości minimum 10 cm .  

 W przypadku stwierdzenia występowania w wykopach fundamentowych pozostałości po dawnych 

fundamentach bądź dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te należy rozebrać i usunąć 

z wykopu. W przypadku konieczności „przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rzędnej 

posadowienia, powstały ubytek gruntu wypełnić należy przy pomocy betonu C8/10 (B-10). 

5.4.  OPINIA GEOTECHNICZNA  

Warunki gruntowo wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych (prace prowadzone przez geologa mgr 

Marka Szupera  w listopadzie  2015 r.) stwierdzono proste  warunki gruntowe. Podłoże zaliczono do II 

kategorii geotechnicznej. Wykonano trzy otwory badawcze, dzięki czemu wyodrębniono kilka głównych 

warstw geotechnicznych: 

� warstwa I – piaski pylaste i drobne (ID=0,52)  – stanowi podłoże budowlane 

� warstwa IIa – piaski średnie i grube (ID=0,26)  – stanowi podłoże budowlane 

� warstwa IIb – piaski średnie i grube (ID=0,50)– stanowi podłoże budowlane 

 

UWAGA: przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją geotechniczną w celu 

określenia stopnia złożoności robót ziemnych. W trakcie realizacji robót ziemnych należy na bieżąco 
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kontrolować stan oraz rodzaj gruntu, zaś w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności w 

stosunku do informacji zawartych w dokumentacji geotechnicznej, powiadomić o tym fakcie inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 

Zgodnie z uwagami zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, do wykorzystania jako grunty 

budowlane nadają się warstwy gruntowe nr I, II oraz III. Warstwy nasypów niebudowlanych należy 

usunąć, zastępując ją nasypem spełniającym odpowiednie parametry nośności (wskaźnik zagęszczenia 

Is ≥ 0,60). Nasyp ten powinien być wykonany z materiałów niespoistych – piaskowo – żwirowych, 

zagęszczanych warstwami.  

5.5.  PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. 

 W projekcie zastosowano następujące rodzaje ścian zewnętrznych i wewnętrznych: 

Mury fundamentowe i ściany piwniczne: 

 Od poziomu ław fundamentowych do poziomu terenu – ściana z bloczków betonowych C20/25 z 

betonu klasy C20/25 (B-25) wg ustaleń projektu konstrukcyjnego + 2 x izolacja przeciwwilgociowa + płyty 

termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego grubości 10,0 cm + izolacja przeciwwilgociowa np. z folii 

kubełkowej 

Cokół: 

 Ściana z bloczków betonowych C20/25 (B-25) zakończona wieńcem żelbetowym + izolacja 

przeciwwilgociowa + styropian ekstradowany 10 cm + tynk zewnętrzny systemowy na siatce. 

Ściana zewn ętrzna – wyko ńczenie tynk: 

 Mur z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych  na zaprawie cementowo – wapiennej marki 

M-8 klasy wytrzymałości 20 MPa + styropian EPS 70-040 18 cm  + tynk zewnętrzny systemowy na siatce.  

Ściana wewn ętrzna no śna: 

 Ściany wykonane jako murowane z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych gr. 24 cm, 

klasy wytrzymałości 20 MPa na zaprawie cementowo–wapiennej M-8. 

Ściana wewn ętrzna: 

 Ściany działowe piwnic wykonane jako murowane z cegły pełnej gr. 12 cm, klasy wytrzymałości 

15  na zaprawie cementowo – wapiennej M-5. (ściana obudowy komórek lokatorskich od wysokości 2.0 

m wykonana jako ażurowo) 

 Ściany działowe parteru oraz I piętra wykonane jako murowane z bloczków gazobetonowych 

odm. 700  na zaprawie cementowo – wapiennej marki M-5 gr. 12 cm. 

 

Wytyczne dotyczące dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, oraz sposób prowadzenia prac 

murarskich – zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Uwaga: Na etapie murowania ścian nośnych, w miejscach w którym będą ścianki działowe należy 

zastosować kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugą spoinę. Kotwy jednym końcem powinny 

być wmurowane w ścianę nośną, drugi koniec zatapiamy w spoinie ściany działowej. Ścianek działowych 

nie murujemy na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę o szerokości około 10-30 mm, w zależności 
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od szerokości (rozpiętości) stropu, którą następnie wypełnia się pianką montażową lub innym 

elastycznym materiałem. Dzięki temu ugięcia stropu nie będą powodować pękania ścian działowych.   

 

Murowanie – pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik 

budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku 

występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. 

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły 

pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. 

Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do 

szerokości ściany. 

Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują się bloki połówkowe, dzięki 

którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o 

innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły 

stołowe oraz gilotyny. 

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 

kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 

narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 

Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie 

dostawione do wmurowanego wcześniej. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 

godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy muru 

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, 

rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych 

narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 

konstrukcyjnych. 

Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości 

bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. 

Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują 

jednak miejsca wymagają ce wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z 

sobą: naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, spoiny 

bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w 

połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach 

bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych 

warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 

W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników metalowych do łączenia 

później murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości, oraz ze względu 

bezpieczeństwa dogiąć do dołu.  

Murowanie narożnika – ściana z bloczków gr. 24 cm 

Murowanie narożnika rozpoczyna się od bloku podstawoweg. Następnym elementem jest blok przycięty do długości 

7 cm. W dalszej kolejności układa się znów bloki podstawowe. Docięcie bloku do długości 7 cm wykonuje się za 

pomocą piły stołowej z diamentową tarczą tnącą. 

Murowanie narożnika – ściana z bloczków gr. 18 cm 

Murowanie narożnika rozpoczyna się od bloku podstawowego odsuniętego od lica ściany o 14 mm. W dalszej 
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kolejności układa się bloki podstawowe, dopasowując położenie bloków do przebiegu znaczników kanałów 

elektrycznych. 

Ściany działowe 

Ścianki działowe muruje się z reguły po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Pierwszą warstwę, podobnie jak 

przy ścianach konstrukcyjnych, układa się na zaprawie cementowo – wapiennej 1:3 ustawiając bloki tak, aby spoiny 

ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą. Bloki ścianki działowej dostawia się do ściany konstrukcyjnej 

nakładając również zaprawą murarską na pionowy styk obu łączonych ścian. Łączniki wystające ze spoiny ściany 

konstrukcyjnej muszą trafić w spoinę ścianki działowej. Jeżeli ścianka działowa domurowywana jest do ściany 

konstrukcyjnej w której nie zamocowano łączników metalowych, połączenie ścianki działowej z konstrukcyjną 

wykonuje się za pomocą łączników wygiętych w kształt litery L. Mocuje się je do ściany konstrukcyjnej za pomocą 

kołka rozporowego, tak aby trafiły w spoinę między blokami. Łącznik należy stosować minimum w co 4 spoinie i nie 

mniej niż 3 łączniki na kondygnację. Ścianek działowych nie powinno się murować na styk ze stropem. Należy 

stosować szczelinę szerokości około 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym ugięciem stropu podczas eksploatacji. Po 

wymurowaniu ścianki, szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. 

Dylatacje 

Przerwy dylatacyjne w budynkach wykonuje się podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych: przez całą 

konstrukcję od wierzchu fundamentu do dachu i wypełnia się je kitem trwale elastycznym. W budynkach ze 

ścianami dwuwarstwowymi z bloczków przerwy dylatacyjne należy wykonywać w odległościach nie większych niż 

25 m. W budynkach ze ścianami szczelinowymi, warstwę wewnętrzną z bloczków dylatuje się w odległościach nie 

większych niż 30 m 

5.6.  IZOLACJE TERMICZNE /AKUSTYCZNE : 

� IZOLACJA ŚCIAN 

Izolacja ścian piwnicznych  

– płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm typu XPS 

Izolacja ścian zewn ętrznych cokołu  

– płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm typu XPS  

Izolacja ścian zewn ętrznych powy żej cokołu  

– płyty ze styropianu EPS 70-040 gr. 18 cm 

Obudowa ścian korytarza ( ściana pomi ędzy korytarzem a mieszkaniami) 

– płyty H+H gr. 5 cm, λ=0,13 lub równoważny 

Izolacja ścian wiatrołapu 

– płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm na stelażu aluminiowym pod płyty GKFI 

� IZOLACJA STROPÓW I POSADZEK 

Posadzka na gruncie  

 – płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5 cm – dla kondygnacji piwnicy 

Strop nad piwnic ą (bez korytarza) 

– płyty styropianowe EPS 100-038  gr. 10 cm 

Stropodach  

– wełna mineralna układana na stropie  gr. 26 cm (2 x 13 cm układana mijankowo) 

� IZOLACJA AKUSTYCZNA 

Stropy mi ędzykondygnacyjne 

– styropian akustyczny gr. 5 cm  
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� IZOLACJA „MOSTKÓW CIEPLNYCH”  

– nadproża okien i drzwi w ścianach zewnętrznych wg. rys. szczegółowych 

– izolacja płyty balkonowej styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm 

� DYLATACJE BUDOWLANE 

 – dylatacje posadzek i stropów – pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczególnych 

segmentów budynku, dylatacje schodów zewnętrznych. 

Zaprojektowane izolacje termiczne z płyt wełny mineralnej i płyt styropianu zastosowanych w 

przegrodach budowlanych spełniają także zadania ochrony akustycznej budynków. Elementem ochrony 

akustycznej wewnątrz budynku są grube, monolityczne stropy żelbetowe 24 cm oraz zewnętrzne i 

wewnętrzne ściany nośne gr. 24 cm i  działowe gr. 12 cm. 

Izolacje akustyczne instalacji wewn ętrznych 

Instalacje wewnętrzne i związane z nimi urządzenia otrzymują zabezpieczenia akustyczne 

przewidziane przez wytwórców oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikające z 

wymagań Polskich Norm – okładziny i obudowy z wełny mineralnej, przepusty akustyczne, podkładki 

akustyczne. 

Wełna stropodach – 2 x 130 mm  

Charakterystyczne parametry produktu: 

− obliczeniowy współczynnik przewodności ciepła = 0,035 W/mK 

− obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym – 0,40 kN/m2 

− gęstość 40 kg/m3 

− klasa reakcji na ogień: A1 

5.7.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE  

� IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME: 

Izolacja na ławach oraz stopach fundamentowych  

papa podkładowa termozgrzewalna gr. 4 mm, wykonana na lepiku asfaltowym 

Izolacja posadzki kondygnacji piwnicy   

2 x papa termozgrzewalna gr. 4 mm na zakład przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie 

połączona z izolacją poziomą ścian fundamentowych 

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych   

izolacja z folii płynnej grubości 2 mm 

Izolacja balkonów   

2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 4 mm 

Izolacja stropów 

paraizolacyjna folia ochraniająca warstw docieplenia stropów międzykondygnacyjnych oraz  

stropodachu, układana na stropie właściwym grubości 0,2 mm. 

Parametry  

Opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2 * h * hPa / g 

Przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m
2
 (24h)) 

Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 

- wzdłuż: ≥ 80 N 
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- w poprzek: ≥ 50 N 

Odporność na UV = 10 lat 

Max. temperatura użytkowa: 90°C 

Grubość: 0,2 mm 

Gramatura: 150g/m
2 

� IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE: 

Izolacja pionowa ścian 

od fundamentów do 110 cm ponad terenem budynku, połączona z izolacją poziomą ścian i 

fundamentów. Zaprojektowano izolację powłokową dwukrotną bitumiczną. Po warstwie docieplenia 

zastosować polietylenową folię kubełkową do poziomu terenu. 

5.8.  NADPROŻA 

Ściany działowe 

 Projektuje się nadproża systemowe prefabrykowane wykonane ze zbrojonego betonu 

komórkowego. Wysokość 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm. W 

zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać 

nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami 

pionowymi. Minimalna długość oparcia na murze – 250 mm z każdej strony. 

Ściany no śne 

Projektuje się nadproża systemowe prefabrykowane wykonane ze zbrojonego betonu 

komórkowego. Wysokość 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm. W 

zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać 

nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami 

pionowymi. Minimalna długość oparcia na murze – 250 mm z każdej strony. 

5.9.  KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE  

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z rysunkami rzutów 

poszczególnych kondygnacji. Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawów 

prefabrykowanych, modułowych pustaków wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubości 

ścianek i przegród 4 cm . Zestawy ustawione na żelbetowych stropach lub przechodzące jako komin 

przez stropy. W pomieszczeniach piwnicy przewody obmurowane cegłą pełną klasy 15 na zaprawie cem 

– wap. M-5. W pomieszczeniach mieszkalnych obmurowane bloczkami gazobetonowymi odm. 700 gr. 6 

cm.  

Wentylację grawitacyjną zastosowano również dla pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w 

piwnicy oraz dla komunikacji piwnicy. Przewody wentylacji spalinowej według branży sanitarnej. Wylot 

kanału spalinowego powinien być minimum 60 cm powyżej wlotu kanałów wentylacji grawitacyjnej. 

W części ponad stropem nad ostatnią kondygnacją zgrupowane przewody wentylacyjne i 

spalinowe należy obmurować cegłą klinkierową pełną . W końcowym etapie należy wykonać nakrywę 

kominową z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanych gr. 0,65 mm zapewniające wymaganą 

szczelność. Warstwa wierzchnia poliester – mat w kolorze  szarym (RAL 7038) o grubości min. 50 µm. 
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Minimalny spadek nakrywy 2 %. Czapa powinna wystawać poza komin minimum 5 cm oraz być 

zakończona kapinosem. Otwory wentylacyjne należy zabezpieczyć kratką. 

Dla dopływu powietrza w każdym pomieszczeniu kuchennym oraz w pokojach mieszkalnych 

należy okna zakupić wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi po 1 szt. na pomieszczenie. 

5.10.  DACH 

W projekcie opracowywanego budynku jako główną połać dachu zaprojektowano dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowy oraz jętkowy o nachyleniu 16,00, kryty papą 

z imitacją dachówki. Konstrukcja drewniana wykonana z drewna klasy C24. Krokwie 10/14 cm mocowane 

na murłatach 14x14 cm za pomocą łączników kątowych ocynkowanych i gwoździ. Murłaty ułożone na 

podkładzie z papy mocowane w wieńcu obwodowym za pomocą kotew stalowych fajkowych  Ø 16 mm. 

Elementy drewniane wg konstrukcji. 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i przeciwogniową 

przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym „FOBOS” wg wytycznych i zaleceń producenta lub 

inne środki dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

5.11.  BALKONY  

Prawidłowo zaprojektowany balkon  powinien zapewniać odprowadzenie wody opadowej i 

technologicznej podczas użytkowania budynku. W tym celu należy wykonać warstwę spadkową o 

nachyleniu min. 1,5%. Płyta balkonowa wykonana jako żelbetowa, monolityczna, wylewna na mokro 

zbrojona stal A-III oraz A-I gr. 14 cm . Szczegóły wg. dokumentacji konstrukcyjnej. Na tak wykonanej 

płycie wykonujemy 2 warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Na tak przygotowanej izolacji 

wykonujemy warstwę wylewki betonowej z warstwą spadkową zatartą na gładko. Balustrady balkonów 

wykonać z kształtowników stalowych malowanych 2 x natryskowo farbą chlorokauczukową.  

5.12.  SCHODY ZEWNĘTRZNE 

Płyta betonowa schodów zewnętrznych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem 

syntetycznym z polipropylenu w ilości 1,0 kg/m3 betonu.  Płytę betonowa należy wykonać ze spadkiem 

min. 1,5 % w kierunku od budynku oraz wysuniętą poza lico ściany z  murków betonowych 6 cm . Na 

zakończeniu wykonać kapinos w celu uniknięcia spływania wody po ścianie. Przestrzeń od poziomu 

terenu do płyty betonowej  należy wypełnić gruzobetonem. Należy uzyskać warstwę gruzobetonu min. 30 

cm dla płyty betonowej.  

Wykończenie schodów płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi R11/R10 V4  ( DIN 51 130 ). 

Odporność na ścieranie kl. IV (6000 obr/min). Siła łamiąca dla płytek o gr. < 7,5 mm – min. 700 N, dla płytek gr. > 

7,5 mm – min. 1100 N. Wytrzymałość na zginanie > 30N/mm
2 

wg. PN-EN ISO 10545-6. 

Nasiąkliwość płytek 0,5% < E < 3 % wg. PN-EN ISO 10545-4. 

Dane techniczne rozwiązań materiałowych 

Beton konstrukcyjny   - C20/25 ; 

Beton konstrukcyjny   - C20/25 ; 
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5.13.  PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Przed wejściem głównym do budynku należy wykonać pochylnie dla osób niepełnosprawnych z 

kostki betonowej gr. 6 cm . Różnica poziomów do pokonania wynosi 75 cm . Dlatego ze względu na 

wymaganą maksymalną długość pochylni wynoszącą 9,0 m projektowany podjazd podzielono na dwa 

krótsze odcinki o nachyleniu 6% połączone spocznikami o wymiarach 150x270 cm . Uwzględniono 

poziomą płaszczyznę ruchu umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 

150x150 cm na początku i na końcu pochylni.  

Konstrukcja płaszczyzny ruchu zakłada następujące warstwy 

� kostka polbruk gr. 6 cm 

� podsypki cementowo – wapiennej gr. 5 cm 

� płyta betonowa z chudego betonu C8/10 gr. 5 cm 

� piasek średni zagęszczona warstwami gr. 50 cm do min.  IS≥0.65 

Dane techniczne projektowanego podjazdu: 

długość podjazdu (pochylnie)  - 8,15 m + 4,35 m, 

szerokość podjazdu   - 1,20 m, 

szerokość między pochwytami  - 1,00 m 

nachylenie podjazdu   - 6,0 % 

balustrada (pochwyty) dwupoziomowe - h[1] = 90cm, h[2] = 75 cm, 

Dodatkowo ze względu na różnice w terenie ponad 0,5 zaprojektowano wypełnienie balustrady 

prętami o maksymalnym prześwicie wynoszącym 12 cm . 

Poręcz stalowa z rur okrągłych 42 mm na dwóch poziomach 75 oraz 90 cm, licząc od toru jazdy. 

Rozstaw słupków zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Słupki balustrady zamocować do cokołu za 

pomocą śrub rozprężnych (lub wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy. Zastosować rozwiązanie 

systemowe. 

Fundamenty  

Ławy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25  30x30cm posadowione na podkładzie 

z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. 

Ściany podjazdu  

Ściany podjazdu gr. 15 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C20/25, z dodatkiem 

włókien stalowych w ilości 0.6 kg/m3 betonu 

Współdziałanie włókien w procesie przejmowania od betonu różnych działających sił (naprężeń) 

wymaga dostatecznego stopnia przyczepności włókien do betonu. Wytrzymałość na rozciąganie włókien 

jest bardzo wysoka w stosunku do takiej wytrzymałości betonu. W zasadzie wszelkie “niepowodzenia” 

nigdy nie są spowodowane pęknięciem włókien lecz niewystarczającą ich przyczepnością do betonu. 

Możliwości w zakresie przejmowania obciążeń przez włókna zależne są od: 

  właściwej ilości włókien (proporcja – ilość stali do ilości betonu),  

  stosunku powierzchni styku do przekroju włókna stalowego.  

Z praktyki wynika, iż ilość dodawanych włókien stalowych powinna stanowić ok. 2 do 8% masy 

(ciężaru) betonu. W przypadku niedużych ilości dodawanych włókien stalowych nie jest jeszcze możliwe 

stwierdzenie istotnego wpływu na własności betonu stwardniałego. Jeżeli natomiast do świeżego betonu 
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zostanie dodana większa ilość włókien, to jego obróbka (pompowanie i zagęszczanie) staje się 

praktycznie niemożliwa. 

Jako dodatek stosowane są bardzo drobne włókna średnicy 0,2 do 1,0 mm lub też cienkie opiłki 

stalowe. Wymiary i kształt geometryczny włókien mają wpływ zarówno na wytwarzanie świeżego betonu, 

jak też na właściwości betonu stwardniałego. Włókna o większej powierzchni są szczególnie korzystne. 

Powierzchnia włókien ma wpływ głównie na wytrzymałość i plastyczność przed wystąpieniem pierwszej 

rysy (stan I). Z drugiej strony specjalny kształt włókien poprawia ich połączenie z betonem i tym samym 

korzystnie wpływa na plastyczność po pojawieniu się rys. 

5.14.  STUDZIENKI PIWNICZNE 

Po zasypaniu i ustabilizowaniu gruntu do Is =0.89 należy wykonać posadzkę betonową gr. 20 cm 

z betonu C16/20 z dodatkiem włókien stalowych w ilości 0.6 kg/m3 betonu, na podkładzie z chudego 

betonu gr. 10 cm.  

Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać ścianki wylewane na mokro z betonu C16/20  z 

dodatkiem włókien stalowych w ilości 0.6 kg/m3 betonu oraz otynkować (powyżej terenu).  

 

5.15.  SPOSÓB BUDOWY, A INTERES OSÓB TRZECICH  

Projektowany obiekt nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego. 

6.  WYKOŃCZENIE  ZEWNĘTRZNE  BUDYNKU  

6.1.  ELEWACJE . 

Główne powierzchnie elewacji 

 Tynki cienkowarstwowe mineralne (metoda lekka mokra) wykonane na siatce systemowe, z 

fakturą – drobny baranek (2,0 mm) 

Cokół  

Tynki mozaikowe 

Kolorystyka elewacji 

Malowanie zewnętrzne – farby silikonowe. 

Kolorystykę elewacji przyjąć należy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie kolorów farb poprzez porównywanie ich z kolorami 

przedstawionymi na wydrukach (rysunkach).  

Po dociepleniu ścian, wykonać należy warstwę zbrojącą (z systemowej siatki zbrojącej) oraz warstwę fakturową w 

postaci tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubości ziaren 2,0. Wykonanie warstwy fakturowej 

gwarantować musi uzyskanie jednolitej i ciągłej faktury powierzchni. Realizacja prac związanych z wykonaniem 

warstwy fakturowej, uwzględniać musi wszystkie okoliczności związane z wydajnością pracy oraz okoliczności 
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związane z warunkami pogodowymi i innymi warunkami mogącymi wpływać na proces budowlany. 

UWAGA:.  Ze względu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentów docieplenia, do wysokości 2,50 m powyżej 

poziomu terenu, projektuje się wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojącej. 

Sposób wykonania docieplnia metodą lekką mokrą, musi być zgodny z wytycznymi technologicznymi zawartymi w 

technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy 

produktów pochodzących od różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity system docieplenia). 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże pod tynk mozaikowy należy zagruntować masą tynkarską. Pod wybrane kompozycje kolorystyczne zaleca 

się zastosowanie barwionej masy tynkarskiej w kolorze klinkieru, brązowym lub grafitowym. 

 
WARUNKI OGÓLNE 

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani 

zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji. 

Za zupełnie nieodpowiednią producenci uznają zwykle temperaturę poniżej 5°C i powyżej 25°C. 

Nakładanie i wygładzanie tynku. Zależnie od wskazań producenta podanych na opakowaniu produktu można to 

robić ręcznie lub przez natrysk.  

Nakładanie ręczne przypomina nieco wykonywanie gładzi gipsowych. Niewielką porcję tynku wyjmuje się z wiadra 

łopatką, po czym nakłada się ją na pacę stalową wzdłuż jej dłuższej krawędzi. Potem masę tynkarską naciąga się na 

podłoże, tworząc warstwę o grubości kruszywa, a następnie wygładza się ją tą samą pacą. Podczas wygładzania 

tynku ściąga się nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra. Nałożoną masę trzeba wygładzać równomiernie, w 

tym samym kierunku. 

Należy unikać przerw w pracy, nie wolno bowiem dopuścić do zaschnięcia wygładzonej powierzchni przed 

nałożeniem tynku na dalszą część podłoża. W przeciwnym wypadku krawędź takiego połączenia będzie widoczna. 

 
Układanie tynku 

Większe nierówności podłoża trzeba skorygować, np. stosując zaprawę wyrównującą.  Samo tynkowanie nie jest 

trudne. Tynk trzeba nakładać równomiernie, nie przerywając pracy. Całkowite stwardnienie tynk osiąga po dwóch, 

trzech dniach. W trakcie wiązania spoiwo jest najpierw mlecznobiałe, w miarę upływu czasu staje się przezroczyste. 

W warunkach podwyższonej wilgotności czas wiązania tynku może być wydłużony 

Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosić plus 5 stopni 

Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu lub silnego wiatru. 

Tynk mozaikowy  przed nałożeniem należy dokładnie wymieszać. Nie należy wykonywać prac tynkarskich przy 

dużym nasłonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych. 

Zaprawę tą należy nanieść, na stabilne, zagruntowane podłoże za pomocą pacy stalowej po czym wygładzamy tą 

samą pacą. Prace tynkarskie należy wykonywać w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy, 

przerwa w nakładaniu nie może być dłuższa niż 10 min. 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWŁOK MALARSKICH 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO GRUNTOWANIA  

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 

osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy 

o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy 

naprawić i zaszpachlować. 

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJĄCEGO ORAZ NANOSZENIE 
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Preparat gruntujący  produkowany jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia.    

Nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. 

Preparat należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na podłożach 

bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu 

należy nanieść minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu 

gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 min. 

Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi należy wykonać min. 4 godzin wcześniej. 

FARBY– INFORMACJE OGÓLNE 

Zastosowana farba w projekcie jest farbą silikonową (modyfikowaną) przeznaczoną do malowania tynków 

cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni 

gipsowych, betonowych, oraz płyt cementowo-azbestowych. Służy także do malowania surowych powierzchni 

wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. 

Doskonale nadaje się do użycia na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, 

przemysłowych a także na innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie narażonych na niszczące 

działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba może być stosowana do malowania 

pierwotnego i renowacyjnego, wewnątrz bądź na zewnątrz budynku. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 

przyczepność farby, zwłaszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne 

warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) 

należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża chłonne należy bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym. 

Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne można malować po ich całkowitym wyschnięciu, a 

więc nie wcześniej niż po upływie 2÷4 tygodni od ich nałożenia. Przewidziane do malowania świeżo wykonane 

cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura powyżej +5°C, 

wilgotność poniżej 65%) dojrzewają w ciągu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio długiego okresu dojrzewania 

tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamknięta zbyt wcześnie powłoką z farby 

transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychając pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków 

akrylowych okres między ich nałożeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania tynków 

wcześniej eksploatowanych należy zapewnić im co najmniej 48 godzinny okres schnięcia od momentu zakończenia 

opadów atmosferycznych (im większa wilgotność powietrza, tym okres ten powinien być dłuższy). 

PRZYGOTOWANIE FARBY 

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem 

wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do pierwszego malowania można 

dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemności 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte 

proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Na przygotowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Farbę można nanosić wałkiem, 

pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem 6 godzin po gruntowaniu podłoża. Ilość 

nakładanych warstw farby zależy od chłonności i struktury podłoża (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). 

Kolejną warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas 

malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 

kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując 

technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzić w warunkach 

wysokiej wilgotności i niskich temperatur (poniżej +5°C). Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie 

prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 

atmosferycznych. W przypadku malowania świeżego tynku zaleca się, aby elewacja chroniona była siatkami 

nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia prac tynkarskich, aż do momentu, w którym upłynie doba od zakończenia prac 
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malarskich. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 

30 minut. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby. Jednorodność kolorystyczna 

wymalowanej powierzchni zależy w dużej mierze od stopnia wyschnięcia podłoża. Uwaga: Niezastosowanie się do 

wymagań producenta, zwłaszcza w zakresie przygotowania podłoża, sposobu użycia i ochrony elewacji przed 

wpływem warunków atmosferycznych, może spowodować zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest 

powstawanie przebarwień i wykwitów solnych. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu 

kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania 

następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się 

między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

Dopuszcza się zastosowania innych podkładów i farb o podobnych właściwościach niż wyżej opisane przykładowe 

emulsje podkładowe i farby. 

6.2.  POKRYCIE DACHU  

Po wykonaniu konstrukcji dachu i pełnego deskowanie z desek gr. 25 mm .  należy wykonać 

pokrycie z papy. Jako pokrycie przyjęto następujące papy (kolejność od góry) : 

� papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, , papa kolorowa 

wzorzysta posypka mineralna o wzorze dachówki w kolorze ceglastym.  

� papa  podkładowa  do mocowania mechanicznego gr. 3,0 mm 

 

Parametry techniczne dachówki rolowanej 

Parametry techniczne Jednostka miary Wymogi 
Wygląd zewnętrzny  Krawędzie produktu oraz powierzchnia muszą być 

nienaruszone i bez uszkodzeń, powierzchnia                                                               
zewnętrzna bez zabrudzeń, podłużny pas wzdłuż 
jednego boku bez posypki mineralnej, 
zabezpieczony  folią PP, spodnia strona produktu 
na całej powierzchni zabezpieczona folią PP. 

Strona wierzchnia  Kolorowa, wzorzysta posypka mineralna 
Strona spodnia  Folia polipropylenowa 
Rodzaj modyfikatora  Kauczukowy elastomer SBS 
Materiał nośny  Tkanina szklana wzmocniona welonem szklanym 
Szerokość mm Min 995 
Długość mm Min 8000 
Grubość mm 3,0 +/- 0,2 
Chłonność % Max 2 
Siła zrywająca   
W kierunku wzdłużnym  N / 5 cm 900 +/- 100 
W kierunku poprzecznym  N / 5 cm 900 +/- 100 
Wydłużenie przy zerwaniu   
W kierunku wzdłużnym  % 4 
W kierunku poprzecznym  % 4 
Giętkość w temperaturach 
ujemnych  

°C / φ 30mm -15 

Spływność  °C +100 
Ciężar rolki  kg 29 
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Ilość rolek na palecie  szt. 24 
Ilość na palecie  m2 192 
Waga palety  kg 720 

 

Roboty przygotowawcze. 

Zalecana struktura warstwowa pokrycia dachowego 

Dla dachów nowo wykonywanych: 

– pokrycie dachu Rolowaną Dachówką Icopal 3D® lub równoważna  

– bitumiczna warstwa przekładkowa mocowana gwoździami, 

– podłoże deskowe lub z płyt OSB, 

– wentylowana przestrzeń powietrzna (grubości co najmniej 6 cm), 

Podło ża drewniane 

Dachy nowo budowane można pokryć Rolowaną Dachówką pod warunkiem ułożenia warstwy 

przekładkowej.. Podłoże drewniane z desek lub płyt OSB powinno być ciągłe, równe, zaimpregnowane 

środkiem ochronnym przeciwowadom – technicznym szkodnikom drewna i środkiem przeciwgrzybicznym 

oraz wysuszone. Zastosowane podłoże nie powinno klawiszować, gdyż może to powodować widoczne 

nierówności na powierzchni pokrycia oraz przyczynić się do mechanicznego zniszczenia pokrycia 

podczas przemieszczania się po dachu. Na poszycie drewniane należy zamocować warstwę 

przekładkową za pomocą gwoździ papowych z podkładkami w celu ochrony podłoża przed ogniem z 

palnika gazowego. 

Należy jednak pami ętać o tym, by poł ączenia arkuszy płyt znajdowały si ę zawsze na 

krokwi. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie zgrzewanie papy na poszycie drewniane otwartym ogniem. W 

tym wypadku do układania papy należy użyć specjalnego promiennika na gorące powietrze.  

Pokrycie dachu dachówk ą rolowan ą. 

Rolowana Dachówka zgrzewana oraz mocowana mechanicznie 

Przekładka montażowa mocowana mechanicznie  

deskowanie 

pozostałe warstwy dachu 

Wentylacja pokrycia dachowego 

Z uwagi na charakter materiału, z którego wykonana jest Rolowana Dachówka, charakteryzuje się 

ona znaczną paroizolacyjnością uniemożliwiając wymianę powietrza i pary wodnej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na ten fakt przy zabudowanych poddaszach, ponieważ pod wpływem pary pochodzącej z 

przestrzeni wewnętrznych, w szczególności gdy nie są one wietrzone, może dojść do uszkodzenia 

konstrukcji dachu. 

Przewietrzanie warstw dachu w stropodachu zabudowanym (poddasza użytkowe) należy 

zapewnić poprzez wykorzystanie wolnej przestrzeni powietrznej pomiędzy poszyciem z płyt OSB (z 

desek) a powierzchnią termoizolacji o wysokości min 6 cm 

Wymiary otworów wlotowych i wylotowych 
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– Wymiary swobodnego otworu wlotowego konstruowanego przy okapie i przy kalenicy dachu 

jednospadowego muszą stanowić co najmniej 2‰ przynależnej do niego powierzchni dachu, ale 

minimum 200 cm2/m. 

– Wymiar otworu wylotowego, który na ogół konstruowany jest przy kalenicy, musi stanowić co 

najmniej 0,5‰ przynależnej do niego powierzchni dachu. 

– Przekroje poprzeczne konstruowanych na dalszych częściach dachu swobodnych otworów 

wentylacyjnych muszą wynosić co najmniej 200 cm2/m. 

W przypadku poddaszy nieużytkowych odległość pomiędzy otworami wlotowymi i wylotowymi 

powietrza (np. w ścianach szczytowych) może wynosić najwyżej 10 m. W przypadku większej odległości 

otwory wlotowe i wylotowe należy zaprojektować również na powierzchni dachu. 

Zasady ogólne układania dachówki rolowanej  

Oczyszczenie połaci dachowej 

Powierzchnia połaci dachowej winna być możliwie jak najbardziej płaska – nierówności powierzchni nie powinny 

przekraczać 4 mm na długości 2 m, w przeciwnym wypadku będą one widoczne po ułożeniu docelowego pokrycia. 

W przypadku nowych dachów, na podłożu należy zamocować warstwę przekładkową mocowaną gwoździami 

papowymi z podkładkami w ilości ok. 10 szt./m2. Na tym etapie przygotowania dachu należy również sprawdzić 

stan poszycia dachu z płyt OSB (z desek) oraz stan więźby dachowej. W razie potrzeby należy wymienić zniszczone 

płyty (deski) oraz zamontować nowe zaimpregnowane środkiem grzybobójczym i przeciw owadom – technicznym 

szkodnikom drewna. 

Montaż obróbek blacharskich 

Rynny i obróbki blacharskie są w złym stanie technicznym należy je zdemontować i założyć nowe pasy  nadrynnowe, 

opierzenia boczne dachu oraz obróbki blacharskie kominów. Należy je wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 

dopasowanym do kolorystyki pokrycia. Sugeruje się zastosowanie rynien metalowych produkcji Icopal, odpornych 

na obciążenia ze strony lodu i śniegu. 

Zagruntowanie podłoża 

Odczyszczoną połać dachową należy zagruntować z użyciem bitumicznego podkładu gruntującego. Podkład należy 

nanieść  jednokrotnie na podłoże za pomocą szczotki dekarskiej lub wałka malarskiego. Zagruntować należy 

również fragmenty obróbek blacharskich, do których zgrzana zostanie Rolowana Dachówka np. przy pasie 

nadrynnowym czy opierzeniach bocznych dachu.  

Pomiary połaci dachowej 

Przed rozpoczęciem prac należy skontrolować rzeczywiste gabaryty dachu, kąt nachylenia oraz wzajemne położenie 

krawędzi wobec siebie. Kontrola dokonywana jest poprzez pomiary w kierunku podłużnym i poprzecznym, jak 

również przez pomiar przekątnych połaci dachowej. Wyznaczanie należy rozpocząć od określenia linii poziomej przy 

okapie bądź kalenicy. Następnie należy wytrasować na każdej z połaci linie prostopadłe do niej w odstępach co kilka 

metrów, tak aby w trakcie układania Rolowanej Dachówki można było kontrolować ewentualne odchylenia od 

wytyczonych linii. Następnie należy pomierzyć długość połaci od kalenicy do linii cięcia wzdłuż okapu. 

Po dokonaniu pomiaru długości połaci dachowej należy odciąć z rolki Rolowanej Dachówki potrzebną długość, 

wykonując cięcie wzdłuż dolnej krawędzi rysunku dachówek, tak aby patrząc od okapu, był widoczny rysunek całej 

dachówki. W zależności od wyboru wzoru dachówki: „zakładkowa” bądź „romańska”  cięcie będzie miało miejsce na 

początku bądź na końcu rolki. Po dokonaniu pierwszego cięcia należy odmierzyć na rolce długość połaci dachowej 

oraz dodać ok. 20 cm zapasu aby móc zamocować całość brytu po przeciwległej stronie kalenicy. 

UWAGA: W uzasadnionych przypadkach (np. kiedy linia okapu nie jest pozioma) papę podkładową należy układać 

od poziomej kalenicy w dół, odpowiednio mocując papę tak aby rysunek poszczególnych „dachówek” był w całości 

widoczny poniżej kalenicy. 

Cięcie następnych brytów Rolowanej Dachówki  należy tak wykonać, aby po ich ułożeniu na połaci dachu rysunki 

poszczególnych „dachówek” w sąsiednich ułożonych brytach były ze sobą spasowane i stanowiły wizualną całość. 
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Bryty Rolowanej Dachówki  należy mocować na połaci dachowej z zachowaniem przesunięcia zakładów podłużnych 

(i poprzecznych, jeśli zajdzie taka konieczność) o około połowę szerokości brytu, tak aby zakłady podłużne papy 

podkładowej i papy wierzchniego krycia nie pokrywały się ze sobą. 

Mocowanie Rolowanej Dachówki za linią kalenicy 

Rolowaną Dachówkę należy mocować do połaci dachowej mechanicznie używając ocynkowanych podkładek 

mocujących oraz wkrętów. Pierwsze mocowanie zasadniczych brytów odbywa się za linią kalenicy na przeciwległej 

połaci dachowej. 

Pas papy wierzchniego krycia należy przerzucić przez linię kalenicy na odległość ok. 15-20 cm. Miejsca zamocowania 

łączników mechanicznych powinny być od siebie oddalone o ok. 25 cm wzdłuż jednej linii – 4 miejsca zamocowań na 

szerokości jednego brytu. Podobnie należy postępować w przypadku krawędzi narożnych dachu. 

Aktywacja termiczna Rolowanej Dachówki do połaci 

Po zamocowaniu pasa Rolowanej Dachówki za linią kalenicy, należy ją zgrzać do zagruntowanej połaci dachowej 

używając palnika na gaz propan butan. Każdy następny układany na połaci dachowej bryt powinien w całości 

zakrywać podłużny zgrzew (pozbawiony posypki) z zamocowanymi wzdłuż niego łącznikami mechanicznymi. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne i szczelne zgrzanie zakładu podłużnego oraz zgrzew wzdłuż linii 

okapu. Wypływ masy asfaltowej nie powinien być zbyt obfity z uwagi na zachowanie estetyki pokrycia. Podczas 

wykonywania zgrzewu podłużnego i poprzecznego należy posługiwać się wałkiem dociskowym. 

Mocowanie łącznikami mechanicznymi wzdłuż zakładu podłużnego 

Po rozłożeniu pasa Rolowanej Dachówki prostopadle do okapu i po zamocowaniu jej po przeciwległej stronie 

kalenicy, należy wzdłuż zakładu podłużnego dokonać zamocowania w odstępach co ok. 40 cm używając 

ocynkowanych podkładek mocujących oraz wkrętów odpowiednich do rodzaju podłoża. Należy tak zamocować 

podkładki, aby odległość od zewnętrznej krawędzi zakładu podłużnego do krawędzi podkładki wynosiła ok. 1 cm, a 

odległość krawędzi podkładki od wewnętrznej krawędzi zakładu podłużnego (graniczącej z posypką) wynosiła ok. 4 

cm. Należy zwrócić uwagę na współosiowość zamocowania podkładek. 

Wkręty należy wkręcić na taką głębokość, aby podkładka mocująca nie wystawała ponad powierzchnię, nie 

poruszała się względem podłoża i pewnie mocowała pas do podłoża. 

Wykończenie kalenicy 

Końcowym etapem montażu Rolowanej Dachówki jest wykonanie zabezpieczeń kalenicy oraz krawędzi narożnych 

dachu, które wykonuje się z przyciętego wzdłużnie pasa, tak aby na wierzchniej stronie widoczny był rysunek 

dachówki. Po dokładnym przycięciu należy zamocować wycięty pas poprzez zgrzanie wzdłuż linii kalenicy bądź 

krawędzi narożnej dachu. Należy pamiętać o szczelności połączenia Zarzewów podłużnych.  

Bezpieczeństwo prac podczas montażu Rolowanej Dachówki 

Układanie Rolowanej Dachówki wiąże się z pracą na wysokości często na śliskim podłożu oraz z częstym używaniem 

palnika gazowego. W związku z tym należy przestrzegać w szczególności poniższych zasad: 

1. Zgrzewanie palnikiem gazowym na gaz propan-butan grozi pożarem i wybuchem. Podczas zgrzewania Rolowanej 

Dachówki należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 

Podczas używania palnika gazowego należy przestrzegać poniższych przepisów przeciwpożarowych i zasad 

bezpieczeństwa: 

– urządzenia zasilane gazem propan butan mogą działać tylko przy zastosowaniu butli gazowych z dwoma 

zaworami i reduktorem gazu, 

– przewód pomiędzy reduktorem ciśnienia a palnikiem musi być nieuszkodzony i odporny na ciśnienie o wartości 25 

barów, nie wolno go używać przy sile wiatru przekraczającej 3 m/s, 

– w celach przeciwpożarowych należy zapewnić dostępność gaśnicy proszkowej oraz węża z wodą bieżącą, 

– puste lub pełne butle gazowe wolno składować i transportować tylko z zaworami zamkniętymi plastikowym 

kapturkiem, 

– butle gazowe może obsługiwać tylko pracownik, który zaliczył właściwe egzaminy z ochrony przeciwpożarowej, 

– zgrzewanie należy przeprowadzać po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika z podkładu gruntującego. 
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2. Prace dekarskie w jednym czasie muszą wykonywać co najmniej dwie osoby. Ochronę przed upadkiem z 

wysokości należy zagwarantować poprzez odpowiednie ukształtowanie miejsca pracy oraz za pomocą urządzeń i 

środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo oraz indywidualnych lin zabezpieczających i pasów 

bezpieczeństwa. Należy używać pasów bezpieczeństwa wyposażonych w atestowaną linę o właściwym rozmiarze 

lub zapewnić podest z desek lub drabin opartych na kozłach. Szelki bezpieczeństwa oraz liny wolno przywiązywać 

tylko do elementów budynku o pewnej, stałej konstrukcji i o odpowiedniej wytrzymałości. 

Konserwacja pokrycia dachowego 

Celem konserwacji pokrycia jest zapobieganie uszkodzeniom budynku. Pokrycia dachowe z Rolowanej Dachówki 

należy kontrolować co najmniej dwa razy w roku, wiosną po roztopach i jesienią przed długotrwałymi deszczami 

oraz po okresie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. 

Ewentualnie poluzowane, ale nie przerwane, uszkodzone pokrycie należy ponownie przykleić lub zgrzać. W razie 

uszkodzenia czy usterek należy zadbać o ich naprawę. Systematycznie, co najmniej raz w roku, należy wyczyścić 

systemy zapewniające odprowadzenie wody (rynny, kosz), a ponadto zakamarki dachu oraz okolice przełomów i 

akcesoriów. Dla uniknięcia rozbieżności kolorystycznej w trakcie wykonywania napraw pokrycia dobrze jest 

zachować kilka metrów bieżących Rolowanej Dachówki 

Montaż wiatrownic na szczytach dachu 

Do boku krokwi  należy zamocować deski gr. 38 mm. Deski należy przybijać do krokwi gwoźdźmi karbowanymi  

Zn 3 x 70. Gwoździe należy wbijać zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Szerokość desek nie może być mniejsza od 

wysokości krokwi. Deski wiatrownic należy wykonać z drewna klasy C24.  

 Deskowanie  

Na powierzchni dachu należy ułożyć uprzednio impregnowane deski. Deski należy przybijać do krokwi gwoźdźmi ZN 

karbowanymi 3 x 70 mm. Gwoździe należy wbijać zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. w uprzednio nawiercone 

otwory. Średnica nawierconego otworu powinna być mniejsza o 1 mm od gr. gwoździa. 

 

Należy wykonać prostopadłą podbitkę dachu prostopadłą do elewacji mocowaną pod krokwiami  z 

desek drewnianych grubości 20 mm.  

 

 
 

 

Wentylacja  

Dla odpowiedniej wentylacji przestrzeni dachowej na ścianie szczytowej należy wykonać kratki 

wentylacyjne. Powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić nie mniej niż 0,001 powierzchni 

dachu. Dlatego należy zastosować kratki wentylacyjne 15 x 15 cm w ścianach szczytowych po 12 sztuk. 

Dodatkowo należy przewidzieć otwory wlotowe w podbitce dachu wynoszące 200 cm2 na 1 mb okapu, 

które należy zabezpieczyć siatką. Prawidłowo wykonana wentylacja powinna zapewnić wentylowanie 

każdej przestrzeni międzykrokwiowej. 
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6.3.  OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU  

Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów, wykończenie okien oraz orynnowanie. Zastosować 

obróbki blacharskie systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych, powlekanych 

gr. 0,65 mm zapewniające wymaganą szczelność. Warstwa wierzchnia poliester – mat w kolorze  szarym 

(RAL 7038) o grubości min. 50 µm.  

Rynny segmentu wykonane z blach stalowych, powlekanych gr. 0,65 mm średnicy 150 mm ze 

spadkiem 0,5 % w kolorze szarym. Rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych,  

powlekanych gr. 0,65 mm średnicy 120 mm. Warstwa wierzchnia poliester - mat w  kolorze szarym o 

grubości min. 50 µm. 

 

Montaż rynien. 

Czasami dobrze jest założyć rynnę wstępnie, aby ustalić dokładnie jej długość. Nie należy jej wówczas zatrzaskiwać 

w hakach. Prawidłowa długość rynny powinna wynosić : długość dachu + po 1 cm z każdej strony. Następnie należy 

wyznaczyć miejsce, gdzie będzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer). 

Rynny i rury spustowe mogą być cięte za pomocą wyrzynarki do stali lub piły cyrkulacyjnej z tarczą do stali. Zabrania 

się stosowania piły kątowej do cięcia stalowych wyrobów powlekanych.  

Zakończenie rynny. 

Zakończenie rynny należy uszczelnić poprzez wyciśnięcie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewnątrz zaślepki. 

Zaślepkę mocujemy, wciskając ją lekko na krawędź  rynny i dodatkowo lutując. Podobnie postępujemy przy 

zastosowaniu zaślepki uniwersalnej. Zaleca się przymocować zaślepki do rynny wkrętami farmerskimi lub nitami.   

Montaż wylotu otwartego. 

Montaż wylotu otwartego zaczyna się od zaznaczenia miejsca na rurę spustową, używając wyloty rynny - sztucera. 

Otwór należy wyciąć używając nożyc lub wycinarki otworów. Następnie należy odgiąć krawędzie otworu w dół tak, 

aby woda spływała do wylotu otwartego. Zahaczyć należy sztucer o wygięty brzeg rynny i obrócić wokół rynny, a 

następnie owinąć klamry wokół drugiej krawędzi rynny. Zamocować wylot otwarty poprzez zgięcie klamry na 

tylnym brzegu rynny. 

Łączenie rynny. 

Łączenie rynny powinno być usytuowane w pobliżu haka rynnowego. Rynny należy łączyć na zakład – min 20 mm 

lub na styk, pozostawiając ok. 2 mm luzu. Przy łączeniu na styk należy zastosować łącznik. Użycie łącznika jest 

konieczne, ponieważ umożliwia on ruch rynny pod wpływem zmiany temperatur. Należy wycisnąć niewielką ilość 

uszczelniacza dekarskiego na środkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Łącznik 

należy założyć na środek złącza rynny zaczynając od tylnej strony rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 

łącznika w dół i obrócić go do rynny. Zamknąć łącznik małą klamrą. Zabezpieczyć łącznik przed otwarciem, 

doginając małą klamerkę.  

Zasady montażu rur spustowych 

Montaż rury spustowej należy zacząć od zmierzenia odległości pomiędzy wylotem otwartym a fasadą budynku. 

Wyznaczyć odległość rury spustowej dochodzącej od sztucera do ściany budynku.  

Tabela do wyznaczania długości rury spustowej odchodzącej od sztucera do ściany budynku w mm.  

 

Odległość od ściany 1150 2200 2250 3300 3350 4400 4450 5500 5550 6600 6650 

Długość rury 

spustowej 

0 770 1130 1190 2250 3320 3380 4440 5510 5570 6630 

 

Następnie należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocować obejmę z trzpieniem. Maksymalna 

odległość między obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijają rurę spustową. Wylot rury spustowej powinien być 
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zainstalowany około 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej należy zamocować z obu stron do rury, aby nie został 

uszkodzony zsuwający się śnieg lub lód. Przy ustalaniu długości pionowego odcinka rury spustowej trzeba wziąć pod 

uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 

mm od ściany.                 

Obróbki blacharskie należy wykonać w sposób gwarantujący niezaciekanie wody opadowej na ściany. Odległość 

kapinosa obróbki od ściany wynosić powinna 4 cm. 

6.4.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

Stolarka drzwiowa zewn ętrzna – stalowe (ciepłe) – kolor szary , powlekane, Ucałk. ≤1,5 W/m2K, 

wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) wyposażone klamkę oraz 2 zamki, zamek z wkładką 

patentową, samozamykacz oraz nóżkę. Szerokość przejścia co najmniej 0,9 m.  

Drzwi  stalowe profilowe, jedno lub dwuskrzydłowe. Skrzydło drzwi, jedno lub dwuskrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych wykonane jest z zimnowalcowanych profili stalowych o ściance grubości 2 mm ocynkowanych i 

malowanych proszkowo. Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą rygla 

krawędziowego. Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o 

grubości 2,0 mm i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic są spawane. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy 

na minimum dwóch zawiasach. No obwodzie ościeżnicy i skrzydła osadzona jest uszczelka przylgowa. 

Stolarka okienna zewn ętrzna – PCV, mocowane w warstwie ocieplenia z możliwością 

otwierania i uchylania (w przypadku kuchni, pokojów mieszkalnych oraz co drugie okno klatki schodowej 

wyposażone w nawietrzaki higrosterowalne wbudowane w ramiak okienny), RW≥32 dB, współczynnik U 

dla całego okna Ucałk.okna≤1,1 W/m2K – kolor biały 

Stolarka okienna zewn ętrzna (piwnice) – PCV współczynnik U dla całego okna Ucałk.okna≤1,8 

W/m2K – kolor biały (w przypadku okien do pomieszczeń suszarni Ucałk.okna≤1,5 W/m2K)) – wszystkie okna 

piwniczne wyposażone w nawiewniki higrosterowalne. 

Wyłaz dachowy  – systemowe, skrzydło wyłazu wykonane z profilu aluminiowego, ościeżnica z 

drewna impregnowanego próżniowo (uwaga: po wykończeniu światło otworu przejścia wynosić powinna 

min. 88x98 cm – w świetle § 308). 

 

Ogólny opis stolarki zewnętrznej: 

Oszklenie podwójne, wypełnienie argonem, jedna szyba pokryta powłoką ciepłochronną , wymiary 4-16-4 mm., 

grubość szyby zespolonej 30 mm, transmisja światła w 71%, solar factor wg PN EN 41049, współczynnik 

zaciemnienia – 0,61, współczynnik infiltracji 0,5, oraz stopniowanie uchyłu skrzydeł. Wszystkie okna wyposażone w 

system rozszczelniający. Okna otwierane/uchylne muszą się otwierać/uchylać z poziomu posadzki.  

 

Szczegółowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystąpieniem 

do produkcji jest zobowiązany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilości i porównać z 

projektowanymi w celu uniknięcia nieprawidłowości przy produkcji stolarki wynikających z niedokładności 

wykonania otworów okiennych na budowie. 

Parapety zewn ętrzne  – blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze szarym  

Parapety wewn ętrzne – systemowe, płyta MDF 

Parapet wykonać należy z jednego kawałka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetów na zasadzie 

łączenia dwóch fragmentów blachy. 

Długość parapetu uzależniona jest od szerokości okna. Parapet należy wyprofilować w sposób gwarantujący 
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prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz budynku (5%). Parapet zakończyć należy okapnikiem. Odległość 

okapnika od powierzchni ściany nie może być mniejsza niż 40 mm. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż parapetów zewnętrznych, a w szczególności na prawidłowe 

uszczelnienie połączenia parapetu z istniejącym oknem. Ze względu na fakt, iż w danym budynku występuje wiele 

typów okien, należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe i indywidualne dopasowania kształtu parapetu dla 

każdego z okien. 

Pianka montażowa  

Zastosowanie: 

• uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium 

• wypełnianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych 

• uszczelnienia złączy dachowych, ściennych i stropowych 

• izolacja termiczna elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych 

• montaż rolet, wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych 

• łączenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych 

• uszczelnienia w systemach chłodzących 

• izolacja termiczna dachów i stropodachów 

• warstwa dźwiękoszczelna w osłonach silników 

Sposób użycia: 

• podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, brud, stare  szczeliwa itp.) 

• bezpośrednio przed nałożeniem pianki podłoże obficie zwilżyć wodą 

• przed użyciem doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej, np. przez włożenie do naczynia z letnią 

wodą 

• bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy puszką energicznie wstrząsnąć około 30 razy 

• standardowa pozycja puszki podczas aplikacji pianki - do dołu zaworem 

• w miejscach trudno dostępnych można aplikować piankę w pozycji do góry zaworem po uprzednim 

częściowym opróżnieniu puszki (o ok. 1/3 zawartości) i powtórnym dokładnym wymieszaniu 

• przestrzeń roboczą wypełniać od dołu powolnym, jednostajnym ruchem, zapełniając ją tylko częściowo i 

pozostawiając miejsce na rozprężającą się piankę 

• po stwardnieniu uszczelnienia usunąć nożem nadmiar pianki 

• zabezpieczyć utwardzona piankę przed działaniem promieni słonecznych tynkiem, farbą lub Silikonem 

• czyścić płynem czyszczącym do pianki poliuretanowej bezpośrednio po użyciu. 

• utwardzoną piankę usuwać tylko mechanicznie - nie spalać! 

Zalecenia BHP: 

• Przy użyciu pianki poliuretanowej należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy: 

• chronić przed dziećmi, 

• stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, 

• nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, 

• nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy, 

• nie używać w pobliżu otwartego ognia ani w temperaturach ponad 50 °C, 

• w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, 

pokaż etykietę, 

• nie przebijać ani nie zgniatać opakowania, 

• usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny, 

6.5.  BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE 

Balustrady zewnętrzne (schody) stalowe malowane natryskowo.  Pochwyt zaprojektowano na 

poziomie 110 cm. Maksymalny prześwit między elementami balustrad powinien wynosić 12,0 cm 
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UWAGA: Balustrady należy każdorazowo kotwić do elementów konstrukcyjnych. 

Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wykończeniowych takich jak wylewki cementowe 

itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia muszą przenieść obciążenie poziome wynoszące 1,0 kN/mb. 

Balustrady balkonowe stalowe, malowane natryskowo 2 x farbą chlorokauczukową (po 

wcześniejszym malowaniu podkładem antykorozyjnym), z wypełnieniem przestrzeni między słupkami 

przy pomocy blachy stalowej perforowanej gr. 2 mm wzmocnione obwodowo przez wspawanie ramki 

usztywniającej z prętów stalowych kwadratowych 15x15 mm. Blacha perforowana o perforacji w postaci 

kwadratowych otworów o wymiarach 8x8 mm. Wys. balustrad min. 110 cm. Maksymalny prześwit między 

elementami tworzącymi balustrady powinien wynosić 12 cm. 

UWAGA: przed kupnem blach perforowanych należy uzgodnić z inwestorem ostateczny kształt 

perforacji. 

 

Przykład perforacji blachy 

6.6.  ZADASZENIA NAD WEJ ŚCIAMI 

Zadaszenia nad wejściami zaprojektowano jako stalowe systemowe z wypełnieniem 

poliwęglanowym kotwionych mechanicznie do konstrukcji ścian zewnętrznych. Zamocowanie zadaszenia 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

7.     WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE  BUDYNKU. 

Wnętrze projektuje się indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania 

pomieszczeń oraz innych elementów budynku objętych przepisami prawa budowlanego.  

Uwaga: Wykończenie mieszkań w stanie deweloperskim. Ze względu na różnorodność 

materiałów wykończeniowych i ogromną gamę kolorystyczną w łazienkach oraz pomieszczeniach 

kuchennych ściany wykończone tynkiem w kolorze białym. Po zakupie mieszkań ściany i posadzki należy 

wykończyć do wysokości 2,0 m materiałem łatwo zmywalnym. (jako wykończenie podłogi – płytki 

ceramiczne lub wykładzina PCV, ściany wykończyć  płytki ceramicznymi  lub farbą olejną do wysokości 

2,0 m). Należy również zamontować drzwi oddzielające pomieszczenie kuchenne od przedpokoju. 
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7.1.  POSADZKI  

Warstwy podłogi piwnicy należy najpierw wykonać podkład betonowy z betonu C12/15 (B-15) gr. 

15 cm na piasku stabilizowanym cementem w ilości minimum 50 kg/m3 i zagęszczonym do IS ≥ 0,65 gr. 

30 cm . Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć: 

� 2 x papa termozgrzewalna  na zakład 2 x 4.0 mm 

� płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5 cm 

� wylewkę betonową C16/20 (B-20) zbrojoną siatką z drutu  ∅6, oczka 10 x 10  gr. 5 cm  

� warstwę wykończeniową – posadzka betonowa gr. 2 cm 

Warstwy podłogi parteru na gruncie należy najpierw wykonać podkład betonowy z betonu C12/15 

(B-15) gr. 15 cm na piasku stabilizowanym cementem w ilości minimum 50 kg/m3 i zagęszczonym do IS ≥ 

0,65 gr. 30 cm . Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć: 

� 2 x folia posadzkowa  na zakład 2 x 0.5 mm 

� płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 10 cm 

� wylewkę betonową C16/20 (B-20) zbrojoną siatką z drutu  ∅6, oczka 10 x 10  gr. 5 cm  

� warstwę wykończeniową (zależnie od pomieszczenia) 

Warstwy podłogi parteru w obszarze z podpiwniczeniem oraz na I i II piętrze, na płycie żelbetowej 

stropu należy ułożyć następujące warstwy: 

� folia hydroizolacyjna 

� styropian akustyczny 5 cm 

� folia paroizolacyjna 

� wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojoną siatką z drutu  ∅6, oczka 10 x 10 gr. 5 cm 

� warstwa wykończeniowa zależna od pomieszczenia 

Dodatkowo w obszarze z podpiwniczeniem, pod stropem w piwnicy należy wykonać dodatkową 

warstwę izolacji termicznej ze styropianu EPS 100-038  gr. 10 cm. 

7.2.  WYKOŃCZENIE POZIOME POSADZEK  

Piwnice 

Posadzka betonowa zatarta na gładko 

Klatki schodowe, przedsionki wej ściowe, komunikacja 

Płytki gresowe antypoślizgowe + cokolik z płytek gres na wys. 8 cm. 

Pomieszczenia mieszkalne (kuchenne,  łazienki, prze dpokoje i pokoje)  

segment „B” – wykładzina PCV klejona i spawana na złączach grubości min. 2 mm, wywinięta na 

ściany w celu wykonania cokolika min. 8 cm. 

7.3.  WYKOŃCZENIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW  

� WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

Pomieszczenia piwniczne 

tynk cementowo – wapienny kat. Ia,  
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Klatki schodowe, przedsionki wej ściowe, komunikacja 

tynk mozaikowy – do wysokości 1,5 m;  powyżej tynk cementowo – wapienny kat. III + gładzie,   

Pomieszczenia kuchenne, łazienki, pokoje mieszkalne , przedpokoje 

tynk cementowo – wapienny kat. III + gładzie 

� WYKOŃCZENIE SUFITÓW  

tynk cementowo – wapienny kat. III + gładzie 

Wiatrołap – ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 5 cm, na stelażu i obite płytami GKFI, 

wykończenie jak wyżej. 

7.4.  MALOWANIE  

� ŚCIANY 

Pomieszczenia piwniczne 

farba emulsyjna 

Klatki schodowe, przedsionki wej ściowe, komunikacja 

powyżej tynku mozaikowego malowane 2 x  farbą emulsyjną w kolorze białym 

Pomieszczenia kuchenne, łazienki, pokoje mieszkalne , przedpokoje 

malowanie 2 x farba emulsyjna w kolorze białym 

� SUFITY 

2 x farba emulsyjna w kolorze białym 

 

Tynki wewn ętrzne i okładziny ścienne 

Tynki cementowo – wapienne kat III, zatarte na gładko.  

Tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. Tynki dwuwarstwowe należy wykonać z obrzutki i 

narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm 

zagłębieniu stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 – 4 mm.  

Narzut należy nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut 

należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

odpowiadającą 7-10 cm zagłębieniu stożka pomiarowego. Grubość narzutu 8 – 15 mm. 

Następnie zagruntować całość środkiem gruntującym i wykonać dwuwarstwowe gładzie gipsowe. 

W pomieszczeniach piwnicznych wykonać tylko tynki cementowo – wapienne kat. III bez gładzi 

gipsowych i pomalować 2 x farbą emulsyjną w kolorze białym. 

 

Obudowa kanałów wentylacyjnych. 

Pionowe przejścia kanałów wentylacyjnych należy  obmurować bloczkami gazobetonowymi odm. 

700 gr. 6 cm, następnie otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kat. III i pomalować 2 x farbą 

emulsyjną w kolorze białym.  

� BALUSTRADY 

podkład antykorozyjny + 2 x warstwa wierzchnia nanoszona metodą natryskową (farby 

chlorokauczukowe)  
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UKŁADANIE PŁYTEK 

Przed przystąpieniem do układania płytek należy powierzchnię wyrównać zaprawą wyrównującą. 

zastosowanie 

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA przeznaczona jest do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży 

mineralnych przed położeniem okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. 

wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania ubytków i 

zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania 

całych powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w przypadku ścian - 

zapraw tynkarskich, w przypadku podłóg – podkładów samopoziomujących). Podłoże dla ZAPRAWY 

WYRÓWNUJĄCEJ może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy 

oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź 

wapienno-piaskowych. Jako uniwersalna zaprawa budowlana znajduje również zastosowanie przy murowaniu. 

Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷15 mm. W niniejszym 

opracowaniu przyjęto 12 mm. 

właściwości 

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA jest gotową, suchą mieszanką, opartą na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i 

odpowiednio dobranych dodatków modyfikujących. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju 

podłoży. Dzięki swoim parametrom roboczym jest wyrobem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Użyta jako 

warstwa wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić 

zaprawę klejącą. ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA jest wyrobem wodo- i mrozoodpornym.  

przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 

przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

Rysy i spękania przed wypełnianiem zaprawą należy pogrubić. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować 

stosując emulsję gruntującą. 

przygotowanie zaprawy 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 

0,22÷0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 

najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki  z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po 

wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

sposób użycia 

Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy 

stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 15 mm. Po upływie 30÷90 

min od naniesienia zaprawy (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą filcową lub 

styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Opisana powyżej obróbka powierzchni nie jest wskazana w przypadku 

przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczność zastosowania zaprawy 

na większej powierzchni (powyżej 1m²), bezpośrednio po wykonaniu warstwy wyrównującej należy utworzyć na niej 

rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą. Przyjmuje się, że czas jaki musi upłynąć od 

nałożenia zaprawy do momentu naklejania płytek wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 

Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.  

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

zużycie 

Średnio zużywa się 1,6 kg zaprawy na 1m², na każdy 1 mm grubości naniesionej warstwy.  
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W praktyce zużycie zależne jest od stopnia nierówności podłoża.  

Układanie płytek gres na posadzkach 

Zaczynamy, podobnie jak w przypadku ścian, od doboru rodzaju i wielkości terakoty. Bierzemy pod uwagę 

przeznaczenie pomieszczenia i warunki w nim panujące, bo od nich zależy wybór klasy odporności na ścieranie. Jeśli 

chodzi o wybór rozmiarów, to nie ma tu żadnych obowiązujących reguł i można dowolnie eksperymentować. 

Przyjęło się, że w łazienkach wielkość płytki podłogowej często jest taka sama jak ściennej. Z kolei płytki podłogowe 

do kuchni mają zazwyczaj większe rozmiary niż kafelki na ścianie. Szerokość spoin zależna jest od rodzaju płytki, jej 

formatu, typu podłoża i umiejscowienia wykładziny. Dla takiej samej płytki spoiny wewnątrz pomieszczenia mogą 

być większe niż na zewnątrz. 

Teraz musimy zdecydować, jak płytki układać: prosto, na zrąb czy w karo. Od tej decyzji zależne będzie nasze dalsze 

postępowanie w planowaniu wielkości zakupu płytek. UWAGA! Przy układaniu prostym na docięcia zużywamy do 10 

proc. całkowitej powierzchni, na zrąb do 13 proc., a w karo nawet do 15 proc. Pamiętajmy więc o stratach 

materiału. Na tym etapie jest również czas na zastanowienie się nad użyciem elementów zdobniczych podłogi, tzw. 

dekorów, i ewentualnym ich wkomponowaniem w plan ułożenia płytek. 

Płyty  gipsowo - kartonowych 

Płyty na ruszcie jednopoziomowym  krzyżowym, z płyt gipsowo-kartownowych ognioodpornych impregnowanych o 

grubości 12,5 nm. Rozstaw profili krzyżowy w rozstawie co 40 cm. Płyty przykręcać śrubami w odstępach co 15 cm. 

Do konstrukcji z profili przykręcone są płyty gipsowo-kartonowo. Ilość warstw z płyt zależy od tego jakie parametry 

ma spełniać dany sufit. 

Łączenia płyt budowlanych: 

– jeśli to konieczne należy dociąć proste, niefazowane krawędzie 

– mocować wyłącznie za pomocą śrub, 

– płyty układać nierównomiernie tak, by rogi czterech płyt nie zeszły się, 

– odległość mocowań od krawędzi: 15 mm. 

Konstrukcja podtrzymująca powinna być zaprojektowana w taki sposób, by cały system utrzymał naciski z zewnątrz 

oraz swój własny ciężar (patrz: lokalnie obowiązujące normy). 

 

Układanie płyt g-k 

Magazynowanie: 

- Płyty należy składować pod zadaszeniem i na równym podłożu.  

- Płyty trzeba składować na paletach lub z zastosowaniem podkładek o szerokości ok. 10 cm, rozmieszczonych 

maksymalnie co 35 cm.  

Płyty należy: 

- Przenosić boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku;  

- Przycinać ostrym nożem na płaskiej i twardej powierzchni;  

- Przed montażem składować przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej temperaturze i wilgotności, jaka 

panuje w pomieszczeniach, w których będą zamontowane.  

Montaż 

- Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami podczas montażu;  

- Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi płyty;  

- Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta;  

- Pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu konstrukcji.  

Spoinowanie 

- Stosować właściwy gips szpachlowy;  

- Pamiętać o taśmie do spoinowania;  

- W przypadku stosowania taśmy papierowej należy pamiętać o jej zwilżeniu przed montażem;  

- Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45o;  

- Oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem.  
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Wykańczanie powierzchni 

- Na suficie wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych położyć gładź gipsową – dwie warstwy. 

- Przed malowaniem zagruntować powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych 

Gładzie gipsowe 

Należy, wykonać dwuwarstwowe gładzie gipsowe oraz zagruntować całość środkiem gruntującym.  

Do wykonania gładzi użyć gładzi gipsowej elastycznej. 

Emulsja gruntująca 

Zastosowanie: Do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecana do stosowania 

pod gładzie gipsowe i polimerowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Rodzaj podłoża: Powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, gładzie 

wapienne, gipsowe i polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe. 

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. 

Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć. W przypadku nowych tynków należy zachować 

przynajmniej 2-tygodniowy okres sezonowania. 

Sposób użycia: Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub szczotki 

malarskiej, dobrze wcierając go w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy 

powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłoży grunt można natomiast rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 1:1. 

Narzędzia: Pędzel malarski, szczotka malarska, pojemnik roboczy. 

Warunki wykonania: Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie 

wolno dodawać innych substancji z wyjątkiem wody. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym 

zawilgoceniem i przesuszeniem. 

Uwagi: 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej 

(65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera mieszaninę izotiazolinonów. Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy 

natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań 

i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z 

nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. 

Zalecenia ogólne 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

 

Gips szpachlowy elastyczny 

Zastosowanie: Do ręcznego szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczony jest do łączenia płyt 

o krawędziach: półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych, ostro ściętych z fazą oraz ostro ściętych. Do stosowania 

wewnątrz budynków. 

Rodzaj podłoża: Płyty gipsowo-kartonowe. 

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być stabilne, płyty przymocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej 

lub podłoża, zgodnie z zasadami montażu płyt gipsowo-kartonowych. Ostre krawędzie cięte płyt należy sfazować 

nożem lub strugiem i pomalować gruntem do chłonnych podłoży. W miejscach szczególnie narażonych na pękanie, 

np.: zabudowa konstrukcji drewnianej poddasza, należy zastosować taśmę zbrojącą. Wszystkie elementy stalowe 

(ościeżnice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu 

na jego korozyjne działanie. 

Sposób użycia: Zawartość opakowania wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody 

do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą mieszankę do wody. 

Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Przygotowanym gipsem szpachlowym wypełniać dokładnie spoiny 

za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy lub szpachelki. Należy go zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. 

Nie zużyty, twardniejący gips należy wyrzucić. Po wyschnięciu wszystkie nierówności zeszlifować siatką 
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do szlifowania lub papierem ściernym. Następnie połączenie pokryć gładzią gipsową finiszową w celu dokładnego 

wykończenia połączenia. 

Narzędzia: Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pojemnik na szpachlę, nierdzewna 

paca, szpachelka, kielnia, paca z siatką lub papierem ściernym. 

Warunki wykonania: Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych 

substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi. Świeży gips należy chronić przed zawilgoceniem. 

Uwagi: 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej 

(65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, 

dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy 

natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia 

czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem 

użycia wyrobu. 

Zalecenia ogólne 

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. 

Gładź gipsowa elastyczna  

Zastosowanie: Do ręcznego wygładzania spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz do wykonywania śnieżnobiałych 

gładzi na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych i podłożach betonowych. Do stosowania na 

ścianach i sufitach wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na oddziaływanie wilgoci. Do 

nakładania ręcznego i maszynowego. 

Rodzaj podłoża: Powierzchnie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi wypełnionych gipsem szpachlowym 

elastycznym. Tynki cementowe, -cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, szpachle gipsowe, płyty gipsowo-

kartonowe oraz ściany i sufity betonowe. 

Przygotowanie podłoża: Powierzchnie spoin i szpachli powinny być przeszlifowane i odkurzone oraz pomalowane 

gruntem do chłonnych podłoży. Powierzchnia podłoża powinna być wysezonowana, sucha, czysta, trwała i nośna. 

Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć.  

Sposób użycia: Zawartość opakowania wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody 

do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą mieszankę do wody. 

Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Gładź nanosić na podłoże maszynowo lub za pomocą stalowej, 

nierdzewnej pacy na grubość od 1 do 2 mm do uzyskania równej, gładkiej powierzchni. Wysoka jakość gładzi 

pozwala na nakładanie drugiej warstwy na wilgotną, lekko zmatowiałą powierzchnię, po około 30 minutach od 

nałożenia pierwszej. Przy nakładaniu drugiej warstwy gładzi na drugi dzień, powierzchnię zagruntować gruntem 

do chłonnych podłoży. Po wyschnięciu gładzi wszystkie nierówności zeszlifować siatką do szlifowania lub papierem 

ściernym, nie dopuszczając do przetarcia wierzchniej warstwy. Gładź należy zużyć w ciągu 1 godziny 

od wymieszania z wodą. Nie zużyta, twardniejąca gładź gipsowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą 

i należy ją wyrzucić. 

Narzędzia: Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, agregat hydrodynamiczny, mieszadło koszyczkowe, pojemnik na 

szpachlę, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, paca z siatką lub papierem ściernym. 

Warunki wykonania: Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych 

substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi. Świeży gips należy chronić przed zawilgoceniem. 

Uwagi: 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej 

(65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, 

dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy 

natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia 

czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem 

użycia wyrobu. 

Zalecenia ogólne 

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. 
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Gładzie na ścianach 

Gładzie gipsowe 

zastosowanie 

Gładź gipsowa jest białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych, oraz do wypełniania 

ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Gładź może być zastosowany na typowych podłożach mineralnych 

takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Gładź nadaje się do 

stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm.  

właściwości 

Gładź jest gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 

dodatków modyfikujących nowej generacji. Odpowiednio dobrane parametry techniczne pozwalają uzyskać 

powierzchnię o dużej gładkości, stanowiącą doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Prosty sposób 

przygotowania masy szpachlowej, jej plastyczność, łatwość szlifowania oraz pozostałe parametry robocze 

powodują, że gładź jest wyrobem bardzo wygodnym w zastosowaniu i umożliwia szybkie wykonanie pracy na 

każdym z jej etapów. Gładzi gipsowych nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie 

wilgoci. 

przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 

przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku i resztek powłok malarskich. 

Źle związane z podłożem fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 

pomocy szczotki drucianej. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję 

gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

przygotowanie masy szpachlowej  

Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 

proporcji 0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie ręczne lub mechaniczne (wiertarka z 

mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje się do użycia po 

upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie można regulować konsystencję masy poprzez 

dolanie wody lub dosypanie suchego materiału (w przypadku wypełniania większych ubytków powinna być gęstsza 

niż  w przypadku wykonywania gładzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje 

właściwości ok.1,5 godziny. Gładź należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu 

skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej).  

sposób użycia 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 

wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 

sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów gładź nakłada się pasami w kierunku od okna w 

głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem 

ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 

Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 

wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację  

i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po 

wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 

preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 

zagruntować emulsją. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

zużycie 

Średnio zużywa się 1 kg masy na 1 m
2
 i na każdy 1 mm grubości warstwy.  

Emulsja gruntująca. 
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przygotowanie podłoża 

Emulsja gruntująca jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 

nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży betonowych, cementowych i gipsowych, przeznaczonych pod posadzki 

i podkłady podłogowe. Emulsja zapobiega tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zbyt szybkiemu 

odciąganiu z niej wody przez nadmierne chłonne podłoże.  Można jej używać na suchym podłożu, wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. 

Emulsja   jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji 

akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i 

ujednorodnienie parametrów całej pokrytej nią powierzchni. Emulsja reguluje proces chłonności podłoża i 

zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim wylewek podłogowych. Dzięki temu emulsja 

poprawia warunki wiązania wylewki i przyczynia się do osiągnięcia przez nią zakładanych parametrów 

wytrzymałościowych. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza 

parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłożu (po 

całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 

Podłoże powinno być  suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane 

właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 

Emulsja  produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi 

materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.   

Emulsję  nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i 

równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do 

pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., 

należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od nałożenia emulsji.  

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

Technologia układania wykładziny  

Wymagania dotyczące podłoża.  

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:   

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  

• suche, 

• bez rys i spękań; wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do montażu 

wykładzin,  

• gładkie; na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za 

pomocą masy wyrównawczej,   

• równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 

m i 2 mm na odcinku 2 m,   

• czyste i nie pylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik  

itp.). 

Warunki przystąpienia do pracy.  

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:   

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac  instalacyjnych,   

• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,   

• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a  także stolarki okiennej 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych 

mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża.  

Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:   

• temperatura otoczenia 17 – 25 °C  

• temperatura podłoża 15 – 22 °C  

• względna wilgotność powietrza max 75%  
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Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

• sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne z 

zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 

• wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w pomieszczeniu, w 

którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego 

dopasowania do podłoża. 

Klejenie wykładzin.  

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić  kompozycję kolorystyczną, którą 

chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory 

są zaprojektowane w ilości  dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o 

powierzchni 2 m
2

 zmusi do zakupu np. 24 m
2

 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany  dopiero przy realizacji 

kolejnej inwestycji, co wiąże się z poniesieniem kosztów magazynowania.  

• Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 

opracowanym projektem kolorystycznym. 

• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 

położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią 

do podłoża za pomocą kleju  

• W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 

przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej 

typu A3.  

• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć 

wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 

50 - 70 kg.  

• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 

Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 

 

Spawanie na gorąco.  

Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.  Zbyt wczesne przystąpienie 

do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury 

na niecałkowicie związany klej.  Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a 

następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się 

sznur o średnicy 4 mm . Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną 

powierzchnię. Ścinanie  sznura wykonujemy  w dwóch etapach:  

• wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą  lub za  

pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad 

powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 

brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

 

Spawanie na zimno.  

Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, montażu 

drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura  zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną 

pomieszczenia.  

W celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić  

spoinę. Przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć 

taśmę wzdłuż szczeliny. W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a następnie ciągnąć 

powoli wyciskając  żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 

 

Uwagi i zalecenia końcowe.  



 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
45 | S t r o n a  

• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 

kompensacyjne,  

• gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin jeżeli nie wykonano 

izolacji przeciwwilgociowej,  

• należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod meble, regały, sprzęt 

sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie, 

• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – powierzchnię 

wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 

• nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 

produkcyjnych, 

• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 

• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy 

stosować się do zaleceń producenta tych materiałów. 

 

7.5.  STOLARKA WEWN ĘTRZNA 

Drzwi wej ściowe do mieszka ń – antywłamaniowe o odporności na włamanie klasy „C” i 

izolacyjności akustycznej RW≥32 dB, dwa zamki, wizjer, wkładka atestowana, próg metalowy ze stali 

nierdzewnej. Szerokość przejścia co najmniej 0,9 m. 

Drzwi przedsionka  – aluminiowe, wyposażone w samozamykacz oraz nóżkę 

Drzwi mi ędzylokalowe – drewniane, płytowe (wypełnienie warstwa stabilizacyjna „plaster miodu” 

obłożone dwiema wytłoczkami z twardej płyty pilśniowej gr. 3.2 mm),, zawiasy standardowe z wkładką, 

skrzydła do futryn metalowe wyposażone w zawiasy czopowe. Drzwi do pokoju pełne, natomiast  do 

łazienek zamontować z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi  pow. min. 0,022 m2 w dolnej części. 

Drzwi komórek lokatorskich  – drewniane, ażurowe 

Drzwi pomieszcze ń technicznych i usługowych -  drewniane płycinowe wyposażone w dwa 

zamki 

7.6.  BALUSTRADY WEWNĘTRZNE – KLATKA SCHODOWA  

Balustrady zewnętrzne stalowe malowane natryskowo z pochwytem drewnianym.  Pochwyt 

zaprojektowano na poziomie 110 cm. Maksymalny prześwit między elementami balustrad powinien 

wynosić 12,0 cm 

UWAGA: Balustrady należy każdorazowo kotwić do elementów konstrukcyjnych. 

Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wykończeniowych takich jak wylewki cementowe 

itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia muszą przenieść obciążenie poziome wynoszące 1,0 kN/mb. 

7.7.  POZOSTAŁE  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Wycieraczki 

Przy wejściach do budynku wykonać należy kratki - wycieraczki stalowe o wymiarach 120 x 80 cm 

Wycieraczkę z poliestru wzmocnionego  włóknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym 

ocynkowanym 30x30. 
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Obudowa korytarza 

Korytarze należy obudować płytkami H+H gr. 5 cm lub równoważny. 

Obudowa wiatrołapu 

Ściany wiatrołapu należy ocieplić wełną mineralną gr. 5 cm i obudować płytami gipsowo – 

kartonowymi wodo- i ognioodpornymi GKFI  gr. 1.25 cm na konstrukcji z profili systemowych (ruszt 

krzyżowy).  

Mocowanie drabinek przeciw śniegowych, podestów i drabinek kominiarskich,  

Bariery śniegowe mają za zadanie zabezpieczenie przed gwałtownym zsuwaniem się 

zalegających na dachu mas śniegu. Bariery śniegowe  mogą być stosowane w I, II, III, IV strefie 

obciążenia śniegiem przy rozstawie wsporników jak podano w poniższej tabeli. 

Rozstaw wsporników dla barier w cm. 

 

Kąt nachylenia dachu I II III IV 

α < 40 80 60 60 60 

α >40 80 80 80 60 

 

Zaznaczyć miejsca planowanego mocowania podpór bariery na pokryciu dachowym, zwracając 

uwagę na odpowiednie położenie podpór względem profilu. Wywiercić otwory pod mocowania podpór 

bariery śniegowej za pomocą wiertła φ 5 mm lub kreta farmerskiego. Przymocować podporę bariery do 

pokrycia (wkręty 8x50 mm – w zestawie), stosując podkładki z EPDM pomiędzy podporą a pokryciem. 

Należy zwrócić uwagę, aby połączenie było szczelne. Przełożyć rury przez otwory w podporach. Aby 

połączyć dwie bariery należy wsunąć rury i połączyć je na zakład – min. 4 cm. 

Długość połaci dachowej nad barierką nie powinna być większa niż 5 m. W przypadku połaci 

dłuższych niż 5 m rozstaw podpór należy zagęścić. 

Ławy i drabinki  kominiarske wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej.  

 

1. wspornik ławy 

2. pokrycie dachowe 

3. wkręt fi 8 

4. odeskowanie 
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5. krokiew 

 

Wspornik ławy kominiarskiej – pokrycie płaskie, zwany w dalszej części punktu instrukcji „wspornikiem”, 

przeznaczony jest do montażu na dachach krytych powłokami hydroizolacyjnymi płaskimi takimi jak: dachówka 

bitumiczna, blacha płaska i trapezowa o wysokości trapezu do 60 mm, papa zwykła i termozgrzewalna, łupek 

naturalny i sztuczny itp. Wspornik (1) stanowi element nośny dla ławy kominiarskiej, bądź stopnia kominiarskiego. 

Jest montowany bezpośrednio na płaskim pokryciu (2) na wysokości krokwi (5) za pomocą wkrętów ø8 (3). Długość 

wkrętów (3) powinna być tak dobrana, aby umożliwiała zakotwienie wspornika (1) w krokwi (5) poprzez powłokę 

hydroizolacyjną (3), odeskowanie lub ołatowanie (4). Należy pamiętać o stosowaniu wkrętów z kołnierzem 

uszczelniającym, jak również  konieczności dodatkowego uszczelniania otworów montażowych masą uszczelniającą 

(silikon, masa bitumiczna, uszczelka gumowa). Wsporniki ławy mocować w odległości nie większej niż 400 mm i 

przy każdym ewentualnym łączeniu podestów ław. 

8. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE . 

Kondygnacja parteru jest dostępna dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie przy 

wejściu głównym pochylni dla osób niepełnosprawnych. W budynku mieszkalnym zaprojektowano układ 

zamienny dla dwóch mieszkań na dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Przedmiotowe mieszkania dostosowane zostały do wymogów osoby niepełnosprawnej 

korzystającej z wózka inwalidzkiego. Wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektowane zostały o 

szerokości minimum 100 cm w świetle. Dostosowano również pomieszczenie kuchni oraz łazienki 

(poręcze i pochwyty, itp.).  Mieszkania charakteryzują się dużym stopniem swobody użytkowej (brak 

ciasnych zakamarków, szeroki korytarz, łatwy dostęp do okien). W przypadku wystąpienia potrzeby 

zwiększenia ilości lokali mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwe jest 

dostosowanie większej ilości lokali mieszkalnych parteru na zasadzie analogii. 

Przewidziano również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (mieszkańców). 

9. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU  

Opaskę należy wykonać z kostki brukowej na szerokość 50 cm. 

Konstrukcja opaski: 

− kostka brukowa gr. 6 cm 

− podsypka piaskowo – cementowa – 5 cm 

− podbudowa żwirowa o frakcji 45 mm  gr. 15 cm (wielkość ta może zwiększyć się ze względu na 

konieczność wymiany/usunięcia warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).  

Opaskę należy wykonać ze spadkiem 2% w kierunku trawników. Konstrukcja opaski 

zabezpieczona od terenów zielonych obrzeżami trawnikowymi betonowymi w kolorze szarym o 

wymiarach 50x250x1000 mm, osadzonymi w podsypce cementowo – wapiennej i w ławie betonowej 

C12/15 (B-15) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość rozwiązania. 
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10. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ŻENIA  BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO . 

10.1.  INSTALACJE SANITARNE  

10.1.1  Instalacja wodoci ągowa – dane ogólne 

Instalację wody zimnej w budynku projektuje się w nawiązaniu do przyłącza wodociągowego 

projektowanego z istniejącej sieci wodociągowej  przebiegającej w pobliżu działki. Rozprowadzenie 

przewodów wodociągowych wg osobnego opracowania. 

10.1.2  Kanalizacja  sanitarna – dane ogólne. 

Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje się w nawiązaniu do projektowanego 

przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej przebiegającej w pobliżu działki. 

Rozprowadzenie przewodów kanalizacyjnych wg osobnego opracowania. 

10.2.  INSTALACJE GRZEWCZE  

Projektowane budynek podłączony do miejskiej sieci gazowej na PSG sp. z o.o. Oddział w 

Gdańsku. W łazienkach zaprojektowano kotły gazowe dwufunkcyjne. 

10.3.  INSTALACJE WENTYLACJI . 

10.3.1  Nawiewna wentylacja 

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń mieszkalnych oraz komunikacji służą 

nawiewniki okienne umieszczone w górnej ramie okna. Dodatkowo dla wszystkich pomieszczeń 

sanitarnych oraz pomieszczeń gospodarczych zastosowano drzwi z kratkami wentylacyjnymi o 

sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 w dolnej części drzwi. Przewietrzanie komórek 

lokatorskich w piwnicy odbywa się poprzez wykonanie powyżej 2.0 m ścian jako ażurowe oraz poprzez 

zastosowanie drewnianych drzwi ażurowych. 

10.3.2  Wywiewna wentylacja 

Do wentylacji pomieszczeń kuchni, pomieszczeń gospodarczych oraz technicznych przyjęto 

wentylację wywiewną grawitacyjną kanałami o wymiarach 10 x 16 cm . Kanały wykonane z zestawów 

prefabrykowanych, modułowych pustaków wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubości 

ścianek i przegród 4 cm . 
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przykład kanału wentylacyjnego (system dla 1 kanału). 

10.4.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE . 

Zasilanie budynku należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Koncernu Energetycznego 

ENERGA S.A. Oddz. w Toruniu. 

10.5.  INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE . 

W budynku przewiduje się instalacje: 

− domofonową 

− telewizyjną 

− telekomunikacyjną  

Ewentualne wykonanie tych instalacji zależne od uwarunkowań i przyjętych rozwiązań należy 

powierzyć firmom specjalistycznym w trakcie realizacji budowy po wcześniejszym uzgodnieniu w 

nadzorze autorskim architekta i ewentualnie projektów branżowych. 

11. AKUSTYKA PRZEGRÓD  

Między mieszkaniami (ściana oddzielenia międzylokalowego) ściana gr. 24 cm z bloczków 

wapienno – piaskowych o gęstości objętościowej 1500 kg/m3 posiada izolacyjność akustyczną na 

poziomie 52[db], przy wymaganych minimum 50 [db]. 

Izolacyjność akustyczną spełniają również masywne stropy i ściany zewnętrzne. Spełniona 

izolacyjność akustyczna dla stropu między pomieszczeniami technicznymi (piwnica) a mieszkaniami 

dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy izolacji termicznej gr. 10 cm (wymagane minimum 57 [db]). 
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12.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ obiektu na 

środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 

12.1.  GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA  

W projekcie przewidziano odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych szczelnym systemem 

kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci sanitarnej projektowanymi przykanalikami. Woda odpowiedniej 

jakości dostarczana wodociągiem o racjonalnym zużyciu dzięki pełnemu indywidualnemu opomiarowaniu. 

Szczegółowe dane odnośnie zapotrzebowania wody oraz ilość i sposób odprowadzania  ścieków podano 

w projekcie branżowym – instalacji sanitarnej. 

12.2.  OCHRONA ATMOSFERY  

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz 

płynnych nie większa niż przewidują odpowiednie normy. 

12.2.1  Wytwarzanie odpadów stałych i ich usuwanie 

Odpady stałe segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie 

zagospodarowania i wywożone przez  służby utrzymania czystości.  

12.2.2  Emisja hałasu oraz wibracji i promieniowani a. 

Obiekt realizowany jako budynek mieszkalny wielorodzinny z projektowanym jego wyposażeniem 

i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. W budynku 

również nie są przewidziane urządzenia, które byłyby źródłami promieniowania zagrażającego 

mieszkańcom i środowisku. 

12.2.3  Przenikanie szkodliwych substancji do grunt u 

Na terenie nie występuje cenny drzewostan natomiast lokalizacja projektowanego budynku nie 

koliduje z istniejącymi drzewami.. Nie przewiduje się występowania przenikania szkodliwych substancji 

do gruntu wynikającego z rozwiązań zawartych w projekcie. 
 

13.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków 
technicznych (WT2014), jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149c  

87-720 Ciechocinek 
 



 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
51 | S t r o n a  

Adres budynku: Nieszawska 149c, 87-720 Ciechocinek 

Sporządzający świadectwo: ZP i UB "BENBUD" 

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:  inż. Benedykt Reder, TO/113/88 

Data: 2016-01-22 
 
Spis treści: 

1. Podstawa opracowania                 
2. Dane ogólne                  
3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku    
 4. Zakres opracowania 

4.1 Charakterystyka instalacji 
4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych 
budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne 

5. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 
6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 
7. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą 
8. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku 
9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną dla budynku 

 

1. Podstawa opracowania 
Opis: Projekt branży architektonicznej i sanitarnej 
 

2. Dane ogólne 
Inwestor  
Nazwa: CTBS Sp. z o.o. 
Adres: Bema 23A, 87-720 Ciechocinek 
Telefon / Fax. / Adres e-mail:   
 
Projektant 
Nazwa: ZP i UB "BENBUD" 
Adres: Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz 
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / (56) 461 30 32 / benbud@op.pl 
Nazwisko i nr uprawnień:  inż. Benedykt Reder, TO/113/88 
 
Opis projektu 
Nr: 04/2016 
Data opracowania: 2014-05-05 
Opis:  
 
Informacja o budynku 
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny 
Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny 
Adres budynku: Nieszawska 149c, 87-720 Ciechocinek 
Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz  
Rok budowy: 2016 
Rok budowy instalacji: 2016 
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3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 

Liczba kondygnacji: 3 
Liczba użytkowników / mieszkańców:  
Rodzaj konstrukcji budynku: Technologia tradycyjna 

 
Geometria 

Kubatura budynku V 7034,3 [m3] 

Kubatura pomieszczeń 
ogrzewanych 

Ve 7034,3 [m3] 

Powierzchnia użytkowa Au 1412,1 [m2] 

Powierzchnia użytkowa  
pomieszczeń 
ogrzewanych 

Af 1412,1 [m2] 

 
Osłona budynku 

Opis:  Średnie osłonięcie: budynki wśród drzew lub innych budynków, budynki na 
przedmieściach 
 

4. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadającej 
podanym poniżej opisom przegród i instalacji projektowanych lub istniejących 

4.1 Charakterystyka instalacji 
Wentylacja 
Rodzaj instalacji wentylacji:   
strefa A - Wentylacja grawitacyjna,  
 
Ogrzewanie 
Rodzaj instalacji ogrzewania:    
strefa A - Gaz ziemny, Udział 100,00%;  
 
Ciepła woda 
Rodzaj instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej :   
strefa A - Gaz ziemny, Udział 100,00%;  
 
 

4.2 Charakterystyka przegród 
 

Lista zdefiniowanych przegród 

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A  
[m²] 

U  
[W/m2K] 

btr  
[-] 

Orientacja 

Ściana zewnętrzna  1-strefa A Ściana zewnętrzna 
Ciech. 

1204,60 0,21 N 

Stropodach  1-strefa A Stropodach Ciech. 594,53 0,16  

Strop wewnętrzny  1-strefa A/ 1-
strefa A 

Strop wewnętrzny 
Ciech. 

541,30 0,23  

 
A [m2] – Powierzchnia 
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U [W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła  
btr [-] - Współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur 

Typy przegród 

Nazwa typu przegrody 

Opis materiału Grubość 
d [m] 

ρ  
[kg/m³] 

Cp  
[kJ/kgK] 

Ściana zewnętrzna Ciech. 

Tynk cementowo - wapienny 0,01 1000 1500 

Cegła silikatowa pełna 0,24 1900 900 

Styropian 0,18 12 1450 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Stropodach Ciech. 

Tynk cementowo - wapienny 0,01 1000 1500 

Strop z płyty żerańskiej, 24 cm 0,24 1200 1000 

Wełna mineralna - mata 0,26 60 750 

Strop wewnętrzny Ciech. 

Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920 

Beton zwykły, gęstość 1900 0,05 1900 1000 

Styropian EPS 100 - 038 Dach - podłoga 0,04 20 1450 

Strop z płyty żerańskiej, 24 cm 0,24 1200 1000 

Styropian EPS 250 - 036 Podłoga - parking 0,10 40 1450 

Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 1000 
 

ρ [kg/m3] –  gęstość materiału 
Cp [kJ/kgK] – ciepło właściwe materiału  
 

Lista zdefiniowanych okien i drzwi 

Nazwa Liczba 
[-] 

Szerokość 
[m] 

Wysokość 
[m] 

Powierzchnia 
[m²] 

U [W/m²K] C 
[-] 

g 
[-] 

O_1 24 1,9 2,35 4,46 1,4 0,7 0,75 

O_2 18 1 1,5 1,5 1,4 0,7 0,75 

O_3 30 1,2 1,5 1,8 1,4 0,7 0,75 

O_4 8 0,9 1,5 1,35 1,4 0,7 0,75 

O_5 6 1,5 1,5 2,25 1,4 0,7 0,75 

O_6 6 1,8 1,5 2,7 1,4 0,7 0,75 

O_7 6 0,6 1,5 0,9 1,4 0,7 0,75 

O_8 6 1 2,35 2,35 1,4 0,7 0,75 

D_1 2 2,02 2,3 4,64 1,5 0,7 0,75 
 

U [W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła  
C [-] – udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni 
okna 
g [-] – współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie  
 

5. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 
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Strefa: strefa A 

Parametry 

Temperatura wewnętrzna Θint 0,00 [°C] 

Pole powierzchni pomieszczeń o 
regulowanej temperaturze 

Af 1412 [m²] 

Wewnętrzna pojemność cieplna Cm 145380771 [J/K] 

Stała czasowa τ 25,14 [h] 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,37 [-] 

Parametr numeryczny aH 2,68 [°C] 

Wentylacja 

Rodzaj wentylacji: BusinessLogicLayer.ComboBoxObject`2[System.String,Core.VentilationType] 

Strumień powietrza wentylacji naturalnej Vo 1575,90 [m³/h] 

Strumień powietrza wywiewanego 
mechanicznie 

Vex 0 [m³/h] 

Strumień powietrza nawiewanego 
mechanicznie 

Vsu 0 [m³/h] 

Strumień powietrza infiltrującego przez 
nieszczelności 

Vinf 1116,22 [m³/h] 

Dodatkowy strumień powietrza przy pracy 
wentylatorów wywołany wpływem wiatru i 
wyporu termicznego 

Vx 0 [m³/h] 

Współczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-] 

Współczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-] 
 
Zyski ciepła 

Od słońca Qsol 84952,42 [kWh/rok] 

Wewnętrzne Qint 87827,01 [kWh/rok] 

Całkowite zyski ciepła QH,gn 172779,38 [kWh/rok] 
 
Zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym 

Miesiąc Od nasłonecznienia 
Qsol [kWh/m-c] 

Wewnętrzne 
Qint [kWh/m-c] 

Całkowite 
QH,gn   [kWh/m-c] 

I 2452,21 7459,28 9911,49 

II 2923,14 6737,41 9660,55 

III 5589,47 7459,28 13048,75 

IV 9221,18 7218,66 16439,83 

V 12073,67 7459,28 19532,94 

VI 12970,95 7218,66 20189,61 

VII 12393,03 7459,28 19852,30 

VIII 10592,10 7459,28 18051,38 

IX 7285,84 7218,66 14504,49 

X 4588,16 7459,28 12047,44 

XI 2779,81 7218,66 9998,46 
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XII 2082,86 7459,28 9542,14 

Suma 84952,42 87827,01 172779,38 
 

Straty ciepła 
Straty przez przenikanie Qtr -49232,19 [kWh/rok] 

Na wentylację Qve -62289,21 [kWh/rok] 

Całkowite straty ciepła QH,ht -111521,39 [kWh/rok] 
 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr 709,27 [W/K] 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 897,37 [W/K] 
 
Straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym 

Miesiąc Średnia temp. 
zew.  
θe [ oC] 

Straty przez 
przenikanie 

Qtr, [kWh/m-c] 

Straty na 
wentylację 

Qve [kWh/m-c] 

Całkowite 
QH,ht   [kWh/m-c] 

I -0,70 369,39 467,35 836,74 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 6,60 -3370,44 -4264,32 -7634,75 

V 14,20 -7493,26 -9480,57 -16973,83 

VI 14,50 -7404,75 -9368,58 -16773,32 

VII 17,30 -9129,11 -11550,27 -20679,39 

VIII 16,40 -8654,19 -10949,39 -19603,58 

IX 11,00 -5617,39 -7107,20 -12724,59 

X 8,10 -4274,33 -5407,93 -9682,26 

XI 5,20 -2655,49 -3359,77 -6015,26 

XII 1,90 -1002,62 -1268,53 -2271,15 

Suma --- -49232,19 -62289,21 -111521,39 
 

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego – ogrzewanie i wentylacja 
 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 
2391,34 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie ciepła w ujęciu miesięcznym 
Miesiąc Względna 

długość czasu 
ogrzewania  

fH,n 

Liczba godzin 
grzewczych 

Współczynnik 
efektywności 

wykorzystania 
zysków ciepła,  

ηH,gn 

Miesięczne 
zapotrzebowanie na 

energię  
QH,nd,n  [kWh/m-c] 

Strefa: strefa A 

I 0,00 0,00 0,08 1,03 

II 0,00 0,00 1,00 0,00 

III 0,00 0,00 1,00 0,00 

IV 0,00 0,00 -0,60 2229,15 

V 0,00 0,00 0,73 0,00 
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VI 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 0,00 0,00 0,73 0,00 

X 0,00 0,00 0,73 0,00 

XI 0,00 0,00 -0,60 0,00 

XII 0,00 0,00 -0,25 161,16 

Suma --- 0,00 --- 2391,34 
 

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 
Nośnik 
energii 

ηH,g 
[-] 

ηH,s 
[-] 

ηH,d 
[-] 

ηH,e 
[-] 

ηH,tot 
[-] 

wH 
[-] 

Strefa: strefa A 

Gaz ziemny 0,86 1,00 1,00 0,79 0,68 1,10 
 

ηH,g [-] –  Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do 
granicy bilansowania budynku (energii końcowej) 
ηH,s [-] –  Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych 
systemu grzewczego budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) 
ηH,d [-] –  Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie 
budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) 
ηH,e [-] –  Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku ( w obrębie 
osłony bilansowania lub poza nią) 
ηH,tot [-] –  Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku – od 
wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniach 
wH [-] –  Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i 
dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla 
potrzeb ogrzewania i wentylacji 

QK,H 3519,78 [kWh/rok] 

 
6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 
Parametry 

    
Strefa: strefa A 

Jednostkowe dobowe zużycie wody VCW 0,80 [dm³/m²•doba] 

Czas użytkowania tuz 329,00 [doby] 
 
Zapotrzebowanie ciepła użytkowego – ciepła woda 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do 
podgrzania ciepłej wody    

QW,nd 19465,94 [kWh/rok] 
 

 
Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 

Nośnik 
energii 

ηW,g 
[-] 

ηW,s 
[-] 

ηW,d 
[-] 

ηW,e 
[-] 

ηW,tot 
[-] 

ww 
[-] 
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Strefa: strefa A 

Gaz ziemny 0,92 1,00 0,85 1 0,78 1,10 
 
ηW,g [-] –  Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do 
granicy bilansowania budynku (energii końcowej) 
ηW,s [-] –  Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach 
pojemnościowych systemu ciepłej wody ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) 
ηW,d [-] –  Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie 
budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) 
ηW,e [-] –  Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania  
ηW,tot [-] –  Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania ciepłej wody 
ww [-] –  Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i 
dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla 
potrzeb ciepłej wody użytkowej 

QK,W 24892,51 [kWh/rok] 

 
7. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą 

Rodzaj urządzenia pomocniczego qel 
[W/m2] 

tel 
[h/rok] 

 
qel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu urządzenia pomocniczego 
tel [h/rok] - Czas działania urządzenia pomocniczego 
 

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok] 

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system ogrzewania Eel,pom,
H 

0,00 [kWh/rok] 

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Eel,pom,
W 

0,00 [kWh/rok] 

 

8. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku 
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: Całkowite 
 [kWh/rok] 

Jednostkowe  
[kWh/(m²·rok)] 

Udział  
[%] 

System grzewczy i wentylacyjny 
 

3871,76 2,74 12,39 

System do podgrzania ciepłej wody 
 

27381,76 19,39 87,61 

Urządzenia pomocnicze 
 

0,00 0,00 0,00 

Suma 31253,51 22,13 100,00 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 
Zapotrzebowanie na energię końcową: Całkowite 

 [kWh/rok] 
Jednostkowe  

[kWh/(m²·rok)] 
Udział 

 [%] 

System grzewczy i wentylacyjny 
 

3519,78 2,49 12,39 

System do podgrzania ciepłej wody 24892,51 17,63 87,61 
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Urządzenia pomocnicze 
 

0,00 0,00 0,00 

Suma 28412,29 20,12 100,00 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 
Zapotrzebowanie na energię użytkową: Całkowite 

 [kWh/rok] 
Jednostkowe  

[kWh/(m²·rok)] 
Udział  

[%] 

System grzewczy i wentylacyjny 
 

2391,34 1,69 10,94 

System do podgrzania ciepłej wody 
 

19465,94 13,79 89,06 

Suma 21857,28 15,48 100,00 
 

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną dla budynku 
 

Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania 
na energię końcową dla budynku dla ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

EK 20,12 [kWh/(m2·rok)] 

Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania 
na energię pierwotną dla budynku dla ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

EP 22,13 [kWh/(m2·rok)] 

 
Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP 

105,00 [kWh/(m2·rok)] 

 
 

14. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII 

Dla przeprowadzenia analizy przyjęto dane uśrednione dotyczące: 

� kosztu uzyskania energii z poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii - tabela I 

� wskaźnikowego jednostkowego kosztu urządzenia OZE, jego moc i wielkości energii, jaką to 

urządzenie może wytworzyć - tabela II. 

Tabela I 

Porównanie kosztu wytworzenia takiej samej ilości energii grzewczej (1GJ) z użyciem różnych 

dostępnych źródeł ciepła (do ceny ogrzewania węglem doliczono koszty obsługi w kwocie 0,0135 

zł/kWh). 

L.p. źródło ciepła Kosz ciepła 

[PLN/Gj] 

PLN/kWh 

1Gj=278 kWh 

1. energia elektryczna jednostrefowa G 11 87,10 zł 0,3133 

2. energia elektryczna taryfa dzienna szczytowa G 12 100,77 zł 0,3625 

2. energia elektryczna taryfa dzienna poza szczytowa G 12 66,75 zł 0,2401 

3. energia elektryczna taryfa nocna G 12 58,52 zł 0,2105 
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4. propan 82,85 zł 0,29 

5. olej opałowy 77,34 zł 0,27 

6. gaz ziemny 41,24 zł 0,14 

7. węgiel kamienny 20,79 zł 0,07 

8. pompa ciepła zasilana energią elektryczną 
jednostrefowa 

19,11 zł 0,08 (0,35 do 
c.w.u. i c.o.) 

9. kolektor słoneczny 333,00 zł 1,2 

10. panel fotowoltaiczny 222,00 zł 0,8 

 

Tabela II 

Porównanie wskaźnikowego jednostkowego kosztu urządzeń wytwarzających energię, ich moc 

i wielkość energii, jaką te urządzenia wytwarzają 
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1. kolektor słoneczny 1m2 0,15 35 450kWh/m2 3000 2000 zł/m2 13.000 

2. pompa cieplna -
sonda pionowa 1mb 0,05 8 350/mb 7000 300 zł/mb 6.000 

3. 
pompa cieplna -
sonda pozioma 1mb 0,02 8 120/mb 6000 100 zł/mb 5.000 

4. panel 
fotowoltaiczny 1m2 0,16 14 200/m2 1200 1200 zł/m2 7.500 

5. piec gazowy 1szt./1k W 1,00 9 8000/1szt. 8000 200 zł/1szt./1kW 200 

6. piec węglowy 1szt./1k W 1,00 8 7000/1szt. 7000 50/1szt./1kW 150 

 

Zgodnie z § 11, ust. 2, pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25.04.2012r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" należy 

przeprowadzić analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii , a także 

możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego  

systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Emisja dwutlenku 

węgla powstająca na Ziemi, wynikająca z działalności człowieka, wynosi 4%, a pozostałe 96% wynika z 

emisji wód, oceanów, wulkanów itp. niemniej polityka Unii Europejskiej zmierza do redukcji 

konwencjonalnych źródeł energii na rzecz oze. W związku z tym przewidzianych jest szereg programów 

dotacyjnych, wspierających stosowanie oze, co przyczynia się do propagowania tych urządzeń, gdyż, jak 

wynika z analizy porównawczej, koszt urządzeń oze w przeliczeniu na jednostkę mocy urządzenia, jest 

bardzo wysoki w stosunku do ceny urządzeń tradycyjnych (kotły węglowe i gazowe itp.) i kształtuje się w 

proporcji jak 1:80÷1:30. Sprawność niektórych oze jest porównywalna z tradycyjnymi źródłami energii 

(dotyczy to pomp cieplnych gruntowych - kolektory poziome i pionowe), natomiast inne oze są znacznie 

mniej wydajne, np. kolektory słoneczne mają 2,5-krotnie mniejszą sprawność, a panele fotowoltaiczne aż 

6-krotnie mniejszą. Podsumowując, przytoczone parametry zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

będą zawsze celowe, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, zaś biorąc pod uwagę 

uwarunkowania ekonomiczne, stosowanie odnawialnych źródeł energii będzie uzasadnione w przypadku 
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uzyskania dotacji oraz pod warunkiem doboru systemu oze odpowiadającego specyfice funkcji obiektu, 

uwarunkowaniom lokalizacyjnym inwestycji oraz uwarunkowaniom technicznym. Dla rozpatrywanego 

przypadku inwestycji, tj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeanalizowano zastosowanie pomp 

ciepła, solarów i paneli fotowoltaicznych. Ponadto uwzględniono uwarunkowania lokalizacyjne i 

techniczne. Teren inwestycji zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie sieci gazwej, a więc zapewniony 

jest łatwy dostęp do energii cieplnej. Teren przeznaczony na inwestycję nie dysponuje wystarczającą 

rezerwą, aby można było wygospodarować miejsce dla lokalizacji poziomych gruntowych sond pomp 

ciepła (które potrzebuje powierzchni kilkukrotnie większej od powierzchni zabudowy). Zaś koszt 

pionowych sond gruntowych jest większy i ich zastosowanie wymaga dłuższego czasu dla dopełnienia 

procedury administracyjnej, związanej z uzyskaniem stosownych decyzji środowiskowych oraz 

rozpoznania warunków gruntowych związanych z kilkudziesięciometrowymi odwiertami. Ponadto, 

ogrzewanie budynków w oparciu o urządzenia pracujące na niskich parametrach (jakie występują w 

stosowaniu wymienników gruntowych) związane jest z zasadnością stosowania ogrzewania 

podłogowego, co jest rozwiązaniem droższym od stosowania grzejników oraz, według niektórych źródeł, 

nie jest to ogrzewanie obojętne dla klimatu pomieszczeń i zdrowia ludzi. 

Podsumowując, zrezygnowano z zastosowania w obiekcie wymienników gruntowych. 

Zdecydowano się natomiast na podłączenie budynku do miejskiej sieci gazowej Charakterystyka 

energetyczna budynku, zastosowanie układu pozyskiwania energii cieplnej spełnia wszystkie wymagane 

standardy termiczne, jakim powinny odpowiadać budynki. 

 

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny odpowiada wymaganiom ochrony 

przeciwpożarowej określonym w „Warunkach technicznych” (WT). 

15.1.  POWIERZCHNIA , WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI  

Charakterystyczne parametry techniczne: 

Parametry powierzchniowe i kubaturowe: 

� powierzchnia zabudowy 594.46 m2  

� powierzchnia użytkowa P 1 891,40 m2 

w tym: 

o segment socjalny 945,70 m2  

o segment komunalny 945,70 m2  

� powierzchnia użytkowa mieszkań PU  1186,30 m2  

w tym: 

o segment socjalny 593,15 m2  

o segment komunalny 593,15 m2  

� powierzchnia użytkowa gospodarcza PG 361,10 m2  
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w tym: 

o segment socjalny 180,55 m2  

o segment komunalny 180,55 m2  

� powierzchnia użytkowa ruchu PR 344,00 m2  

w tym: 

o segment socjalny 172,00 m2  

o segment komunalny 172,00 m2  

� kubatura 7 034,32 m3 

Parametry liniowe budynku 

� długość budynku 47,82 m 

� szerokość budynku: 14,20 m 

� wysokość budynku do attyki 11,86 m 

� poziom posadowienia posadzki parteru 45,35 m n.p.m. 

Liczba kondygnacji III kondygnacje nadziemne oraz I kondygnacja podziemna  

Budynek zakwalifikowano jako budynek niski (zgodnie z § 8 (WT)) 

15.2.  FUNKCJA  

 Budynek mieszkalny wielorodzinny. Opracowywane obiekt to budynek wielorodzinny o III 

kondygnacjach nadziemnych 30 lokalowy. Do celów ewakuacyjnych służyć będą dwie klatki schodowe. 

Odległość do trafostacji 7.56 m. Odległość od budynków wielorodzinnych 11,75 m oraz 13,32m . 

Odległość od granicy z działką budowlaną powyżej  5,85 m. 

15.3.  KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI  

Budynek - I strefa po żarowa 

Budynek mieszkalny ZL IV (zgodnie § 209.2. WT) 

Pomieszczenia techniczne występujące w obiekcie kwalifikuje się do kategorii PM. 

15.4.  GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL gęstości obciążenia 

ogniowego nie wyznacza się. 

W pomieszczeniach PM gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2. 

15.5.  KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU  

Klasa odporności pożarowej „D” (zgodnie z § 212.1. WT).  

15.6.  KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKÓW (§ 216.1. WT) 

� główna konstrukcja nośna – min. R 30 (30 minut)  (słupy/rdzenie żelbetowe/podciągi)  
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� konstrukcja dachu – R 15 

� strop 

o REI 30 (30 minut) 

� ściana zewnętrzna 

− EI 30 (30 minut) lub zgodnie wg odległości od granic / sąsiednich budynków 

� ściana wewnętrzna:  

− ścianki  działowe – brak wymagań 

− klatki schodowe ściany obudowy klatek schodowych  REI 30 (§ 249 WT) 

− przekrycie dachu – brak wymagań  

Główną konstrukcję nośną stanowią ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków wapienno-

piaskowych grubości 24 cm. Klasa odporności ogniowej elementów powyżej R 240 

Konstrukcję dachu – więźba dachowa drewniana kryta papą. 

Przekrycie dachu z papy.(odporność ogniowa spełniona). Konstrukcja oraz przekrycie dachu 

spełniają wymagania NRO. Konstrukcja drewniana zabezpieczona Fobosem natomiast papa spełnia 

wymagania NRO Brooft1.  

15.7.  DOJŚCIA EWAKUACYJNE  

Dla strefy ZL IV (mieszkalne) przy jednym dojściu <60 m  (zgodnie z § 256 WT) 

15.8.  OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 

ZEWNĘTRZNYCH 

Nie przewiduje się występowania czynników powodujących konieczność kwalifikowania obiektu 

jako zagrożonego wybuchem lub wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. 

15.9.  WARUNKI EWAKUACJI , OŚWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE . 

Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 40 m. (zgodnie z § 237.1 WT) (dotyczy 

maksymalnej długości przejścia do drzwi wyjściowych w danym pomieszczeniu). Przejście ewakuacyjne 

nie będzie prowadziło przez więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego – 

minimum 0,90 m. w świetle (lecz nie mniej niż 0,60 m na każde 100 osób mogących jednocześnie 

przebywać na kondygnacji) 

Szerokość drzwi z pomieszczeń minimum 0,8 m, gdy służą do ewakuacji nie więcej niż trzech 

osób i 0,9 m, gdy służą do ewakuacji większej ilości osób. 

Szerokość drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić minimum 0,9 m w świetle. 

Szerokość korytarza – co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max 20 osób – 1,20 m) z 

uwzględnieniem wskaźnika 0,6 m na 100 osób mogących jednocześnie przebywać na kondygnacji. 

(zgodnie z § 242 WT) 

We wszystkich strefach pożarowych, istnieje jedna droga dojścia ewakuacyjnego. Przy jednej 

drodze dojścia, długość dojścia nie może przekraczać 60 m.  
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Do celów ewakuacyjnych służą 2 klatki schodowe – po 1 dla każdego z segmentu. Szerokość 

biegu schodowego wynosi 1.20 m, szerokość spocznika 1.80 m. Klasa odporności ogniowej biegów i 

spoczników R30.  

Budynek, w którym kubatura przekracza 1.000 m3 należy przewidzieć główny wyłącznik prądu, 

odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być 

umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany. 

15.10.  SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWEGO INSTALACJI U ŻYTKOWYCH 

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

zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL-IV. 

Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, przewody spalinowe i dymowe z 

materiałów niepalnych i powinny spełniać wymagania dot. odporności ogniowej.  

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia p.poż powinny posiadać klasę EI równą 

wymaganiom dla tych elementów. 

15.11.  DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE  

W analizowanym budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV podręczny 

sprzęt gaśniczy nie jest wymagany.  

15.12.  ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Ponieważ powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, należy zapewnić dla niego wodę 

do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 

dm3/s łącznie z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w 

przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w 

odległości nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna odległość pierwszego hydrantu od chronionego obiektu 

nie może przekraczać 75 m. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają 3 hydranty zewnętrzne. 

Pierwszy z nich znajdują się w odległości poniżej 19,8 m od projektowanego budynku (na północny – 

zachód od trafostacji), drugi w odległości około 52 m,  natomiast ostatni w odległości do 58 m. 

15.13.  DROGI POŻAROWE 

Nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej zgodnie z § 12. 1 

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych". 

15.14.  WYKAZ PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH  
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− Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r. oraz 52 z 2003 r.) 

− Wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 

926). zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w  sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 

719 z 2010 r.)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 

1030) 

16.     UWAGI KOŃCOWE 

− wszystkie balustrady o minimalnej wysokości 1,10 m cm oraz maksymalny prześwit między 

elementami balustrady 0,12 m . 

Wszystkie zainstalowane urządzenia mechaniczne i maszyny muszą posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub świadectwo zgodności -zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 

r. (Monitor Polski PN. 39/94 poz.339) 

Wszystkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych" i innymi aktualnie obowiązującymi normami i 

przepisami oraz przepisami BHP. 

Wszystkie użyte materiały budowlane muszą posiadać świadectwo ITB i PZH, jak również inne 

wymagane atesty i certyfikaty. 

Wszystkie zmiany odnośnie zastosowanych materiałów i rozwiązań wymagają uzgodnienia z 

autorem opracowania.  

Powyższe opracowania przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Ciechocinek. 

Kopiowanie bądź przedruk w części lub w całości jest dozwolony tylko za zgodą autora 

opracowania. 

 

 

         OPRACOWAŁ: 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek,
040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr

Inwestor:   
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A
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II.  OBLICZENIA STATYCZNE – PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

 

 

1. POZ. 1.0 KONSTRUKCJA DACHU  

Podstawa opracowania 
Projekt branży architektonicznej i instalacyjnej 
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez  GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e  
87-800 Włocławek 
Strefy klimatyczne i obciążenia 
Strefa obciążenia śniegiem II   -  Sk =   0,90 kN/m2 
Strefa obciążenia wiatrem I   -  Wk =   0,30 kN/m2 

Obciążenie technologiczne dla mieszkań  - qk =   1,5   kN/m2 
Obciążenie technologiczne dla komunikacji  - qk =   2,0   kN/m2 
Obciążenie technologiczne klatki schodowej - qk =   3,0   kN/m2 
Ciężar  świeżej masy betonowej   - g = 25,0   kN/m3 
Założenia materiałowe 
Klasa betonu     -   C16/20, C20/25 
Klasa cegły     -  M 20 
Klasa bloczków betonowych   - C20/25 
Klasa zaprawy     -   M 8 
Klasa stali zbrojeniowej    -   A-IIIN (RB500) 
Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej  -   A-I (St3SX-b) 
Panele kanałowe z betony klasy   -  C16/20 
Drewno klasy     -  C 24 
Posadowienie budynku 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r. 
przyjęto geotechniczne warunki posadowienia obiektu jako proste. 
Normy i normatywy 
PN-80/B-0210/Az1 – obciążenie śniegiem 
PN-B-0211 : 1977/Az1 – obciążenie wiatrem 
PN-82/B-02001  – obciążenie stałe 
PN-82/B-02003  – obciążenie zmienne 
PN-88/B-02014  – obciążenie gruntem 
PN-B-03264 : 20002 – konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN-90/B-03200  – konstrukcje stalowe 
PN-B-3002 :2007 – konstrukcje murowe 
 Dokumentacja techniczna lekkiego stropu panelowego smart 15/60,smart 20/60 
 
 
 
Konstrukcję dachu zaprojektowano drewnianą jako ustrój płatwiowo-kleszczowy, z drewna klasy C24.  Kąt 
nachylenia dachu α = 160  
 
poz. 1.1 Wiązar płatwiowo-kleszczowy W-1 
 

DANE 
 
Szkic układu poprzecznego 
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Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 
 

 
 
Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 16,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 13,34 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 11,36 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 3,80 m 
Rozstaw krokwi a = 0,90 m 
Usztywnienia boczne krokwi - brak 
Płatew pośrednia złożona z pięciu odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 4,74 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,90 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,90 m 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 4,37 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,90 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,90 m 
 - odcinek C - D o rozpiętości l = 4,50 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,90 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,90 m 
 - odcinek D - E o rozpiętości l = 4,50 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,90 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,90 m 
 - odcinek E - F o rozpiętości l = 4,22 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,90 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,90 m 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 1,47 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,80 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,80 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 10/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew 14/16 cm z drewna C24 
- słup 14/14 cm z drewna C24 
- kleszcze 2x 5/14 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 10 cm, z przewiązkami co 95 cm z drewna C24 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (p): 
  gk = 0,590 kN/m2,      go = 0,708 kN/m2 
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- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 16,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,720 kN/m2,      sol = 1,080 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 =12,2 m): 
    - na połaci nawietrznej  pkl = -0,507 kN/m2,      pol = -0,761 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,226 kN/m2,      pop = -0,338 kN/m2 
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,000 kN/m2,      gok = 0,000 kN/m2 
- obciążenie montażowe kleszczy  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 
      w płaszczyźnie wiązara µy = 1,00 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
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, ρk = 350 kg/m3 
 
Krokiew 10/14 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
λy = 99,1  <  150 
λz = 138,7  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K9 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
My = 2,07 kNm,  N = 4,70 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 6,34 MPa,  σc,0,d = 0,34 MPa 
kc,y = 0,316,    kc,z = 0,167 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,512  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,585  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
My = -2,12 kNm,  N = 2,55 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 10,49 MPa,  σc,0,d = 0,23 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,710  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 10,77 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4005/ 200 = 20,03 mm     (53,8%) 
 
Płatew 14/16 cm 
Smukłość 
λy = 19,5  <  150 
λz = 22,3  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 7,31 kN/m   qy,max = 0,00 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
N = -10,95 kN 
My = -5,19 kNm,  Mz = 0,00 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  ft,0,d = 8,62 MPa 
σt,0,d = 0,49 MPa 
σm,y,d = 8,69 MPa,  σm,z,d = 0,00 MPa 
σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,645  <  1 
σt,0,d/ft,0,d + km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,469  <  1 
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Maksymalne ugięcie (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 8,28 mm  <  unet,fin = l / 200 = 14,70 mm     (56,4%) 
 
Słup 14/14 cm 
Smukłość (słup A) 
λy = 43,8  <  150 
λz = 36,4  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup A) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
My = -5,56 kNm,  N = 16,43 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 12,17 MPa,  σc,0,d = 0,84 MPa 
kc,y = 0,911,    kc,z = 0,964 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,895  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,891  <  1 
 
Kleszcze 2x 5/14 cm o prześwicie gałęzi 10 cm, z przewiązkami co 95 cm 
Smukłość 
λy = 94,0  <  150 
λz = 140,7  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
My = 1,24 kNm 
fm,y,d = 20,31 MPa 
σm,y,d = 3,78 MPa 
σm,y,d/fm,y,d = 0,186  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
ufin = 5,48 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3800/ 200 = 19,00 mm     (28,8%) 
 
Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,36 kN/m  qy,max = 1,46 kN/m 
qz,min = -0,45 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,50 kNm 
fm,z,d = 16,62 MPa 
σm,z,d = 1,10 MPa 
σm,z,d/fm,z,d = 0,066  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,36 kN/m,  qy,max = 1,46 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
My = 1,71 kNm,  Mz = 0,00 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa 
σm,y,d = 3,75 MPa,  σm,z,d = 0,00 MPa 
km = 0,7 
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,254  <  1 
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,178  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 0,96 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·800/ 200 = 8,00 mm     (12,0%) 
 
poz. 1.2 Wiązar jętkowy W2 
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DANE:  
Szkic wiązara 

 
 
Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 16,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 4,84 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 2,89 m 
Poziom jętki  h = 0,34 m 
Rozstaw wiązarów a = 0,90 m 
Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak 
Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,80 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,80 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) z drewna C24 
- jętka 5/10 cm z drewna C24, 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,00 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem : 
   - na połaci lewej   skl = 0,00 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,00 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem : 
    - na połaci nawietrznej  pkl = 0,00 kN/m2 
    - na połaci zawietrznej   pkp = 0,00 kN/m2 
- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie stałe jętki :  qjk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie zmienne jętki :  pjk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie montażowe jętki  Fk = 1,0 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
 
Ekstremalne reakcje podporowe: 
węzeł 
(podpora) 

V [kN] H [kN] kombinacja SGN 

2 (A) 0,67 2,07 K2: stałe-max+montażowe jętki 
6 (B) 0,67 -2,07 K2: stałe-max+montażowe jętki 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
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, ρk = 350 kg/m3 
 
Krokiew 5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) 
Smukłość 
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λy = 45,9  <  150 
λz = 58,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,03 kNm,  N = 2,17 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 0,37 MPa,  σc,0,d = 0,43 MPa 
kc,y = 0,892,    kc,z = 0,744 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,071  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,080  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = -0,01 kNm,  N = 2,17 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 0,18 MPa,  σc,0,d = 0,62 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,017  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,03 kNm,  N = 2,17 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 0,73 MPa,  σc,0,d = 0,87 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,063  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 0,19 mm  <  unet,fin = l / 200 = 1655/ 200 = 8,27 mm     (2,3%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 0,32 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·863/ 200 = 8,63 mm     (3,7%) 
 
Jętka 5/10 cm z drewna C24 
Smukłość 
λy = 55,0  <  150 
λz = 110,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,48 kNm,  N = 1,91 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 5,73 MPa,  σc,0,d = 0,38 MPa 
kc,y = 0,785,    kc,z = 0,260 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,487  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,574  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 2,67 mm  <  unet,fin = l / 200 = 1571/ 200 = 7,86 mm     (34,0%) 
 
Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 0,74 kN/m,  qy,max = 2,30 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
Mz = 0,80 kNm 
fm,z,d = 12,92 MPa 
σm,z,d = 1,748 MPa 
σm,z,d/fm,z,d = 0,135  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 0,74 kN/m,  qy,max = 2,30 kN/m 
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Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
My = 0,24 kNm,  Mz = 0,74 kNm 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fm,z,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 0,52 MPa,  σm,z,d = 1,61 MPa 
km = 0,7 
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,127  <  1 
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,153  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 0,44 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·800/ 200 = 8,00 mm     (5,6%) 
 
 

poz. 1.3 Wiązar jętkowy W3 
 

DANE:  
Szkic wiązara 

 
 
Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 16,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 5,08 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 3,12 m 
Poziom jętki  h = 0,34 m 
Rozstaw wiązarów a = 0,90 m 
Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak 
Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,80 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,80 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) z drewna C24 
- jętka 5/10 cm z drewna C24, 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,00 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem : 
   - na połaci lewej   skl = 0,00 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,00 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem : 
    - na połaci nawietrznej  pkl = 0,00 kN/m2 
    - na połaci zawietrznej   pkp = 0,00 kN/m2 
- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie stałe jętki :  qjk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie zmienne jętki :  pjk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie montażowe jętki  Fk = 1,0 kN 
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Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
 
Ekstremalne reakcje podporowe: 
węzeł 
(podpora) 

V [kN] H [kN] kombinacja SGN 

2 (A) 0,67 2,09 K2: stałe-max+montażowe jętki 
6 (B) 0,67 -2,09 K2: stałe-max+montażowe jętki 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
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, ρk = 350 kg/m3 
 
Krokiew 5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) 
Smukłość 
λy = 49,2  <  150 
λz = 64,9  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,03 kNm,  N = 2,19 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 0,36 MPa,  σc,0,d = 0,44 MPa 
kc,y = 0,858,    kc,z = 0,645 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,073  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,088  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = -0,01 kNm,  N = 2,19 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 0,18 MPa,  σc,0,d = 0,63 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,017  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,03 kNm,  N = 2,19 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 0,72 MPa,  σc,0,d = 0,87 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,062  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 0,21 mm  <  unet,fin = l / 200 = 1774/ 200 = 8,87 mm     (2,4%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 0,34 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·868/ 200 = 8,68 mm     (3,9%) 
 
Jętka 5/10 cm z drewna C24 
Smukłość 
λy = 63,0  <  150 
λz = 126,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,55 kNm,  N = 1,94 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 6,59 MPa,  σc,0,d = 0,39 MPa 
kc,y = 0,672,    kc,z = 0,201 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,561  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,680  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 4,03 mm  <  unet,fin = l / 200 = 1801/ 200 = 9,01 mm     (44,7%) 
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Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 0,75 kN/m,  qy,max = -2,32 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
Mz = 0,81 kNm 
fm,z,d = 12,92 MPa 
σm,z,d = 1,764 MPa 
σm,z,d/fm,z,d = 0,136  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 0,75 kN/m,  qy,max = -2,32 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
My = 0,24 kNm,  Mz = 0,74 kNm 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fm,z,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 0,52 MPa,  σm,z,d = 1,63 MPa 
km = 0,7 
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,129  <  1 
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,154  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 0,45 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·800/ 200 = 8,00 mm     (5,6%) 
 
poz. 1.4 Wymian 
Przy przewodach kominowych zaprojektowano wymiany o przekroju 10x14 cm z drewna C24. 
 
poz. 1.5 Połączenia  
Połączenia poszczególnych elementów konstrukcji dachu należy wykonać za pomocą połączeń ciesielskicj. 
Łączenie belki nad podporami należy wykoinać na zamek  prosty oraz śruby stalowe ocynkowane M 16 kl. 5.6. 
Połączenie mieczy ze słupami na zacios pełny oraz śruby stalowe ocynkowane  M16  kl 5.6. 
Połączenie w kalenicy należy wykonać na zwidłowanie oraz śrubę stalową ocynkowaną M16 kl. 5.6. 
Połączenie kleszczy z krokwią należy wykonać na jaskółczy ogon oraz śrubę stalową ocynkowaną M16 kl. 5.6. 
 

2. POZ. 2.0 STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH PODDASZA .  

Zaprojektowano strop z płyt kanałowych dla obciążenia 6,00 kN/m2. Beton C16/20, stal A-III 34GS. Zbrojenie 
wykonywane na budowie pomiędzy płytami Φ 12, stal A-III 34GS. 
 
Poz. 2.1 Płyty kanałowe – strop poddasza 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Wełna mineralna  grub. 26 cm  [2,0kN/m3·0,26m] 0,52 1,20  --  0,62 
2.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

3.   Wypełnienie spoin  [24,000kN/m3·0,025m] 0,60 1,30  --  0,78 
 Razem obc. stałe                                                          Σ: 1,17 1,26  --  1,47 

4.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 
stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z 
dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   [0,5kN/m2] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

 Razem obc. zmienne                                                    Σ:                                                     0,50 1,40  0,70 
 Ogółem                                                                        Σ:                                                     1,67 1,30  2,17 
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Zestawienie obciążeń rozłożonych na płytę  [kN/m]:  
 
1.   Ciężar płyty  4,10 1,10  --  4,51 
 Σ: 4,10 1,10  4,51 

 
Przyjęto płyty typu S- LxB-4,5 kN/m2  
 
Słupy konstrukcji dachu opierają się za pomocą podwaliny na płytach korytkowych. 
 
W miejscu, gdzie słup trafia na kanał płyty należy kanał bezpośrednio pod słupem i sąsiednie na 
całej długości wyciąć i uzupełnić betonem i zbrojeniem wg rysunku konstrukcyjnego. Zbrojenie 
kanału prętami 4 φ 12 ze stali  A-IIIN (RB500). Strzemiona φ 6 co 15 cm. 
 
Poz. 2.2 Żelbetowa płyta stropowa L = 1,66 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 26 cm  

[2,0kN/m3·0,26m] 
0,52 1,30  --  0,68 

2.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

3.   Wypełnienie spoin betonem  niezbrojony, zagęszczony 
grub. 2,5 cm  [24,0kN/m3·0,025m] 

0,60 1,30  --  0,78 

4.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 
stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z 
dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   [0,5kN/m2] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

5.   Płyta żelbetowa grub.24 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 5,67 1,17  6,62 

 

SCHEMAT STATYCZNY  

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,82 m 
Grubość płyty   16,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 2,74 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 2,35 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,35 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 6,03 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

A Bleff = 1,82

qo = 6,62
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Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica prętów   φ = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (ρ = 
0,48%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,74 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (12,4%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,31 mm  <  alim = 9,10 mm     (3,5%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 6,03 kN/mb    <    VRd1 = 75,66 kN/mb     (8,0%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm2/mb 
 
Poz. 2.3 Żelbetowa płyta stropowa L = 0,81 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Wełna mineralna w płytach twardych grub. 26 cm  

[2,0kN/m3·0,26m] 
0,52 1,30  --  0,68 

2.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

3.   Wypełnienie spoin betonem  niezbrojony, zagęszczony 
grub. 2,5 cm  [24,0kN/m3·0,025m] 

0,60 1,30  --  0,78 

4.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 
stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z 
dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   [0,5kN/m2] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

 Σ: 1,67 1,32  2,22 
 
SCHEMAT STATYCZNY  

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 0,95 m 
Grubość płyty   24,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 0,99 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 0,87 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 0,87 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 4,18 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  

A Bleff = 0,95

qo = 8,80
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Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,02 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica prętów   φ = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,80 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (ρ = 
0,15%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,99 kNm/mb  <  MRd = 27,55 kNm/mb     (3,6%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,01 mm  <  alim = 4,75 mm     (0,2%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 4,18 kN/mb    <    VRd1 = 111,03 kN/mb     (3,8%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.27,0 cm o As = 1,05 cm2/mb 
 
Poz. 2.4 Żelbetowe wylewki w stropie 
Wylewki żelbetowe gr. 24cm  wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami φ10 co 12,0 cm ze stali  
A-IIIN. Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.30,0 cm 
 
Poz. 2.5 Żebro stropowe L=2,76m 
Żebro stropowe  żelbetowe  wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN. Beton 
C16/20. 
 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 24,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 

25

24



 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
78 | S t r o n a  

OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Obc. z poz. 2.2     [5,67kN/m2*1,66m*0,5] 14,12 1,17 16,52 cała belka 
2.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,25m·25,0kN/m3] 1,50 1,10 1,65 cała belka 
 Σ: 15,62 1,16 18,17  

 
Schemat statyczny belki 

 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,87 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
 
Przęsło A - B: 

3,01

A B

18
,1

7

18
,1

7

A B
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a
3φ12



 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
79 | S t r o n a  

Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 20,58 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 2,48 cm2. Przyjęto 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,65%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 20,58 kNm  <  MRd = 27,10 kNm     (75,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)21,11 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)21,11 kN  <  VRd1 = 32,01 kN     (66,0%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 17,69 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,70 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,011 mm  <  wlim = 0,3 mm     (3,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,62 mm  <  alim = 3010/200 = 15,05 mm     (4,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 2,07 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 

  Poz. 2.6 Wymian W-1 dla płyty podwieszonej. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 
1.   Obciążenie z poz. 2.1 [5,77kN/m2x4,40m*0,5] 12,69 1,16 14,73 
2.   Ciężar własny belki  [0,25m·0,24m·25,0kN/m3] 1,50 1,10 1,65  
 Σ: 14,19 1,15 16,38 

 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN]: 
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. Zasięg m. 
1.   Obciążenie z poz. 2.1  22,45 1,15 25,82 3,68 
 Σ: 22,45 1,15 25,82  

 
 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Obc. ze stropu 50,10 1,15 57,61 przęsło A-B od 

pocz. do 0,90 
2.   Obc. ze stropu 31,34 1,15 36,04 od 0,90 do 

końca 

25

25
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3.   Ciężar własny belki  [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] 1,56 1,10 1,72 cała belka 
 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,26 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 18,14 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 2,08 cm2. Przyjęto 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,62%) 
 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 18,14 kNm  <  MRd = 28,63 kNm     (63,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 26,04 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 26,04 kN  <  VRd1 = 45,84 kN     (56,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 15,80 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 15,80 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,185 mm  <  wlim = 0,3 mm     (61,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,64 mm  <  alim = 1650/200 = 8,25 mm     (32,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 33,94 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
  Poz. 2.7 Wymian W-2 dla płyty podwieszonej. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 
1.   Obciążenie z poz. 2.1 [5,77kN/m2x2,98m*0,5] 8,60 1,16 9,98 
2.   Ciężar własny belki  [0,25m·0,24m·25,0kN/m3] 1,50 1,10 1,65  

1,65

1
A B
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 Σ: 10,10 1,15 11,63 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,26 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 3,51 kNm 

25
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,74 cm2. Przyjęto 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ = 0,42%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,51 kNm  <  MRd = 19,63 kNm     (17,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 5,10 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,10 kN  <  VRd1 = 43,21 kN     (11,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,07 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,07 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,23 mm  <  alim = 1450/200 = 7,25 mm     (3,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 7,00 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 

3. POZ. 3.0 STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH NAD I P.  

Zaprojektowano strop z płyt kanałowych dla obciążenia 4,50 kN/m2. Beton C16/20, stal A-III 34GS. Zbrojenie 
wykonywane na budowie pomiędzy płytami Φ 12, stal A-III 34GS. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 
ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 
kN/m2)   [0,750kN/m2] 

0,75 1,20  --  0,90 

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

1,50 1,40 0,35 2,10 

 Σ: 4,57 1,32  6,02 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych na płytę  [kN/m]:  
 

1.   Ciężar płyty  4,10 1,10  --  4,51 
 Σ: 4,10 1,10  4,51 

 

Przyjęto płyty typu S- LxB-6,0 kN/m2  
 
Poz. 3.1 Żelbetowa płyta stropowa L = 1,66 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 0,76 1,30  --  0,99 
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cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 

niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 
1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 8,32 1,23  10,22 

 
Schemat statyczny płyty: 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,72 m 
 

Wyniki obliczeń statycznych: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 3,78 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,71 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 8,79 kN/m 
 

Dane materiałowe : 
Grubość płyty   16,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Stal zbrojeniowa główna   A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie zbrojenia przęsłowego   cnom = 20 mm 
 

Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm o As = 4,13 cm2/mb   (ρ = 
0,48%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,78 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (17,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,32 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,8%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 8,79 kN/mb    <    VRd1 = 75,66 kN/mb     (11,6%) 
 
Poz. 3.2 Żelbetowa płyta podestowa L = 1,55m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

A Bleff = 1,72

qo = 10,22
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1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 
cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 

0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,35 3,90 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 9,32 1,21  11,32 

Schemat statyczny płyty: 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,72 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 4,18 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,45 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,73 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 9,73 kN/m 
 

Dane materiałowe : 
Grubość płyty   16,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Stal zbrojeniowa główna   A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie zbrojenia przęsłowego   cnom = 20 mm 
 

Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (ρ = 
0,48%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,18 kNm/mb  <  MRd = 33,57 kNm/mb     (12,5%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,31 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,6%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,73 kN/mb    <    VRd1 = 77,81 kN/mb     (12,5%) 
 
Poz. 3.3 Żelbetowa płyta stropowa L = 0,81 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

A Bleff = 1,72

qo = 11,32
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1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 
cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 

0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 
ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 
kN/m2)   [0,750kN/m2] 

0,75 1,20  --  0,90 

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

1,50 1,40 0,35 2,10 

9.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 8,57 1,32  10.42 

 
SCHEMAT STATYCZNY  

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 0,91 m 
Grubość płyty   16,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 1,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 0,89 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 0,89 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 4,75 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica prętów   φ = 4,5 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 

A Bleff = 0,91

qo = 10,43
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Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 19,0 cm o As = 4,13 cm2/mb   (ρ = 
0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,08 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (4,9%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,03 mm  <  alim = 4,55 mm     (0,7%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 4,75 kN/mb    <    VRd1 = 75,66 kN/mb     (6,3%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ4,5 co max.17,0 cm o As = 0,94 cm2/mb 
 
Poz. 3.3.1 Belka stalowa L = 3,96 m 
Zaprojektowano belkę stalową dwuteową ze stali St. 
 
Obc. z poz. 3.3    RA = RB = 4,75 kN/m 
 
SCHEMAT BELKI  

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
ZAŁO ŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA  
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200  

 
Przekrój:  I 180 
                  Av = 12,4 cm2,  m = 21,9 kg/m 
                  Jx = 1450 cm4,  Jy = 81,3 cm4,  Jω = 5850 cm6,  JΤ = 10,4 cm4,  Wx = 161 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,080)  MR = 37,37 kNm 

4,16

A B

go=0,24 kN/mb

4,16

A B

4,
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y

y
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- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 154,88 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,08 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,536 
 Moment maksymalny  Mmax = 10,79 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,538  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 10,37 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,067  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 10,37 kN   <   Vo = 0,6·VR = 92,93 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,08 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,70 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 11,89 mm 
  fk,max = 5,70 mm  <   fgr = 11,89 mm     (48,0%) 
 
  Poz. 3.4 Wymian W-3 dla płyty podwieszonej. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 
1.   Obciążenie z poz. 3.0 [8,67kN/m2x4,40m*0,5] 19,07 1,21 23,08 
2.   Ciężar własny belki  [0,25m·0,24m·25,0kN/m3] 1,50 1,10 1,65  
 Σ: 19,57 1,26 24,73 

 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

25

25

1,65
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Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,26 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,47 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,74 cm2. Przyjęto 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ = 0,42%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,47 kNm  <  MRd = 19,63 kNm     (33,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)9,17 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)9,17 kN  <  VRd1 = 43,21 kN     (21,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 5,44 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,44 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,52 mm  <  alim = 1650/200 = 8,25 mm     (6,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 11,18 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
  Poz. 3.5 Wymian W-4 dla płyty podwieszonej. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 
1.   Obciążenie z poz. 3.0 [8,67kN/m2x2,98m*0,5] 12,92 1,21 15,63 
2.   Ciężar własny belki  [0,25m·0,24m·25,0kN/m3] 1,50 1,10 1,65  
 Σ: 14,42 1,20 17,28 

 
GEOMETRIA BELKI  
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Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,26 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,00 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,74 cm2. Przyjęto 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ = 0,42%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,00 kNm  <  MRd = 19,63 kNm     (25,5%) 
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Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)7,27 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 160 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)7,27 kN  <  VRd1 = 43,21 kN     (16,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,20 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,20 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,31 mm  <  alim = 1450/200 = 7,25 mm     (4,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 9,59 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Poz. 3.6 Żelbetowe wylewki w stropie 
Wylewki żelbetowe gr. 24cm  wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami φ10 co 12,0 cm ze stali  
A-IIIN. Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.30,0 cm 
 

4. POZ. 4.0 STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH NAD PARTEREM .  

Zaprojektowano strop z płyt kanałowych dla obciążenia 4,50 kN/m2. Beton C16/20, stal A-III 34GS. Zbrojenie 
wykonywane na budowie pomiędzy płytami Φ 12, stal A-III 34GS. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 
ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 
kN/m2)   [0,750kN/m2] 

0,75 1,20  --  0,90 

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

1,50 1,40 0,35 2,10 

 Σ: 4,57 1,32  6,02 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych na płytę  [kN/m]:  
 

1.   Ciężar płyty  4,10 1,10  --  4,51 
 Σ: 4,10 1,10  4,51 

 
Przyjęto płyty typu S- LxB-6,0 kN/m2  
 
Poz. 4.1 Żelbetowa płyta stropowa L = 1,66 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
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Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 8,32 1,23  10,22 

 

Schemat statyczny płyty: 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,72 m 
 

Wyniki obliczeń statycznych: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 3,78 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,71 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 8,79 kN/m 
 
Dane materiałowe : 
Grubość płyty   16,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Stal zbrojeniowa główna   A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie zbrojenia przęsłowego   cnom = 20 mm 
 

Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 19,0 cm o As = 4,13 cm2/mb   (ρ = 
0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,78 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (17,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,32 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,8%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 8,79 kN/mb    <    VRd1 = 75,66 kN/mb     (11,6%) 
 
Poz. 4.2 Żelbetowa płyta podestowa L = 1,55 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  

A Bleff = 1,72

qo = 10,22
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Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,35 3,90 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 9,32 1,21  11,32 

Schemat statyczny płyty: 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,72 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 4,18 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,45 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,73 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 9,73 kN/m 
 

Dane materiałowe : 
Grubość płyty   16,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Stal zbrojeniowa główna   A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie zbrojenia przęsłowego   cnom = 20 mm 
 
Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (ρ = 
0,48%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,18 kNm/mb  <  MRd = 33,57 kNm/mb     (12,5%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,31 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,6%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,73 kN/mb    <    VRd1 = 77,81 kN/mb     (12,5%) 
 
Poz. 4.3 Żelbetowa płyta stropowa L = 0,81 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
SCHEMAT STATYCZNY  

A Bleff = 1,72

qo = 11,32
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Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 0,91 m 
Grubość płyty   16,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 1,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 0,89 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 0,89 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 4,75 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica prętów   φ = 4,5 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 19,0 cm o As = 4,13 cm2/mb   (ρ = 
0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,08 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (4,9%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,03 mm  <  alim = 4,55 mm     (0,7%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 4,75 kN/mb    <    VRd1 = 75,66 kN/mb     (6,3%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ4,5 co max.17,0 cm o As = 0,94 cm2/mb 
 
Poz. 4.3.1 Belka stalowa L = 3,96 m 
Zaprojektowano belkę stalową dwuteową ze stali St. 
 
Obc. z poz. 3.3    RA = RB = 4,75 kN/m 
SCHEMAT BELKI  

 
 
Parametry belki: 

A Bleff = 0,91

qo = 10,43

4,16

A B
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- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
ZAŁO ŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA  
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200  

 
Przekrój:  I 180 
                  Av = 12,4 cm2,  m = 21,9 kg/m 
                  Jx = 1450 cm4,  Jy = 81,3 cm4,  Jω = 5850 cm6,  JΤ = 10,4 cm4,  Wx = 161 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,080)  MR = 37,37 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 154,88 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,08 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,536 
 Moment maksymalny  Mmax = 10,79 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,538  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 10,37 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,067  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 10,37 kN   <   Vo = 0,6·VR = 92,93 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,08 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,70 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 11,89 mm 
  fk,max = 5,70 mm  <   fgr = 11,89 mm     (48,0%) 
 
Poz. 4.4 Żelbetowe wylewki w stropie 
Wylewki żelbetowe gr. 24cm  wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami φ10 co 12,0 cm ze stali  
A-IIIN. Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.30,0 cm 
 

go=0,24 kN/mb

4,16

A B

4,
75

4,
75

y

y

x x
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5. POZ. 5.0 STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH NAD PIWNIC Ą.  

Zaprojektowano strop z płyt kanałowych dla obciążenia 4,50 kN/m2. Beton C16/20, stal A-III 34GS. Zbrojenie 
wykonywane na budowie pomiędzy płytami Φ 12, stal A-III 34GS. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 
ciężarze razem z wyprawą od 0,5 kN/m2 od 1,5 
kN/m2)   [0,750kN/m2] 

0,75 1,20  --  0,90 

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

1,50 1,40 0,35 2,10 

 Σ: 4,57 1,32  6,02 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych na płytę  [kN/m]:  
 

1.   Ciężar płyty  4,10 1,10  --  4,51 
 Σ: 4,10 1,10  4,51 

 
Przyjęto płyty typu S- LxB-6,0 kN/m2  
 
Poz. 5.1 Żelbetowa płyta stropowa L = 1,66 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 8,32 1,23  10,22 

 

Schemat statyczny płyty: 
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Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,72 m 
 

Wyniki obliczeń statycznych: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 3,78 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,08 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,71 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 8,79 kN/m 
 

Dane materiałowe : 
Grubość płyty   16,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Stal zbrojeniowa główna   A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie zbrojenia przęsłowego   cnom = 20 mm 
 

Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 19,0 cm o As = 4,13 cm2/mb   (ρ = 
0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,78 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (17,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,32 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,8%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 8,79 kN/mb    <    VRd1 = 75,66 kN/mb     (11,6%) 
 
Poz. 5.2 Żelbetowa płyta stropowa L = 3,80 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 
pojedynczo  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,35 3,90 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 9,32 1,21  11,32 

 

A Bleff = 1,72

qo = 10,22
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SCHEMAT STATYCZNY  

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 3,96 m 
Grubość płyty   16,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 22,18 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 18,27 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 14,45 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 22,41 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica prętów   φ = 4,5 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 4,20 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm2/mb   (ρ = 0,56%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,18 kNm/mb  <  MRd = 37,73 kNm/mb     (58,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,125 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,5%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,44 mm  <  alim = 19,80 mm     (83,0%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,41 kN/mb    <    VRd1 = 78,21 kN/mb     (28,6%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.24 cm o As = 1,18 cm2/mb 
 
Poz. 5.3 Żelbetowa płyta stropowa L = 1,70 m 
Zaprojektowano płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 5 cm  [23,0kN/m3·0,05m] 

1,15 1,30  --  1,49 

3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 0,05 1,30  --  0,07 

A Bleff = 3,96

qo = 11,32
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pojedynczo  [0,050kN/m2] 
4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
5.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,35 3,90 

8.   Płyta żelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10  --  4,40 
 Σ: 9,32 1,21  11,32 

 
 
SCHEMAT STATYCZNY  

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,86 m 
Grubość płyty   16,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 4,89 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 4,03 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 3,19 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 10,52 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica prętów   φ = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,76 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (ρ = 
0,39%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,89 kNm/mb  <  MRd = 27,42 kNm/mb     (17,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,44 mm  <  alim = 9,30 mm     (4,7%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 10,52 kN/mb    <    VRd1 = 76,64 kN/mb     (13,7%) 
 

A Bleff = 1,86

qo = 11,32
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Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.27,0 cm o As = 1,05 cm2/mb 
 
Poz. 5.4 Żelbetowe wylewki w stropie 
Wylewki żelbetowe gr. 24cm  wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami φ10 co 12,0 cm ze stali  
A-IIIN. Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ6 co max.30,0 cm 
 

6. POZ. 6.0 NADPROŻA 

 
Poz. 6.1 Nadproże prefabrykowane  
Prefabrykat nadproża zespolonego YTON G YF 
– Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego. 
Wysokość – 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu – 250 cm. W zależności od grubości 
muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Dla uzyskania nadproża zespolonego, 
elementy należy nadmurować warstwą bloczków. 
 
Opis elementu      Długość      Wysokość   Szerokość  Maks. szer. przekrywan.   Długość oparcia  Masa elementu 
                                  [cm]              [cm]         [cm]        otworu     [cm]                   na murze    [cm]             [kg] 
 
YF-130/11,5            130,0              12,4           11,5                        90                                      20                  17 
YF-150/11,5            150,0              12,4           11,5                      110                                      20                  19 
YF-175/11,5            175,0              12,4           11,5                      125                                      25                  23 
YF-200/11,5            200,0              12,4           11,5                      150                                      25                  26 
YF-225/11,5            225,0              12,4           11,5                      175                                      25                  29 
YF-250/11,5            250,0              12,4           11,5                      200                                      25                  32 
YF-275/11,5            275,0              12,4           11,5                      225                                      25                  35 
YF-300/11,5            300,0              12,4           11,5                      250                                      25                  39 
 
Poz. 6.2 Żebro wylewane na mokro L=1,66m 
Zaprojektowano żebro  żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 24,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z 
gliny, pełna) grub. 0,24 m i szer.9,10 m  

39,31 1,30 51,10 cała belka 

30

24
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[18,000kN/m3·0,24m·9,10m] 
2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i 

szer.9,10 m  [19,0kN/m3·0,03m·9,10m] 
5,19 1,30 6,75 cała belka 

3.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 1,80 1,10 1,98 cała belka 
 Σ: 46,30 1,29 59,83  

 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C20/25 (B25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,02 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 27,00 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 2,56 cm2. Przyjęto 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,53%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,00 kNm  <  MRd = 35,02 kNm     (77,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)33,62 kN 

1,90

A B
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 200 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)33,62 kN  <  VRd1 = 42,31 kN     (79,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 20,89 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 20,89 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,218 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,06 mm  <  alim = 1900/200 = 9,50 mm     (32,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,42 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
Poz. 6.3 Żebro wylewane na mokro L=1,66m 
Zaprojektowano żebro  żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 24,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z 
gliny, pełna) grub. 0,24 m i szer.9,10 m  
[18,000kN/m3·0,24m·9,10m] 

39,31 1,30 51,10 cała belka 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i 
szer.9,10 m  [19,0kN/m3·0,03m·9,10m] 

5,19 1,30 6,75 cała belka 

3.   Obc. z poz. 2.1 [5,77kN/m2*5,22m*0,5] 15,06 1,16 17,47 cała belka 
4.   obc. z poz. 3.0, 4.0 i 5.0 

[8,67kN/m2*5,22m*0,5*3] 
67,89 1,21 82,15 cała belka 

5.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 1,80 1,10 1,98 cała belka 
 Σ: 129,25 1,23 159,45  

 
Schemat statyczny belki 

 
 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C20/25 (B25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

30

24
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Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,02 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 16 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 71,95 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 8,03 cm2. Przyjęto 4φ16 o As = 8,04 cm2   (ρ = 1,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 71,95 kNm  <  MRd = 72,02 kNm     (99,9%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)89,93 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 50 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach 
oraz co 190 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)89,93 kN  <  VRd3 = 113,72 kN     (79,1%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 58,32 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 58,32 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,209 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,8%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,27 mm  <  alim = 1900/200 = 9,50 mm     (55,5%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 107,26 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,254 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,8%) 
 

Poz. 6.4 Nadproże wylewane na mokro 
Zaprojektowano nadproże  żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
GEOMETRIA BELKI  
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Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 24,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z 
gliny, pełna) grub. 0,24 m i szer.9,10 m  
[18,000kN/m3·0,24m·9,10m] 

39,31 1,30 51,10 cała belka 

2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i 
szer.9,10 m  [19,0kN/m3·0,03m·9,10m] 

5,19 1,30 6,75 cała belka 

3.   Ciężar własny belki  [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] 1,80 1,10 1,98 cała belka 
 Σ: 46,30 1,29 59,83  

 
 Zestawienie sił skupionych [kN]:  
 
Lp
. 

Opis obciążenia Fk x [m] γf kd Fd 

1.   Obc. z poz. 6.2 44,06 0,90 1,29  --  56,84 
 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C20/25 (B25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,02 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
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Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 33,20 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 3,20 cm2. Przyjęto 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,53%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 33,20 kNm  <  MRd = 35,02 kNm     (94,8%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)60,31 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 80 mm na odcinku 56,0 cm przy 
prawej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)60,31 kN  <  VRd3 = 71,61 kN     (84,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 25,72 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 25,72 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,275 mm  <  wlim = 0,3 mm     (91,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,22 mm  <  alim = 1500/200 = 7,50 mm     (29,6%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 59,13 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,195 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,9%) 
 

7. POZ. 7.0 SCHODY ŻELBETOWE  

Zaprojektowano schody żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20  zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
Poz. 7.1 Schody żelbetowe  0,0 - (-2,80 m)  
Zaprojektowano schody żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
SZKIC SCHODÓW  
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GEOMETRIA SCHODÓW  
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 3,90 m 
Poziom dolnego spocznika   Hd = -2,82 m 
Poziom górnego spocznika   Hg = -0,02 m 
Liczba stopni w biegu   n = 16 szt. 
Grubość płyty   t = 16,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 1,70 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,23 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   10,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Podwalina podpierająca bieg schodowy   b = 20,0 cm, h= 60,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 35,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 24,0 cm,  h = 24,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 24,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 24,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH  
 
Płyta 
 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

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

3,00 1,30 0,35 3,90 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
niezbrojony, niezagęszczony  [23,0kN/m3]) grub.2 cm 
0,38·(1+17,5/26,0) 

0,77 1,20 0,92 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17,5/26 7,01 1,10 7,71 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1,5 cm  
0,34 1,20 0,41 

 Σ: 8,12 1,11 9,05 

16x 1
7,5/26

16

16

390 170

24 146
372,7 21,36,9 139,1

20 540 24
35 24

60

42
,5

28
0

26

17
,5

2,820-

0,020-
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Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
niezbrojony, niezagęszczony  [23,0kN/m3]) grub.2 cm  

0,46 1,20 0,55 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.16 cm  4,00 1,10 4,40 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

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

 Σ: 4,75 1,12 5,29 
 
Schemat statyczny schodów 

 
 
Belka B 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 41,68 1,16 0,82 48,51 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 2,10 1,10  --  2,31 cała belka 
 Σ: 43,78 1,16  50,82  

 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu B20 (C16/20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,30 
Zbrojenie główne - płyta: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa 
Średnica prętów   φ = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych   30 cm 
 
Zbrojenie główne - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Stzemiona - belki spocznikowe: 

A

B Cgo,b = 9,04 kN/m2

go,s = 5,29 kN/m2

po = 3,90 kN/m2

3,90 1,66

2,
74

leff = 2,80 m

qo = 49,77 kN/m
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Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa 
Średnica stzrmion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
WYNIKI - PŁYTA  
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
   
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 16,51 kNm/mb 
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -18,21 kNm/mb 
Przęsło B-C: moment przęsłowy nie występuje 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 20,68 kN/mb,  RSd,A,min = 14,30 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 48,51 kN/mb,  RSd,B,min = 36,44 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = -0,21 kN/mb,  RSd,C,min = -6,33 kN/mb 
   
   
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

   
 
Przęsło A-B 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 16,51 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,05 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 19,0 cm o As = 4,13 cm2/mb   (ρ = 0,31%) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 16,51 kNm/mb  <  MRd = 22,03 kNm/mb     (74,9%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 28,62 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 28,62 kN/mb  <  VRd1 = 79,34 kN/mb     (36,1%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 14,18 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,69 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,216 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,1%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,25 mm  <  alim = 3900/200 = 19,50 mm     (78,2%) 
Podpora B 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 18,21 kNm 
  Zbrojenie potrzebne As = 2,55 cm2/mb.  Przyjęto górą φ10 co 19,0 cm o As = 4,13 cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 18,21 kNm/mb  <  MRd = 28,97 kNm/mb     (62,9%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 15,65 kNm/m 

a

a

b

b

c

c
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  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 12,90 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,252 mm  <  wlim = 0,3 mm     (84,0%) 
Przęsło B-C 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne. 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,68 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,68 kN/mb  <  VRd1 = 79,34 kN/mb     (22,3%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = 15,65 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = 12,90 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-) 1,87 mm  <  alim = 1660/200 = 8,30 mm     (22,5%) 
   
WYNIKI - BELKA B:  
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 48,77 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 41,83 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 34,16 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 69,68 kN 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
nominalna grubość otulenia cnom = 24 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 48,77 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 4,08 cm2. Przyjęto dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ = 0,59%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 48,77 kNm  <  MRd = 53,37 kNm     (91,4%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 63,70 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach 
oraz co max. 230 mm w środku rozpiętości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 63,70 kN  <  VRd3 = 67,97 kN     (93,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 41,83 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 34,16 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,215 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,7%) 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 44,61 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,154 mm  <  wlim = 0,3 mm     (51,3%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,31 mm  <  alim = 2800/200 = 14,00 mm     (45,1%) 
 
Poz. 7.2 Schody żelbetowe ( - 0,02) - (+2,38 m) i (+2,86) – (+5,26m)  
Zaprojektowano schody żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 
SZKIC SCHODÓW  

35
0

240
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GEOMETRIA SCHODÓW  
 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 3,92 m 
Poziom dolnego spocznika   Hd = -0,02 m 
Poziom górnego spocznika   Hg = 2,38 m 
Liczba stopni w biegu   n = 15 szt. 
Grubość płyty   t = 16,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 1,80 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,35 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   6,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 24,0 cm,  h = 35,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 24,0 cm,  h = 25,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 25,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 25,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH  
 
Płyta 
 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

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

3,00 1,30 0,35 3,90 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 
cm 0,38·(1+16,0/28,0) 

2,01 1,20 2,41 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 16/28 6,61 1,10 7,27 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1 cm  
0,22 1,20 0,26 

 Σ: 8,84 1,13 9,94 
 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 

15x 16/28

16

16

24 392 180

24 156
391 258,2 147,8

24 572 24

35 25

30

24
0

28

16

-0,020

+2,380
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Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  
[0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm  

1,28 1,20 1,54 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.16 cm  4,00 1,10 4,40 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1 cm  
0,19 1,20 0,23 

 Σ: 5,47 1,13 6,16 
 
Schemat statyczny schodów 

 
 
Belka A 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 19,61 1,17 0,84 22,93 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 
 Σ: 21,41 1,16  24,91  

 
Schemat statyczny belki 

 
Belka B 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 47,33 1,17 0,84 55,35 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 2,10 1,10  --  2,31 cała belka 
 Σ: 49,43 1,17  57,66  

 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,30 

A

B Cgo,b = 9,94 kN/m2

go,s = 6,17 kN/m2

po = 3,90 kN/m2

4,10 1,76

2,
40

leff = 3,01 m

qo = 23,86 kN/m

leff = 3,01 m

qo = 56,61 kN/m
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Zbrojenie główne - płyta: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa 
Średnica prętów   φ = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych   30 cm 
 
Zbrojenie główne - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Stzemiona - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa 
Średnica stzrmion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
WYNIKI - PŁYTA  
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 19,48 kNm/mb 
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -21,52 kNm/mb 
Przęsło B-C: moment przęsłowy nie występuje 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 22,93 kN/mb,  RSd,A,min = 16,23 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 55,35 kN/mb,  RSd,B,min = 42,71 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = -0,08 kN/mb,  RSd,C,min = -6,51 kN/mb 
   
OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002 

   
 
Przęsło A-B- sprawdzenie 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 19,48 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,66 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm2/mb   (ρ = 0,84%) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19,48 kNm/mb  <  MRd = 53,07 kNm/mb     (36,7%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 31,96 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 31,96 kN/mb  <  VRd1 = 53,35 kN/mb     (59,9%) 
SGU: 

a

a

b

b

c

c
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  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 16,66 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,92 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,064 mm  <  wlim = 0,3 mm     (21,5%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,43 mm  <  alim = 4099/200 = 20,49 mm     (55,8%) 
Podpora B 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 21,52 kNm 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,05 cm2/mb.  Przyjęto górą φ12 co 19,0 cm o As = 5,95 cm2/mb 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 21,52 kNm/mb  <  MRd = 40,57 kNm/mb     (53,0%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 18,40 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 15,37 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,198 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,9%) 
Przęsło B-C 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne. 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 20,07 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 20,07 kN/mb  <  VRd1 = 76,80 kN/mb     (26,1%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = 18,40 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = 15,37 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-) 2,02 mm  <  alim = 1760/200 = 8,80 mm     (23,0%) 
   
WYNIKI - BELKA A:  
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 27,02 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 23,14 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 19,40 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 35,90 kN 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 
nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 27,02 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 2,61 cm2. Przyjęto dołem 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,53%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,02 kNm  <  MRd = 34,22 kNm     (78,9%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 32,92 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 200 mm na całej długości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 32,92 kN  <  VRd1 = 36,67 kN     (89,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 23,14 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 19,40 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,203 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,8%) 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 23,65 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,39 mm  <  alim = 3010/200 = 15,05 mm     (49,1%) 
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WYNIKI - BELKA B:  
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 64,11 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 54,77 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 45,46 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 85,19 kN 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 35,0 cm 
nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 64,11 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 5,61 cm2. Przyjęto dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ = 0,74%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 64,11 kNm  <  MRd = 64,51 kNm     (99,4%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 78,12 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 80 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach 
oraz co max. 230 mm w środku rozpiętości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 78,12 kN  <  VRd3 = 84,97 kN     (91,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 54,77 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 45,46 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,209 mm  <  wlim = 0,3 mm     (69,7%) 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 55,39 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,152 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,48 mm  <  alim = 3010/200 = 15,05 mm     (56,4%) 
 
Poz. 7.3 Schody żelbetowe ( + 2,38) - (+2,86 m) i (+5,26) – (+5,74m)  
Zaprojektowano schody żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 zbrojoną prętami ze stali A-IIIN 
 

SZKIC SCHODÓW  

 
 
GEOMETRIA SCHODÓW  
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 2,52 m 
Długość biegu   ln = 0,56 m 
Poziom dolnego spocznika   Hd = 2,38 m 
Poziom górnego spocznika   Hg = 2,86 m 
Liczba stopni w biegu   n = 3 szt. 
Grubość płyty   t = 16,0 cm 
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Długość górnego spocznika   ls,g = 0,88 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,35 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   6,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Belka podpierająca spocznik dolny    b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka podpierająca spocznik górny   b = 24,0 cm,  h = 30,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 25,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 25,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH  
 
Płyta 
Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

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

3,00 1,30 0,35 3,90 

 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  
[0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 cm  

1,28 1,20 1,54 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.16 cm  4,00 1,10 4,40 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1 cm  
0,19 1,20 0,23 

 Σ: 5,47 1,13 6,16 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm  [0,640kN/m2:0,01m]) grub.2 
cm 0,38·(1+16,0/28,0) 

2,01 1,20 2,41 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 16/28 6,61 1,10 7,27 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) 

grub.1 cm  
0,22 1,20 0,26 

 Σ: 8,84 1,13 9,94 
 
Schemat statyczny schodów 

 
 
Belka A 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 18,44 1,17 0,84 21,56 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 
 Σ: 20,24 1,16  23,54  

 
Schemat statyczny belki 

A
B go,b = 9,94 kN/m2

go,s = 6,17 kN/m2 go,s = 6,17 kN/m2

po = 3,90 kN/m2

4,12

0,
48
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Belka B 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 19,73 1,17 0,84 23,08 cała belka 
2.   Ciężar własny belki 1,80 1,10  --  1,98 cała belka 
 Σ: 21,53 1,16  25,06  

 
Schemat statyczny belki 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,30 
Zbrojenie główne - płyta: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa 
Średnica prętów   φ = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych   30 cm 
 
Zbrojenie główne - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Stzemiona - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-I (St3SX-b)  →  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 310 MPa 
Średnica stzrmion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 20 mm 
 
ZAŁO ŻENIA  
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych: 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 

leff = 3,01 m

qo = 22,49 kN/m

leff = 3,01 m

qo = 24,00 kN/m
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WYNIKI - PŁYTA  
 
WYNIKI OBLICZE Ń STATYCZNYCH  
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 23,10 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 21,56 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 23,08 kN/mb 
   
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 

   
 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 23,10 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne As = 4,39 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm2/mb   (ρ = 0,84%) 
   (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 23,10 kNm/mb  <  MRd = 53,07 kNm/mb     (43,5%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 22,27 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,27 kN/mb  <  VRd1 = 53,35 kN/mb     (41,7%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 19,75 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,50 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,081 mm  <  wlim = 0,3 mm     (27,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,46 mm  <  alim = 4120/200 = 20,60 mm     (79,9%) 
   
WYNIKI - BELKA A:  
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 25,47 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 21,55 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 17,00 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 33,84 kN 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 
nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 25,47 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 2,45 cm2. Przyjęto dołem 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,53%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 25,47 kNm  <  MRd = 34,22 kNm     (74,4%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 31,03 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 200 mm na całej długości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 31,03 kN  <  VRd1 = 36,67 kN     (84,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 21,55 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 17,00 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,175 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,2%) 

a
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Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 20,72 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,42 mm  <  alim = 3010/200 = 15,05 mm     (42,7%) 
WYNIKI - BELKA B:  
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 27,18 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 23,08 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 18,53 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 36,12 kN 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 30,0 cm 
nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 27,18 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 2,63 cm2. Przyjęto dołem 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,53%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,18 kNm  <  MRd = 34,22 kNm     (79,4%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 33,12 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 200 mm na całej długości belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 33,12 kN  <  VRd1 = 36,67 kN     (90,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 23,08 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 18,53 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,193 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,3%) 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 22,58 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,04 mm  <  alim = 3010/200 = 15,05 mm     (46,8%) 
 

8. POZ. 8.0 PŁYTY BALKONOWE L =1,68CM. 

Zaprojektowano płyty balkonowe  żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20, zbrojone prętami ze  
stali A-IIIN. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na zaprawie 

cementowej 1:3  [0,760kN/m2] 
0,76 1,30  --  0,99 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
niezagęszczony grub. 6 cm  [23,0kN/m3·0,06m] 

1,38 1,30  --  1,79 

3.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
4.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

5.   Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5,00 1,30 0,80 6,50 
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wspornikowe)   [5,0kN/m2] 
6.   Płyta żelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10  --  3,85 
 Σ: 10,71 1,23  13,22 

 
Zestawienie obciążeń skupionych [kN/m]:  
 
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] γf kd Fd 
1.   Obciążenie skupione pionowe (dla strychów, 

pokryć, tarasów, trybun i balkonów)  dług.320 
cm  [1,000kN:3,20m] 

0,31 1,68 1,20 0,00 0,37 

 
Schemat statyczny płyty: 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,75 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 20,87 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSk = 16,92 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 14,87 kNm/m 
Reakcja podporowa obliczeniowa   RA = 23,51 kN/m 
 
Dane materiałowe : 
Grubość płyty   14,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,29 
Stal zbrojeniowa główna   A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Pręty rozdzielcze   φ4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b) 
Otulenie zbrojenia podporowego   c`nom = 20 mm 
Założenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/150 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Podpora:  
Zbrojenie potrzebne As = 4,75 cm2/mb.   Przyjęto  φ12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm2/mb   (ρ = 0,83%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 20,87 kNm/mb  <  MRd,p = 37,78 kNm/mb     (55,2%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 23,51 kN/mb    <    VRd1 = 70,16 kN/mb     (33,5%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,102 mm  <  wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,63 mm  <  alim = 11,67 mm 
 
Płyty balkonowa należy zakotwić w płytach stropowych na głębokość 1,00m. W tym celu należy rozciąć kanały i 
wprowadzić pręty, następnie zabetonować kanały razem z płytą balkonową. 
 

9. POZ. 9.0 WIEŃCE ŻELBETOWE . 

Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziome 
stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 
mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów, zaleca się stosowanie czterech prętów o 
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qo = 13,77
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średnicy 10 mm ze stali klasy A-IIIN. Strzemiona o średnicy 6 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm. 
Zbrojenie wieńców należy wykonać tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej 
górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem. Wieńce 
należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie 
mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym – w przypadku wieńców opuszczonych – przestrzeni pod 
belkami stropowymi opuszczonych. 
Zaprojektowano wieńce żelbetowe  wylewaną na mokro z betony C16/20, zbrojone prętami 2+4 φ 10 ze stali  
A-IIIN. Strzemiona φ 6 ze stali A-I St co 250 mm. 
 
W-1 - 24/26  - wieńce na ścianach nie obciążonych stropem, zbrojenie 4 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm. 
W-2 – 17/26 - wieńce na ścianach obciążonych stropem jednostronnie, zbrojenie 4 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm. 
W-3 – 10/26 - wieńce na ścianach obciążonych stropem dwustronnie, zbrojenie 4 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm. 
 

10. POZ. 10.0 OTWORY WYŁAZOWE W PŁYTACH STROPOWYCH  

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20. Zbrojenie w postaci siatki prętami φ 10 ze stali A-IIIN.    
 

11. POZ. 11.0 PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . 

Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych ustalono, że różnica poziomów do pokonania wynosi  
75 cm.  
Dane techniczne :  

• długość podjazdu - 8,15 m + 1,50m + 4,35 m, 
• szerokość podjazdu  - 1,20 m, 
• szerokość między pochwytami - 1,00 m 
• nachylenie podjazdu  - 6,0 % 
• balustrada dwupoziomowa - h[1] = 90cm, h[2] = 75 cm,  

Roboty ziemne  
Po zdjęciu istniejących warstw podłoża z betonu gr. około 12 cm należy wykonać sposobem ręcznym wykop pod 
fundamenty ścian podjazdy. Głębokość wykopu 1,24 m poniżej istniejącego poziomu terenu.  
Fundamenty  
Ławy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20  30x30cm posadowione na podkładzie z chudego betonu 
C8/10 gr. 10 cm. 
Ściany podjazdu  
Ściany podjazdu gr. 15 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C16/20, z dodatkiem włókien 
polipropylenowych w ilości 2kg/m3 masy betonu. 
Współdziałanie włókien w procesie przejmowania od betonu różnych działających sił (naprężeń) wymaga 
dostatecznego stopnia przyczepności włókien do betonu. Wytrzymałość na rozciąganie włókien jest bardzo wysoka 
w stosunku do takiej wytrzymałości betonu. W zasadzie wszelkie “niepowodzenia” nigdy nie są spowodowane 
pęknięciem włókien lecz niewystarczającą ich przyczepnością do betonu. 
Możliwości w zakresie przejmowania obciążeń przez włókna zależne są od: 
•  właściwej ilości włókien (proporcja – ilość stali do ilości betonu),  
•  stosunku powierzchni styku do przekroju włókna.  
 

12. POZ. 12.0 FUNDAMENTY. 

1.0 Warunki gruntowo-wodne 
W rozpoznanym wykonanymi wierceniami przedziale głębokości, na dokumentowanym terenie odnotowano 
występowanie jednego poziomu wodonośnego, związanego z rzecznymi piaskami. Zwierciadło wód tego poziomu 
ma charakter swobodny i układa się na głębokości 4,4 m p.p.t., co odpowiada rzędnym 40,1 – 40,2 m n.p.m. 
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Zasilanie warstwy wodonośnej następuje poprzez infiltrację opadów atmosferycznych i dopływ z wysoczyzny. 
Względem badań archiwalnych dla sąsiedniego budynku wykonanych w styczniu 2014 r zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się obecnie około 0,5 m niżej. Charakteryzowany poziom wodonośny pozostaje w więzi 
hydraulicznej z wodami powierzchniowymi w Wiśle. Poziom wód gruntowych determinowany jest przez wahania 
zwierciadła wody w Wiśle i pracę sztucznego systemu melioracyjnego chroniącego Nizinę Ciechocińską. Wahania 
zwierciadła wód gruntowych są niewielkie ponieważ są ograniczane działaniem systemu melioracyjnego. 
 
2.0 Geotechniczna charakterystyka gruntów 
W podłożu dokumentowanego terenu zalegają grunty mineralne, rodzime, niespoiste. Kierując się zróżnicowaniem 
litologiczno-genetycznym wydzielono w podłożu gruntowym, poniżej warstwy gleby wyłączonej z charakterystyki, 
trzy warstwy geotechniczne scharakteryzowane poniżej.  
Warstwa I  
Zbudowana jest z piasków pylastych i drobnych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym. 
Wyprowadzona, w oparciu o wykonane sondowania DPL, charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi 
ID= 0,52.  
Warstwa IIa  
Zbudowana jest z piasków średnich i grubych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie luźnym. Wyprowadzona w 
oparciu o sondowania DPL charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID= 0,26.  
Warstwa IIb  
Zbudowana jest z piasków średnich i grubych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym. 
Wyprowadzona, w oparciu o wykonane sondowania DPL, charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi 
ID= 0,50. 

 

Stwierdzone  warunki gruntowo-wodne, korzystne warunki budowlane  i rodzaj 
projektowanej inwestycji (budynek III-kondygnaycjny ) pozwalają na zaliczenie  
dokumentowanego podłoża do 
 I I kategorii geotechnicznej (wg kryteriów przyjętych  w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.) 
 
Na podstawie dokonanej analizy przyjęto dla ław i stóp fundamentowych poziom posadowienia na rzędnej  
41,83 m npm.  
Roboty ziemne najlepiej prowadzić w miesiącach jesiennych przy naturalnym obniżeniu zwierciadła wody. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed  nadmiernymi opadami atmosferycznymi.  
 
Poz. 12.1 Ławy fundamentowe Łf-1  
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*8,64*19,0kN/m 3] 39,40 43,34 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(8,64m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         6,52 8,48 
5. Ogółem                                                                        Σ: 67,38 75,42 

Poz. 12.2 Ławy fundamentowe Łf-2 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5. Ogółem                                                                        Σ: 80,00 89,58 

 
Poz. 12.3 Ławy fundamentowe Łf-3 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
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A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Obc. z poz. 1.1  [4,82kN / 0,90m] 4,79 5,36 
2.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
3.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
4.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
5.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
6.   Obc. z poz. 2.1 [1,67kN/m2*5,40m*0,5] 4,43 5,86 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,40m*0,5] 12,34 16,25 
8.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,40m*0,5] 12,34 16,25 
9.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,40m*0,5] 12,34 16,25 
10.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,40m*0,5*4] 44,28 48,71 
11. Ogółem                                                                        Σ: 170,52 198,26 
 
Poz. 12.3.1 Ławy fundamentowe Łf-3.1 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Obc. z poz. 1.1  [4,82kN / 0,90m] 4,79 5,36 
2.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
3.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
4.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
5.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
6.   Obc. z poz. 2.1 [1,67kN/m2*5,40m*0,5] 4,43 5,86 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,40m*0,5] 12,34 16,25 
8.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,40m*0,5] 12,34 16,25 
9.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,40m*0,5] 12,34 16,25 
10.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,40m*0,5*4] 44,28 48,71 
11.   Obc. z poz. 6.3  [151,47 / 280] 46,64 54,10 
12. Ogółem                                                                        Σ: 217,16 252,36 
 
Poz. 12.4 Ławy fundamentowe Łf-4 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Obc. z poz. 1.1  [4,82kN / 0,90m] 4,79 5,36 
2.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
3.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
4.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
5.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
6.   Obc. z poz. 2.1 [1,67kN/m2*5,46m*0,5] 4,56 5,93 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,46m*0,5] 12,48 16,22 
8.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,46m*0,5] 12,48 16,22 
9.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,46m*0,5] 12,48 16,22 
10.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,46m*0,5*4] 44,77 49,25 
11. Ogółem                                                                        Σ: 171,56 198,78 
 
Poz. 12.5 Ławy fundamentowe Łf-5 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Obc. z poz. 1.1  [4,82kN / 0,90m] 4,79 5,36 
2.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
3.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
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4.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
5.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
6.   Obc. z poz. 2.1 [1,67kN/m2*3,96m*0,5] 3,31 4,30 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*3,96m*0,5] 9,05 11,77 
8.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*3,96m*0,5] 9,05 11,77 
9.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*3,96m*0,5] 9,05 11,77 
10.   Obc. z poz. 8.0 [24,61kN/m*3] 62,22 73,83 
11.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*3,96m*0,5*4] 32,47 35,72 
12. Ogółem                                                                        Σ: 209,94 244,10 
 
Poz. 12.6 Ławy fundamentowe Łf-6 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5.   Obc. z poz. 2.1 [(1,67kN/m2*5,16m*0,5+29,62kN*(5,16-

1,49))/5,16] 
21,90 24,40 

6.   Obc. z poz. 2.2  5,20 6,03 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
8.   Obc. z poz. 3.1 7,58 8,79 
9.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
10.   Obc. z poz. 4.1  7,58 8,79 
11.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
12.   Obc. z poz. 5.1  7,58 8,79 
13.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,16m*0,5*4] 42,31 46,54 
14. Ogółem                                                                        Σ: 207,52 235,73 
 
Poz. 12.6.1 Ławy fundamentowe Łf-6.1 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5.   Obc. z poz. 2.1 [(1,67kN/m2*5,16m*0,5+29,62kN*(5,16-

1,49))/5,16] 
21,90 24,40 

6.   Obc. z poz. 2.2  5,20 6,03 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
8.   Obc. z poz. 3.1 7,58 8,79 
9.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
10.   Obc. z poz. 4.1  7,58 8,79 
11.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
12.   Obc. z poz. 5.1  7,58 8,79 
13.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,16m*0,5*4] 42,31 46,54 
14.   Obc. z poz. 6.3  [151,47 / 280] 46,64 54,10 
15. Ogółem                                                                        Σ: 254,16 289,83 
 
Poz. 12.7 Ławy fundamentowe Łf-7 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
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1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*8,64*19,0kN/m 3] 39,40 43,34 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(8,64m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         6,52 8,48 
5. Ogółem                                                                        Σ: 67,38 75,42 

 
Poz. 12.8 Ławy fundamentowe Łf-8 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5.   Obc. z poz. 2.1 [(1,67kN/m2*5,46m*0,5+29,62kN*(5,46-

1,49))/5,46] 
22,37 25,95 

6.   Obc. z poz. 2.2  5,20 6,03 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,46m*0,5] 12,48 16,26 
8.   Obc. z poz. 3.1 7,58 8,79 
9.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,46m*0,5] 12,48 16,26 
10.   Obc. z poz. 4.1  7,58 8,79 
11.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,46m*0,5] 12,48 16,26 
12.   Obc. z poz. 5.1  7,58 8,79 
13.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,46m*0,5*4] 44,77 49,25 
14. Ogółem                                                                        Σ: 212,52 245,96 
 
Poz. 12.8.1 Ławy fundamentowe Łf-8.1 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5.   Obc. z poz. 2.1 [(1,67kN/m2*3,96m*0,5+29,62kN*(3,96-

1,49))/3,96] 
19,31 22,40 

6.   Obc. z poz. 2.2  5,20 6,03 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*3,96m*0,5] 9,05 11,77 
8.   Obc. z poz. 3.1 7,58 8,79 
9.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*3,96m*0,5] 9,05 11,77 
10.   Obc. z poz. 4.1  7,58 8,79 
11.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*3,96m*0,5] 9,05 11,77 
12.   Obc. z poz. 5.1  7,58 8,79 
13.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*3,96m*0,5*4] 32,47 35,72 
14. Ogółem                                                                        Σ: 186,87 215,12 
 
Poz. 12.9 Ławy fundamentowe Łf-9 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
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Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*8,64*19,0kN/m 3] 39,40 43,34 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(8,64m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         6,52 8,48 
5.   Obc. z poz. 2.0 [1,67kN/m2*3,00m*0,5] 2,50 3,23 
6.   Obc. z poz. 7.1 [22,93kN / 3,15m*3] 21,84 24,46 
7.   Obc. z poz. 7.2 [55,30kN / 3,15m *2] 35,11 39,32 
8.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*3,00m *0,5] 6,15 6,77 
9. Ogółem                                                                        Σ: 132,98 149,19 

 
Poz. 12.10 Ławy fundamentowe Łf-10 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Obc. z poz. 1.1  [4,82kN / 0,90m] 4,79 5,36 
2.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
3.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
4.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
5.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
6.   Obc. z poz. 2.1 [1,67kN/m2*5,16m*0,5] 4,31 5,00 
7.   Obc. z poz. 3.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
8.   Obc. z poz. 4.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
9.   Obc. z poz. 5.0 [4,57kN/m2*5,16m*0,5] 11,79 14,27 
10.   Obc. z poz. 8.0 [24,61kN/m*3] 62,22 73,83 
11.   Ciężr płyt kanałowych [4,10kN/m2*5,16m*0,5*4] 32,47 35,72 
12. Ogółem                                                                        Σ: 219,16 252,30 
 
Poz. 12.11 Ławy fundamentowe Łf-11 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Obc. z poz. 1.1  [4,82kN / 0,90m] 4,79 5,36 
2.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
3.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
4.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
5.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
6.   Obc. z poz. 5.3, 4.2 i 3.2 [9,84kN/m*3] 29,52 33,96 
7. Ogółem                                                                        Σ: 114,31 128,90 

 
Poz. 12.12 Ławy fundamentowe Łf-12 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5. Ogółem                                                                        Σ: 80,00 89,58 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. 
1.   Ciężar ściany nadziemia  [0,24m*11,10*19,0kN/m 3] 50,62 55,68 
2.   Ciężar ściany fundamentowej  [0,25m*2,80m*23,0kN/m3] 15,46 17,00 
3.   Ciężar wieńcy żelbetowych [0,24m*0,25m*25,0kN/m3*4] 6,00 6,60 
4.   Ciężar tynku. [0,03m*(11,10m+2,80m)*19kN/m3]                                                                         7,92 10,30 
5. Ogółem                                                                        Σ: 80,00 89,58 
 Razem                                                                       Σ: 160,0 179,16 
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Poz. 12.13 Ławy fundamentowe Łf-13 
Zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane a mokro z betonu C20/25 zbrojone prętami 4 φ 12 ze stali  
A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St.  
Szerokość ław fundamentowych przyjęto 30 cm, wys. ław 30 cm. Pod ławę środkową szer. ławy 45 cm.  
 
ZESTAWIENIE OBCI ĄŻEŃ NA ŁAWY  FUNDAMENTOWE  
 
L.p. Poz. 

obliczeniowa 
Nazwa 
ławy, stopy 

Obc. char. 
[kN/m] 

Obc. obl. 
[kN/m] 

Szer. 
ławy[m] 

Wys. ławy 
[m] 

Poziom 
posadow. 
[m n.p.m.] 

1 2 3 4 6 6 6 6 
1 poz. 12.1 Łf-1 67,38 75,42 1,10 0,35+0,25 41,83 
2 poz. 12.2 Łf-2 80,00 89,58 1,10 0,35+0,25 41,83 
3 poz. 12.3 Łf-3 170,52 198,26 1,80 0,35+0,25 41,83 
4 poz. 12.3.1 Łf-3.1 217,16 252,36 1,80 0,35+0,25 41,83 
5 poz. 12.4 Łf-4 171,56 198,78 1,80 0,35+0,25 41,83 
6 poz. 12.5 Łf-5 209,94 244,10 2,10 0,35+0,25 41,83 
7 poz. 12.6 Łf-6 207,52 235,73 1,80 0,35+0,25 41,83 
8 poz. 12.6.1 Łf-6.1 254,16 289,83 2,00 0,35+0,25 41,83 
9 poz. 12.7 Łf-7 67,38 75,42 1,10 0,35+0,25 41,83 
10 poz. 12.8 Łf-8 212,52 245,96 1,80 0,35+0,25 41,83 
11 poz. 12.8.1 Łf-8.1 186,87 215,12 1,70 0,35+0,25 41,83 
12 poz. 12.9 Łf-9 132,98 149,19 1,30 0,35+0,25 41,83 
13 poz. 12.10 Łf-10 219,16 252,30 1,80 0,35+0,25 41,83 
14 poz. 12.11 Łf-11 114,31 128,90 1,40 0,35+0,25 41,83 
15 poz. 12.12 Łf-12 160,00 179,16 1,70 0,35+0,25 41,83 
16 poz. 12.13 Łf-13 - - 0,30/0,45 0,30 43,60 

 

13. POZ. 13.0 ŚCIANKI KOLANKOWE  

Zaprojektowano ścianki kolankowe żelbetowe 24 x 30 cm i 24 x 75 cm wylewane a mokro z betonu C16/20, 
zbrojone prętami ze stali A-IIIN, strzemiona φ 6 co 250 mm ze stali A-I St. . 
 

14. POZ. 14.0 ŚCIANY PIWNICY I FUNDAMENTOWE 

Zaprojektowano ściany fundamentowe szer. 24cm, wylewane a mokro z betonu C20/25, zbrojone włóknami 
polipropylenowymi w ilości 2kg/m3 masy betonowej. 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek,
040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr

Inwestor:   
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych realizowanych w ramach zadania budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Nieszawskiej 
149 w Ciechocinku. 

 

1. PODSTAWA  PROJEKTOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 
• PB branży architektoniczno-konstrukcyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 

lokalowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku, 
opracowany w ramach niniejszej umowy, 

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowej nr W/B-ZDK/858/2015 
wydane 07.07.2015 przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Odział w Gdańsku, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• Uzgodnienia międzybranżowe, 
• Obowiązujące przepisy i normy. 

  

2. DANE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych realizowanych w ramach 
zadania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30 lokalowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą przy ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku. 

Przedmiotowy budynek wyposażony będzie w nw. instalacje sanitarne: 
• gazową 
• zimnej wody, 
• ciepłej wody, 
• kanalizacji sanitarnej, 
• ogrzewczą. 
Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem tylko instalację gazową. 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ 

3.1.  INSTALACJA GAZOWA  

Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym zasilana będzie niskociśnieniowym przyłączem 
gazowym z szafki kurka głównego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Projekt budowlany 
przyłącza gazowego wraz z szafką kurka głównego stanowi oddzielne opracowanie. 

Instalacja gazowa zasilać będzie 30 lokali mieszkalnych, z których każde wyposażone będzie w 
kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem oraz dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny typu ZWB24-1A 
firmy Junkers o następujących parametrach: 

• moc pracy kotła na c.o. i c.w.    od 6,0 kW do 24,3 kW, 
• rodzaj regulacji mocy     płynna 
• typ zapłonu      elektroniczny 
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• pobór mocy elektrycznej    123 W, 1×230V 
• maksymalne ciśnienie i temperatura dla c.o.  3,0 bar/ok. 90ºC 
• maksymalne ciśnienie dla c.w.    6,0 bar 
• zakres regulacji temperatury c.w.   40÷60ºC 
• średnica przyłączy c.o./c.w./gaz   ¾”/½”/¾” 
• wymiary kotła (wys.×szer.×gł.)    725×440×355 mm, 
• waga urządzenia     37,0 kg. 
Alternatywnie można zastosować kotły Vitodens 100-W typ WB1C firmy Viessmann. 
Nawiew powietrza a także odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych realizowany będzie 

poprzez system powietrzno-spalinowy, którego zestawienie dla pojedynczego komina z przyłączeniem do 
niego trzech kotłów grzewczych załączono poniżej: 

• Czopuch łączący kocioł z kanałem ceramicznym i kominem składający się ze złączki kotła 
80/125-80/125, rury 80/125 dł. 1000 mm, trójnika 87° 80/125 - rewizyjnego wraz z uszczelkami 
silikonowymi systemu TWIN, 

• Komin systemu LAS o średnicy Ø140 mm, łącznej wysokości 12,0 m składający się z miski na 
kondensat z rurką odpływową, wyczystki wraz z drzwiczkami 210×140 mm, otworu regulacji 
podciśnienia, rur o dł. 1000 mm i 500 mm, trójników 87° 80/140, daszku oraz przykrycia wylotu 
komina. Zestaw powyższych elementów montowany za pomocą obejm montażowych w 
ceramicznym kanale o przekroju 300×300 mm. 

W przypadku montażu innego typu kotła należy ponownie sprawdzić czy zaprojektowany system 
odprowadzenia spalin spełni wymagania prawidłowej pracy innego typu kotła.   

Ilość gazu zużywanego przez poszczególne lokale mieszkalne mierzona będzie za pomocą 
gazomierzy typu G4, które zlokalizowano na klakach schodowych. Gazomierze należy obudować 
wentylowanymi szafkami wykonanymi z materiałów co najmniej trudnozapalnych. 

Instalację gazową zasilającą ww. urządzenia zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych, 
czarnych bez szwu wg PN-H-74219, łączonych za pomocą spawania.  

Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach 
ochronnych uszczelnionych elastycznym szczeliwem nie powodującym korozji rur. 

Na każdym odgałęzieniu od przewodu rozdzielczego do pionu należy zamontować zawór kulowy 
przelotowy z końcówkami do wspawania. 

Na podejściach do gazomierzy oraz do poszczególnych urządzeń zaprojektowano kurki kulowe 
odcinające o połączeniach gwintowanych. 

Lokalizację gazomierzy, sposób prowadzenia rurociągów oraz ich średnice podano na rzutach 
poszczególnych kondygnacji oraz rozwinięciu instalacji gazowej. 

Przy montażu instalacji należy stosować następujące zasady: 
• Przewody instalacji gazowej prowadzić powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne 

odległości przewodów instalacji gazowej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.  
• Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od 

nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 
• Przewody układane po powierzchniach ścian zewnętrznych montować na typowych podporach 

przesuwnych i stałych np. firmy Walraven lub Hilti. 
• Przewody prowadzone w budynku należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 

pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i 
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem  
a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma być na 
stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. 

• Uziemić instalację gazową wykonaną z rur stalowych przewodowych. 



 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
129 | S t r o n a  

• Uziemić szafkę kurka głównego. 
• Wykonać instalację odgromową dla instalacji gazu prowadzonej po powierzchniach ścian 

zewnętrznych budynku. 
• Wszystkie materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty oraz 

spełniać obowiązujące przepisy. 
Po zakończonych robotach montażowych instalację gazową poddać próbie szczelności.  
Po pozytywnym wyniku prób, wszystkie rurociągi należy oczyścić do stopnia czystości St3 wg PN-

ISO 8501-1:1996 i pomalować farbą poliwinylową lub chlorokauczukową koloru żółtego. 
Instalację w budynkach wykonać zgodnie z Dz .U. Nr 75/2002, poz. 690 z późn. zmianami, a 

podczas wykonawstwa przestrzegać przepisów BHP zgodnie Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 oraz Dz. U. Nr 
2/2010, poz. 6, stosownie do zakresu prowadzonych robót. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
ZN-G-4001-4010: 2001 Pomiary paliw gazowych, PN-EN 62305-1÷4 Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych, 

PN-EN 12732:2002(U)  Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociągów stalowych. Wymagania 
funkcjonalne, 

PN-EN 12732:2002 (U) Minimalne zakresy badań nieniszczących,  
PN-EN 10220:2003 (U)  Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości, 
PN-EN 1775: 1998  Dostawa gazu - Przewody gazowe instalowane w budynkach. Maksymalne 

ciśnienie robocze do 5 bar - Zalecenia funkcjonalne nn, 
PN-EN 751-2: 1996  Materiały uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych stykających się z  

gazami 1, 2 i 3 rodziny oraz gorącą wodą. Nie twardniejące mieszanki  
uszczelniające, 

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75  
poz. 690 z późn. zmianami) 

 
 

Opracował: 
 
 
inż. K. Kurkowski 

 
 
 
Uwaga: 
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wszystkie nazwy handlowe 
użyto jako przykładowe, które mogą zostać zastąpione innymi o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych. 
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5. OBLICZENIA 

5.1.  INSTALACJA GAZOWA – PION NR 4 

 
Poprawka z tytułu różnicy wysokości pomiędzy kurkiem głównym a kurkiem odcinającym przed ostatnim urządzeniem   7,04×5,4 = 38,02 Pa 
Strata ciśnienia w instalacji         162,65-38,02 = 124,63 Pa <150 Pa 
 
 

Numer 
działki 

Liczba 
urządzeń 

(n) 

Obciążenie 
nominalne 

(m3/h) 

Wsp. 
jednocz. 

Obciążenie 
rzeczywiste 

(m3/h) 

Średnica 
(mm) 

Opory miejscowe/ długość 
zastępcza (m) 

Długość 
liniowa 

odcinka (m) 

Długość 
całkowita  

Jednostkowe 
opory liniowe  

(Pa/m) 

Całkowite 
straty 

ciśnienia (Pa) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

401 
KGDW - - - 

0,81 15 
1Kk+3Kl+1Zw 

4,60 6,50 1,58 10,27 
KG-4 1 1,30 0,621 0,15+1,65+0,10=1,90 

402 
KGDW 1 2,10 1,000 

2,91 25 
1Kk+7Kl+1Tp+1Zw 

5,10 15,05 0,95 14,30 
KG-4 1 1,30 0,621 0,30+9,10+0,40+0,15=9,95 

403 
KGDW 2 4,20 0,954 

5,17 32 
1Tp 

0,30 0,80 0,82 0,66 
KG-4 2 2,60 0,448 0,50 

404 
KGDW 3 6,30 0,903 

7,14 32 
1Kl+1Tp+1Zw 

3,00 5,20 1,60 8,32 
KG-4 3 3,90 0,371 1,50+0,50+0,20=2,20 

405 
KGDW 6 12,60 0,806 

12,27 40 
1Tp+1Zw 

2,90 3,85 2,18 8,39 
KG-4 6 7,80 0,271 0,70+0,25=0,95 

406 
KGDW 9 18,90 0,794 

17,66 50 
1Kk+1Kl+1Tp 

16,45 19,85 1,21 24,02 
KG-4 9 11,70 0,227 0,50+1,90+1,00=3,40 

407 
KGDW 15 31,50 0,683 

25,08 50 
1Tp+1Zw 

8,35 9,95 2,27 22,59 
KG-4 15 19,50 0,183 1,30+0,30=1,60 

408 
KGDW 21 44,10 0,643 

32,70 50 
1Kl+1Tp 

8,30 11,20 3,74 41,89 
KG-4 21 27,30 0,159 1,90+1,00=2,90 

409 
KGDW 30 63,00 0,603 

43,23 65 
4Kl+1Tp+1Kk 

7,30 17,60 1,83 32,21 
KG-4 30 39,00 0,138 8,40+1,30+0,60=10,30 

RAZEM 162,65 
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5.2.  INSTALACJA GAZOWA – PION NR 3 

 
Poprawka z tytułu różnicy wysokości pomiędzy kurkiem głównym a kurkiem odcinającym przed ostatnim urządzeniem   7,04×5,4 = 38,02 Pa 
Strata ciśnienia w instalacji         156,66-38,02 = 118,64 Pa <150 Pa 
 

 

 

 

Numer 
działki 

Liczba 
urządzeń 

(n) 

Obciążenie 
nominalne 

(m3/h) 

Wsp. 
jednocz. 

Obciążenie 
rzeczywiste 

(m3/h) 

Średnica 
(mm) 

Opory miejscowe/ długość 
zastępcza (m) 

Długość 
liniowa 

odcinka (m) 

Długość 
całkowita  

Jednostkowe 
opory liniowe  

(Pa/m) 

Całkowite 
straty 

ciśnienia (Pa) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

301 
KGDW - - - 

0,81 15 
1Kk+3Kl+1Zw 

3,95 5,85 1,58 9,24 
KG-4 1 1,30 0,621 0,15+1,65+0,10=1,90 

302 
KGDW 1 2,10 1,000 

2,91 25 
1Kk+10Kl+1Tp+1Zw 

7,35 21,20 0,95 20,14 
KG-4 1 1,30 0,621 0,30+13,00+0,40+0,15=13,85 

303 
KGDW 2 4,20 0,954 

5,17 32 
1Tp 

2,25 2,75 0,82 2,26 
KG-4 2 2,60 0,448 0,50 

304 
KGDW 3 6,30 0,903 

7,14 32 
1Tp 

0,65 1,15 1,60 1,84 
KG-4 3 3,90 0,371 0,50 

305 
KGDW 4 8,40 0,863 

8,94 32 
1Tp 

2,25 2,75 2,39 6,57 
KG-4 4 5,20 0,325 0,50 

306 
KGDW 5 10,50 0,831 

10,64 32 
1Tp+1Zw 

0,65 1,35 3,29 4,44 
KG-4 5 6,50 0,294 0,50+0,20=0,70 

307 
KGDW 6 12,60 0,806 

12,27 40 
1Kk+1Kl+1Tp+1To 

2,30 7,10 2,18 15,48 
KG-4 6 7,80 0,271 0,40+1,80+0,70+1,90=4,80 

308 
KGDW 15 31,50 0,683 

25,08 50 
1Tp+1Zw 

8,35 9,95 2,27 22,59 
KG-4 15 19,50 0,183 1,30+0,30=1,60 

309 
KGDW 21 44,10 0,643 

32,70 50 
1Kl+1Tp 

8,30 11,20 3,74 41,89 
KG-4 21 27,30 0,159 1,90+1,00=2,90 

310 
KGDW 30 63,00 0,603 

43,23 65 
4Kl+1Tp+1Kk 

7,30 17,60 1,83 32,21 
KG-4 30 39,00 0,138 8,40+1,30+0,60=10,30 

RAZEM 156,66 
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5.3.  INSTALACJA GAZOWA – PION NR 2 

 
Poprawka z tytułu różnicy wysokości pomiędzy kurkiem głównym a kurkiem odcinającym przed ostatnim urządzeniem   7,04×5,4 = 38,02 Pa 
Strata ciśnienia w instalacji         137,16-38,02 = 99,14 Pa <150 Pa 
 

 

 

 

 

Numer 
działki 

Liczba 
urządzeń 

(n) 

Obciążenie 
nominalne 

(m3/h) 

Wsp. 
jednocz. 

Obciążenie 
rzeczywiste 

(m3/h) 

Średnica 
(mm) 

Opory miejscowe/ długość 
zastępcza (m) 

Długość 
liniowa 

odcinka (m) 

Długość 
całkowita  

Jednostkowe 
opory liniowe  

(Pa/m) 

Całkowite 
straty 

ciśnienia (Pa) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

201 
KGDW - - - 

0,81 15 
1Kk+3Kl+1Zw 

3,65 5,55 1,58 8,77 
KG-4 1 1,30 0,621 0,15+1,65+0,10=1,90 

202 
KGDW 1 2,10 1,000 

2,91 25 
1Kk+12Kl+1Tp+1Zw 

8,20 24,65 0,95 23,70 
KG-4 1 1,30 0,621 0,30+15,60+0,40+0,15=16,45 

203 
KGDW 2 4,20 0,954 

5,17 32 
1Tp 

2,25 2,75 0,82 2,26 
KG-4 2 2,60 0,448 0,50 

204 
KGDW 3 6,30 0,903 

7,14 32 
1Tp 

0,65 1,15 1,60 1,84 
KG-4 3 3,90 0,371 0,50 

205 
KGDW 4 8,40 0,863 

8,94 32 
1Tp 

2,25 2,75 2,39 6,57 
KG-4 4 5,20 0,325 0,50 

206 
KGDW 5 10,50 0,831 

10,64 32 
1Tp+1Zw 

0,65 1,35 3,29 4,44 
KG-4 5 6,50 0,294 0,50+0,20=0,70 

207 
KGDW 6 12,60 0,806 

12,27 40 
1Kk+1Kl+1Tp+1To 

2,30 7,10 2,18 15,48 
KG-4 6 7,80 0,271 0,40+1,80+0,70+1,90=4,80 

208 
KGDW 21 44,10 0,643 

32,70 50 
1Kl+1Tp 

8,30 11,20 3,74 41,89 
KG-4 21 27,30 0,159 1,90+1,00=2,90 

209 
KGDW 30 63,00 0,603 

43,23 65 
4Kl+1Tp+1Kk 

7,30 17,60 1,83 32,21 
KG-4 30 39,00 0,138 8,40+1,30+0,60=10,30 

RAZEM 137,16 
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5.4.  INSTALACJA GAZOWA – PION NR 1 

 
Poprawka z tytułu różnicy wysokości pomiędzy kurkiem głównym a kurkiem odcinającym przed ostatnim urządzeniem   7,04×5,4 = 38,02 Pa 
Strata ciśnienia w instalacji         132,70-38,02 = 94,68 Pa <150 Pa 

Numer 
działki 

Liczba 
urządzeń 

(n) 

Obciążenie 
nominalne 

(m3/h) 

Wsp. 
jednocz. 

Obciążenie 
rzeczywiste 

(m3/h) 

Średnica 
(mm) 

Opory miejscowe/ długość 
zastępcza (m) 

Długość 
liniowa 

odcinka (m) 

Długość 
całkowita  

Jednostkowe 
opory liniowe  

(Pa/m) 

Całkowite 
straty 

ciśnienia (Pa) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

101 
KGDW - - - 

0,81 15 
1Kk+3Kl+1Zw 

4,60 6,50 1,58 10,27 
KG-4 1 1,30 0,621 0,15+1,65+0,10=1,90 

102 
KGDW 1 2,10 1,000 

2,91 25 
1Kk+9Kl+1Tp+1Zw 

5,50 18,05 0,95 17,15 
KG-4 1 1,30 0,621 0,30+11,70+0,40+0,15=12,55 

103 
KGDW 2 4,20 0,954 

5,17 32 
1Tp 

0,30 0,80 0,82 0,66 
KG-4 2 2,60 0,448 0,50 

104 
KGDW 3 6,30 0,903 

7,14 32 
1Kl+1Tp+1Zw 

3,00 5,20 1,60 8,32 
KG-4 3 3,90 0,371 1,50+0,50+0,20=2,20 

105 
KGDW 6 12,60 0,806 

12,27 40 
1Tp+1Zw 

2,90 3,85 2,18 8,39 
KG-4 6 7,80 0,271 0,70+0,25=0,95 

106 
KGDW 9 18,90 0,794 

17,66 40 
1Kk+1Kl+1Tp+1To 

8,40 13,20 4,22 55,70 
KG-4 9 11,70 0,227 0,40+1,80+0,70+1,90=4,80 

107 
KGDW 30 63,00 0,603 

43,23 65 
4Kl+1Tp+1Kk 

7,30 17,60 1,83 32,21 
KG-4 30 39,00 0,138 8,40+1,30+0,60=10,30 

RAZEM 132,70 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ulicy Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Budynek wielorodzinny 30 lokalowy, jedn. ewid. 040102_1 Ciechocinek,
040102_1.0001 Ciechocinek, działka nr

Inwestor:   
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A
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1. WSTĘP 

 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30-
cio lokalowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej 149. 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 
 

1.1.  PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU  

 
Projekt wykonano w oparciu o: 

- uzgodnienia z inwestorem 
- podkłady architektoniczno – budowlane 
- projekty branżowe  
- warunki przyłączenia 
- obowiązujące normy i przepisy 

1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA  

 
Niniejszym opracowaniu ujęte są następujące elementy: 

- Zasilanie energetyczne. 
- Pomiary energii elektrycznej. 
- Pożarowy wyłącznik prądu. 
- Wewnętrzne linie zasilające. 
- Rozdzielnice wnętrzowe RG, TM 
- Instalacja oświetlenia ogólnego 
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
- Instalacje teletechniczne. 
- Instalacja połączeń wyrównawczych 
- Instalacja ochrony przed porażeniem. 
- Instalacja odgromowa. 
- Instalacja ochrony przepięciowej 

 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

2.1.  ZASILANIE ENERGETYCZNE  

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Energetyczny budynek zasilany będzie 
z 2 projektowanych złącz kablowych zabudowanych obok klatek schodowych na zewnętrznej ścianie 
budynku. Miejsce zabudowy złącza pokazano na załączonym do opracowania rysunku PZT w branży 
architektonicznej. Projekt linii kablowych zasilających NN 1kV stanowi oddzielne opracowanie. Z 
projektowanego złącza kablowego zabudowanego wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające w rurze 
ochronnej fi 100mm Arot przewodami typu YKXS. Wlz wprowadzić do skrzynek wyłącznika głównego 
pożarowego DPX-IS 250A, który jednocześnie stanowić będzie wyłącznik główny pożarowy obiektu 
oddzielnie dla każdej klatki schodowej. Wyłącznik zabudować w tablicy głównej RG. Przyciski sterujące 
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pożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowano przy wejściach do budynku. Szczegóły rozwiązań na 
rzutach. Zastosować przewody do wyzwalania wyłącznika głównego oraz zasilania wyzwalacza typu 
HLGS. 

2.2.  WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJ ĄCE 

Zastosować przewody typu YDY jako wlz-ty zasilające tablice mieszkaniowe. Przewody  
poprowadzić w ciągach wielokrotnych pod tynkiem . 

2.3.  UKŁADY POMIAROWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Pomiary energii elektrycznej dla odbiorów administracyjnych i poszczególnych mieszkań 
przewidziano w tablicach głównych RG1 i RG2 zgodnie z załączonymi rysunkami. Typy liczników dobiera 
dostawca energii. Układy pomiarowe bezpośrednie składać się będą z zabezpieczeń głównych ( 
ograniczników mocy ) o wartości prądu 25A oraz liczników energii elektrycznej bezpośrednich 3-
fazowych 10/63A. Liczniki zabudowane będą w kilku wspólnych skrzynkach z materiału izolacyjnego. 
W przedmiotowym budynku zaprojektowano: 

- 30 układów pomiarowych trójfazowych bezpośrednich dla lokali mieszkalnych (30x12,5kW); 
- 1 układ pomiarowy trójfazowy bezpośredni dla odbiorów administracyjnych (1x12,5kW); 

2.4.  ROZDZIELNICE MIESZKANIOWE : 

Rozdzielnice mieszkaniowe, TM (w obu klatkach) zabudować w mieszkaniach. Rozmieszczenia 
wszystkich rozdzielnic pokazano na załączonych rysunkach. 
Zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych odbywać się będzie ze złączy licznikowych przewodami w pod 
tynkiem w ścianach w ciągach wielokrotnych. 

2.5.  ROZDZIELNICE GŁÓWNE ORAZ ADMINISTRACYJNE : 

W wejściach na klatki schodowe zabudować w przygotowanych wnękach rozdzielnice wnękowe 
w drugiej klasie ochronności drzwi pełne zamykane na klucz. 
W skład tablicy RG wchodzą: 

- rozłącznik DPX 250 A z wyzwalaczem. 
- lampki sygnalizacyjne obecności napięcia; 
- ograniczniki przepięć klasy B wraz z zabezpieczeniem 
- zabezpieczenia WLZ 

 
W skład tablicy TA wchodzą: 

- główne zabezpieczenie różnicowo-prądowe AI = 300 mA In=25A; 
- zabezpieczenia nadmiarowe obwodów administracyjnych; 
- obwody zasilania i sterowania oświetlenia zewnętrznego; 
- zasilanie instalacji domofonowej, 
- zasilanie instalacji telewizyjnej 
- tablica licznikowa obwodów administracji wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym  

 
Przekroje przewodów zasilających oraz obwodowych na etapie projektu wykonawczego. 
  

2.6.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MIESZKANIACH  

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykonać przewodami kabelkowymi 
YDYpżo. Całość instalacji układać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego z tworzywa 
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poliestrowego podtynkowego a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych (WC łazienki),piwnicach 
bakelitowego hermetycznego (szczelnego) IP 44. Gniazda wtykowe w pokojach mieszkalnych i 
przedpokojach montować na wysokości 0,3m, a w kuchni, łazienkach i WC na wysokości 1,4m. Łączniki i 
przyciski instalacji oświetlenia instalować na wysokości 1,4m. Gniazda wtykowe w łazienkach i WC winne 
być wyposażone w uchylną pokrywę (klapkę). Wypusty do kuchni elektrycznych na wysokości 0,4m – 
puszki przyłączeniowe 3-fazowe. 

2.7.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA KLATKACH SCHODOWYCH I PIWNICACH . 

Instalację oświetleniową klatki schodowej wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2.  Przewidziano 
zastosowanie opraw LED 10W z czujkami ruchu oraz zmierzchu. 

Przed wejściami zamontować oprawę LED IP 54 z czujką zmierzchu oraz numerem 
administracyjnym oraz adresem policyjnym. 
Przyjęto następujące parametry oświetleniowe:  
− równomierność natężenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych – nie mniej jak 0,4.  
Poziomy natężeń oświetlenia:  
− klatki schodowe Eśr ≥ 150 lx  
- ciągi komunikacyjne - Eśr ≥ 100 lx 

2.8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE O ŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

Od projektowanej rozdzielni głównej TA należy wyprowadzić linie zasilające kablem typu YKY  dla 
oświetlenia zewnętrznego. Przewiduje się oświetlenie parkingu oraz oświetlenie drogi dojazdowej. 
Projektowane rozmieszczenie lamp zewnętrznych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.  

2.9.  INSTALACJA LAN,  TELEFONICZNA , RTV, SAT, TELEWIZJA KABLOWA , 

DOMOFONOWA. 

Podstawą projektu jest rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 
listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Wykonanie instalacji zgodnie z tym rozporządzeniem ma na celu: 

• Ułatwienie dostępu do mediów triple play 
• Ułatwienie operatorom dostępu do odbiorców 
• Ustandaryzowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 
• Poprawienie estetyki wyglądu osiedli 

Wszystkie nieuregulowane rozporządzeniem zagadnienia należy zrealizować zgodnie w wymogami 
polskich norm:  

• PN-EN 50174-2 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków” 
• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania ogólne dotyczące infrastruktury okablowania strukturalnego 
Infrastruktura telekomunikacyjna musi zawierać: 
• Skrzynki dystrybucyjne mieszkaniowe, w których zostaną zakończone kable szkieletowe i 
okablowania z mieszkania. 
• Punkt styku z siecią publiczną, pomieszczenie w którym operatorzy umieszczą swoje urządzenia i 
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do którego zbiegać się będzie okablowanie szkieletowe – punkt styku zlokalizować w pomieszczeniach 
telekomunikacyjnych. 
Okablowanie szkieletowe pomiędzy punktem styku a skrzynkami mieszkaniowymi musi zawierać:   
• kable światłowodowe 2x włókno SM (internet, telewizja)  
• kable skrętkowe 2xUTP kat 5(e) (domofon, internet) 
• kable koncentryczne 3xRG6 (TV naziemna, satelitarna, kablowa) 
Z punktu styku do anten na dachu należy doprowadzić:   
• kable koncentryczne 3x RG6 - TV naziemna, radio  
• kable koncentryczne 4x RG6 TV SAT 1 
• kable koncentryczne 4x RG6 TV SAT 2 
Dodatkowo do skrzynek mieszkaniowych należy doprowadzić okablowanie z gniazd RJ45 i RTV/SAT w 
mieszkaniu. 
Skrzynki mieszkaniowe 
• W każdym z mieszkań należy zainstalować skrzynkę mieszkaniową do celów zakończenia kabli 
szkieletowych oraz  dystrybucji sygnałów multimedialnych. Należy przewidzieć skrzynki mieszkaniowe o 
poniższych parametrach: 
• Metalowa obudowa malowana proszkowo 
• Kolor biały RAL 9010 
• Wymiary: 320 x 280 x 66 mm (wys x szer x gł) 
• Maksymalna pojemność: 8 złączy RJ45 keystone, 8 złączy F, 2 złącza światłowodowe SC/APC. 
• Skrzynka musi zawierać panel ze złączami: 
 SC/APC - dla jednomodowych kabli światłowodowych (SM) 
 RJ45 - dla kabli skrętkowych kat. 5(e), 
 F - dla kabli koncentrycznych RG6, 
 W celu optymalizacji miejsca wszystkie złącza muszą być zamontowane w jednym panelu. 
• W komplecie zawiera zestaw złączy: moduły RJ45 kat 5(e) UTP keystone, złącza F oraz złącza 
SC/APC simplex keystone z pigtailami i kasetą na spawy 
• Skrzynka musi zawierać dedykowane miejsce na montaż kasety na spawy światłowodowe oraz 
trwale zintegrowany nawijak na zgromadzenie zapasu wchodzącego kabla światłowodowego. 
• Szyna DIN 
• Perforowana płyta montażowa dla montażu urządzeń do dystrybucji sygnałów RTV/SAT 
• Oddzielnie zamykana komora na zgromadzenie zapasu kabli instalacyjnych 
• Zintegrowany panel 4 x 230V 
• Miejsce na urządzenia aktywne 
 
Punkt styku z siecią publiczną – zlokalizować w pomieszczeniu PT1 w bud. Nr 9 oraz PT3 w budynku nr 
10. 
W punkcie styku z publiczną siecią telekomunikacyjną należy zainstalować szafy 19”: 
• 1 szt dla zakończenia kabli szkieletowych 
• 3 szt dla operatorów telekomunikacyjnych 
• Dla zakończenia kabli szkieletowych szafy muszą zawierać panele ze złączami: 
 dla jednomodowych kabli światłowodowych (SM): SC/APC 
 dla kabli skrętkowych kat. 5(e): RJ45, 
 dla kabli koncentrycznych RG6: F. 
Kable instalacyjne 
Minimalne wymagania dla kabli skrętkowych: 
• Kategoria 5(e) wg ISO 11801:2011, EN 50173:2011, potwierdzona certyfikatem z 
międzynarodowego laboratorium badania jakości np. Delta, 
• instalacyjny kabel wewnątrzbudynkowy 
• nieekranowana konstrukcja U/UTP 
• 4-pary 
• Żyły miedziane, typu drut o średnicy 0,51mm (pełen przekrój miedziany) 
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• Pasmo przenoszenia 100MHz 
• powłoka zewnętrzna LSOH (LSZH) 
• 25-letnia systemowa gwarancja producenta okablowania (wspólnie ze złączami), wspólna dla 
części skrętkowej i światłowodowej, instalacji musi dokonać certyfikowany instalator 
Minimalne wymagania dla szkieletowych kabli koncentrycznych  
• kabel koncentryczne RG-6 
• Kabel koncentryczny współosiowy 
• Podwójny ekran: 
• Folia aluminiowa 
• Oplot o gęstości 85% 
• Rdzeń: miedziana żyła wewnętrzna o średnicy 1,7mm 
• Tłumienie przy częstotliwości 862 MHz: 11,5 dB/100m 
• Skuteczność ekranowania: > 85 dB (Class A)  
• Impedancja: 75 Ω  
• Pojemność (800 – 1000 Hz):50 pF/m 
 
Minimalne wymagania dla szkieletowych kabli światłowodowych: 
• MDIC (ang. Micro drop instalallation cable), 
• instalacyjny kabel wewnątrzbudynkowy, 
• szybka instalacja / łatwe odizolowywanie, 
• włókno w ścisłej tubie, 
• 2 włókna G.657.A1,  
• zredukowany promień gięcia, 
• zawiera pręty wzmacniające FRP 
• powłoka zewnętrzna LSOH (LSZH) 
• 25-letnia systemowa gwarancja producenta okablowania (wspólnie ze złączami), wspólna dla 
części skrętkowej i światłowodowej, instalacji musi dokonać certyfikowany instalator 
 
Pomiary i odbiór sieci 
 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego skrętkowego i światłowodowego należy sprawdzić 
poprawność wykonania wszystkich łączy. Łącza skrętkowe należy przetestować pod kątem spełniania 
wymogów klasy D / kategorii 5e wg ISO 11801 lub EN 50173. Zalecany typ miernika: Fluke DTX-1800. 
Tłumienność łączy światłowodowych musi się mieścić w limitach norm ISO 11801 lub EN 50173. Zalecany 
typ miernika: Fluke DTX-1800-SM, Fluke OTDR. Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Raport z pomiarów oraz dokumentacja powykonawcza 
wymagane są w celu odbioru sieci  
 
Instalacje telefoniczną wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Obwody wyprowadzić do głowicy na 
klatce schodowej. Instalację wykonać przewodem YTKSY 2x2x0,5. 
 
Projektuje się wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwiązanie. Projekt zakłada 
montaż modułu wywołania wewnątrz wiatrołapów przy drzwiach wejściowych na klatkę schodową 
zgodnie z dołączonymi do opracowania rysunkami. W tym celu należy przy w/w drzwiach pozostawić 
wnęki umożliwiające montaż modułów wywołania w obudowach systemowych. Wewnętrzne linie 
transmisyjne prowadzić pod tynkiem, podejścia do mieszkań wykonać w rurkami elastycznymi 
karbowanymi (lub tożsamymi) o średnicy 20mm. W każdym mieszkaniu zainstalować unifony. System 
wyposażyć w zasilacz. Zasilacz oraz centralę umieścić w tablicy rozdzielczej TA. Dokładną lokalizację 
modułu wywołania oraz unifonów uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 
Projektowany system umożliwia przypisanie indywidualnych kodów dostępu do otwarcia zamka w funkcji 
zamka kodowego, sygnalizację nie zamkniętych drzwi wejściowych, indywidualne kody wywołania 
użytkowników oraz możliwość obsługi pastylek. 
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2.10.  INSTALACJA ODGROMOWA  

Przed wylaniem płyt posadowienia budynku należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4 mm i 
połączyć ją metalicznie ze zbrojeniem płyt fundamentowych (zachować ciągłość zbrojenia). Od 
uziomu fundamentowego należy wyprowadzić, bednarką FeZn 30x4, odgałęzienie instalacji 
uziemiającej do rozdzielnicy głównej i połączyć je szyną PE rozdzielnicy oraz podłączyć ją do uziomu 
otokowego. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. Zalewanie łat i płyt fundamentowych 
jest możliwe po sprawdzeniu prawidłowości wykonania uziomu fundamentowego. W przypadku nie 
uzyskania wymaganej wartości rezystancji 10 Ω, uziom należy rozbudować o sztuczny uziom 
pionowy. 
Instalację piorunochronna na dachu budynku zaprojektowano w postaci zwodów poziomych niskich. 
Zwody wykonać z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm. Kominy i inne elementy na dachu 
chronić iglicami kominowymi, a ewentualną zabudowę dachu innymi elementami np. anteny - 
chronić masztami odgromowymi. Metalowe rynny i rury spustowe również połączyć do zwodów. 
Od zwodów poziomych zamontować przewody odprowadzające z drutu FeZn 8mm ułożone pod 
warstwą ocieplającą w rurkach niepalnych. Złącze kontrolne uziemień zamontować na wysokości 
1.5m w obudowie.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego. 

2.11.  INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ĘCIOWA. 

Ochronę przepięciową instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać z wykorzystaniem 
ograniczników przepięć klasy B i C. Ograniczniki przepięć zabudować w rozdzielnicy głównej RG.  

2.12.  POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE . 

W budynku wykonać przewodem LYd 16 mm2 pod tynkiem instalację głównych i miejscowych 
połączeń wyrównawczych. Z przewodem połączyć wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje 
wody CO i gazu, urządzenia elektryczne, wentylacyjne). Główną szynę wyrównawcza połączyć z 
uziomem otokowym budynku. Zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości połączeń wyrównawczych. 

2.13.  DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORA ŻENIOWA. 

Instalacje zaprojektowano w układzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed porażeniem 
zastosowano wyłączniki samoczynne nadmiarowo prądowe oraz wyłączniki różnicowo- prądowe, 
które zapewniają szybkie odłączenie spod napięcia. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy 
sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. 
W projektowanej instalacji wewnętrznej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
różnicowym 30mA. 
Do przewodu ochronnego PE należy podłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe 
obudowy opraw oświetleniowych, kuchenek elektrycznych, term i podgrzewaczy wody. 
Z przewodem ochronnym PE połączyć również metalowe baterie i grzejniki co. w łazienkach. 
Połączenia te wykonać przewodem DY6 mm2. 
Całość instalacji ochronnej wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 i PN- IEC 60364-7-701. 

2.14.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 
 

• prace na wysokości; 
• prace pod napięciem; 
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• transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca 
urządzeń transportowych); 

• praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne); 
• praca urządzeń elektromechanicznych. 

 
Zalecenia: 
 

• stosowanie odzieży, nakrycia głowy i obuwia ochronnego – zawsze; 
• stosowanie okularów ochronnych – w/g potrzeb; 
• stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – w/g potrzeb. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą 

dokumentacją. 
Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany  

i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie 
zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany 
wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi 
jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię 
elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu 
ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane na 
podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych.  
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V; 
• PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnętrzach; 
• Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji 
zastosowanych przewodów. 
 


