
1

1
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych

„ BENBUD”
in . Benedykt Reder

ul Ks. dr W . gi  1 /27    86-300 Grudzi dz   tel. 0 603 79 86 82
benbud@op.pl

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

STADIUM : Projekt budowlano - wykonawczy

BRAN A : Budowlana – wzmocnienie stropu nad piwnic

OBIEKT : Budynek mieszkalny – dzia ka nr 10 obr. 52

LOKALIZACJA : ul. Marcinkowskiego 7a  86-300 Grudzi dz

INWESTOR : Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23,

                                            86 – 300 Grudzi dz

Stanowisko Bran a Imi  i nazwisko Nr. upr. Specjalno Podpis

Projektant konstrukcja in . Benedykt Reder UAN-
IV/113/TO/88

konstr.-budow.
bez ogranicze

Opracowa budowlana mgr in . Anna
Markiewicz

ciciel Zak adu in . Benedykt Reder

Data opracowania  :   2008-07-20

mailto:benbud@op.pl


2

Spis tre ci

Za wiadczenie o przynale no ci do Kujawsko - pomorskiej Okr gowej Izby In ynierów
Budownictwa – Nr KUP/BO/2093/01

wiadczenia
Informacja o planie BIOZ
Wykaz w cicieli i w adaj cych gruntów

1.0   Inwestor str. 8
2.0  Jednostka projektowania str. 8
3.0  Lokalizacja inwestycji str. 8
4.0  Podstawa projektowania str. 8
5.0  Przedmiot inwestycji str. 8
6.0  Opis istniej cego stanu formalno – prawnego nieruchomo ci str. 8
7.0  Wymogi ochrony konserwatorskiej. str. 9
8.0  Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkownika                                              str. 9
9.0  Prace remontowe                                                                                         str. 9 - 10
10.0 Opis stanu istniej cego                                                                               str. 10
11.0 Projekt wzmocnie  i zabezpiecze     .                                                       str. 10 - 14
12.0 Technologia wykonania robót                                                                    str. 15 - 19
13.0 Uwagi ko cowe                                                                                          str. 19
14.0 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian                                                   str. 20
15.0 Warunki BHP przy wykonywaniu robót                                                    str. 20 - 21

Rysunki

- rys. nr B1/22 - Plan sytuacyjny
- rys. nr B2/23 - Rzut piwnic - inwentaryzacja
- rys. nr B3/24 - Przekrój A-A i B-B - inwentaryzacja
- rys. nr B4/25 - Rzut piwnic – projekt wzmocnie
- rys. nr B5/26 - Przekrój A-A i B-B – projekt wzmocnie
- rys. nr B6/27 - Rzut piwnic – rozmieszczenie cianek dzia owych
- rys. nr B7/28 - poz. 3.0 Nadpro e
- rys. nr B8/29 - poz. 2.0 Wie ce elbetowe
- rys. nr B9/30 - poz. 1.0 Belki stropowe



3



4

WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT  REDER
( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si               dowód osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie UAN-IV/8346/113/TO/88

zamieszka y     ul. Ks. dr W . gi 1/27; 86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami Sp. z o.o.
 ul. Mickiewicza 23,  86 – 300 Grudzi dz

…………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Wzmocnienie stropu nad piwnic  budynku mieszkalnego przy
ul. Marcinkowskiego 7a w Grudzi dzu  dzia ka nr 10 obr. 52

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych
zamieszczonych powy ej.

                                                                                           ……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Informacja

do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

BRAN A : Budowlana – wzmocnienie stropu nad piwnic

OBIEKT : Budynek mieszkalny

LOKALIZACJA : ul. Marcinkowskiego 7a  86-300 Grudzi dz

INWESTOR : Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23,

                                            86 – 300 Grudzi dz

Cz  opisowa informacji

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia sp kanych i zarysowanych elementów
cian i nadpro y okiennych, naprawa i uzupe nienie tynków, oraz wymian  stolarki okiennej

na klatkach schodowych.

2. Kolejno  realizacji robót

Kolejno  robót do wykonania :
- skucie tynku z powierzchni ciany,
- skucie posadzki z ceg y,
- wykopy wewn trz budynku,
- wykonanie posadzki betonowej,
- wzmocnienie stropu.

3. Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce zagro enia Czas wyst powania
zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi
komunikacyjne

czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren rozbiórki czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren rozbiórki czas
wykonywaniapracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

cz ste teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy
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5 Upadki cz ste teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

6 Ha as sporadyczny teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sta e teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiórkowych)

nale y dokona  szkolenie stanowiskowe pracowników.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót
 6.1 rodki organizacyjne

- aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót ( przy w le betoniarskim, przy

           stanowisku stolarskim, ciesielskim,  itp.)
 6.2 rodki techniczne

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania  :   2008-07-20
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Projekt wzmocnie  stropu nad piwnic  budynku mieszkalnego
przy ul. Marcinkowskiego 7a w Grudzi dzu.

1.0 Inwestor.

Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23,
86 – 300 Grudzi dz

2.0 Jednostka projektowania.

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27  86-300 Grudzi dz

3.0 Lokalizacja inwestycji.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Marcinkowskiego 7a,  na dzia ce nr 10 obr. 52 w
rejonie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej.

4.0 Podstawa projektowania.

Umowa z dnia 03-75-2008 r.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.
690.
Inwentaryzacja obiektu.

5.0 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wzmocni nad
piwnic  budynku wraz z wymian  obni eniem poziomu posadzki o 30 cm.. Dotychczasowy
sposób u ytkowania zostaje zachowany. Pomieszczenie s y i nadal b dzie s  jako
pomieszczenia piwniczne lokatorów.
Zachodzi konieczno  wzmocnienia silnie skorodowanych belek konstrukcji stropu. S  to
wi c prace remontowe i roboty budowlane wymagaj ce pozwolenia na budow . Nie
wymagaj  one wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50
ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Ca  opracowania zawiera :

1. Projekt napraw i wzmocnie .
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na powy szy zakres.
3. Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót.

6. 0 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.

Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce Nr  10  obr. 52 w Grudzi dzu.
cicielem nieruchomo ci jest :  Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki

Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23 w Grudzi dzu.
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7.0. Wymogi ochrony konserwatorskiej.

Projektowane roboty podlegaj  uzgodnieniu  z Miejskim Konserwatorem Zabytków
w Grudzi dzu.

8.0. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i
sprawno ci technicznej.

9.0  Prace remontowe

9.1 Roboty murarskie

Istniej ce cianki z desek gr. 3 cm nale y rozebra  i wykona  nowe jako murowane z pustaków
POROTHERM 8 P+W (10 MPa) na zaprawie cem.-wap. M-5.

POROTHERM 8 P+W

Wymiary 80x498x2
38 mm

Masa ok. 10
kg/szt.

Zu ycie 8 szt./m²
Zu ycie zaprawy 5 l/m²
Klasa wytrzyma ci 10
Wspó czynnik

przenikania ciep a
U=2,20**

W/m²K

9.2 Wzmocnienie stropu

Istniej ce belki konstrukcji stropu, szczególne dolne stopki s  silnie skorodowane i
bezpo rednio nie nadaj  si  do wzmocnienia. Wzmocnienie stropu zaprojektowano poprzez
osadzenie nowych belek stalowych.

9.3 Posadzki

Istniej  posadzk  ceglan  nale y rozebra , obni  istniej cy poziom posadzki o 35 cm.
Wykona  now  posadzk  betonow  z betonu B 20 gr. 10 cm.

9.4 Tynki wewn trzne

Tynki wewn trzne wapienno - cementowe. Stan techniczny tynków wewn trznych jest
dostateczny. Podczas prac wzmacniaj cych nale y ze stropu i ciany sku  tynki i wykona
nowe.

9.5 Roboty ziemne
     Obni enie poziomu posadzki o 35 cm nale y wykona  poprzez wykopy wewn trz budynku,
     w pomieszczeniach piwnicznych. Roboty prowadzone b  przy cianach fundamentowych
     wewn trznych i zewn trznych. Roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie.

.
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9.6 Roboty malarskie

Do malowania cian i sufitu przewidziano farb  emulsyjn  w kolorze bia ym. Przed
przyst pieniem do wykonywania pow ok malarskich nale y sprawdzi  wilgotno cian. Dla
malowania tynków farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotno  tynków nie powinna
przekracza  4 %. Na klatkach schodowych przewidziano tynki akrylowe
Do malowania konstrukcji stalowej przewidziano farby antykorozyjne oraz farby
zabezpieczaj ce nawierzchniowe.

10.0  Opis stanu istniej cego.

10.1 P yta stropowa.

yta  stropowa  ceglana  typu  KLAINA  gr  12  cm.  Ceg a  ceramiczna  pe na.  P yta  ceglana  o
rozpi to ci 95 – 114 cm oparta jest na belkach stalowych NP. 200. P yta nie wykazuje
sp ka , ani zarysowa . Nie stwierdzono równie  nadmiernych ugi  p yty.

10.2 Belki stalowe.

Belki stalowe o rozpi to ci w wietle l = 4,85 m oparte s  na murze zewn trznym. Wysoko
i typ belek ustalono na podstawie pomiaru dolnych stopek i przyj to belki dwuteowe o wys.
h = 20 cm. Rozstaw belek wynosi od 95 – 114 cm.
Stan techniczny belek jest z y. Dolne stopki silnie skorodowane.

10.3 cianki drewniane

Istniej ce cianki drewniane gr. 3 cm nale y rozebra .

11.0 Projekt wzmocnie  i zabezpiecze .

Wzmocnienie stropu nale y wykona  poprzez osadzenie nowych belek z obydwu stron
istniej cej belki. W niniejszym opracowaniu za ono, e istniej ce belki nie s  w stanie
przenie adnych obci .

Poz. 1.0  Belki stropowe.

Zebranie obci  na bazie dokonanej odkrywki :

L.p. Rodzaj obci enia Warto  obc.
charakterystycznego

Wspó czynnik
obci enia f

Warto  obc.
obliczeniowego

kN/m2 kN/m2

1 2 3 4 5
Obci enie sta e

1 Ci ar p yty stropowej
0,12x21,0 2,52 1,2 3,02

2 Posadzka cementowa
0,04 x 23,0 0,92 1,2 1,10

3 Obc. ciankami
0,75 0,75 1,2 0,90

3 Tynk cem. - wap.
0,020 x 19,0 0,38 1,2 0,46
Razem obc. sta e 4,52 5,48



11

Obci enie zmienne
1 Obc. u ytkowe

1,50 1,50 1,4 2,10
Razem obc. zmienne 1,50 2,10
Ogó em 6,02 1,26 7,58

Rozstaw belek przyj to l = 1,14 m

Rozpi to  belek L = 4,85 x 1,05 = 5,09 m

     W analizie statycznej przyj to, e istniej ce belki przenosz  30 % istniej cego obci enia.

Qobl. = 7,58 x 1,14 x 0,7 = 6,05 kN/m,       Qchar. = 6,02 x 1,14 x 0,7 = 4,80 kN

Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie):

Momenty zginaj ce [kNm]:

 - brak st  bocznych na d ugo ci belki;
 - obci enie przy one na pasie górnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

Przekrój  :  2 I 140 stal:    St3
                  Wx = 164 cm3,  Jx = 1146 cm4,  Av = 16,0 cm2,  m = 28,6 kg/m
zginanie  :  klasa przekroju 1   ( p = 1,081) MR = 38,08 kNm
cinanie  :  klasa przekroju 1 VR = 199,02 kN

No no  na zginanie
Wspó czynnik zwichrzenia L = 1,000
Moment maksymalny  Mmax = 20,61 kNm

Mmax / L·MR = 0,541  <  1
No no  na cinanie

Maksymalna si a poprzeczna Vmax = 16,20 kN
Vmax / VR = 0,081  <  1

No no  na zginanie ze cinaniem
Vmax = 16,20 kN   <   Vo = 0,6·VR = 119,41 kN

   warunek niemiarodajny

5,09
5,09

A B

6,
05

6,
05

A

16
,2

0

B

16
,2

020,61

y

y

x x
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Stan graniczny u ytkowania  ( f =1,26)
Ugi cie graniczne  fgr = lo / 250 = 20,36 mm
Ugi cie maksymalne  fmax = 18,93 mm

fmax = 18,93 mm  <   fgr = 20,36 mm

Belki nale y osadzi  w cianach w wykutych gniazdach. Belki nale y po czy  ze sob  za
pomoc  nak adek na dolnych stopkach 120 x 100 x 5 mm w rozstawie co 400 mm.
Bezpo rednio pod belkami zaprojektowano wieniec elbetowy 20 x 25 cm zbrojony pr tami
4  12 ze stali A – III 34GS. Strzemiona 6 co 15 cm.

Poz. 2.0   Wieniece elbetowe.

Poz. 2.1 – 2.8  Pod projektowane belki stropowe nale y wykona  wie ce elbetowe o
wymiarach 20 x 25 cm.

Dane techniczne rozwi za  materia owych

Beton konstrukcyjny - B - 20 ;
Stal zbrojeniowa - A - I St3SX  R = 210 MPa ; strzemiona
Stal zbrojeniowa - A - III 34GS  R = 350 MPa ; pr ty g ówne
Ceg a ceramiczna pe na - kl. 150 ;
Zaprawa cementowa TEN-10 - M - 35 ;

Przekrój:

b = 20,0 (cm)

h = 25,0 (cm)

d = 1,5 (cm)

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

As = 4,52 (cm2) Przyj to 4  12
Stopie  zbrojenia        = 0,98 (%) Strzemiona co 15 cm

  minimalny              min = 0,40 (%)
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poz. 3.0  Nadpro e.

Nad zej ciem do piwnicy istniej ce nadpro e jest w z ym stanie technicznym i nale y je
wzmocni .  Zaprojektowano nadpro e stalowe z one z dwóch dwuteowników NP. 100
po czonych ze sob  za pomoc  sworzni  12 mm kl. 4.6 . Nadpro e nale y osadzi  w uprzednio
wykutych gniazdach na poduszkach betonowych gr. 25 z betony B 20.

Zebranie obci  na bazie dokonanej odkrywki :

L.p. Rodzaj obci enia Warto  obc.
charakterystycznego

Wspó czynnik
obci enia f

Warto  obc.
obliczeniowego

kN/m2 kN/m2

1 2 3 4 5
Obci enie sta e

1 Ci ar p yty stropowej
0,12x21,0 2,52 1,2 3,02

2 Posadzka cementowa
0,04 x 23,0 0,92 1,2 1,10

4 Tynk cem. - wap.
0,020 x 19,0 0,38 1,2 0,46
Razem obc. sta e 4,57 5,48

Obci enie zmienne
1 Obc. u ytkowe

3,0 3,0 1,4 4,20
Razem obc. zmienne 3,0 4,20
Ogó em 7,57 1,28 9,68

L = 1,05 x 2,37 = 2,49 m

Przekrój: 2 I 100

Wymiary przekroju:
I 100   h=100,0  g=4,5  s=50,0  t=6,8  r=4,5
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=787,6  Jyg=342,0  A=21,20  ix=6,1  iy=4,0.
Materia : St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W
Wytrzyma fd=215 MPa  dla g=6,8.

Si y przekrojowe:
xa = 1,245;  xb = 1,245.

Obci enia dzia aj ce w p aszczy nie uk adu: Q
N = 0,0 kN,
My = 7,7 kNm, Vx = 0,0 kN.

Napr enia w skrajnych w óknach: t = 111,9 MPa C = -111,9 MPa

x

X

Y y 100,0

170,0
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Po czenie ga zi
Przyj to, e ga zie po czone s  przewi zkami o szeroko ci  b = 100,0 mm i grubo ci  g = 5,0
mm w odst pach  l1 = 400,0 mm, wykonanymi ze stali St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Smuk  ga zi:

 =  1 = l1 / i1 = 400,0 / 10,7 = 37,38

Wspó czynniki redukcji no no ci:
Wspó czynnik niestateczno ci dla cianki przy ciskaniu wynosi p = 1,000. Wspó czynnik
niestateczno ci ga zi wynosi:

= 1 / p = 37,38 / 84,00 = 0,445 1 = 0,956.
W zwi zku z tym wspó czynniki redukcji no no ci wynosz :

- dla zginana wzgl dem osi Y: y = 1,000
Smuk  zast pcza pr ta:
 - dla wyboczenia w p aszczy nie prostopad ej do osi X

 = lwx / ix = 2490,0 / 61,0 = 40,85

No no  przewi zek
xa = 0,000;  xb = 2,490.

 Przewi zki prostopad e do osi X:
Q = 1,2 V = 1,2×0,0 = 0,0 kN
Q  0,012 A fd = 0,012×21,20×215×10-1 = 5,5 kN
Przyj to  Q = 5,5 kN

VR = 0,58  pv Av fd = 0,58×1,000×0,9×100,0×5,0×215×10-3 = 56,1 kN
MR = W fd = 5,0×100,02 / 6 ×215×10-6 = 1,8 kNm

VQ = 9,1 < 56,1 = VR MQ = 0,5 < 1,8 = MR

No no  przekroju zginanego, w którym dzia a si a poprzeczna
xa = 1,245;  xb = 1,245.

- dla zginania wzgl dem osi Y Vx = 0,0 < 33,7 = Vo

MR,V = MR = 14,7 kNm
Warunek no no ci (55):

Stan graniczny u ytkowania:
Ugi cia wzgl dem osi X liczone od ci ciwy pr ta wynosz :

amax = 5,5 mm

p d= f84 215/ 84×  215 / 215  = 84,00

m m2 2 2/  40,85 2 + 37,38 2  = 55,38

m
m

p
o

55,38
84,00 ×  0,956  = 0,645

V
n m a

Q
1Q l

( )1
5,5×400,0

2×(2-1)×120,0  = 9,1 kN M
m n

Q
Q l1 5,5×0,4

2×2  = 0,5 kNm

M
M

y

Ry V,

7,7
14,7 = 0,520 < 1
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agr = l / 350 = 2490 / 350 = 7,1 mm
amax = 5,5 < 7,1 = agr

12.0 Technologia wykonania robót.

12.1 Technologia wykonania tynków.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego.
Grubo  obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nale y wykona  z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie
konsystencj  odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15
mm. Na tak wykonane tynki po ich zwi zaniu i wyschni ciu nale y wykona  dwuwarstwowe

adzie gipsowe.

12.2  Murowanie w systemie POROTHERM

Przed rozpocz ciem prac murarskich nale y sprawdzi  poziomy we wszystkich naro nikach
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie at, które pozwol  na naniesienie
i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy u yciu zaprawy ciep och onnej temperatura otoczenia nie mo e by
ni sza ni  +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si  tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.
Do murowanie wewn trznych cian jednowarstwowych nale y zastosowa  zapraw  cem-wap. M
5 Mo na przygotowywa  j  w betoniarce lub za pomoc  r cznego wolnoobrotowego mieszad a,
trzymaj c si  zalece  podanych na opakowaniu. Do cian wewn trznych warstwowych
z dodatkow  warstw  ocieplenia oraz do wszystkich cian wewn trznych nale y stosowa
zwyk e zaprawy murarskie.  Wa ne jest, by zaprawa mia a odpowiedni  konsystencj . Zbyt

ynna b dzie cieka  w otwory pustaków, a zbyt g st  trudno b dzie rozprowadzi . Ziarna
kruszywa nie mog  by  zbyt du e i ostre, bo mog yby uszkodzi  izolacj  przeciwwilgociow .

Poziomowanie pod a.
Pod e pod pierwsz  warstw  pustaków musi by  równe. Trzeba je wypoziomowa , aby
unikn  spot gowania odchyle  podczas murowania. Mo na to zrobi  przy u yciu poziomicy

owej albo za pomoc  niwelatora.

Przygotowanie pustaków.
Istotne jest, aby przed rozpocz ciem murowania zwil  pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zapraw . Odpowiednia ilo  wody niezb dna jest do
prawid owego wi zania zaprawy murarskiej i do tego, by po zako czeniu procesu wi zania
mia a ona odpowiedni  wytrzyma . Szczególnej staranno ci nale y do  w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdj cie z palety folii
ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur ni szych
dopuszczalne jest zwil anie tylko samej p aszczyzny stykaj cej si  z zapraw .
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Pierwsza warstwa zaprawy.
Przyst puj c do prac murarskich post pujemy analogicznie, jak w przypadku murowania
z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od u enia warstwy wyrównawczej, któr
wykonujemy z zaprawy murarskiej roz onej równomiernie na ca ej szeroko ci muru.
W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstw  wyrównawcz  uk ada si  na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu pod a, zwil eniu pustaków i przygotowaniu zaprawy mo na przyst pi  do
murowania.

Zaczynamy murowanie.
Murowanie cian zewn trznych rozpoczyna si  od naro ników. Zale nie od rodzaju pustaków
przeznaczonych na ciany jednowarstwowe, naro nik mo na wykona  tylko z podstawowych
elementów pe nowymiarowych (Porotherm 25 P+W) albo przy u yciu elementów
uzupe niaj cych: po ówkowych i naro nikowych. Trzeba pami ta  o naniesieniu zaprawy na
boczn  powierzchni  pustaka, dostawianego w naro u do powierzchni czo owej pustaków,

onych prostopadle. Po u eniu pustaków sprawdza si  poziom warstwy i lekko dobija
pustaki gumowym m otkiem.

Kolejne warstwy naro ników
W ka dym naro niku najlepiej jest u  minimum trzy warstwy pustaków zanim wype ni si
odcinki cian pomi dzy nimi. Fachowo okre la si  to  „wyci ganiem naro ników”. Pustaki w
naro nikach musz  by  u one naprzemiennie. Nale y zadba  o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich naro nikach

Sprawdzanie pionu
Kontrol  pionowego wykonania muru powinno si  przeprowadza  przy u yciu poziomicy, po

eniu ka dej kolejnej warstwy pustaków w naro niku. Kontrol  poziomego u enia
pustaków pomi dzy naro nikami, umo liwi rozci gni cie sznurka murarskiego

czenie poziome
Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomi dzy
pustakami. Niezb dna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy u ywa si  wi c tylko do czenia
kolejnych warstw pustaków, nak adaj c j  kielni  murarsk , koniecznie równomiernie, na ca
górn  powierzchni  ju  u onej warstwy elementów. Grubo  warstwy zaprawy po
wmurowaniu pustaków powinna wynosi  8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na
zachowanie modu u wysoko ci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za
niepoprawne uwa a si  rozk adanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozk adanie zaprawy w
postaci pasów wzd  kraw dzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no no ci muru z uwzgl dnieniem rzeczywistej szeroko ci spoiny. Nale y mie
jednak na wzgl dzie, i  stosowanie tego sposobu uk adania zaprawy zmniejsza no no  muru
nawet o ponad 50%.

Uwaga! zapraw  nale y uk ada  na ca ej szeroko ci muru.

czenie pionowe
Pustaki kolejno wmurowywane w warstw czy si  ze sob  tylko na pióro i wpust. Ich boczne
powierzchnie s  tak wyprofilowane, e po czenie to zapewnia odpowiedni  wytrzyma  i
szczelno  muru. Aby unikn  zrolowania si  zaprawy, pustaki trzeba wsuwa  od góry w
wyprofilowania ju  ustawionych elementów i dopiero potem dociska  do zaprawy.
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Ustawianie pustaków.
Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si  pomi dzy
gotowymi naro nikami. U atwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustaków
uk adanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje si  do wysoko ci sznurka i u enia
innych pustaków, korzystaj c przy tym z gumowego m otka.

ciana pomi dzy naro nikami.
Wykonuje si  j  dopiero, gdy w naro nikach u one s  pierwsze warstwy pustaków. Wcze niej
trzeba sprawdzi , czy poziom pustaków w naro nikach jest identyczny. Pomóc w tym mog
pionowe aty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si  od naro ników.

Przewi zania w murze.
Pustaki uk ada si  w kolejnych warstwach w sposób zapewniaj cy prawid owe ich przewi zanie.
Spoiny pionowe w s siaduj cych ze sob  warstwach w adnym wypadku nie mog  si
pokrywa , lecz musz  by  przesuni te o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysoko ci  pustaka)
tj. o 10 cm. O ile jest to mo liwe, zaleca si  wykonanie przewi zania poprzez przesuni cie
wynosz ce pó  pustaka w dwóch s siaduj cych warstwach muru. W przypadku ciany
Porotherm o niemodularnej d ugo ci (tj. ró nej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie
elementów uzupe niaj cych w postaci pustaków docinanych, które zaburzaj  regularny uk ad
przewi za  w murze i powoduj  mniejsze, ni  10 cm przewi zanie. Przewi zanie elementu
murowego uzupe niaj cego nie mo e by  jednak mniejsze ni  4 cm. Przewi zania takie nie
powinny pokrywa  si  ze sob  w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nale y wmurowywa
w miar  mo liwo ci w rodkowej cz ci ciany, a nie przy jej kraw dziach.

Docinanie pustaków.
Je li ciany budynku nie maj  modu owych rozmiarów pozwalaj cych na wykonanie ich tylko z
pe nych elementów, pojedyncze pustaki uk adane w kolejnych warstwach ciany lub
bezpo rednio pod stropem trzeba b dzie przyci . Do ci cia mo na u  r cznej pilarki
brzeszczotowej z nap dem elektrycznym lub pi y sto owej z tarcz  diamentow .

Wmurowanie doci tych elementów.
Pustaki doci te powinno si  wmurowywa  w rodkowej cz ci ciany, mo liwie jak najdalej od
jej naro ników. Uk adaj c je w kolejnych warstwach, trzeba pami ta  o przesuni ciu spoiny
pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgl dem spoiny w s siedniej warstwie
pustaków. Niezb dne jest przy tym wype nienie zapraw  pionowych po cze  pomi dzy
pustakami doci tymi a pe nowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewn trznych cian jednowarstwowych nie powinno si  uzupe nia
przerw b  ubytków w murze elementami o wi kszej przewodno ci cieplnej, np. ceg ami
pe nymi (chyba, e ciana w tym miejscu zostanie docieplona materia em termoizolacyjnym).
Przy murowaniu filarów nale y d  do stosowania pustaków nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ciany.

 to nie tylko po czenia doci tych  pustaków z pe nowymiarowymi, ale tak e wszystkie
po czenia, w których wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka
musi by  zespolona z g adk  czo ow  powierzchni  innego, na przyk ad w naro ach i
skrzy owaniach cian. Spoiny pionowe niezb dne s  równie  przy czeniu naro nych
elementów kieszeniowych (dotyczy tylko naro ników cian z pustaków Porotherm 44 P+W).
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Pustaki po ówkowe.
Zastosowanie pustaków po ówkowych usprawnia i przy piesza wykonywanie otworów na okna i
drzwi, które zaleca si  projektowa  w module. Eliminuje to konieczno  docinania pustaków.

Wiercenie otworów.
W gotowym murze bez problemów mo na wykonywa  otwory, na przyk ad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez cian . Robi  si  to za pomoc  wiertnicy lub
wiertarki z przymocowanym wiert em koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworów w cianach nie zaleca si  stosowa  elektronarz dzi z
udarem.

12.3  Technologia osadzenia nadpro a.

Nad zej ciem do piwnicy istniej ce nadpro e jest w z ym stanie technicznym i nale y je
wzmocni .  W niniejszym opracowaniu przyj to wzmocnienie nadpro a poprzez  wstawienie
pod istniej cym nadpro em dodatkowych belek stalowych.

W tym celu nale y :
podstemplowa  konstrukcj  stropu stemplami stalowymi rozporowymi, lub drewnianymi

150 mm rozstaw stempli l = 1,00 m,
stemple nale y postawi  na istniej cej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego

     gr. 50 mm i szer. 180 mm,
w górnej cz ci stempli pod stropem nale y za  desk  z drewna twardego  gr. 50 mm
i szer. 180 mm,
stemple nale y postawi  w odleg ci 1,00 – 1,20 m od ciany w której wykuwana b dzie
bruzda,
wyku  gniazda w murze na g boko  min. 25 cm z ka dej strony,
powierzchni  oczy ci  z zanieczyszcze  i resztek zaprawy,
ca  zwil  silnie wod ,
wykona  poduszki betonowe gr. 25 cm z betonu B 20,
osadzi  belki nadpro a w gniazdach,
zespoli  belki nadpro a sworzniami  12 mm kl. 4.6,
obmurowa  gniazda ceg ,
zabezpieczy  nadpro e dwukrotnie farb  antykorozyjn ,

12.4  Technologia wykonania wie cy w cianie.

Wie ce elbetowe nale y wykona  pod projektowanymi belkami wzmocnienia stropu.
Wieniec nale y wykona  przed u eniem belek wzmocnienia stropu.
W tym celu nale y :

podstemplowa  konstrukcj  stropu stemplami stalowymi rozporowymi, lub drewnianymi
150 mm rozstaw stempli l = 1,00 m,

stemple nale y postawi  na istniej cej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego
     gr. 50 mm i szer. 180 mm,

w górnej cz ci stempli pod stropem nale y za  desk  z drewna twardego  gr. 50 mm
i szer. 180 mm,
stemple nale y postawi  w odleg ci 1,00 – 1,20 m od ciany w której wykuwana b dzie
bruzda,
wytrasowa  bruzd  przeznaczony do wyci ci,
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naci  pi  tarczow ciany wg linii trasowania,
wyku  bruzdy o wymiarach  20 x 30 cm,
powierzchni  oczy ci  z zanieczyszcze  i resztek zaprawy,
ca  zwil  silnie wod ,
wykona  zbrojenie z pr tów 4 12 strzemiona 6 co 15 cm
bruzd  zadeskowa  do wysoko ci 25 cm i zabetonowa  betonem B 20
pozosta  przestrze  wype ni  g st  zapraw  cementow  TEN-10

12.5 Osadzenie belek stalowych.

Po osi gni ciu przez wieniec 75 % swojej wytrzyma ci mo na przyst pi  do wykucia
gniazd i otworów w tym celu nale y :
-     wytrasowa  zgodnie z rysunkiem miejsca do wykucia gniazd i otworów,
- z jednej strony ciany wyku  otwór na pe  grubo  muru tj. 64 cm,
- z drugiej strony wyku  gniazdo na g boko  25 cm,
- wprowadzi  belki i osadzi  je z gniazdach,
- po wprowadzeniu i osadzeniu wszystkich belek nale y przyst pi  do ich podklinowania,
- za pomoc  stempli i klinów nale y ka  belk  docisn  do p yty stropu,
- powsta  woln  przestrze  pod belk  na podporach podklinowa  klinami stalowymi i

            wype ni  zapraw  TEN 10,
- przed monta em belki nale y zabezpieczy  dwukrotnie farb  antykorozyjn

            pozostawiaj c niezabezpieczone miejsca do spawania,
- na dolnych stopkach przyspawa  nale y nak adki 120x100x5 mm w rozstawie

            co 400 mm,
- uzupe ni  zabezpieczenie antykorozyjne,
- przed monta em belki nale y zabezpieczy  dwukrotnie farb  antykorozyjn
- istniej ce belki (stopki dolne) nale y oczy ci  z rdzy sposobem mechanicznym,
- zamocowa  siatk  Ledóchowskiego szer. 15 cm,
- na siatce wykona  narzut z zaprawy cementowej marki M – 12

12.6  Zamurowanie otworów i uzupe nienie cegie  w cianie.

Zamurowanie wykutych otworów po wprowadzeniu belek zaprojektowano z ceg y ceramicznej
pe nej kl. 150 na zaprawie cem.-wap. M 8.

12.7  Technologia wykonania posadzek.

Po rozebranie istniej cych  posadzek z ceg y i wykonaniu przeg bienia nale y wykona
posadzk  betonow  gr. 10 cm z betonu B 20 zatart  na ostro.  Posadzk  nale y u  na
podk adzie z ustabilizowanego pisku z cementem gr. 5 cm po zag szczeniu. Ilo  cementu – 25
kg/m3

13.0 Uwagi ko cowe .

- Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po

akceptacji przez  Projektanta.
- Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty

techniczne.
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14.0  Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

- Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych
wymagaj  uzgodnienia z autorem opracowania.

- Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego na
budynku mieszkalnym w Grudzi dzu, ul. Marcinkowskiego 7a, 86-300 Grudzi dz i nie
mo e by  adaptowane na inne obiekty.

- Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora
opracowania.

15.0   BHP przy wykonywaniu robót.

15.1 BHP przy robotach rozbiórkowych.

W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych
okre lone zosta y w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci
publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i
okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie
poinformowa  robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa
kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu,
mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub
innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo
zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w
zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i
objazdy) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w
ich zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie
ostro nie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y
stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).



21

Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki oraz elementy stalowe wywozi
sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych robotników.

Opracowa  :


