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WIADCZENIE

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

Ja ni ej podpisana Anna Markiewicz
( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj ca si dowódem osobistym AHU797897
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    KUP/0005/POOK/12

zamieszka a ul. Wi lana 9/29;    86-300 Grudzi dz

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

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Józefa W odka 5 w Grudzi dzu w imieniu której dzia a
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami Sp. z o.o. w Grudzi dzu ul.

Mickiewicza 23
…………………………………………………………………

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotycz cy:

remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa W odka 5, 86-300 Grudzi dz,
dzia ka nr 55 obr. 55

…………………………………………………………………
( 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 am 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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Cz  opisowa informacji

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu balkonów na elewacji frontowej oraz od
podwórza oraz napraw  i uzupe nienie tynków w cz ci balkonowej.

Roboty do wykonania :
 roboty rozbiórkowe,
 wymiana cz ciowa istniej cych belek stropowych,
 wykonanie p yt balkonowych,
 roboty murarskie,
 wykonanie izolacji wodoszczelnej,
 wykonanie elementów zewn trznych (balustrady, posadzka balkonu)
 odtworzenie istniej cych zdobie  architektonicznych
 wykonanie pow ok malarskich,
 roboty porz dkowe.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje si  w centrum Grudzi dza, w bliskim s siedztwie

zabudowy mieszkaniowej. Na terenie dzia ki budowlanej, na której znajduje si
przedmiotowy budynek, znajduj  si  elementy zagospodarowania terenu takie jak
chodniki, doj cia do budynku. Elementy te nie wp ywaj  na realizacj  robót
budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, 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 robót czas wykonywania

pracy
3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania

pracy
4 Obra enia cia a na skutek kontakty z

ostrymi przedmiotami
cz ste teren robót Czas wykonywania

pracy
5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania

pracy
6 Ha as sporadyczny teren robót Czas wykonywania

pracy
7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania

pracy
8 Osoby niepowo ane w miejscy pracy sta e teren robót Czas wykonywania

pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
 Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia

stanowiskowego pracowników polegaj cego na omówienia zakresu prac oraz wynikaj cych
z nich zagro . Wszystkie przeprowadzane instrukta e i szkolenia powinny by
udokumentowane na pi mie przez prowadz cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania ca ego zamierzenia budowlanego powinny by
przeprowadzone:

 instrukta  ogólny przed przyst pieniem do robót budowlanych na placu budowy.
 instrukta  stanowiskowy przed przyst pieniem do robót stwarzaj cych zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
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Sprawdzi  nale y równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w
trakcie robót, a tak e sprawno  ich systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników
przeciwpora eniowych).

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

6.1 rodki organizacyjne
 wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
 prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie

przygotowanie zawodowe bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych
prac

 dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy,
 realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi

bezpiecze stwo pracowników
 zachowanie porz dku na placu i budowy
 ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót

6.2 rodki techniczne
 odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
 wyposa enie placu budowy w sprz t p-po   oraz rodki ochrony osobistej i apteczki

pierwszej pomocy,
 odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych,
 stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci
 monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby

posiadaj ce wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i
eksploatacj )
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OPIS TECHNICZNY
remontu balkonów na elewacji frontowej oraz od podwórza budynku mieszkalnego przy

ul.Józefa W odka 5, 86-300 Grudzi dz, dzia ka nr 53 obr. 51

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy.
Istnieje mo liwo c zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia,

 parametry techniczne stosowanych materia ów b  analogiczne do materia ów
zaproponowanych.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej,
aby zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie
zdobytych informacji dokona  wyceny zakresu robót.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w
przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót
budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian
bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta.
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1.0 Inwestor.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa W odka 5 w Grudzi dzu w imieniu której dzia a
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami sp. z o.o. w Grudzi dzu ul.
Mickiewicza 23

2.0 Jednostka projektowa.
PSBUD mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Jana III Sobieskiego 8/59 w Grudzi dzu

3.0 Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest w Grudzi dzu przy ul. Józefa W odka 5, w rejonie
skoncentrowanej zabudowy miejskiej na dzia ce nr 53 obr b 51.

4.0 Podstawa projektowania.
- Umowa nr 236/ZPI/2/2199//407/1737/12.
- 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 z pó niejszymi
zmianami
- Inwentaryzacja obiektu.

5.0 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu
balkonów wspornikowych. S  to 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.

6.0 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce nr 53 obr. 51 w Grudzi dzu. Zarz dc
nieruchomo ci jest Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul.
Mickiewicza 23, 86 – 300 Grudzi dz.

7.0 Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Budynek podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Grudzi dzu.

8.0 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania 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 Opis techniczny budynku.
Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : ul. Józefa W odka 5
Zarz dca : Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami w

Grudzi dzu
Rodzaj zabudowy : zabudowa zwarta

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wykonany w technologii tradycyjnej. P yty balkonowe w
ym stanie technicznym wraz z balustradami zostan  rozebrane. Z muru wystaj  belki

stalowe. Wysi g belek balkonowych od strony podwórza ok. 1,28 m, od strony frontowej
belki balkonowe o wysi gu ok. 1,95 m oparte na cianach oraz z przewieszeniem na
podci gu.
Stan techniczny balkonów jest z y, nale y je rozebra  i wykona  nowe. Projektuje si
wykonanie nowych balkonów na wzór istniej cych. Projektuje si  odci cie skorodowanych
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belek na wej ciu w mur i po czenie nowych belek z pozosta ymi za pomoc  nak adek
obustronnych z blachy gr. 8 i 6 mm. Przed pracami rozbiórkowymi balkonów na elewacji
frontowej, nale y dokona  pomiarów i odlewów istniej cych zdobie  architektonicznych
(przedstawionych jako szczegó y na rysunkach) w celu ich dok adnego odtworzenia.

Przed przyst pieniem do wykonania odbudowy balkonów po odci ciu belek
balkonowych, nale y wykona  ogl dziny ciany zewn trznej w celu sprawdzenia jej
stanu technicznego oraz oceni  stan belek balkonowych pozostaj cych w murze. W
przypadku w tpliwo ci co do stanu oraz mo liwo ci zastosowania czenia nale y
skontaktowa  si  z projektantem.
W przypadku z ego stanu belek stalowych zlokalizowanych w murze oraz w cz ci
mieszkaniowej mo e zaj  konieczno  wymiany ca ciowej belek.

Ogólny opis konstrukcji budynku.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. ciany zewn trzne i wewn trzne z ceg y
pe nej gr. 38 cm. Stropy drewniane ze lepym pu apem, podsufitk  i tynkiem. Stan
techniczny budynku jest z y. Na elewacji frontowej widoczne liczne sp kania muru oraz
odspojenia tynków i cz ci muru. Stan elewacji w cz ci pasa rynnowego wskazuje na
nieszczelno ci lub ca kowity brak izolacji. Nieszczelno ci w izolacji widoczne s  równie  na

ytach balkonowych. Przed przyst pieniem do wykonania remontu balkonów
nale oby wykona  wzmocnienia sp ka cian, naprawy izolacji oraz remont
istniej cych wykuszy wg odr bnego opracowania.

10.0 Opis balkonu przed rozbiórk .

10.1 P yta balkonowa – typu Kleina, stan techniczny p yty jest z y, wyst puj  liczne
odspojenia tynku, belki stalowe balkonu wykazuj  si  skorodowaniem oraz zawilgoceniami
spowodowanymi brakiem izolacji i obróbek blacharskich.

Balkon elewacji frontowej.
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Balkon od podwórza.

10.2 Balustrada –
 elewacja frontowa: murowana z ceg y, widoczne sp kania i odspojenia muru

balustrady.

 elewacja od podwórza: stalowa z k towników 35x35x6 oraz pretów Ø8 o wysoko ci
h=100 cm, nie spe niaj cej dzisiejszych
przepisów, do demonta u oraz wykonanie
wykonanie nowej.

10.3 Belki stalowe
Konstrukcj  no  p yty balkonowej stanowi  belki
stalowe w rozstawie co ok. 1,23 m. Belki zakotwione s
w murze i mocowane do drewnianych  belek
stropowych. Belki silnie skorodowane w cz ci
zewn trznej, nale y je podda  wymianie.
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11.0 Remont balkonów.

11.1. ELEWACJA FRONTOWA
11.1.1. Belka stalowa.
W niniejszym opracowaniu przewiduje si  wyci cie skorodowanych belek stalowych w odleg ci 75
mm od lica muru oraz po czenie nowych belek I120 z pozosta ymi za pomoc  nak adek obustronnych
z blachy gr. 8 i 6 mm.

11.1.2. Belka stalowa.
W niniejszym opracowaniu przewiduje si  wymian  belek stalowych podci gu na nowe 3xI200

czonych przy pomocy sworzni M10 w rozstawie 400 mm, oraz blach 8mm do em i góra
przyspawanych do elementów spoin  4 w rozstawie 500mm. W strefie przypodporowej nale y (jak w
chwili obecnej) dodatkowo zastosowa  wzmocnienia w postaci trzech I120 czonych blach  8 mm. W
miejscu oparcia podci gu na murze nale y wykona  podlewk  z betonu C16/20 gr. min. 20 cm. Do
projektowanych belek stalowych nale y dospawa  dodatkowe pr ty Ø 6 odgi te w kierunku p yty,
celem zwi kszenia przyczepno ci p yty elbetowej do belki stalowej. Nale y zastosowa  6 szt. w
rozstawie 20 cm na ka  ze stron belki.
Uwaga: Przed rozpocz ciem prac rozbiórkowych dotycz cych istniej cych podci gów nale y wykona
stemplowanie istniej cego podci gu ponad ostatni  kondygnacj . Niedopuszczalne jest stawianie
stemplowania tylko na balkonie znajduj cym si  na ni szej kondygnacji, nale y zej  do poziomu
terenu przy budynku.
11.1.3. Strop i ciany balkonu na ostatniej kondygnacji.
Na podci gu ostatniej kondygnacji nale y sku  istniej cy tynk, oczy ci  istniej ce belki podci gu,
na  na nie siatk  np. Ledóchowskiego oraz wykona  warstwy tynku zgodne z podanymi w punkcie
12.7.

ciany i sufit loggi:
 usuni cie z elewacji niepotrzebnych elementów metalowych, haków, pr tów itp
 odbicie odparzonych i lu nych tynków.
 usuni cie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich
 oczyszczenie powierzchni tynków z uszcz cej si  farby
 uzupe nienie warstw tynku zgodne z podanymi w punkcie 12.7.
 scalenie faktury powierzchni nowo po onego tynku z istniej cym
 pomalowanie tynków elewacji w kolorach jak na rysunku kolorystyki
 na enie silikatowego preparatu gruntuj cego ATLAS Z OTY WIEK S-01
 wykonanie pow ok malarskich elewacyjn  farb  silikatow  ATLAS Z OTY WIEK S-02

11.1.4. P yta elbetowa.
Pomi dzy belkami stalowymi nale y wykona  p yty elbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20
zbrojon  pr tami ze stali A-III 34GS R = 350 MPa. Grubo  p yty h = 12 cm. W miejscu oparcia p yty
na murze nale y wykona  bruzd  na projektowan  p yt  oraz podlewk  z betonu C16/20 gr. min. 20
cm. W miejscu czenia z belk  wykusza do belki stalowej nale y dospawa  dodatkowe pr ty Ø 6
odgi te w kierunku p yty, celem zwi kszenia przyczepno ci p yty elbetowej do belki stalowej. Nale y
zastosowa  6 szt. w rozstawie 20 cm.
Podczas monta u pr tów zbrojenia nale y zwróci  uwag , aby zachowa  w ciw  otulin  pr tów. W
tym celu nale y zastosowa  kr ki dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by  mniejsza ni  25
mm. Do zbrojenia nale y u ywa  stali ebrowej bez rdzy i zanieczyszcze . Po czenie
poszczególnych pr tów za pomoc  drutu wi za kowego mi kkiego Ø 3.
11.1.5. Belka W1.
Pod belkami stalowymi balkonu w licu ciany zewn trznej budynku zaprojektowano belk elbetow
15 x 25 cm z betonu C16/20 zbrojon  pr tami ze stali A – III 34GS R = 310 MPa.
11.1.6. Posadzka balkonowa.
Posadzka o grubo ci 4,0 cm wylewana na mokro z betonu C16/20. Posadzk  nale y dodatkowo
zazbroi  w górnej warstwie siatk  z w ókna szklanego oraz oddylatowa  od ciany budynku kitem
plastycznym. Posadzk  nale y wykona  ze spadkiem 0,5 % do odp ywu znajduj cego si  w p ycie
balkonowej.
11.1.7. Balustrada.
Balustrada pe na murowana z ceg y ceramicznej pe nej na grubo  po owy ceg y na zaprawie cem. –
wap. M5. Wierzchnia cz  balustrady wyko czona obróbk  blacharsk  z blachy tytanowo – cynkowej
ze spadkiem 1 % w kierunku zewn trznym. Balustrada zbrojona pr tami poziomymi 10 ze stali A-III
34GS w co drugiej spoinie. Pr ty nale y zakotwi  na g boko  300 mm w istniej cym murze
zewn trznym przy pomocy zaprawy iniekcyjnej FIS – V.
Wysoko  balustrady h = 1,10 m uzyskujemy poprzez wykonanie dodatkowej balustrady stalowej.
Pochwyt górny balustrady stalowej nale y wykona  z RO 42.4/3.2. S upki oraz
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doln  cz  balustrady zaprojektowano z RO 21.3/2.6. Zamocowanie s upków do balustrady
murowanej za pomoc  tarczy stalowej Ø100 i gr. 8 mm oraz kotew sworzniowych Zykon FZA
10x40 M6/10 o efektywnej g . kotwienia h=40mm. Nale y wykona  izolacj  w miejscu
przej cia kotew przez obróbk  blacharsk  np. ta  uszczelniaj  z zastosowaniem
uszczelniacza poliuretanowego (np. ta ma Ceresit CL 152 oraz uszczelniacz Ceresit CS 29).
Elementy stalowe balustrad malowane na kolor NCS S8000-N.

11.1.8. Izolacja.
Zaprojektowano izolacj  p yty za pomoc  papy asfaltowej podk adowej zgrzewalnej PYE
PV250 S5 gr. 4,8 mm otrzymywanej przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym
SBS impregnowanej asfaltem osnowy z w ókniny poliestrowej oraz folii polietylenowej gr. 0,2
mm o parametrach:

 opór dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m)
 wytrzyma  na rozci ganie:

wzd  135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
w poprzek 140 N/50mm (+/- 70 N/50mm)

 wyd enie:
wzd  470% (+/-200%)
w poprzek 680% (+/-200%)

 wodoszczelno  - spe nienie wymaga  przy 2kPa
 klasa reakcji na ogie  - F

11.2. ELEWACJA OD PODWÓRZA
11.2.1. Belka stalowa.
W niniejszym opracowaniu przewiduje si  wyci cie skorodowanych belek stalowych w
odleg ci 75 mm od lica muru oraz po czenie nowych belek I180 z pozosta ymi za pomoc
nak adek obustronnych z blachy gr. 8 i 6 mm. Do projektowanych belek stalowych nale y
dospawa  dodatkowe pr ty Ø 6 odgi te w kierunku p yty, celem zwi kszenia przyczepno ci

yty elbetowej do belki stalowej. Nale y zastosowa  6 szt. w rozstawie 20 cm na ka  ze
stron belki.

11.2.2. P yta elbetowa.
Zaprojektowano p yt elbetow  wylewan  na mokro z betonu C16/20 zbrojon  pr tami ze
stali A-III 34GS R = 350 MPa. Grubo  p yty h = 12 cm. Podczas monta u pr tów zbrojenia
nale y zwróci  uwag , aby zachowa  w ciw  otulin  pr tów. W tym celu nale y
zastosowa  kr ki dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by  mniejsza ni  25 mm. Do
zbrojenia nale y u ywa  stali ebrowej bez rdzy i zanieczyszcze . Po czenie
poszczególnych pr tów za pomoc  drutu wi za kowego mi kkiego Ø 3. Do projektowanych
belek stalowych nale y dospawa  dodatkowe pr ty Ø 6 odgi te w kierunku p yty, celem
zwi kszenia przyczepno ci p yty elbetowej do belki stalowej. Nale y zastosowa  6 szt. w
rozstawie 20 cm na ka  ze stron belki.
Podczas monta u pr tów zbrojenia nale y zwróci  uwag , aby zachowa  w ciw  otulin
pr tów. W tym celu nale y zastosowa  kr ki dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by
mniejsza ni  25 mm. Do zbrojenia nale y u ywa  stali ebrowej bez rdzy i zanieczyszcze .
Po czenie poszczególnych pr tów za pomoc  drutu wi za kowego mi kkiego Ø 3.

11.2.3. Belka W2.
Pod belkami stalowymi balkonu w licu ciany zewn trznej budynku zaprojektowano belk
elbetow  20 x 30 cm z betonu C16/20 zbrojon  pr tami ze stali A – III 34GS R = 310 MPa.

11.2.4. Posadzka balkonowa.
Posadzka o grubo ci 4,0 cm wylewana na mokro z betonu C16/20. Posadzk  nale y
dodatkowo zazbroi  w górnej warstwie siatk  z w ókna szklanego oraz oddylatowa  od
ciany budynku kitem plastycznym. Posadzk  nale y wykona  ze spadkiem 0,5 % w

kierunku zewn trznym.
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11.2.5. Balustrada.
Balustrada wykonana z p askowników 80x5 mocowana do ciany przy pomocy kotew
sworzniowych Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej g . kotwienia h=40mm oraz przy
pomocy spawania do belek stalowych a tak e do p yty elbetowej. Tralki wykonane z pr tów
Ø16 roz onych w rozstawie maksymalnym 12 cm.  Balustrada malowana na kolor wg NCS
S8000 – N.

11.2.6. Izolacja.
Zaprojektowano izolacj  p yty za pomoc  papy asfaltowej podk adowej zgrzewalnej PYE
PV250 S5 gr. 4,8 mm otrzymywanej przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym
SBS impregnowanej asfaltem osnowy z w ókniny poliestrowej oraz folii polietylenowej gr. 0,2
mm o parametrach:

 opór dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m)
 wytrzyma  na rozci ganie:

wzd  135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
w poprzek 140 N/50mm (+/- 70 N/50mm)

 wyd enie:
wzd  470% (+/-200%)
w poprzek 680% (+/-200%)

 wodoszczelno  - spe nienie wymaga  przy 2kPa
 klasa reakcji na ogie  - F

12.0 Technologia wykonania robót

12.1 Roboty rozbiórkowe.
Podczas rozbiórki nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki BHP

w tym zakresie. Powierzchni  terenu nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem spadaj cych
od amków zaprawy oraz cegie . Zrzucanie cegie  lub innych elementów na nawierzchni
stropu jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka nale y dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem
sta ym i adne pojazdy na tym terenie nie b   parkowane.  Przed przyst pieniem do robót
rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren od strony podwórza (wej cia do budynku). Na tak
przygotowanym terenie przy wje dzie wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz    UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
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.
Rozbiórk  balkonów i balustrad nale y rozpocz  od najwy ej po onego balkonu i
wykonywa  kolejno wed ug podanych technologii :

Balustrada
demonta  balustrady sposobem r cznym z rusztowa ,

yta balkonu – wykonana jako ceglana – typu Kleina
 rozbiórka posadzki ceglanej wykonywana sposobem r cznym z rusztowa ,
 rozbiórka konstrukcji p yt typu Kleina wykonywana sposobem r cznym z rusztowa ,
 odci cie palnikiem r cznym cz ci belek balkonowych.
 rozbiórka d wigarów stalowych d wigiem, po uprzednim „odpaleniu” ich na

podporach

12.2 Wykonanie belek W1, W2
Belki nale y wykona  po dokonaniu rozbiórki p yt balkonowych w nast puj cy sposób:

 podstemplowa  stropy,
 sku  istniej cy tynk na cianach,
 wyku  bruzdy o wymiarach  15 x 25 cm,
 powierzchni  oczy ci  z zanieczyszcze  i resztek zaprawy,
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 ca  zwil  wod ,
 wykona  zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
 bruzd  zadeskowa  do wysoko ci 20 cm i zabetonowa
 pozosta  przestrze  wype ni  g st  zapraw  cementow  TEN-10.

Rozbiórk  balkonów nale y wykonywa  od najwy szej kondygnacji.

12.3 Zbrojenie i betonowanie p yty
Podczas monta u pr tów zbrojenia nale y zwróci  uwag  na zachowanie w ciwej

otuliny pr tów. Otulina zbrojenia nie powinna by  mniejsza ni  25 mm a uzyskuje si  to przez
zastosowanie kr ków dystansowych.

Przed przyst pieniem do betonowania nale y wykona  deskowanie oraz zamocowa
siatk  Ledóchowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nale y u  desek
sosnowych gr. 38 mm klasy II. Deskowanie nale y tak wykona , aby mo liwe by o
obetonowanie dolnych stopek belek stalowych. W tym celu pomi dzy deskowaniem a doln
stopk  belki nale y za  podk adki drewniane gr. 20 mm. P yty grubo ci 12 cm wykona  z
betonu C16/20 i zag ci  r cznie. Po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci  0,75 RG
mo na przyst pi  do wykonania izolacji wodoszczelnej.

12.4 Izolacja balkonu z papy termozgrzewalnej.
Izolacja balkonu powinna by  tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpiecza a w

sposób trwa y po one przed opadami atmosferycznymi, a uk ad warstw izolacyjnych
balkonu powinien zapewni  odpowiedni  odporno  izolacyjn  przed przenikaniem wody.
Spadek balkonu nie powinien by  mniejszy od 1 %. Uformowanie spadku powinno by
zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy spadkowej. Pod e pod izolacj
wodochronn  powinno mie  dostateczn  sztywno  i wytrzyma  na nacisk, powierzchnia
pod a powinna by  równa, bez rys i ostrych wyst pów, które mog yby spowodowa
przebicie warstwy izolacyjnej, pod e powinno by  suche, czyste i niepyl ce. Naro a
powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni  3,00 cm
lub sfazowane pod k tem 450 na szeroko  i wysoko  5,00 cm od kraw dzi. Przed
przyst pieniem do wykonania izolacji nale y zamontowa  wszystkie elementy przechodz ce
przez izolacj . Powierzchnia pod a pod izolacj  z folii, z tworzyw sztucznych powinna by
zatarta na g adko.

W projekcie przyj to nast puj ce warstwy :
 posadzka wylewana na mokro z betonu C16/20 gr. 4,00 cm zbrojona siatk   z w ókna

szklanego
 papa termozgrzewalna PYE PV250 S5 gr. 4,8 mm
 warstwa spadkowa z betonu C10/15 gr. 3,00 cm /2,00 cm
 styropian twardy  EPS 100 – 038 gr. 6 cm
 folia polietylenowa gr. 0,2 mm
 p yta elbetowa z betonu C16/20 gr. 12,00 cm
 obrzutka renowacyjna
 tynk renowacyjny
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nale y
pami ta  o :

 sprawdzeniu poziomu osadzenia wpustów, wielko ci spadków i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowa  roz enie poszczególnych pasów papy na powierzchni.

 prowadzeniu prac w temperaturze nie ni szej ni  +5°C
 nie prowadzeniu prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia,

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
 rozpocz ciu prac izolacyjnych od osadzenia wszystkich elementów wystaj cych z

powierzchni balkonu, a tak e od wst pnego wykonania obróbek z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podk adowej.

 wykonywaniu zak adów papy zgodnie z kierunkiem sp ywu wody i zgodnie z
kierunkiem najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów. Zak ady nale y wykonywa
ze szczególn  staranno ci  . Po u eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale y
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sprawdzi  prawid owo  wykonania zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei .

 Wywini ciu warstwy izolacyjnej na cz ci pionowe (balkonów z balustrad
murowan ) wystaj ce ponad nawierzchni  balkonu do wysoko ci nie mniejszej ni  20
cm powy ej  powierzchni posadzki balkonu. W za amaniu (naro niku) izolacje nale y
dodatkowo wzmocni , papy termozgrzewalnej. Wywini  na powierzchni ciany lub

upa izolacj  pionow  nale y dodatkowo umocowa  mechanicznie i zabezpieczy  j
przed zsuwaniem.

12.5 Wykonanie obróbek blacharskich.
Obróbki blacharskie nale y wy  z blachy cynkowo - tytanowej  gr. 0,60 mm,
niemalowanej, niepowlekanej. Nale y rozebra  istniej ce rury spustowe na elewacji
frontowej i wykona  nowe Ø120 z blachy cynkowo - tytanowej  gr. 0,60 mm, niemalowanej,
niepowlekanej.
12.6 Odprowadzenie wody z p yty balkonowej.

Odprowadzenie wody z p yt balkonowych z balustradami murowanymi – rur  spustow  Ø80
do zbiorczej rury spustowej, z balkonów z balustrad  stalow  w kierunku zewn trznym.
12.7 Wykonanie tynków i odtworzenie zdobie  balkonu.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyko czenie p yty balkonów w systemie Atlas
oty Wiek (mo liwe jest zastosowanie materia ów innych producentów, o takich samych lub

lepszych parametrach po zyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków)
Istniej ce elementy dekoracyjne przy balustradzie murowanej nale y bezwzgl dnie
odtworzy  przy pomocy odlewów. Nale y przed rozbiórk  istniej cych balkonów wykona
szablony wed ug których mo liwe b dzie wykonanie wiernej kopii istniej cych elementów.
Kolejno  wykonania prac naprawczych elewacji.

 wykonanie obrzutki renowacyjnej ATLAS Z OTY WIEK TRO gr. 5 mm
 wykonanie tynku renowacyjnego ATLAS Z OTY WIEK TR gr. 25 mm

Obrzutka renowacyjna ATLAS Z OTY WIEK TRO
Obrzutka renowacyjna stanowi warstw  szczepn  pomi dzy pod em  a w ciw  warstw  tynku
renowacyjnego.

ciany oczy ci  z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i s abo przylegaj cych fragmentów muru.
Obrzutk  nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ok. 5 mm, tworz c a urow  warstw ,
pokrywaj  maksymalnie 50 % powierzchni pod a. Uzyskanej powierzchni nie nale y wyrównywa
ani zaciera . Po jej stwardnieniu, po oko o 24 godzinach mo na przyst pi  do nak adania w ciwej
warstwy tynku renowacyjnego ATLAS Z OTY WIEK TR.
Tynk renowacyjny ATLAS Z OTY WIEK TR
Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS Z OTY WIEK TRO, czyli po oko o 24 godzinach,
mo na przyst pi  donak adania w ciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS Z OTY WIEK TR.
Tynk nanosi si  równomiern  warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia
warstw  obrzutki. Nadmiar materia u ci ga  za pomoc aty. Nale y zadba  o zachowanie grubo ci
warstwy minimum 10 mm, która zagwarantuje skuteczno  tynku renowacyjnego. Maksymalna
grubo  jednej warstwy: 40 mm. Tynk nale y lekko zaciera , ale bez filcowania powierzchni. Tynki
nale y chroni  przed zbyt szybkim wysychaniem. W Projekcie przyj to grubo  warstwy 25mm
Gzymsy i elementy ozdobne, zaprawa do odlewów i rdzeni profili ci gnionych, lekka Atlas Z oty Wiek
ZMP
Wykonywanie odlewów.
Zaprawa umo liwia wykonanie elementów o du ych gabarytach przy jednoczesnym zachowaniu ich
niewielkiej masy. Gotowe elementy s  lekkie i atwe do zamontowania. Zaprawa w kolorze starej bieli,
wodoodporna i mrozoodporna. Przed na eniem zaprawy nale y oczy ci  pod e z kurzu, brudu,
wykwitów i innych zanieczyszcze . S abo zwi zane fragmenty nale y odku , a cz ci lu ne lub
osypliwe usun . Przygotowan  zapraw  ostro nie i wolno wype nia si  uprzednio przygotowane i
odpowiednio zabezpieczone rodkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementów
mo na przeprowadzi  po oko o 24 godzinach. Powierzchnia uzyskanego odlewu jest bardzo g adka.
Elementy  przyklei  nale y za pomoc  dedykowanych klejów (zapraw) s cych do mocowania
odlewów, zgodnie z wytycznymi producenta. Dodatkowo nale y elementy osadzi  przy pomocy kotew
lub szpilek ze stali nierdzewnej, rozmieszczanych podczas wznoszenia balustrady murowanej lub w
istniej cym murze. Przy odtwarzaniu elementów szczegó u A oraz I nale y wykonywa  odlewy nie

sze ni  0,8m, nast pnie zamocowa  je na balustradzie balkonowej. Powsta e cznia wype ni
przy pomocy zaprawy Atlas Z oty Wiek ZMP
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Wykonywanie rdzenia profilu ci gnionego.
W zale no ci od wymaganej grubo ci wykonywanego rdzenia, przygotowan  zapraw  nak ada si  w
jednej lub kilku warstwach, a nast pnie przeci ga wykrój w sposób ci y. Powierzchnia rdzenia po
przej ciu profilu jest chropowata. Gzymsy nale y wzmocni  siatk   zbroj . Poszczególne pasma
siatki uk ada  pionowo lub poziomo z zak adem szeroko ci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, siatki bez oklejenia. Rozformowanie  form mo liwe
jest po ok. 24 godzinach. Przed pokryciem powierzchni rdzenia warstw  wyka czaj  ATLAS Z OTY
WIEK SM, powierzchnia rdzenia powinna by  odpowiednio zwi zana.

Szpachla do powlekania profili Atlas Z oty Wiek SM
Oczyszczone pod e przed na eniem mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS Z OTY WIEK SM
powinno by  wilgotne, ale nie mokre. Je eli istnieje potrzeba redukcji ch onno ci pod a, nale y
zastosowa  preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300. Zapraw  nak ada  na pod e warstw
o równomiernej grubo ci, a nast pnie formowa  za pomoc  profilu wykroju w sposób ci y. Czas
otwartej pracy (pomi dzy naci gni ciem zaprawy a przeci gni ciem wykroju) dostosowa  do
ch onno ci pod a, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupe niania
ubytków nale y najpierw wype nia  wi ksze ubytki. wie o na on  warstw  zaprawy nale y chroni
przed zbyt szybkim wysychaniem.

12.8 Pow oki malarskie na balkonach.
 na enie silikatowego preparatu gruntuj cego ATLAS Z OTY WIEK S-01
 wykonanie pow ok malarskich elewacyjn  farb  silikatow  ATLAS Z OTY WIEK S-02

Silikatowy preparat gruntuj cy ATLAS Z OTY WIEK S-01
Pod e pod preparat gruntuj cy powinno by  suche i stabilne, oczyszczone z warstw mog cych
os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie
i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a oraz pow oki wykonane z farb dyspersyjnych nale y
dok adnie usun .
Preparat nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  wa ka lub p dzla. Na pod ach bardzo
ch onnych gruntowanie powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu
nale y nanie  po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu ATLAS Z OTY
WIEK S-01 wynosi ok. 30 min, zale nie od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej
powietrza. Gruntowanie pod a pod malowanie farb  silikatow  nale y wykona  min. 4 godziny
wcze niej.
Uwaga! Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy znajduj ce si  w
pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby silikatowej s  po
wyschni ciu trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.

Silikatowa farba elewacyjna ATLAS Z OTY WIEK S-02 –kolorystyka zgodna z rysunkiem.
Pod e pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by  suche i no ne oraz
oczyszczone z zabrudze  mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku
oraz t uszczów. Stare, s abej jako ci pow oki malarskie i inne warstwy o problematycznej
przyczepno ci nale y usun .
Farb  nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  p dzla, wa ka lub metod  natryskow . Farb
nanosi  dwukrotnie. Drug  warstw  nanosi  po wyschni ciu pierwszej. Nanoszenie farby nale y
prowadzi  w sposób ci y, metod  „mokre na mokre”, unikaj c przerw i nie dopuszczaj c do
malowania ju  cz ciowo wyschni tej farby. Czas wysychania pow oki wynosi ok. 2 do 6 godzin,
zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, na liniach gzymsów,
pilastrów lub innych podzia ów architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie
wysychania farby, malowan  powierzchni  nale y chroni  przed bezpo rednim nas onecznieniem,
dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca si  stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniach.
Uwaga! Aby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych
odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy
znajduj ce si  w pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby
silikatowej s  po wyschni ciu bardzo trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.
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12.9 Pow oki malarskie balustrad stalowych.
Górn  cz  balustrad stanowi konstrukcja pr towa z ona z rur okr ych  metalowych
oraz pr tów. Z balustrad stalowych nale y w pierwszej kolejno ci usun  rdz  i zgorzeliny
przy pomocy obróbki strumieniowo- ciernej. Bardzo istotne jest, by wszelkie wady szwów
spawalniczych, rozwarstwienia, ostre kraw dzie ujawniaj ce si  podczas obróbki
strumieniowo- ciernej zosta y usuni te, gdy  na ostrych kraw dziach warstwa farby nak ada
si  cieniej, co w konsekwencji powoduje, e nak adana pow oka jest cie sza, a to z kolei
skraca czas ochrony. Odpryski spawalnicze z kolei uniemo liwiaj  na enie równomiernej
pow oki, ponadto cz sto s  s abo przyczepne do pod a, co jest cz st  przyczyn
przedwczesnego pojawiania si  wad pow ok. Nale y równie  usun  wszystkie
rozpuszczalne sole, zanieczyszczenia t uszczowe, pozosta ci po mechanicznej obróbce
powierzchni. Umy  powierzchni  rozpuszczalnikami i staranne wytrze  do sucha. Niedba e
wykonanie tej czynno ci mo e spowodowa , e zanieczyszczenia zostan  rozprowadzone
na wi ksz  powierzchni  i w tych miejscach adna pow oka nie b dzie mia a trwa ej
przyczepno ci. Przed aplikacj  nale y bezwzgl dnie odpyli  powierzchni  za pomoc
odkurzaczy przemys owych, spr onego powietrza, itp.
Nast pnie powierzchnie konstrukcji balustradowej stalowej nale y pomalowa  farba miniow
oraz dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi (zgodnie z technologi  wybranego producenta
farb) w kolorze NCS S 8000-N.

14.0. Wytyczne 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 balkonów przy ul. Józefa W odka 5
w Grudzi dzu i nie mo e by  adaptowane na inne balkony.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora
opracowania.
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Obliczenia statyczne

1. Zbrojenie p yty balkonowej IV Poz. 1.

Zestawienie obci  roz onych [kN/m2]:
Lp. Opis obci enia Obc.char. f kd Obc.obl.
1. Beton zwyk y na kruszywie kamiennym,

niezbrojony, niezag szczony grub. 4 cm
[23,0kN/m3·0,04m]

0,92 1,30  -- 1,20

2. Lepik, papa grub. 0,5 cm  [11,0kN/m3·0,005m] 0,06 1,30  -- 0,08
3. Beton zwyk y na kruszywie kamiennym,

niezbrojony, niezag szczony grub. 3 cm
[23,0kN/m3·0,03m]

0,69 1,30  -- 0,90

4. Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5. Lepik, papa grub. 0,5 cm  [11,0kN/m3·0,005m] 0,06 1,30  -- 0,08
6. Obci enie zmienne (balkony, galerie i loggie

wspornikowe)   [5,0kN/m2]
5,00 1,30 0,80 6,50

7. Obci enie niegiem po aci dachu
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt ni szy ni
otaczaj cy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wy szymi -> Qk = 1,200
kN/m2, nachylenie po aci 1,0 st. -> C1=0,8)
[1,152kN/m2]

1,15 1,50 0,00 1,73

8. yta elbetowa grub.12 cm 3,00 1,10  -- 3,30
9. Warstwa cementowo-wapienna na siatce

metalowej grub. 1,5 cm  [22,0kN/m3·0,015m]
0,33 1,30  -- 0,43

: 11,24 1,27 14,24
Schemat statyczny p yty:

A Bleff = 1,10

qo = 14,24

Rozpi to  obliczeniowa p yty leff = 1,10 m
Wyniki oblicze  statycznych:
Moment prz owy obliczeniowy   MSd = 2,15 kNm/m
Moment prz owy charakterystyczny   MSk = 1,70 kNm/m
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y   MSk,lt = 1,37 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 7,83 kN/m

Dane materia owe :
Grubo  p yty 12,0 cm
Klasa betonu C16/20 (B20)   fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ci ar obj to ciowy betonu  = 25 kN/m3

Wilgotno rodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci enia 28 dni
Wspó czynnik pe zania (obliczono)  = 3,37
Stal zbrojeniowa g ówna A-III (34GS)   fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa
Pr ty rozdzielcze 6 co max. 25,0 cm, stal A-I (St3SX-b)
Otulenie zbrojenia prz owego cnom = 25 mm

Za enia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwa a
Graniczna szeroko  rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi cie alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Prz o:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,18 cm2/mb.  Przyj to 8 co 14,0 cm o As = 3,59
cm2/mb   (  = 0,39%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 2,15 kNm/mb  <  MRd = 10,70 kNm/mb     (20,1%)
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Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,17 mm  <  alim = 5,50 mm     (3,1%)
Podpora:
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 7,83 kN/mb    <    VRd1 = 53,27 kN/mb     (14,7%)

2. Belka stalowa Poz.2.

OBCI ENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie):

go=0,24 kN/mb

1,46

0,
35

A

15
,6

6

15
,6

6

WYKRESY SI  WEWN TRZNYCH
Momenty zginaj ce [kNm]:

0 1 A

17
,4

3

23
,5

6

-17,43

ZA ENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
 - obci enie przy one w rodku ci ko ci belki;
 - obci enie dzia a w dó ;
 - brak st  bocznych na d ugo ci prz se  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,  J  = 5850 cm6,  J  = 10,4 cm4,  Wx = 161 cm3

Stal: St3

No no ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   ( p = 1,080) MR = 37,37 kNm
- cinanie:  klasa przekroju 1 VR = 154,88 kN

No no  na zginanie
Przekrój z = 1,46 m
Wspó czynnik zwichrzenia L = 0,951
Moment maksymalny  Mmax = -17,43 kNm
(52)       Mmax / ( L·MR) = 0,490  <  1

No no  na cinanie
Przekrój z = 1,46 m
Maksymalna si a poprzeczna Vmax = -23,56 kN
(53)       Vmax / VR = 0,152  <  1

No no  na zginanie ze cinaniem
Vmax = (-)23,56 kN   <   Vo = 0,6·VR = 92,93 kN    warunek niemiarodajny

Stan graniczny u ytkowania
Przekrój z = 0,00 m
Ugi cie maksymalne  fk,max = 2,74 mm
Ugi cie graniczne  fgr = 2·lo / 350 = 8,34 mm

fk,max = 2,74 mm  <   fgr = 8,34 mm     (32,9%)
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3. Zbrojenie p yty balkonowej I, II, III Poz.3

Zestawienie obci  roz onych [kN/m2]:
Lp. Opis obci enia Obc.char. f kd Obc.obl.
1. Beton zwyk y na kruszywie kamiennym,

niezbrojony, niezag szczony grub. 4 cm
[23,0kN/m3·0,04m]

0,92 1,30  -- 1,20

2. Lepik, papa grub. 0,5 cm  [11,0kN/m3·0,005m] 0,06 1,30  -- 0,08
3. Beton zwyk y na kruszywie kamiennym,

niezbrojony, niezag szczony grub. 3 cm
[23,0kN/m3·0,03m]

0,69 1,30  -- 0,90

4. Lepik, papa grub. 0,5 cm  [11,0kN/m3·0,005m] 0,06 1,30  -- 0,08
5. Obci enie zmienne (balkony, galerie i loggie

wspornikowe)   [5,0kN/m2]
5,00 1,30 0,80 6,50

6. Maksymalne obci enie niegiem po aci dachu z
przegrod  lub attyk  wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5
(strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt ni szy ni
otaczaj cy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wy szymi -> Qk = 1,200
kN/m2, h = 0,7 m -> C2=1,167)  [1,680kN/m2]

1,68 1,50 0,00 2,52

7. yta elbetowa grub.12 cm 3,00 1,10  -- 3,30
8. Warstwa cementowo-wapienna na siatce

metalowej grub. 1,5 cm  [22,0kN/m3·0,015m]
0,33 1,30  -- 0,43

: 11,74 1,28 15,00

Schemat statyczny p yty:

A Bleff = 0,84

qo = 15,00

Rozpi to  obliczeniowa p yty leff = 0,84 m
Wyniki oblicze  statycznych:
Moment prz owy obliczeniowy   MSd = 1,32 kNm/m
Moment prz owy charakterystyczny   MSk = 1,04 kNm/m
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y   MSk,lt = 0,80 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 6,30 kN/m

Dane materia owe :
Grubo  p yty 12,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20)   fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ci ar obj to ciowy betonu  = 25 kN/m3

Wilgotno rodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci enia 28 dni
Wspó czynnik pe zania (obliczono)  = 3,37
Stal zbrojeniowa g ówna A-III (34GS)   fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa
Pr ty rozdzielcze 6 co max. 25,0 cm, stal A-I (St3SX-b)
Otulenie zbrojenia prz owego cnom = 25 mm
Za enia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwa a
Graniczna szeroko  rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi cie alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Prz o:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,18 cm2/mb.  Przyj to 8 co 14,0 cm o As = 3,59
cm2/mb   (  = 0,39%)
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 1,32 kNm/mb  <  MRd = 10,70 kNm/mb     (12,4%)
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,06 mm  <  alim = 4,20 mm     (1,4%)
Podpora:
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 6,30 kN/mb    <    VRd1 = 53,27 kN/mb     (11,8%)
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4. Belka stalowa Poz. 4.

Lp Opis obci enia Obc. char.
kN/m

f kd Obc. obl.
kN/m

1. Warstwa cementowo-wapienna na siatce
metalowej grub. 1,5 cm i szer.0,80 m
[22,0kN/m3·0,015m·0,80m]

0,26 1,30  -- 0,34

2. Ceg a budowlana wypalana z gliny, pe na grub. 20
cm i szer.0,80 m  [18,0kN/m3·0,20m·0,80m]

2,88 1,30  -- 3,74

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i
szer.0,80 m  [19,0kN/m3·0,015m·0,80m]

0,23 1,30  -- 0,30

: 3,37 1,30 -- 4,38
wspó czynnik obci enia dla ci aru w asnego belki f = 1,10

OBCI ENIA OBLICZENIOWE BELKI

go=0,12 kN/mb

1,06 1,05

4,
38

A B

12
,6

0

12
,6

0

WYKRESY SI  WEWN TRZNYCH
Momenty zginaj ce [kNm]:

0 1
A

39
,4

0

B

4,
03

8,
18

-11,57

4,03

-11,57

Si y poprzeczne [kN]:

0 1
A B-5,02

-0,64

21,54

-17,86

8,18

Ugi cia [mm]:

0 1
A B

8,43

-0,51

Reakcje podporowe: RA = 39,40 kN, RB = -8,18 kN, MB = 4,03 kNm

ZA ENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
 - obci enie przy one w rodku ci ko ci belki;
 - obci enie dzia a w dó ;
 - brak st  bocznych na d ugo ci prz se  belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekrój: I 120 Stal: St3
                  Av = 6,12 cm2,  m = 11,1 kg/m
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                  Jx = 328 cm4,  Jy = 21,5 cm4,  J  = 678 cm6,  J  = 2,92 cm4,  Wx = 54,7 cm3

No no ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   ( p = 1,081) MR = 12,72 kNm
- cinanie:  klasa przekroju 1 VR = 76,32 kN

Belka
No no  na zginanie

Przekrój z = 1,06 m
Wspó czynnik zwichrzenia L = 0,960
Moment maksymalny  Mmax = -11,57 kNm
(52)       Mmax / ( L·MR) = 0,948  <  1

No no  na cinanie
Przekrój z = 1,06 m
Maksymalna si a poprzeczna Vmax = 21,54 kN
(53)       Vmax / VR = 0,282  <  1

No no  na zginanie ze cinaniem
Vmax = (-)17,86 kN   <   Vo = 0,6·VR = 45,79 kN    warunek niemiarodajny

Stan graniczny u ytkowania
Przekrój z = 0,00 m
Ugi cie maksymalne  fk,max = 8,43 mm
Ugi cie graniczne  fgr = 2·lo / 250 = 8,48 mm

fk,max = 8,43 mm  <   fgr = 8,48 mm     (99,4%)

5. Belka stalowa - podci g Poz. 5.
PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "3 I 200"

Skala  1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materia :  2 St3S (X,Y,V,W)
------------------------------------------------------------------
.centr.osie bezw adn.[cm]:        Xc=     16,5      Yc=     10,0

                                                    alfa=     90,0
Momenty bezw adno ci  [cm4]:        Jx=   6420,0      Jy=   9999,0
Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0
.momenty bezw adn.  [cm4]:        Ix=   9999,0      Iy=   6420,0

Promienie bezw adno ci [cm]:        ix=     10,0      iy=      8,0
Wska niki wytrzyma .  [cm3]:        Wx=    606,0      Wy=    642,0
                                    Wx=   -606,0      Wy=   -642,0
Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=    100,5
Masa                 [kg/m]:                           m=     78,9
Moment bezw adn.dla zginania w p aszcz.uk . [cm4]:   Jzg=   6420,0
------------------------------------------------------------------
Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:
                     [deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]
------------------------------------------------------------------
 1  I 200              0    0,00   12,00    402,0      0,0    33,5
 2  I 200              0    0,00   -0,00     -0,0      0,0    33,5
 3  I 200              0   -0,00  -12,00   -402,0     -0,0    33,5
------------------------------------------------------------------

90,0
30,0

90,0
30,0

90,0 H=330,0

200,0

V=200,0x

X

Y y

1 2 3
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PRZEKRÓJ Nr: 2                           Nazwa: "cz  przypodporowa"

Skala  1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materia :  2 St3S (X,Y,V,W)
------------------------------------------------------------------
.centr.osie bezw adn.[cm]:        Xc=     17,5      Yc=     17,6

                                                    alfa=      0,1
Momenty bezw adno ci  [cm4]:        Jx=  24083,1      Jy=  18733,3
Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=     -6,8
.momenty bezw adn.  [cm4]:        Ix=  24083,1      Iy=  18733,3

Promienie bezw adno ci [cm]:        ix=     11,7      iy=     10,3
Wska niki wytrzyma .  [cm3]:        Wx=   1539,1      Wy=   1069,7
                                    Wx=  -1365,4      Wy=  -1069,7
Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=    176,7
Masa                 [kg/m]:                           m=    138,7
Moment bezw adn.dla zginania w p aszcz.uk . [cm4]:   Jzg=  24083,1
------------------------------------------------------------------
Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:
                     [deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]
------------------------------------------------------------------
 1  B 6x280            0    0,03   15,33    257,5      0,5    16,8
 2  I 120              0   -0,01  -11,02   -156,5     -0,1    14,2
 3  I 120              0  -13,01  -11,00   -156,3   -184,7    14,2
 4  I 120              0   12,99  -11,04   -156,7    184,5    14,2
 5  I 200              0  -13,00    5,01    168,0   -435,5    33,5
 6  I 200              0   13,00    4,98    166,8    435,5    33,5
 7  I 200              0    0,00    5,02    168,1      0,0    33,5
 8  B 6x280            0   -0,01  -17,32   -291,0     -0,2    16,8
------------------------------------------------------------------
PRZEKROJE PR TÓW:

PR TY UK ADU:
------------------------------------------------------------------
Pr t: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
------------------------------------------------------------------
  1   00    1   2     0,400    0,000   0,400  1,000   2 cz  przypodporowa

  2   00    2   3     3,100    0,000   3,100  1,000   1 3 I 200
  3   00    3   4     0,400    0,000   0,400  1,000   2 cz  przypodporowa
------------------------------------------------------------------

16,1
19,0

39,0
15,9

40,0
16,1

58,0
15,9

40,0
16,1

39,0
19,0

15,9

H=350,0

6,0

120,0

0 , 20 , 2

199,8

0 , 20 , 1

6,0

V=332,5

x X

y

1

23 4

5 67

8

1 2 3

0,400 3,100 0,400 H=3,900

2 1 2



27

OBCI ENIA:

OBCI ENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pr t:  Rodzaj:      K t:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  A  ""                            Sta e f= 1,00
  1    Skupione      0,0      39,400               0,28
  2    Skupione      0,0      39,400               0,68
  2    Skupione      0,0      39,400               1,48
  2    Skupione      0,0      39,400               2,28
  2    Skupione      0,0      39,400               3,08

Grupa:  B  ""                            Sta e f= 1,30
  1    Liniowe       0,0       2,880     2,880     0,00    0,40
  2    Liniowe       0,0       2,880     2,880     0,00    3,10
  3    Liniowe       0,0       2,880     2,880     0,00    0,40
------------------------------------------------------------------
==================================================================

      W  Y  N  I  K  I
 Teoria I-go rz du

Kombinatoryka obci
==================================================================
MOMENTY-OBWIEDNIE:

TN CE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SI Y PRZEKROJOWE - WARTO CI EKSTREMALNE: T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
Pr t: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obci :
------------------------------------------------------------------
  1   0,400    39,367*   69,784     0,000   AB
      0,000     0,000*  111,292     0,000   AB
      0,000      0,000   111,292*    0,000   AB
      0,000      0,000   111,292     0,000*  AB
      0,400     39,367    69,784     0,000*  AB
      0,000      0,000   111,292     0,000*  AB
      0,400     39,367    69,784     0,000*  AB

  2   1,480   106,077*   23,559     0,000   AB

1 2 3

39,400

2,880 2,880

39,400 39,400 39,400 39,400

2,880 2,8802,880 2,880

1 2 3
30,95530,95530,95530,95539,36739,36739,36739,367

85,75485,75485,75485,754
106,077106,077106,077106,077

91,92891,92891,92891,928

43,30843,30843,30843,30841,26741,26741,26741,267

1 2 3

111,292111,292 109,817109,817

70,41770,41769,78469,78469,78469,784 66,64866,648

27,24827,248 23,55923,559

-15,841-15,841 -19,531-19,531

-58,931-58,931 -62,620-62,620

-102,020-102,020-102,112-102,112-102,112-102,112 -104,220-104,220

1 2 3
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      0,000    39,367*   69,784     0,000   AB
      3,100     41,267  -102,112*    0,000   AB
      3,100     41,267  -102,112     0,000*  AB
      1,480    106,077    23,559     0,000*  AB
      0,000     39,367    69,784     0,000*  AB
      3,100     41,267  -102,112     0,000*  AB
      1,480    106,077    23,559     0,000*  AB
      0,000     39,367    69,784     0,000*  AB

  3   0,000    41,267* -102,112     0,000   AB
      0,400     0,000* -104,220     0,000   AB
      0,400      0,000  -104,220*    0,000   AB
      0,400      0,000  -104,220     0,000*  AB
      0,000     41,267  -102,112     0,000*  AB
      0,400      0,000  -104,220     0,000*  AB
      0,000     41,267  -102,112     0,000*  AB
------------------------------------------------------------------

REAKCJE - WARTO CI EKSTREMALNE: T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
ze :  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obci :

------------------------------------------------------------------
  1     0,000*  111,292   111,292            AB
        0,000   111,292*  111,292            AB
        0,000   111,292   111,292*           AB

  4     0,000*  104,220   104,220            AB
        0,000   104,220*  104,220            AB
        0,000   104,220   104,220*           AB
------------------------------------------------------------------
                                        * = Warto ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTO CI EKSTREMALNE: T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
ze :     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obci :

------------------------------------------------------------------
   1      0,00000
                    0,00000                  AB
                                0,00000      AB

   2      0,00000
                    0,00390                  AB
                                0,00390      AB

   3      0,00000
                    0,00391                  AB
                                0,00391      AB

   4      0,00000
                    0,00000                  AB
                                0,00000      AB
------------------------------------------------------------------

6. Podparcie podci gu - sprawdzenie muru
DANE:
Materia :

ciana z elementów ceramicznych grupy 3
Znormalizowana wytrzyma  elementu na ciskanie fb = 10,0 MPa
Kategoria wykonania elementu  II
Zaprawa murarska: zwyk a klasy M5, przepisana    fm = 5,0 MPa

   Wytrzyma  charakterystyczna muru na ciskanie  fk = 2,44 MPa
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Geometria:
Grubo ciany  t = 38,0 cm
Szeroko ciany  b = 60,0 cm
Wysoko ciany  h = 300,0 cm

Obci enia:
Obci enie skupione   NSd = 111,55 kN
Pole oddzia ywania obci enia skupionego   al x at =50,0 cm  x 34,0 cm
Odleg  obci enia od lewej kraw dzi ciany   25,0 cm
Poziom obci enia skupionego poni ej górnej powierzchni ciany  0,0 cm

ZA ENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwa a
Kategoria wykonania robót:   B

   Cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa dla muru m = 2,5

WYNIKI - CIANA OBCI ONA SI  SKUPION  (wg PN-B-03002:2007):
Warunek no no ci:

 = 1,000  Ab = 0,17 m2,  fd = 0,83 MPa
NSd = 111,55 kN  <  NRd = ·Ab·fd = 140,42 kN     (79,4%)


