
 

OPIS  TECHNICZNY 
do adaptacji budynku szkoły na 

obiekt warsztatów szkolnych 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku szkolnego na obiekt warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkól Zawodowych nr 1 w Prudniku. 

Lokalizacja: ul. Prężyńska nr 3-5-7, 48-200 Prudnik dz. nr 593/97, 2665/97 

Inwestor: Zespół Szkól Zawodowych nr 1 w Prudniku 

                 ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik 

2. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie opracowania. 
1.2. Inwentaryzacja obiektu. 
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.4. Normy branżowe. 

3. Lokalizacja. 
Obiekt będący tematem opracowania położony jest przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku, działka            
nr 593/97 i 2665/97. Działka jest ogrodzona, wjazd na działkę z ul. Prężyńskiej. Na działkach 
usytuowany jest budynek będący tematem opracowania oraz budynki garażowo-magazynowe. 

4. Opis stanu istniejącego. 
Obiekt jest budynkiem wolnostojącym czterokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym             
z poddaszem użytkowym. Budynek przykryty dachem konstrukcji drewnianej pokryty papą 
bitumiczną na deskowaniu. Budynek z przełomu XIX i XX wieku rozbudowany w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od strony zachodniej dobudowano salę gimnastyczną                     
z łącznikiem mieszczącym pomieszczenia sanitarne oraz pomocnicze. W budynku w ostatnim 
czasie mieściło się  liceum ekonomiczna. W chwili obecnej obiekt nie jest użytkowany.  
 
powierzchnia zabudowy 
powierzchnia użytkowa  

1376,46 
2625,17     

m2 
m2 

kubatura 10416,00 m3 
ilość kondygnacji                4 szt. 
  

4.1. Ściany konstrukcyjne. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne piwnic zmiennej grubości od 61, 65 do 72 cm z cegły pełnej na 
zaprawie wapienno-cementowej, wewnętrzne gr. 28, 45 i 51 cm na zaprawie wapienno-
cementowej.  
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji zmiennej grubości od 43, 61 i 65 do 
72 cm z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej.  
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w dobrym stanie technicznym bez spękań i rys.  Widoczne          
w niektórych miejscach piwnic i kondygnacji zawilgocenia spowodowane zostały przeciekami ze 
zniszczonych rynien i rur spustowych. 
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Nadproża otworów drzwiowych i okiennych w postaci sklepień z cegły pełnej, w segmencie 
dobudowanym żelbetowe prefabrykowane. Nadproża w dobrym stanie technicznym bez pęknięć          
i rys.  

4.2. Stropy. 
Stropy piwnic ceglane w formie sklepień krzyżowych opartych na ścianach konstrukcyjnych. 
Stropy kondygnacji drewniane w układzie mieszanym. W środkowym segmencie budynku 
głównego drewniane belki stropowe parteru, I i II piętra oparte podciągach stalowych.i na 
ścianach konstrukcyjnych. Część stropu nad II piętrem w bardzo złym stanie technicznym-
przegniłe belki stropowe. Fragment ten należy wymienić zgodnie z załączonym rysunkiem nr 17. 

4.3. Schody. 
Schody do piwnicy żelbetowe konstrukcji płytowej oparte na ławie fundamentowej oraz ścianie         
z cegły pełnej.. Schody kondygnacji stalowe z belkami policzkowymi oparte na dwuteownikach 
podestów, stopnie oraz przednóżki drewniane. Stan techniczny schodów żelbetowych oraz 
drewniany dobry, nadają się do dalszego użytkowania. 

4.4. Dach - konstrukcja i pokrycie. 
Dach budynku głównego drewniany jedno i dwuspadowy pokryty papą bitumiczną na deskowaniu 
pełnym.. Niektóre elementy więźby w wyniku przecieku wód opadowych wymagają wymiany. 
Pokrycie oraz rynny i rury spustowe do wymiany. Dach sali gimnastycznej o konstrukcji stalowej 
kratowej pokryty blachą fałdową, oraz łącznika z pomieszczeniami zaplecza dwuspadowy z 
elementów żelbetowych prefabrykowanych pokryty papą bitumiczną. Pokrycie oraz obróbki 
blacharskie w dobrym stanie technicznym 

4.5. Stolarka otworowa. 
W segmencie głównym okna drewniane skrzynkowe, w segmencie dobudowanym drewniane 
zespolone. Drzwi w segmencie głównym drewniane płycinowe, w segmencie dobudowanym 
płycinowe wg KB. Drzwi i okna w dobrym i średnim stanie, wymagają malowania. 
 
4.6. Ścianki działowe. 
Ścianki działowe gr. 6,5 i 12 cm na zaprawie wapienno-cementowej oraz drewniane                            
z krawędziaków obite płytą pilśniową twardą. Ścianki w dobrym stanie technicznym bez pęknięć     
i rys, ścianki drewniane wymagają ponownego malowania.  
 
4.7. Posadzki. 
Posadzki pomieszczeń segmentu głównego w wykładziny pcw na podłogach z desek.                         
W pomieszczeniach dobudowanych oraz kotłowni  posadki cementowe zatarte na gładko.                 
W segmencie dobudowanym w korytarzach posadzka wylewana z żywic epoksydowych,                  
w szatniach i sanitariatach posadzki z płytek terakota, w sali gimnastycznej parkiet. 
Posadzki z żywic spękane z licznymi ubytkami, część podłóg z desek lekko ugięta.   

5. Opis zamierzeń projektowych. 
W projektowanej adaptacji budynku zmieniony zostanie układ funkcjonalny części nie 
podpiwniczonej parteru z przeznaczeniem na salę maszyn oraz przebudowane sanitariaty. Układ 
pozostałych pomieszczeń budynku pozostaje bez zmian. Wymieniona zostanie również cała 
instalacja elektryczna wg odrębnego opracowania. Nie przewiduje się żadnych prac na układzie 
konstrukcyjnym i architektonicznym budynku.  
  
5.1. Ściany osłonowe – wypełniające przestrzenie między słupami podpierającymi podciągi. 
W segmencie środkowym budynku głównego wyburzone zostaną ściany poprzeczne z cegły 
pełnej na zaprawie wapienno-cementowej. Powstała sala przeznaczona będzie na obrabiarki. 
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5.2. Ścianki działowe. 
Ścianki działowe sanitariatów przy szatniach sali gimnastycznej zaprojektowano gr. 6,5 cm                 
z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W sanitariatach północnego skrzydła budynku 
zaprojektowano ścianki działowe systemowe z płyt MDF.   
  

5.3. Stropy. 
Część stropu nad II piętrem jest całkowicie zniszczona i przewidziana do wymiany. 
Zaprojektowano strop drewniany z krawędziaków 8*28 cm. Wysokość krawędziaków przyjęto ze 
względu na strop istniejący.  Rozstaw belek stropowych co 40 cm w układzie poprzecznym. Belki 
należy zaimpregnować roztworem preparatu „FOBOS-4M” przez trzykrotne malowanie.  
  

5.4. Dach-konstrukcja. 
Niektóre elementy konstrukcji dachu są całkowicie zniszczone przez robaki oraz przecieki wód 
opadowych. Elementy te należy wymienić. Wszystkie elementy konstrukcji dachu należy 
zaimpregnować roztworem preparatu „FOBOS-4M” przez trzykrotne malowanie lub natrysk.  

5.5. Dach -pokrycie. 
Całość pokrycia budynku głównego należy rozebrać łącznie z obróbkami blacharskimi i wykonać 
pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharski oraz rynny i rury spustowe 
z blachy ocynkowane gr. 0,55 mm malowane farbą olejną „FAWINYL - C”. Obróbki segmentu              
z salą gimnastyczną należy również malować farbą jw.  
 
5.6. Podłoża i posadzki. 
Podłogi parteru budynku głównego przewidziano do rozbiórki łącznie z legarami. W ich miejsce 
zaprojektowano posadzki z wykładziny pcw termozgrzewalnej na gładzi cementowej. W salach 
maszyn zaprojektowano posadzki betonowe. W pomieszczeniach kondygnacji istniejące 
wykładziny należy rozebrać i wykonać nowe posadzki z wykładziny pcw. W celu wyrównania 
podkładu założono ułożenie płyt pilśniowych twardych gr. 6 mm. Posadzki z żywic należy 
rozebrać i ułożyć płytki terakota na zaprawie klejowej. W sanitariatach płytki terakota na zaprawie 
klejowej.   
Na strych jako podłogę wymienionej części stropu zastosowano płytę OSB gr. 25 mm. Zaleca się 
demontaż podłogi z desek na całości strychu, usunięcie zasypki i wykonanie na całości podłogi           
z płyt OSB gr. 25 mm. 

5.7. Izolacje cieplne. 
Izolacja cieplna wymienianego odcinka stropu z wełny mineralnej gr. 15 z paroizolacją z folii 
budowlanej. Zaleca się ułożenie izolacji z wełny na całości po usunięciu zasypki. 

5.8. Tynki wewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne na zamurowanych otworach oraz ościeży i projektowanych ścianek wapienno-
cementowe III kat.. W sanitariatach płytki glazurowane do wysokości 2,0 m.  
  
5.9. Stolarka otworowa.   
Stolarka okienna w chwili obecnej nie będzie wymieniana. Przewiduje się przeglądnięcie, 
uzupełnienie szklenia i malowanie. Drzwi wewnętrzne płytowe wymienione zostaną na „90”, 
drzwi płycinowe należy pomalować i ewentualnie wymienić klamki z zamkami.   

5.10. Roboty malarskie. 
Ściany i sufity należy malować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorach pastelowych. W salach 
oraz korytarzach i klatkach schodowych lamperia olejna wysokości 1,60 m. 
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6. Elementy zewnętrzne. 
Wokół budynku należy wykonać opaskę betonową szerokości 40 cm na podsypce piaskowej. 
Istniejące utwardzenie z kostki granitowej należy wyrównać. 

7. Wyposażenie techniczne obiektu.  
Obiekt wyposażony jest w: 
- instalację elektryczną  
- instalacje wodno-kanalizacyjną 
- instalację centralnego ogrzewania  
- instalację odgromową  
- instalację telefoniczną 
W parterze należy umieścić gaśnice płynowe GP-4X o pojemności 4 dcm3 koncentratu ASS 
(środek powierzchniowo czynny) z wyrzutnikiem 70 g CO2.  
 
8. Wentylacja. 
Do pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano przewody wentylacyjne w istniejących kominach 
murowanych oraz dobudowanie dodatkowych, nowych z rur stalowych typu „Spiro” w osłonie 
izolacyjnej z pianki lub wełny szklanej. Stolarka okienna nie podlega wymianie, więc w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (takich jak; pracownie i sale wykładowe) „stare” 
okna pozwalają na infiltrację powietrza z zewnątrz, zapewniając prawidłowe działanie wentylacji 
grawitacyjnej, okna są otwierane. 
 
9. Zabezpieczenia ppoż. 
W korytarzach każdej kondygnacji umieścić należy po dwie gaśnice proszkowe GP-4x. Przy 
wyjścia na klatkę schodową oraz na każdej kondygnacji zamontować należy światła awaryjne             
ewakuacyjne o module 2 godz. Drzwi prowadzące na klatkę schodową oraz drzwi do piwnicy 
powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 30. Otwór okienny na ostatnim podeście półpiętra 
należy powiększyć i zamontować okno dymowe z siłownikami sterowane czujką dymową oraz 
przyciskiem sterowania ręcznego wg projektu instalacji elektrycznych. Na korytarzu 
ewakuacyjnym każdej kondygnacji należy zamontować hydrant pożarowy  fi 25 wg projektu 
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pomieszczenia mieszkalne na ostatniej kondygnacji oddzielone 
są przegrodą (ściana nośna ) o klasie odporności ogniowej EI 30 od poddasza użytkowego. 
 
9. Kategoria obiektu . 
Obiekt kategorii IX, współczynnik kategorii obiektu k=6,0, współczynnik wielkości obiektu 
w=2,5. 
 

Sformatowano: Do lewej

Usunięto: ¶
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Opis do planu zagospodarowania  

działki nr 593/97 i 2665/97 w Prudniku 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku szkoły na warsztaty szkolne. 
 
2. Opis stanu istniejącego. 
Działki nr 593/97 i 2665/97 położone  przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku są zabudowane 
budynkiem szkolnym z salą gimnastyczną oraz budynkami gospodarczymi. Wjazd na działki od 
strony wschodniej z ul. Prężyńskiej. Od strony zachodniej, południowej i północnej graniczą z 
działkami zabudowanymi. 
 
3. Opis zagospodarowania działki.  
Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie. 

4. Bilans terenu. 
 
powierzchnia działki 8803,00 m2 
powierzchnia zabudowy  3236,00     m2 
powierzchnia utwardzeń 
powierzchnia terenów zielonych 
  

880,00 
4687,00 

 

m2 
m2 
 

                
5. Zapotrzebowanie w media: 

 
- zasilanie w energię elektryczna z istniejącego przyłącza  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 
- odprowadzenie ścieków projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
- odprowadzenie wód opadowych kanalizacji deszczowej  

7. Oddziaływanie obiektu budowlanego na środowisko:  

Obiekt nie pogarsza stanu środowiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sformatowano: Czcionka:
Complex, 10 pt

Usunięto: ¶
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¶
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¶
¶
¶
¶
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¶
¶
¶
¶
¶

Podział kolumny
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INFORMACJA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
          

Temat opracowania     
 
Budynek szkoły  
      

Inwestor 
 
Zespól Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku 
ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik 
 

Adres inwestycji 
 
 
Autor opracowania 
 

 
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-100 Prudnik 
dz. nr 593/97, 2665/97 
 
inż. Artur Klapetek 
upr. bud. nr 189/85/Op 
 
 

I. Część opisowa. 
 
1.Zakres robót. 
1. Zakres robót. 
Zakres opracowania obejmuje modernizację budynku szkoły z przeznaczeniem na budynek 
warsztatów szkolnych. Zakres robót obejmuje : 
 

- wymiana pokrycia dachu budynku warz głównego z obróbkami 
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej 
- wymiana instalacji elektrycznej 
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 
- przemurowanie ścianek działowych sanitariatów 
- roboty malarskie 

 
2.Wykaz obiektów. 
Na działce nr 593/97 i 2665/97 w Prudniku znajduje się budynek szkoły z salą gimnastyczną oraz 
budynki garażowo-magazynowe. Działki będąca przedmiotem opracowania są ogrodzone. 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie. 
Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracujących 
na terenie budowy osób.  
 
4.Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 
Przy realizacji budynku należy zwrócić uwagę kolejność oraz technologię wykonywania robót. 
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu: 

- prac na wysokości (roboty pokrywcze) 
- rozbiórka ścian i ścianek działowych  
- instalacji elektrycznej 

 
5.Instruktaż pracowników. 
Roboty mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego 
rodzaju robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy winni przejść szkolenie 
stanowiskowe oraz posiadać środki ochrony osobistej. Szkolenie obejmuje: 

- szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- szkolenie stanowiskowe 
Fakt odbycia szkolenia odnotowywany jest w książce szkoleń i potwierdzany podpisem 
odbywającego szkolenie. 
 
 
6.Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne wykonywanie robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Bezwzględnie należy przestrzegać zasady wcześniejszego powiadamiania właściciela sieci                  
o zamiarze wykonywania robót przyłączeniowych. Teren budowy winien być zabezpieczony                  
i oznakowany. Roboty mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych do danego zakresu 
robót pracowników. Pracownicy winni posiadać środki ochrony osobistej. Miejsce prowadzenia 
robót spawalniczych powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy.  
Wykopy pod wanny w przypadku niekorzystnych warunków geologicznych należy wykonywać 
jako obudowane. W miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie.  
Do wykonywaniu robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie. Przy realizacji obiektu 
należy przestrzegać kolejności oraz technologii ich wykonania. Roboty winny być prowadzone 
pod nadzorem osoby uprawnionej.  
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Projektowanie i Nadzór Budowlany 
inż. Artur Klapetek, ul. Sobieskiego 14/9, 48-100 Głubczyce 

            -------------------------------------------------------------------------------------  
 

METRYKA PROJEKTU 
 

 
  
Temat opracowania                      Modernizacja budynku  

 

Obiekt Budynek szkoły 
 
 

Adres, nr działki                         ul. Prężyńska 3-5-7, 48-100 Prudnik 
działka nr 593/97, 2665/97 
 

Inwestor, adres                             Zespół Szkól Zawodowych nr 1 w Prudniku 
ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik 
 

 
                                                        
 
Opracował  
 
 
inż. Artur Klapetek 

Pieczątka Podpis 

Autor  
 
 
mgr inż. Tadeusz Strojny 

Pieczątka Podpis 

Autor instalacji elektrycznej 
 
 
inż. Jan Thiel 

Pieczątka Podpis 

  
            Data : czerwiec 2007 
 
 
 
           Zawartość opracowania: 

1. Opis techniczny. 
2. Plan zagospodarowania z opisem. 

           3.   Dokumenty formalno-prawne. 
3. Rysunki architektoniczno-budowlane. 
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Głubczyce, 2007-06-05 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 

 
 

Podstawa prawna : ustawa   z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo    Budowlane  (Dz. U. nr  nr 207 
                                  z 2003 r. poz. 2016  z   późniejszymi zmianami art.20 ust.4 ( Dz. U. nr 93                               
                                  z 2004 r. poz. 888) 
 
 
 
mgr inż. Tadeusz Strojny zamieszkały w Głubczycach przy ul. Powstańców posiadający 

przygotowanie zawodowe  upoważniające do wykonywania  samodzielnej funkcji projektanta        

w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń oświadcza, że sporządził projekt adaptacji budynku 

szkoły na budynek warsztatów szkolnych przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 nr 2 w Prudniku , działki            

nr 593/97 i 2665/97 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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Ocena stanu technicznego budynku 

 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku szkoły Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7. 

2. Założenia 

Ocenę stanu technicznego dokonano na podstawie szczegółowych oględzin poszczególnych 
elementów budynku, a mianowicie :  

2.1. Elementów konstrukcyjnych budynku : 

- ściany konstrukcyjne 

- stropy 

- konstrukcja i pokrycie dachu 

- schody 

2.2. Elementów wykończeniowych : 

- tynki wewnętrzne 

- posadzki 

- stolarka drzwiowa i okienna 

2.3. Elementów zewnętrznych : 

- tynki zewnętrzne 

- opaski 

- chodniki  

3. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. 

3.1. Ściany konstrukcyjne. 

Na ścianach nośnych piwnic i kondygnacji nie stwierdzono rys ani pęknięć. Stan techniczny ścian 
piwnic świadczy o prawidłowym i stabilnym posadowieniu budynku. Ściany nie wykazują 
odchylenia od pionu. Na stykach połączenia ścian nośnych ze ściankami działowymi nie 
występują zarysowania. Na ścianie zewnętrznej od strony północnej widoczne jest niewielkie 
zawilgocenie co świadczy o braku lub przerwaniu izolacji poziomej.  

3.2. Stropy. 

Stropy piwnic sklepienia łękowe murowane, oraz kondygnacji w dobrym stanie technicznym brak 
widocznych ugięć oraz pęknięć tynków sufitów. – z wyjątkiem  pola nad pomieszczeniem nr 10 
na trzeciej kondygnacji nadziemnej, która wymaga wymiany belek stropowych . 
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3.3. Dach. 

Elementy konstrukcji dachu w dobrym stanie technicznym. Wymiany wymagają kilka  krokwi - 
przegniłe w wyniku przecieku wód opadowych przez pokrycie. Pokrycie papowe oraz obróbki 
blacharskie w złym stanie technicznym w całości do wymiany. W trakcie wykonywania robót 
dekarskich należy przemurować kominy ponad połacią dachu,. 

3.4. Schody. 

Schody do piwnicy żelbetowe jednobiegowe w dobrym stanie technicznym nie wymagają 
remontu. Schody na poddasze drewniane z stalowymi belkami policzkowymi w dobrym stanie 
technicznym.  

4. Ocena stanu technicznego elementów wykończeniowych. 

4.1. Tynki wewnętrzne. 

Tynki wewnętrzne ścian i sufitów wapienne III kat. Stan tynków średni. Po wyburzeniu ścian 
wypełniających i poszerzeniu otworów drzwiowych należy uzupełnić tynki według kategorii 
istniejących. Płytki ścienne w sanitariatach do wymiany. 

4.2. Posadzki. 

Posadzki piwnic w dobrym stanie technicznym nie wymagają remontu. Na parterze podłogi              
z desek zostaną rozebrane i wykonane posadzki pcw termozgrzewalnej na gładzi cementowej. Na 
kondygnacjach posadzki pomieszczeń przewidziane do wymiany. Na strychu podłogi z desek – 
zalecana wymiana na płyty OSB. 

5. Ocena stanu technicznego elementów zewnętrznych budynku. 

5.1. Tynki zewnętrzne. 

Ściany zewnętrzne budynku głównego z cegły licówki wymagają drobnych napraw i uzupełnień. 
Tynki zewnętrzne sali gimnastycznej i łącznika cyklinowane w dobrym stanie technicznym.  

5.2. Opaski. 

W licznych miejscach pęknięte i zapadnięte. Należy wykonać przegląd wszystkich opasek, 
zlikwidować zapadnięcia z odprowadzeniem wód opadowych od ścian budynków.  

5.3. Utwardzenia. 

Istniejące utwardzenie z kostki granitowej należy wyremontować, w miejscach zapadnięć rozebrać 
i ułożyć ponownie.  

. 
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Obliczenie stropu drewnianego. 
 
Zestawienie obciążeń na 1m2 stropu 
 
 

 Rodzaj obciążenia 
Wartość 

Charakterystyczna 
 

[kN/m2] 

 
γf 

Wartość 
obliczeniowa 

 
[kN/m2] 

- płyta OSB 25 mm 
- paroizolacja 1* folia budowlana 
- wełna mineralna 15 cm 
- płyta GK 12,5 mm 
- obciążenie użytkowe 

 
 

0,158 
0,002 
0,100 
0,208 
1,200 

 

1,2 
1,2 
1,2
1,2 
1,4 
 

0,190 
0,002 
0,120 
0,250 
1,680 

 
 

Razem obciążenie stałe 1,668  2,242 
 
 
Obciążenie na 1 mb belki stropowej  
 
qk =  1,668 * 0,4 = 0,667 kN/m        

 
q  =   2,242 * 0,4 = 0,897 kN/m       

 
 
Przekrój nr 1                        Nazwa: "B 28,0x6,0" 
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6,00 H=6,00

28,00

V=28,00

x X

Y

y

1

 
 
WĘZŁY:    
 

1 2

5,840 H=5,840

 
 
 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       
------------------------------------------------------------------ 
  1       0,000      0,000        
  2       5,840      0,000        
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁU: 
------------------------------------------------------------------ 
Oznaczenie:       Materiał:                    Długość[m]  Masa[t] 
------------------------------------------------------------------ 
B 28,0x6,0      Drewno C24    1x 5,84       =  5,84   0,041 
------------------------------------------------------------------ 
MASA CAŁKOWITA USTROJU:                   0,041 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1

0,900 0,900

 
 
 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    5,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
  1      0,00     0,000            0,0          2,9          0,0 
         0,50     2,920             4,2*       -0,0          0,0 
         1,00     5,840           -0,0          -2,9          0,0 
 
 
NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 
                               [MPa] 
------------------------------------------------------------------ 
45 Drewno C24 
  1     0,00    0,000       0,0       0,0            0,000 
        0,50    2,920      -5,3       5,3            0,222* 
        1,00    5,840       0,0      -0,0            0,000 
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------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
 
 
REAKCJE PODPOROWE:    
 

1 2

 
 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1             0,0           2,9           2,9      
   2             0,0           2,9           2,9      
 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 
---------------------------------------------------------------- 
x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 
         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 
---------------------------------------------------------------- 
0,00         0,0        2,9        0,0  -0,0000      0,0      0,0 
0,10         1,5        2,3        0,0  -0,0038     -1,9      1,9 
0,20         2,7        1,7        0,0  -0,0073     -3,4      3,4 
0,30         3,5        1,1        0,0  -0,0100     -4,5      4,5 
0,40         4,0        0,6        0,0  -0,0117     -5,1      5,1 
0,50         4,2       -0,0        0,0  -0,0123     -5,3      5,3 
0,60         4,0       -0,6        0,0  -0,0117     -5,1      5,1 
0,70         3,5       -1,1        0,0  -0,0100     -4,5      4,5 
0,80         2,7       -1,7        0,0  -0,0073     -3,4      3,4 
0,90         1,5       -2,3        0,0  -0,0038     -1,9      1,9 
1,00        -0,0       -2,9        0,0  -0,0000      0,0     -0,0 
------------------------------------------------------------------ 
0,50         4,2*      -0,0        0,0             -5,3      5,3 
0,00         0,0*       2,9        0,0               0,0      0,0 
0,00         0,0        2,9*       0,0               0,0      0,0 
1,00        -0,0       -2,9*       0,0              0,0     -0,0 
0,00         0,0        2,9        0,0*              0,0      0,0 
0,50         4,2       -0,0        0,0*            -5,3      5,3 
0,50         4,2       -0,0        0,0              -5,3      5,3* 
------------------------------------------------------------------ 
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                                        * = Wartości ekstremalne 
 

Pręt nr 1 
 

y Y

z

Z

28
0

60

2,9

-2,9

2,9

-2,9

4,2

A B

 

Przekrój: 1  “B 28,0x6,0” 
Wymiary przekroju:  

h=280,0 mm  b=60,0 mm. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jyg=10976,0;  Jzg=504,0 cm4;  A=168,00 cm2;  iy=8,1; iz=1,7 cm;  Wy=784,0; Wz=168,0 
cm3. 

Własności techniczne drewna:  
Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% 
tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar 
własny).  
 Kmod = 0,60 γ M =1,3 
Cechy drewna: Drewno C24. 
 f m,k = 24,00 f m,d = 11,08 MPa 
 f t,0,k = 14,00 f t,0,d = 6,46 MPa 
 f t,90,k = 0,50 f t,90,d = 0,23 MPa 
 f c,0,k = 21,00 f c,0,d = 9,69 MPa 
 f c,90,k = 2,50 f c,90,d = 1,15 MPa 
 f v,k = 2,50 f v,d = 1,15 MPa 
 E 0,mean = 11000 MPa 
 E 90,mean = 370 MPa 
 E 0,05 = 7400 MPa 
 G mean = 690 MPa 
 ρ k = 350 kg/m3 

Sprawdzenie nośności pręta nr 1 
Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.  
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Nośność na zginanie: 
Wyniki dla  xa=2,92 m; xb=2,92 m, przy obciążeniach “A”.  
Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub 
momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

 l d = 1,00×5840 + 280 + 280 = 6400 mm 

 λ rel,m = 
mean

mean

k

dmd

G
E

Eb
hfl ,0

2
,

π
 = 6400×280×11,08

3,142×60²×7400
 × 

4 11000
690

 = 0,973
  

Wartość współczynnika zwichrzenia:  

 dla 0,75 < λ rel,m ≤ 1,4 k crit = 1,56 - 0,75 λ rel,m = 0,830  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 4,2 / 784,00 ×103 = 5,3 < 9,2 = 0,830×11,08 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=2,92 m; xb=2,92 m, przy obciążeniach “A”: 

 
=

σ
+

σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 5,3
11,08

 + 0,7× 0,0
11,08

 = 0,5 < 1
  

 
=

σ
+

σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,7× 5,3
11,08

 + 0,0
11,08  

= 0,3 < 1
  

Stan graniczny użytkowania: 

A B

 
Wyniki dla xa=2,92 m; xb=2,92 m, przy obciążeniach “A”.  
Ugięcie graniczne 
 u net,fin = l / 150 = 38,9 mm  

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”): 

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -0,9×(1 + 0,60) = -1,4 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm 

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“A”): 
Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny). 

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -11,3×(1 + 0,60) = -18,1 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm 

Ugięcie całkowite:  
 u z,fin = -1,4 + -18,1 = 19,5 < 38,9 = u net,fin  
  
Przyjęto wymiary przekroju poprzecznego belki stropowej jak w założeniu. 
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