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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
1.  Podstawa opracowania.  
 Projekt architektoniczny. 
 Nomogramy do oblicze  jednostkowych dopuszczalnych obci  gruntu. 
 In . i bud. Nr 6/84 
          
         Polskie normy budowlane. 
         Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.           PN-82/B-02000 
         Obci enia budowli. Obci enia sta e.                                    PN-82/B-02001 
         Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne. 
         Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe.  PN-82/B-02003 
         Obci enia w obliczeniach statycznych. 
                                       Obci enia niegiem.                        PN-80/B-02010      
          Obci enia w obliczeniach statycznych. 
                                         Obci enia wiatrem.                        PN-77/B-02011 
          Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie 
          budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.                      PN-81/B-03020 
          Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 
          Obliczenia statyczne i projektowanie.                            PN-B-03264 
                                                                                                  Stycze   2002 
          Konstrukcje murowe z ceg y.                                         PN-67/B-03002 
          Konstrukcje murowe.                                                          PN-87/B-03002 
          Konstrukcje murowe zespolone.                                    PN-89/B-03340 

 
 
2.  Za enia do projektu: 
  - I strefa obci  wiatrem; 
  - II strefa obci niegiem; 
  - umowna g boko  przemarzania 1 m; 
  - grunt:  

   - piasek redni  ID=0,40; 
   - I kategoria geotechniczna wg rozporz dzenia MSWiA z 24.09.1998 

(Dz.U nr 126, poz.839,§7),oraz warunki gruntowe proste (§5.3 w/w 
rozporz dzenia). 

 
 
3. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku gminy 
na biblioteczne centrum kultury i edukacji w Nowych Ostrowach. 
Zakres projektu budowlanego obejmuje wykonanie opisu  technicznego, 
oblicze  statycznych oraz wykonanie rysunków wszystkich elementów 
konstrukcyjnych. 
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4.  Opis konstrukcji  projektowanego budynku. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostoj cym, podpiwniczonym, 
trzykondygnacyjnym co po przebudowie nie ulegnie zmianie. Projekt obejmuje 
demonta  istniej cej wi by dachowej, schodów prowadz cych na pi tro oraz 
stropu drewnianego nad parterem z pozostawieniem istniej cych cian parteru 
i pi tra. Planowane jest wykonanie nielicznych przebi  i przemurowa . 
Zaprojektowano elbetowe schody prowadz ce z parteru na pi tro oraz 
zewn trzn  ramp elbetow . Nowy strop zostanie wykonany jako 

sto ebrowy typu TERIVA 6.0.  
Na poddaszu sufity podwieszone z p yty GKB z wklejon  tapet  z w ókna 
szklanego. 
Projekt obejmuj  równie  wykonanie podparcia istniej cego stropu 
odcinkowego stanowi cego wzmocnienie pod projektowane schody 
elbetowe. Podparcie stanowi  b dzie stalowa rama posadowiona na 

pniakach betonowych i wykonana ze stalowych profili HEB 200. G boko  
posadowienia pniaków betonowych powinna wynosi  oko o 80 cm poni ej 
poziomu posadzki w piwnicy lecz nie g biej ni  poziom posadowienia 
istniej cych fundamentów. Zabrania si  wykonywania wykopu g bszego ni  
poziom posadowienia istniej cych fundamentów.  Na istniej cych cianach 
pi tra i nowo projektowanym stropie zaprojektowano drewnian  wi  
dachow  w konstrukcji p atwiowo – j tkowej opartej na drewnianych s upach i 
cianach pi tra. Jako pokrycie dachu przewidziano blach  powlekan . 

 
5. Analiza statyczna konstrukcji budynku. 

Ogóln  stateczno  konstrukcji budynku stanowi uk ad murowanych cian 
parteru i pi tra. Si y pionowe od ci aruw asnego budynku i obci  

ytkowych b  przekazywane przez ciany i fundamenty na pod e 
gruntowe. 
Si y poziome od obci enia wiatrem b  przekazywane na fundamenty przez 
sztywno  tarczow cian i w przypadku omawianego budynku maj  
drugorz dne znaczenie.  

 
6.  ciany. 

Projektowane przemurowania cian piwnicy nale y wykona  z ceg y pe nej lub 
bloczków silikatowych. Przemurowania na paterze i pi trze z bloczków 
gazobetonowych. Przed wykonaniem projektowanych przebi  w istniej cych 
cianach nale y wykona  stalowe nadpro a z podwójnych profili HEB 160 

zachowuj c kolejno  wykonywania robót przedstawion  na rysunku K-2.  
 
7.  Schody. 

Zaprojektowano elbetowe schody prowadz ce z parteru na pi tro. S  to 
schody dwubiegowe oparte na istniej cym stropie nad piwnic  i cianie 
zewn trznej budynku poprzez wieniec W3. Górny bieg nale y opiera  na 
cianie zewn trznej poprze wieniec W3, na projektowanym stropie oraz 

wspornikowo na istniej cej cianie poprze wieniec W4. Grubo  p yt biegów     
i spocznika powinna wynosi  15 cm. Beton klasy C20/25 i stal klasy                 
A-IIIN(B500SP).  
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8. Strop. 

Nad parterem zaprojektowano stropy g sto ebrowe typu TERIVA 6.0 
wykonany z prefabrykowanych eber elbetowych, pustaków keramzytowych 
oraz warstwy nadbetonu C20/25 zbrojonej stal  kl.A-IIIN. Docelowa grubo ci 
stropu - 34 cm. Stropy g sto ebrowy nale y wykona  zgodnie z wszelkimi 
zaleceniami producenta. W rejonie projektowanej klatki schodowej  nale y 
wykona  strop elbetowy grubo ci 18 cm i zbrojony pr tami ø12 co 15 cm 
uk adanymi do em i gór  w obu kierunkach. 

 
9.  Obci enia. 

 obci enia dla budynku przyj to zgodnie z  PN   (1) 
 obci enia niegiem przyj to zgodnie z  PN   (1) 
 obci enia wiatrem  przyj to zgodnie z  PN   (1)  

 
 
10. Materia y. 
 Beton  konstrukcyjny                C20/25 
 Stal zbrojeniowa       A-IIIN(B500SP) 
 Elementy drobnowymiarowe z betonu komórkowego           klasa 400 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Wykona :  
        
      
 
 
 
 
 

 
 
 
Kutno, luty 2013r. 
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OBLICZENIA STATYCZNE 

1. Wi ba dachowa 
 
Wymiary przekroju:  przekrój prostok tny 
Szeroko    b = 10,0 cm 
Wysoko    h = 18,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C30    fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, 
fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E90,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3 

Klasa u ytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 

t nachylenia po aci dachowej    = 39o 

Rozstaw krokwi   a = 0,65 m 
ugo  rzutu poziomego odcinka rodkowego krokwi   ld,x = 4,20 m 

Obci enia dachu: 
 - obci enie sta e (wg PN-82/B-02001: blacha): gk = 0,10 kN/m2 po aci dachowej,  f = 1,10 
 - obci enie niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach dwuspadowy, strefa 2, nachylenie po aci 39 
st.): Sk = 0,90 kN/m2 rzutu po aci dachowej,  f = 1,50 
 - obci enie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: po  nawietrzna, strefa I, H=200 m 
n.p.m., teren A, z=H=9,53 m, budowla zamkni ta, wymiary budynku H=9,53 m, B=14,80 m, L=22,70 m, 
nachylenie po aci 39,0 st., beta=1,80):  pk = -0,486 kN/m2 po aci dachowej,  f = 1,50 
obci enie ociepleniem (ocieplenie + deskowanie): gkk = 0,350 kN/m2 po aci dachowej na ca ej krokwi ;  

f = 1,30   
 
WYNIKI: 

 
 
 
  
Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.sta e max.+ocieplenie+ nieg) Mpodp = -4,70 kNm 
Warunek no no ci - podpora: m,y,d = 7,05 MPa,  fm,y,d = 18,46 Mpa m,y,d/fm,y,d = 0,38  <  1 
Warunek u ytkowalno ci (odcinek górny): ufin = 14,1 mm  <   unet,fin = l / 200 = 21,0 mm 
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2. Schody elbetowe 
 Zestawienie obci  roz onych [kN/m]: 

Lp. Opis obci enia Obc.char. f Obc.obl. 

1.   Ci ar w asny biegów 
[1,00m·0,15m·1,00m·25,0kN/m3] 

3,75 
Uwzgl dnione w 

programie 
obliczeniowym 

1,10 4.13 
Uwzgl dnione w 

programie 
obliczeniowym 

  2. Stopnie  2,43 1,1 2,68 
  3. Wyko czenie - gres 1,5 1,1 1,65 
  4. Obci enie u ytkowe 2,5 1,5 3,75 

 : 6,43  8,08 
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DANE MATERIA OWE I ZA ENIA: 
 
Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,30 MPa, fctd = 1,0 MPa, Ecm = 30,0 GPa  
Stal zbrojeniowa g ówna   A-IIIN (B500SP)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 575 Mpa 
Stal zbrojeniowa strzemion   A-IIIN (B500SP)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 575 Mpa 
Sytuacja obliczeniowa:   trwa a 
Cotanges k ta nachylenia cisk. krzy ulców bet.    cot  = 2,00 
Graniczna szeroko  rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugi cie   alim = jak dla belek i p yt  
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
 
Przyj te wymiary przekroju: 
bw = 100,0 cm,   h = 15,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 25 mm 
 
Prz o A – B: 
 
Zginanie: (przekrój 1-2) 
Moment prz owy obliczeniowy  MSd = 16,47 kNm 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,38 cm2. Przyj to 10 10 o As = 7,85 cm2   
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 16,47 kNm  <  MRd = 28,53 kNm 
 

cinanie: 
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = 19,68 kN 
Zbrojenie pr tami odgi tymi   co 100 mm  
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = 19,68 kN  <  VRd1 = 140,74 kN 
SGU: 
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 13,18 kNm 
Szeroko  rys prostopad ych:    0,02 mm < wlim = 0,3 mm 
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,4 mm  <  alim = 12,3 mm 
 
 
 

 
 
 
 

 Wykona :  
        
      
 
 
 
 

 
 
 
Kutno, luty 2013r. 
 


