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OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA 
 

1.0 Ocena stanu konstrukcji istniej ącego budynku  

Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo 
podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana. Dach stanowi 
więźba drewniana dwuspadowa, płatwiowo-kleszczowa,oparta na ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych słupach, pokrycie z dachówki ceramicznej. Ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne posadowione na ławach betonowo-ceglanych. Nie 
dokonywano odkrywek stropów. Ogólne oględziny wskazały, że są to 
prawdopodobnie stropy drewniane. 

Stropy oparte na ścianach nośnych oraz pośrednich belkach stalowych. Schody 
monolityczne, żelbetowe. 

Dokonano szczegółowych oględzin budynków, stanu technicznego elementów 
konstrukcji nośnej ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji dachu, stropów i 
schodów. 
Ściany nośne budynku zewnętrzne i wewnętrzne są w stanie dobrym, nie są 

zawilgocone, spękane i nie posiadają ubytków. 
Stropy i schody nie posiadają pęknięć i ugięć - stan dobry. 
Konstrukcja drewniana dachu nie posiada oznak zawilgocenia i spróchnienia, co 

świadczy o dobrym stanie i szczelności pokrycia dachowego 
 
Na podstawie szczegółowych ogl ędzin stwierdza si ę, że ogólny stan 

techniczny budynku a w szczególno ści elementów stanowi ących konstrukcj ę 
nośną jest dobry i mo że być poddany projektowanej przebudowie. 

 

2.0 Zastosowane schematy statyczne  

Dla projektowanych nadproży i podciągu przyjęto układ statyczny w formie belek 
wolnopodpartych. 

3.0 Przyjęte zało żenia do oblicze ń statyczych  

Założenia i obliczenia statyczne wykonano zgodnie z następującymi normami: 
• Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości – PN-82/B-02000 
• Obciążenia budowli. Obciążenia stałe – PN-82/B-02001 

 
Przy doborze przekrojów materiałowych stosowano obecnie obowiązujące 

polskie normy: 
• Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie PN-B-

03002:1999 
• Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-

03200/A3:1995 
 

Wynikiem wykonanych obliczeń statycznych są przyjęte i pokazane na rysunku 
wykonawczym wielkości i przekroje nadproży. 
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Zestawienie obci ążeń dla nadpro ża N-1 dł.1,0m  
 
-obciążenie użytkowe   3.0x1,2   =  3,60 kN/m2 

-ciężar stropu    7.60x1,1   =  8,36  -„- 
         q =11,96kN/m 2 

 
Długość nadprożą N-1 
L0=Lx1,05=1,05x1,05=1,10m 
Obciążenie na 1mb belki   11,96x3,25m  =38,87kN/m 
-ciężar ściany nad nadprożem 0.27x0,6x18x1,1 =  3,20kN/m 
       q =42,07kN/m 2 

 
SCHEMAT BELKI  
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Parametry belki 
- moment bezwładności przekroju  Jx = 342,0 cm4;  moduł sprężystości podłużnej  E = 205 GPa; 
- masa belki   m = 20,0 kg/m;  współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,1 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Przypadek  P1: Przypadek 1  (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,22 kN/mb
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Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,22 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 42,07 0,00 0,00 
B. 1,10 42,07 -- 0,00 0,00 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1  
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

23
,2

6

B

23
,2

66,40

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

23,26

-23,26  
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Ugięcia [mm]: 

A B

1,00
 

 
Tablica wyników obliczeń statycznych: 

L.p.  z [m] Ml [kNm]  Mp [kNm]  Vl [kN] Vp [kN] fk [mm] 
 Przęsło A - B   (l o = 1,10 m ) 

A. 0,00 -- 0,00 -- 23,26 -- 
1. 0,55 6,40 6,40 0,00 0,00 1,00 
B. 1,10 0,00 -- -23,26 -- -- 

Reakcje podporowe: RA = 23,26 kN, RB = 23,26 kN 
 
 
RA = 23,26 kN 
Mp =6,40 kNm 
 
Przyjęto nadproże stalowe z dwóch belek dwuteowników IPN100 spiętych śrubami 
M12 
Na jedną belkę przypada 
RA = 23,26 kN : 2=11,63kN 
Mp =6,40 kNm : 2=3,20kNm 
 
Program ProkopWin02                Data obliczeń  16 maja 2018 
 
        Wymiarowanie zginanych elementów walcowanych lub spawanych 
        _____ Dane _________________________________________ 
        Badany profil: 
           Dwuteownik normalny IPN 
           Rodzaj elementu                           belka 
        Wytrzymałość obliczeniowa stali           fd =   215.00 MPa 
        Długość obliczeniowa elementu             l0 =     1.10 m 
        Rozstaw usztywnień pasa ściskanego        l1 =     1.10 m 
        Siła poprzeczna obliczeniowa 
                     względem osi  x              Qx =    11.63 kN 
                     względem osi  y              Qy =     0.00 kN 
        Moment obliczeniowy 
                     względem osi  x              Mx =     3.20 kNm 
                     względem osi  y              My =     0.00 kNm 
        Współczynnik obciążenia Mobl/Mchar    gammaf =     1.100 
        Ugięcie graniczne                        agr =     2.00 mm 
 
        _____ Wyniki obliczeń wg PN-90/B-03200________________________ 
        Najlżejszy profil spełniaj ący warunki 
        Symbol   wg PN-91/H-93407    I-100 
        wysokość profilu   h =  100.0 mm 
        szerokość półki   bf =   50.0 mm 
        grubość półki     tf =    6.8 mm 
        grubość środnika  tw =    4.5 mm 
        Klasa przekroju                               kL =     1 
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        Współczynnik zwichrzenia                     fiL =     0.888 
        Maksymalny moment obliczeniowy 
                       względem osi  x                Mx =     6.12 kNm 
                       względem osi  y                My =     0.00 kNm 
        Stopień wykorzystania przekroju (wzór 54)     wM =     0.458 
        Ugięcie   względem osi  x                     ax =     1.0  mm 
                  względem osi  y                     ay =     0.0  mm 
                  całkowite                            a =     1.0  mm 
 
Ostatecznie przyj ęto 2x IPN100 
 
 
Zestawienie obci ążeń dla nadpro ża N-2 
 
-obciążenie użytkowe   3.0x1,2   =  3,60 kN/m2 

-ciężar stropu    7.60x1,1   =  8,36  -„- 
         q =11,96kN/m 2 

 
Długość nadprożą N-2 
L0=Lx1,05=4,00x1,05=4,20m 
Obciążenie na 1mb belki   11,96x3,30m  =39,47kN/m 
-ciężar ściany nad nadprożem 0.27x0,6x18x1,1 =  3,20kN/m 
       q =42,67kN/m 2 

 
 
SCHEMAT BELKI  
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Parametry belki 
- moment bezwładności przekroju  Jx = 5700,0 cm4;  moduł sprężystości podłużnej  E = 205 GPa; 
- masa belki   m = 65,0 kg/m;  współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,1 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Przypadek  P1: Przypadek 1  (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,70 kN/mb
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Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,70 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 42,67 0,00 0,00 
B. 4,20 42,67 -- 0,00 0,00 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1  
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Momenty zginające [kNm]: 

A

91
,0

8

B

91
,0

895,63

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

91,08

-91,08  
 
Ugięcia [mm]: 

A B

13,09
 

 
Tablica wyników obliczeń statycznych: 

L.p.  z [m] Ml [kNm]  Mp [kNm]  Vl [kN] Vp [kN] fk [mm] 
 Przęsło  A - B   (l o = 4,20 m ) 

A. 0,00 -- 0,00 -- 91,08 -- 
1. 2,10 95,63 95,63 0,00 0,00 13,09 
B. 4,20 0,00 -- -91,08 -- -- 

Reakcje podporowe: RA = 91,08 kN, RB = 91,08 kN 
 
RA = 91,08 kN 
Mp =95,63 kNm 
 
Przyjęto nadproże stalowe z dwóch belek dwuteowników IPN200 spiętych śrubami 
M12 
Na jedną belkę przypada 
RA = 91,08 kN : 2=45,54kN 
Mp =95,63 kNm : 2=47,81kNm 
 
        Wymiarowanie zginanych elementów walcowanych lub spawanych 
        _____ Dane _________________________________________ 
        Badany profil: 
           Dwuteownik normalny IPN 
           Rodzaj elementu                           belka 
        Wytrzymałość obliczeniowa stali           fd =   215.00 MPa 
        Długość obliczeniowa elementu             l0 =     4.20 m 
        Rozstaw usztywnień pasa ściskanego        l1 =     4.20 m 
        Siła poprzeczna obliczeniowa 
                     względem osi  x              Qx =    45.54 kN 
                     względem osi  y              Qy =     0.00 kN 
        Moment obliczeniowy 
                     względem osi  x              Mx =    47.81 kNm 
                     względem osi  y              My =     0.00 kNm 
        Współczynnik obciążenia Mobl/Mchar    gammaf =     1.100 
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        Ugięcie graniczne                        agr =    10.00 mm 
 
        _____ Wyniki obliczeń wg PN-90/B-03200________________________ 
        Najlżejszy profil spełniaj ący warunki 
        Symbol   wg PN-91/H-93407    I-240 
        wysokość profilu   h =  240.0 mm 
        szerokość półki   bf =  106.0 mm 
        grubość półki     tf =   13.1 mm 
        grubość środnika  tw =    8.7 mm 
        Klasa przekroju                               kL =     1 
        Współczynnik zwichrzenia                     fiL =     0.598 
        Maksymalny moment obliczeniowy 
                       względem osi  x                Mx =    48.70 kNm 
                       względem osi  y                My =     0.00 kNm 
        Stopień wykorzystania przekroju (wzór 54)     wM =     0.982 
        Ugięcie   względem osi  x                     ax =     9.2  mm 
                  względem osi  y                     ay =     0.0  mm 
                  całkowite                            a =     9.2  mm 
 
Ostatecznie przyj ęto 2x IPN240  
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4.0 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elemen tów 

konstrukcji no śnej  

4.1 Nadprożą i podciąg 

Przed przystąpieniem do wykonywania nadproży i podciągu istniejący strop należy z 
obu stron projektowanego otworu podstemplować na czas osadzenia belek 
stalowych i okres wiązania betonu. 
Nadproża i podciąg zaprojektowano z typowych profili stalowych walcowanych ze 
stali S235. Profile po zamontowaniu spiąć śrubami M12. Nadproża i podciąg osadzić 
na poduszkach betonowych gr.5cm. 
Do wykuwania otworów w ścianach można przystąpić dopiero po osadzeniu belek 
stalowych, powiązaniu śrubami i całkowitym związaniu betonu w bruzdach wokół 
projektowanych belek. 
Szczególna uwagę należy zwrócić na ścisłe wypełnienie betonem bruzd nad belkami. 

4.2 Schody zewnętrzne 

Przed wykonaniem schodów istniejące płyty lastrykowe należy rozkuć. Przed 
wylaniem betonu i ułożeniem siatki powierzchnie dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. 
Nowe schody projektuje sie betonowe ułożone na gruncie przezbrojone siatką z 
prętów ∅10 o oczkach 15/15cm. Beton B20. 

4.2 Tynki 

Istniejące tynki po wykonaniu nadproży i podciągu uzupełnić do stanu istniejącego. 

5,0 Uwagi  

Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem technicznym 
kierownika budowy, zgodnie z P.N. Budowlaną i obowiązującymi przepisami 
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Wszystkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem przepisów 
BHP. 
 


