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CZĘŚĆ  OPISOWA   
 
1.Podstawy  formalne i merytoryczne  opracowania 
1.1 Formalną podstawą opracowania stanowi  zlecenie inwestora-Umowa nr 
203/WIR.III/2/2013/2015  
1.2 Podstawy merytoryczne 
-wizja lokalna dokonana    
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
 usytuowanie 
-dokumentacja archiwalna 
-dokumentacja fotograficzna 
-normy i literatura techniczna 
 
2.Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest  wykonanie  przebudowy części  pomieszczeń  biurowych na 
pomieszczenia archiwalne. Pomieszczenia przebudowywane zlokalizowane są w skrzydle 
północno wschodnim  budynku Urzędu Miasta (plan zagospodarowania).  
W pomieszczeniach  przewiduje się zamontować regały dwustronne przesuwne. Planowane 
obciążenie od regałów to  18kN/m2. Część pomieszczeń archiwalnych posiadać będzie  cześć 
biurową dla obsługi oraz pomieszczenie na niszczarkę dokumentów. 
 
3.Ekspertyza  techniczna części  budynku gdzie zlokalizowane będą  pomieszczenia 
archiwalne 
3.1Ogólna charakterystyka  elementów budynku  gdzie zlokalizowane będą 
pomieszczenia archiwalne   
Segment A został wybudowany w 1805 roku  jako obiekt jednopiętrowy , z dachem 2 
spadowym  krytym  dachówką  ceramiczną. W 1940 r dobudowano 2 piętro i wykonano  
elewację dostosowaną  do wyglądu  środkowej  części Ratusza. Ławy  i mury fundamentowe 
wykonano z kamienia  na zaprawie wapiennej , ściany piwnic z cegły pełnej na zaprawie 
wapiennej. Ściany konstrukcyjne  o gr. 63-84 cm wykonano  na zaprawie wapiennej. Na 2 
piętrze  na zaprawie cementowo wapiennej. 
Stropy nad piwnicą wykonano jako ceglane na zaprawie wapiennej  w postaci sklepień 
łukowych i jako   stropy Teriva  o wysokości  26,5cm, oparte na belkach Teriva o rozstawie 
45cm. Płyta nadbetonu 4cm. Stan techniczny stropów Teriva można ocenić jako dobry. Nie 
stwierdzono   uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji.  Stan stropów 
ceglanych (sklepień ) można ocenić jako zły.  Sklepienia są  mocno zasolone i zawilgocone. 
Pomiary wykonane miernikiem wilgotności CAISSON GM-100 wykazały zawilgocenia 
przekraczające 5%. W takiej sytuacji  pilnie powinny być podjęte działania mające na celu ich 
osuszenie. W jednym miejscu występuje  pękniecie. Na pęknięciu została naklejona próbka 
szklana  w celu  zbadania czy pękniecie się nie powiększa. Na podstawie czasu  (ok. 1 rok) 
istnienia  próbki można stwierdzić że pęknięcie nie  powiększa się. 
Stan  ceglanych sklepień  pokazuje  dok. fotograficzna 
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Wykwity solne 
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pęknięcie sklepienia 
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3.2. Obliczenia sprawdzające 
3.2.1 Sprawdzenie stropów ceglanych łukowych-inwentaryzacja konstrukcyjna 
 
Przyjęty do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych układ sklepienia ceglanego 
stropu odcinkowego –pomieszczenie o wymiarach 4,98x5,11 
rozpiętość łuku  -4,98m 
strzałka              f=1,98m 
grubość  cegły  h=0,24m 
cegła  kl. 10 na zaprawie wapiennej  marki   M 0,3 
 
zebranie obciążeń stropu od ciężaru własnego 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Płytki posadzkowe 0,64 1,30  --  0,83 
2.   Warstwa cementowa grub. 4 cm  

[21,0kN/m3·0,04m] 
0,84 1,30  --  1,09 

3.   Styropian grub. 4 cm  [0,45kN/m3·0,04m] 0,02 1,30  --  0,03 
4.   Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 30 cm  

[12,0kN/m3·0,30m] 
3,60 1,30  --  4,68 

5.   Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub. 36 
cm  [18,0kN/m3·0,36m] 

6,48 1,30  --  8,42 

6.   tynk 0,76 1,30  --  0,99 
 Σ:(g)) 12,34 1,30 -- 16,04 

 
 
Zgodnie z otrzymanymi danymi od Zamawiającego w projektowanej części (kondygnacji) 
budynku przewiduje się zamontować regały  przesuwne. 
Obciążenie od regałów -16KN/m2 
 
Obliczenia sprawdzające 
 
nośność obliczeniowa ceglanego (murowanego) sklepienia na ściskanie: 
Nsd=Nrd 
Nrd=Ac*fd=Ac*(K*fb^0,70*Fm^0,30/γ*ή) 
Nrd=0,24*1,0*(0,5*15295^0,70*300^0,3)/1,7*1=329,8KN 
Nsd=H(siła pozioma)=(g+p)xl^2/8f *1/(1+ν) 
Nsd=(16,04+p)*4,98^2/8*1,98*1/(1+15/8*1,98^2)*1,2*10^-3)=(16,04+p)*1,57 
dopuszczalne obciążenie 
technologiczne obliczeniowe równomiernie rozłożone, wynosi: 
P=Nrd/(1,57*5,11)-g=41,1-16,04=25,07KN/m2 
Obciążenie charakterystyczne(normowe) 
Pch=p/γ=25,07/1,2=20,9KN/m2 
 
Elementem decydującym o nośności przedmiotowego stropu jest nośność murowanego 
sklepienia ceglanego. Nośność rozpatrywanego międzykondygnacyjnego stropu odcinkowego 
wynosi więc 20,90KN/m2, w związku z powyższym zakładane obciążenia powstałe od 
regałów przesuwnych zostanie przeniesione przez istniejąca konstrukcję stropu. 
Jednak w związku ze znaczną korozję  cegły sklepień  spowodowaną zasoleniem i 
zawilgoceniem, obciążenie sklepień lukowych ciężarem 16kN/m2 nie jest zalecane. W 
związku z tym   w pomieszczeniach  nad sklepieniami  obciążenie eksploatacyjne nie 
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powinno przekraczać 5KN/m2. Dokumenty archiwalne w takim pomieszczeniu mogą być 
składowane  na normalnych półkach o wysokości  do 1,5m.  
 
3.2.2 Sprawdzenie stropów Teriva –inwentaryzacja konstrukcyjna  
 
zebranie obciążeń na konstrukcję wsporczą 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   ciężar stropu 4,00 1,10  --  4,40 
2.   regały 16,00 1,40  --  22,40 
3.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne 
szkolne, szatnie i łaźnie zakładów 
przemysłowych, pływalnie oraz poddasza 
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje 
techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40  --  2,80 

4.   Płytki posadzkowe 0,64 1,30  --  0,83 
5.   Warstwa cementowa grub. 4 cm  

[21,0kN/m3·0,04m] 
0,84 1,30  --  1,09 

6.   Styropian grub. 4 cm  [0,45kN/m3·0,04m] 0,02 1,30  --  0,03 
7.   tynk 0,76 1,30  --  0,99 
 Σ: 24,26 1,34 -- 32,54 

 
 
 
Największa wartość  momentu  zginającego  przenoszonego  przez pojedyncze żebro stropu 
TERIVA 4,0/1 przy rozpiętości 5,36m wynosi  17,3kNm 
 
Wartość momentu  przenoszonego prze  żebro  przy dociążeniu  obciążeniem 16KN/m2  
 
 
SCHEMAT BELKI 

5,36

A B

 
 
Parametry belki 
- moment bezwładności przekroju  Jx = 1,0 cm4;  moduł sprężystości podłużnej  E = 205 GPa; 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Schemat statyczny: 

5,36

A B

13
,0

0

13
,0

0

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 



 6 

 
Momenty zginające [kNm]: 

A

34
,8

4

B

34
,8

446,69

 
 
 
Wartości momentu  przy dociążeniu  regałami wynosi 46,69KNm. 
 
Strop należy podeprzeć. Zastosowano podparcie  dwiema belkami.   
SCHEMAT BELKI 

1,78 1,78 1,80

A B C D

 
 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny: 

1,78 1,78 1,80

A B C D

13
,0

0

13
,0

0

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

A

9,
27

B

25
,4

0

C

25
,6

4

D

9,
37

-4,10

3,30

-4,10

1,00

-4,19

3,38

-4,19

 
 
Dla  żebra  3 przęsłowego  obciążonego  regałami moment maksymalny  wynosi: 3,3 kNm. 
 
Biorąc jedna wiek stropów Teriva oraz  brak wiedzy o jakości ich wykonania, stanu zbrojenia 
Przyjęci dwóch podpór  ze sporym  zapasem bezpieczeństwa jest uzasadnione. 
 
4. Obliczenia  konstrukcji wsporczej  stropów Teriva  
Schemat  konstrukcji wsporczej  pokazano na rys nr 3. Proponuję się wykonać konstrukcję 
wsporczą z dwuteowników  stalowych typu HEA. Konstrukcję zaprojektowano  w postaci  
belek  wsporczych oraz podciągów wspartych na słupach stalowych  wykonanych z 
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kształtownika HEA.  W pomieszczeniach  znajdują się  przewody instalacji elektrycznych, 
wod kan i co oraz czujki  systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. Konstrukcję 
rozmieszczono w taki sposób aby  uniknąć kolizji.  Części  rurociągów należy  jednak ominąć 
wykonując  odpowiedni konstrukcyjne obejścia przy  zamocowaniu belek w murze. Przewody 
elektryczne natynkowe  należy zdemontować przed montażem  belek , po montażu 
zamocować ponownie  pod belkami. 
 
 
4.1 Konstrukcja wzmacniająca stropu Teriva 2 
Belka 
 
SCHEMAT BELKI 

2,23 3,27

A B C

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,46 kN/mb

2,23 3,27

A B C

56
,7

0

56
,7

0
 

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

A

36
,9

0

B

20
2,

30

C

75
,1

6

11,91

-59,83

49,41

-59,83

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
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y

y

x x

 
Przekrój:  HE 200 A 
                  Av = 12,3 cm2,  m = 42,3 kg/m 
                  Jx = 3690 cm4,  Jy = 1340 cm4,  Jω = 108000 cm6,  JΤ = 21,1 cm4,  Wx = 389 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,053)  MR = 88,04 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 154,00 kN 
 
Belka 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,23 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,992 
 Moment maksymalny  Mmax = -59,83 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,685  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 2,23 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 111,75 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,726  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło B - C, x = -2,23 m) 
 Przekrój aaa z = 2,23 m 
 V = 111,75 kN   >   V0 = 0,6·VR = 92,40 kN 
  M/MR,V = -59,83 / 82,94 = 0,721  <  1 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 4,04 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,27 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 9,34 mm 
  fk,max = 5,27 mm  <   fgr = 9,34 mm     (56,4%) 
 
Przyjęto belkę HEA 200 
 
Podciąg 
 
SCHEMAT BELKI 

2,63 2,60

A B C

 
 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny: 

2,63 2,60

A

20
3,

00

B

20
3,

00

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

1 2
A

31
,3

4

B

34
6,

07

C

28
,5

854,54

-98,24

50,02

-98,24

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  HE 220 A 
                  Av = 14,7 cm2,  m = 50,5 kg/m 
                  Jx = 5410 cm4,  Jy = 1950 cm4,  Jω = 193300 cm6,  JΤ = 28,6 cm4,  Wx = 515 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,051)  MR = 116,42 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 183,31 kN 
 
Belka 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,63 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,998 
 Moment maksymalny  Mmax = -98,24 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,846  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 2,63 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 174,42 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,951  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło B - C, x = -2,63 m) 
 Przekrój aaa z = 2,63 m 
 V = 174,42 kN   >   V0 = 0,6·VR = 109,99 kN 
  M/MR,V = -98,24 / 96,44 = 1,019  >  1  (!!!) 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,32 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 1,86 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 7,51 mm 
  fk,max = 1,86 mm  <   fgr = 7,51 mm     (24,7%) 
 
Przyjęto podciąg HEA 220 
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4.2 Konstrukcja wzmacniająca stropu Teriva 3 
belka 
 
SCHEMAT BELKI 

2,56 3,04

A B C

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,46 kN/mb

2,56 3,04

A B C

64
,1

0

64
,1

0

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

A

57
,3

7

B

22
7,

29

C

76
,8

625,50

-64,66

45,75

-64,66

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  HE 200 A 
                  Av = 12,3 cm2,  m = 42,3 kg/m 
                  Jx = 3690 cm4,  Jy = 1340 cm4,  Jω = 108000 cm6,  JΤ = 21,1 cm4,  Wx = 389 cm3 
Stal:    St3 
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Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,053)  MR = 88,04 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 154,00 kN 
 
Belka 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,56 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,994 
 Moment maksymalny  Mmax = -64,66 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,739  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 2,56 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 119,40 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,775  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło B - C, x = -2,56 m) 
 Przekrój aaa z = 2,56 m 
 V = 119,40 kN   >   V0 = 0,6·VR = 92,40 kN 
  M/MR,V = -64,66 / 80,97 = 0,799  <  1 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 4,27 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 4,05 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 8,69 mm 
  fk,max = 4,05 mm  <   fgr = 8,69 mm     (46,6%) 
 
przyj ęto belkę HEA200 
 
podciąg 
 
SCHEMAT BELKI 

2,38 2,98

A B C

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,65 kN/mb

2,38 2,98

A

22
8,

00

B

22
8,

00

C

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 
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1 2
A

42
,5

5

B

36
4,

25

C

52
,6

959,76

-119,46

92,76

-119,46

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  HE 240 A 
                  Av = 17,3 cm2,  m = 60,3 kg/m 
                  Jx = 7760 cm4,  Jy = 2770 cm4,  Jω = 328500 cm6,  JΤ = 41,7 cm4,  Wx = 675 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,051)  MR = 152,54 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 215,11 kN 
 
Belka 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,38 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,997 
 Moment maksymalny  Mmax = -119,46 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,785  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 2,38 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -187,00 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,869  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło A - B, x = 0,00 m) 
 Przekrój aaa z = 2,38 m 
 V = (-)187,00 kN   >   V0 = 0,6·VR = 129,06 kN 
  M/MR,V = -119,46 / 133,21 = 0,897  <  1 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 3,91 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,92 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 8,51 mm 
  fk,max = 2,92 mm  <   fgr = 8,51 mm     (34,3%) 
 
przyj ęto podciąg HEA240  
 
4.4 Konstrukcja wzmacniająca stropu Teriva 4 
 belka 
 
SCHEMAT BELKI 
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3,11 2,42

A B C

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,38 kN/mb

3,11 2,42

A B C

53
,0

0

53
,0

0

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

A

65
,8

4

B

18
6,

84

C

42
,5

3
40,60

-53,40

16,94

-53,40

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  HE 180 A 
                  Av = 10,3 cm2,  m = 35,5 kg/m 
                  Jx = 2510 cm4,  Jy = 925 cm4,  Jω = 60210 cm6,  JΤ = 14,9 cm4,  Wx = 294 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,051)  MR = 66,44 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 127,94 kN 
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Belka 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 3,11 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,991 
 Moment maksymalny  Mmax = -53,40 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,811  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 3,11 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -100,18 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,783  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło A - B, x = 0,00 m) 
 Przekrój aaa z = 3,11 m 
 V = (-)100,18 kN   >   V0 = 0,6·VR = 76,77 kN 
  M/MR,V = -53,40 / 60,86 = 0,877  <  1 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,38 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,64 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 8,89 mm 
  fk,max = 5,64 mm  <   fgr = 8,89 mm     (63,5%) 
 
Przyjęto  belkę HEA180 
 
podciąg 
 
SCHEMAT BELKI 

3,20

A B

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,65 kN/mb

3,20

A

18
7,

00

B

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

1
A

63
,5

7

B

12
5,

51133,93
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ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  HE 240 A 
                  Av = 17,3 cm2,  m = 60,3 kg/m 
                  Jx = 7760 cm4,  Jy = 2770 cm4,  Jω = 328500 cm6,  JΤ = 41,7 cm4,  Wx = 675 cm3 
Stal:    St3 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,051)  MR = 152,54 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 215,11 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,13 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,971 
 Moment maksymalny  Mmax = 133,93 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,904  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 3,20 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -125,51 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,583  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = (-)125,51 kN   <   Vo = 0,6·VR = 129,06 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,74 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 6,06 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 9,14 mm 
  fk,max = 6,06 mm  <   fgr = 9,14 mm     (66,3%) 
 
przyj ęto  podciąg HEA 240 
 
4.5 obliczenie wymiarów stopy  betonowej 
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Opis fundamentu : 
Typ:  stopa prostopadłościenna 
Wymiary: 
  B = 0,80 m  L = 0,80 m  H = 1,00 m 
  Bs = 0,25 m  Ls = 0,25 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
  D = 1,00 m  Dmin = 1,00 m 
  brak wody gruntowej w zasypce 
 
do obliczeń przyjęto grunt nośny 
 
Materiały : 
Zasypka: 
  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Beton: 
  klasa betonu: B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
  ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 
  klasa stali: A-II (18G2-b)  →  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 410 MPa 
  otulina zbrojenia cnom = 50 mm 
 
Założenia obliczeniowe : 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 
  
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 496,5 kN 
  Nr = 380,9 kN   <  m·QfN = 402,2 kN  (94,7%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 131,6 kN 
  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 94,7 kN  (0,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 151,13 
kNm 
  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 108,8 kNm  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,86 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,89 cm 
  s = 0,89 cm   <  sdop = 1,00 cm  (88,8%) 
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 5. Program użytkowy  pomieszczeń  
5.1 Istniejący program użytkowy 
-pom. biurowe nr 1   -21,67m2 
-pom. biurowe nr 2   -21,87m2 
-pom. biurowe nr 3   -12,54m2 
-pom. magazynowe nr 4   -5,30m2 
-pom. biurowe nr 5   -16,25m2 
-pom. biurowe nr 6   -30,65m2 
-pom. biurowe nr 7   -48,30m2 
-pom. biurowe nr 8   -19,81m2 
-hol                  nr 9   -30,98m2 
razem                        -210,37m2 
5.2 Projektowany program uzytkowy 
-pom. biurowe nr 1       -18,81m2 
-pom. archiwum nr 2    -48,30m2 
-pom. archiwum nr 2a  -47,42m2 
-pom. niszczarki  nr 3   -18,18m2 
-pom. archiwum nr 4    -77,97m2 
Razem                          -210,68m2 
 
6. Zakres prac –rozwiązania materiałowe 
a. Montaż konstrukcji wzmacniającej stropy 
Konstrukcje wsporczą należy zamontować  na istniejących murach  wg. rysunków 
konstrukcyjnych. Część belek zamocowanych jest za pomocą kotew wklejanych. 
Rodzaj kotwy należy dobrać po odkuciu miejsca montażu i określeniu z jakiego materiału 
wykonany jest mur. Do rodzaju materiału należy dobrać kotwę chemiczną. 
Po  zamontowaniu  konstrukcji wsporczej  ze stalowych kształtowników  HEA należy 
konstrukcję obudować  płytą  gipsowo kartonową  w dowolnym systemie ppoż REI 60. 
Konstrukcję stalowa należy zabezpieczyć antykorozyjnie  zestawem epoksydowym-grubość 
powłoki 200um. 
Istniejące regały zasuwane  w ilości 6 szt. należy obniżyć  o 40cm . Jeden regał (nr 6) należy 
zdemontować. Demontaż jest konieczny z powodu  montażu słupa  wsporczego. Słup został 
zamontowany  w takim miejscu aby była możliwość prawidłowej eksploatacji 3 regałów po 
jednej  stronie  i 2 regały po drugiej stronie. Skrócenie regałów dokona firma specjalistyczna 
montująca nowe regały. Regały zostaną zdemontowane przewiezione do  producenta, tam 
skrócone , pomalowane i zamontowane ponownie.    
Istniejące pęknięcie sklepienia należy  wzmocnić  przez zamurowanie  prętów ze stali 
żebrowanej  o dł. 70cm w  wykutych  bruzdach   o gł. 20cm. co 60cm. Bruzdy należy wykuć 
jako poziome. Po montażu prętów bruzdy  uzupełnić zaprawą cementową.  
b. demontaż ścianek działowych  w projektowanych pomieszczeniach  na parterze 
c. uzupełnieni  miejsc po ściankach działowych  płytkami gres. Uzupełnienie tynku na 
ścianach w miejscu demontażu. 
d.  demontaż okna  w pomieszczeniu  niszczarki 
e. Montaż  okna 70x162 z krata stalową   i nowych drzwi 90x200 z naświetlem  w 
pomieszczeniu  niszczarki. 
Na okno 70x162 należy wykorzystać istniejąca kratę z okna zdemontowanego. Istniejącą 
krata należy skrócić do wymiaru nowego okna.  
f. montaż pomostu  wejściowego  z przestrzeni zewnętrznej do pomieszczenia niszczarki 
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g. montaż drzwi antywłamaniowych  o wy, 120/200 (podział 90x30) wejściowych do 
pomieszczeń  z holu głównego. Drzwi należy wyposażyć w 2 zamki, oraz montaż drzwi 
antywłamaniowych 90/200  do pomieszczenia niszczarki. 
h. Montaż kraty  otwieranej przy drzwiach  wejściowych 
i. Wykucie  otworu pod nowe drzwi wejściowe z holu do pomieszczenia biurowego nr1 
j. Wymiana  lamp oświetleniowych 
Nowe lampy –Lena Lighting Vector 2x35W 

 
 
Klosz o wysokiej odporności na UV 
Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały 
Klosz: PMMA 
Klosz: opal 

  

 

Lena Lighting VEGA, klosz Opal 
moc max: 100W 
trzonek: E27 
stopień ochrony: IP44 / IK08 
wymiary: średnica 239 / wys. 95 mm 
podstawa: tworzywo sztuczne 
klosz: szkło 
Można zastosować  oprawy innych producentów  o podobnych parametrach. 
 
k. montaż folii przeciwsłonecznej w oknach 
W celu obniżenia temperatury  w pomieszczeniach i redukcji  nadmiernego nasłonecznienia 
szyby w oknach należy  okleić folią. Należy zastosować folię wewnętrzną przeciwsłoneczną 
 nie zawierającej metalu, która nie zmienia wyglądu  okien np. folię „3M Prestigo 70”   lub 
folię  innej firmy o analogicznych parametrach technicznych. 
l. Montaż systemu sygnalizacji pożaru  w pomieszczeniach (wg. opracowania branżowego) 

pawlowskam
Pisanie tekstu
- NIE DOTYCZY 

pawlowskam
Wyróżnienie

pawlowskam
Pisanie tekstu
NIE DOTYCZY 

pawlowskam
Wyróżnienie
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ł. Montaż  wentylacji  mechanicznej w pomieszczeniu niszczarki (wg. opracowania 
branżowego) 
m. Malowanie ścian i sufitów w  nowych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach piwnicy 
po montażu  konstrukcji wsporczej. 
n. Montaż nowych regałów rozsuwanych i stacjonarnych. 
Parametry regałów przejezdnych 
-długość regału-3800mm 
-wysokość -2000mm 
-głębokość półki -300mm 
-ilość poziomów -5 
o. wykonanie badań kontrolnych instalacji elektrycznej 
7. Ochrona ppoż  
7.1 Opis budynku 
Kompleks budynków biurowych Urzędu Miasta Płocka zlokalizowany jest na 
terenie śródmieścia miasta Płocka, w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków. 
Budynki biurowe Urzędu Miasta Płocka obejmują kompleks budynków 
(segmentów) połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi poziomymi i pionowymi.  
Projektowane pomieszczenia  archiwum zlokalizowane będą  na parterze  w kompleksie 
budynków  stanowiącym jedną strefę pożarową  oznaczona na  planie kolorem zielonym. 
 Konstrukcja budynku: 
- główne elementy konstrukcyjne – wykonane z elementów niepalnych, 
nierozprzestrzeniających ognia, 
- ściany osłonowe - warstwowe – niepalne i nierozprzestrzeniające ognia, 
- stropy - żelbetowe prefabrykowane ,ceglane,ceramiczne– niepalne i nierozprzestrzeniające 
ognia, 
- konstrukcja nośna dachu – drewniana, zabezpieczona do granicy trudnozapalności, 
nierozprzestrzeniająca ognia, 
- pokrycie dachu - blacha stalowa, budynek „B” - papa. 
Budynki biurowe Urzędu Miasta Płocka zgodnie z określonym programem 
użytkowym zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
W budynku znajduje się również pomieszczenie w którym jednocześnie 
przebywać może więcej niż 50 osób (sala posiedzeń Rady Miasta Płocka) i stanowi to 
podstawę do zakwalifikowania tego pomieszczenia do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 
Ze względu na wysokość budynku tj. do 12 m zakwalifikowano go do obiektów 
„niskich”. Obiekt został podzielony na dwie strefy pożarowe-oznaczone kolorem zielonym i 
niebieskim na planie. Archiwum jest wydzieloną strefa pożarową o pow. 210,68m2.Ściany 
oddzielenia ppoż wykonane są jako murowane  w kl. Odporności  REI120. Styropy 
ceramiczne wykonane są  w klasie REI60.Archiwum zakwalifikowano jako obiekt PM o 
gęstości obciążenie ogniowego w przedziale do 1000MJ/m2.  
7.2 Klasa odporności pożarowej obiektu 
Na podstawie kwalifikacji pożarowej budynków będących przedmiotem 
niniejszego opracowania, uwzględniając istniejącą ilość kondygnacji nadziemnych oraz 
wysokość do 12 m stosownie do ustaleń §212 warunków technicznych ustęp 2  
wymagana klasa odporności pożarowej „C”. 
7.3 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu wynosi 
20 dm3/s z dwóch hydrantów zewnętrznych oddalonych od  budynku 20 i 10m 
7.4  Zagrożenie wybuchem 
W opisywanym kompleksie budynków nie występują pomieszczenia zagrożone 
wybuchem. 

pawlowskam
Pisanie tekstu
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7.5  Drogi pożarowe 
Odległość Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Nr 1 w Płocku do budynków 
Urzędu Miasta Płocka wynosi około 2,5 km. Czas przyjazdu pierwszej jednostki nie 
powinien przekroczyć 3,5 minuty od zaalarmowania. Dojazd prowadzi ulicą Gwardii 
Ludowej i Bielską. Wokół budynku w odległości co najmniej 5 m od jego ścian zapewniono 
drogi pożarowe:  ulica Zduńska, Plac Stary Rynek, ulica Kazimierza Wielkiego. 
Drogi te spełniają wymogi przepisu, zapewniają swobodne poruszanie się 
samochodami pożarniczymi z możliwością zawracania. 
7.6 instalacja odgromowa 
Obiekt chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, 
7.7  hydranty wewnętrzne 
Budynek  wyposażone są w wewnętrzną sieć hydrantową. Zapewniono hydranty 
wewnętrzne Ø 25: w ilości 28szt. Przewody zasilające sieć hydrantową wykonane są z 
materiałów niepalnych i obudowane ze wszystkich stron osłonami o odporności ogniowej co 
najmniej 60 min. 
7.8 Oświetlenie awaryjne 
Lampy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego rozmieszczono na korytarzach 
oraz klatkach schodowych w obrębie wszystkich segmentów. Wymagane natężenie 
oświetlenia bezpieczeństwa - 10% oświetlenia podstawowego, przy natężeniu oświetlenia 
ewakuacyjnego - 0,5lx na powierzchni dróg. Czas włączenia systemu - do 2s.  
7.9 Wymagania dla strefy pożarowej archiwum 
-Projektowane pomieszczenia  wyposażane  będą  w  samodzielną instalacje sygnalizacji 
pożarowej i stałe urządzenia gaśnicze  w ilości  obowiązujących kryteriów, tj. co najmniej 1 
jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 
powierzchni. Hydrant wewnętrzny zlokalizowany jest w holu  niedaleko wejścia do  
pomieszczeń  archiwalnych.  
-zaprojektowano dodatkowy hydrant 52 w pom. archiwum. Hydrant projektowany zostanie 
włączony do istniejącej  sieci hydrantowej  rurą fi54 

 
Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym 20 metrowym. 
Wymiary hydrantu 52 w mm 
650/ 540/ 180 (w/ s/ g) 
Wymiary wnęki w mm 
670/ 560/ 175 (w/ s/ g) 
7.10 Opis systemu sygnalizacji pożaru 
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Zasilanie systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać przewodem typu HDGs 3x2,5 mm2, 
PH 90. Przewód należy zabezpieczyć w najbliższej rozdzielnicy elektrycznej za pomocą 
Zabezpieczenia typu ETIMAT T 1P C10A. 
Przyjęto ochronę całkowitą dla pomieszczeń archiwum. Wszystkie pomieszczenia należy 
objąć ochroną systemu sygnalizacji pożaru, w tym celu projektuje się pętle dozorowe na 
których należy zainstalować automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe. Projektuje się 
zastosowanie optycznych czujek dymu, sygnalizatorów alarmowych i ręcznych 
sygnalizatorów pożaru. Samoczynne i ręczne ostrzegacze pożarowe systemu zlokalizować 
zgodnie z dokumentacją rysunkową. Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wys. l,4m. 
Okablowanie systemu wykonać jako podtynkowe przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 
mm, prowadzonym w rurkach ochronnych. Zasilanie centrali systemu wykonać zza 
Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego prądu, podtynkowo, przewodem typu NHXH 
FE180 PH90/E90 3x2,5 mm2. 
 
8. zagadnienia bhp i higieniczno zdrowotne 
8.1 Oświetlenie pomieszczenia  biurowego  
Pomieszczenie będzie mieć zapewnione oświetlenie naturalne i   sztuczne.  Zgodnie z 
wymogami  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 
75, poz. 690)  Par 57 p.2.Pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniu  
niszczarki  zainstalowana będzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna-ilość 
wymian -5 (wg. oddzielnego opracowania projektowego). W pomieszczeniu niszczarki 
przebywanie pracownika nie przekroczy 2 h. 
8.2 Zatrudnienie  
obsługa archiwum -2 osoby 
 
9. Uwagi  dodatkowe 
Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi       wykonania i odbioru  robót  
budowlanych.   Prace  prowadzić  zgodnie  z     zasadami  BHP. Do prac używać materiały   
posiadające  aktualne aprobaty  techniczne. Możliwe jest zastosowanie materiałów  o 
analogicznych parametrach technicznych  innych producentów. Przedmiotowe prace mają 
charakter remontowy na istniejącym obiekcie  zabytkowym. W trakcie  prowadzenia prac, 
mogą pojawić się  prace  dodatkowe które  niemożliwe były  do  przewidzenia na etapie 
projektowania. Zakres tych prac oraz  zmiany producentów materiałów  należy uzgodnić z 
autorem projektu.  
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wykaz stali i materiałów konstrukcji stalowych
lp element numer gr.blachy(mm) il. Szt ciężar 1 elementu ciężar łaczny długo ść (mm)

1 detal A 1 10 2 23 46
2 5 1 0,6 0,6
3 5 1 0,8 0,8
4 10 2 0,86 1,72
5 5 1 0,8 0,8
6 10 2 3,85 7,7

2 detal B 1 HEA200 1 37 37
2 10 1 4,71 4,71

3 detal C 1 10 1 9,42 9,42
2 10 2 0,8 1,6

4 detal D 1 10 1 9,42 9,42
2 10 2 0,8 1,6

5 detal E 1 10 1 4,71 4,71
6 detal F 1 10 1 4,71 4,71
7 detal G 1 10 1 2,65 2,65
8 detal H 1 10 2 9,42 18,84

2 10 4 0,8 3,2
9 detal I 1 10 1 4,71 4,71

10 detal J 1 10 1 4,71 4,71
11 detal K 1 10 1 2,65 2,65
12 detal L 1 10 1 2,95 2,95
13 belka 1 HEA 180 1 207 207 5830
14 podciąg 2 HEA 240 1 217 217 3600
15 podciąg 3 HEA 240 1 318,8 318,8 5270
16 belka 4 HEA200 1 243,22 243,22 5750
17 belka 5 HEA 200 1 243,22 243,22 5750
18 belka 6 HEA200 1 231,8 231,8 5480
19 belka 7 HEA200 1 231,8 231,8 5480
20 podciąg 8 HEA220 1 256,54 256,54 5080
21 słup nr 9 1 HEA240 1 179,7 179,7 2980

2 10 2 7,1 14,2
22 słup nr 10 1 10 1 7,1 7,1

2 10 2 10,1 20,2
blacha 80x430 3 10 1 2,7 2,7

4 HEA 240 1 183,92 183,92 3050
23 słup nr 11 1 10 1 7,1 7,1

2 10 2 10,1 20,2
blacha 80x430 3 10 1 2,7 2,7

4 HEA 240 1 182,1 182,1 3020
24 podest stalowy C160 2 75,5 151 4000

wejścia do pom. C160 2 21,9 43,8 1160
niszczarki C100 3 12,3 36,9 1160

C80 2 10,02 20,04
blacha ryflowana 1 135 135

ciążar łączny 3126,54

stal do zbrojenia  stóp  betonowych
fi12 150kg 18G2
stal do zbrojenia podparcia podestu stalowego
fi12 25kg 18G2
fi6 20kg ST3s

barierka stalowa podestu
rura 42,16/2,77 27mb
pret fi15 16mb

kotwy chemiczne 4szt
fi12/25cm
kotwy chemiczne
fi16/20cm 16szt


