OPINIA GEOTECHNICZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY
SPO£ECZNEJ O ZEWNÆTRZNY SZYB WINDOWY
INWESTOR: Dom Pomocy Spoùecznej
ADRES BUDOWY: Zochcinek 42, 27-500 Opatów, dziaùka nr ewid. 162
Grunty zalegaj¹ce dziaùkê to: pod warstw¹ nasypu rodzime mineralne wyksztaùcone w
postaci glin pylastych w stanie póùzwartym. Warstwy nasypów nie nadaj¹ siê do posadowienia na
niej fundamentów szybu windowego, dlatego projektuje siê jego posadowienie na gruncie
rodzimym.
Poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów, zmienny. Noœnoœã
gruntu qfn=0,25 MPa jest wystarczaj¹ca do przeniesienia naprê¿eñ od przedmiotowego obiektu
budowlanego kategorii geotechnicznej pierwszej.
Poziom posadowienia szybu windowego 1,10 m poni¿ej poziomu terenu dziaùki. Wystêpuj¹
proste warunki gruntowe. Projektowany szyb windowy jest niewielkim obiektem budowlanym o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowi¹cym pod wzglêdem konstrukcyjnym
oddzieln¹, samodzieln¹ caùoœã.
Parametry geotechniczne gruntu okreœlono na podstawie wykonanych odkrywek i
sondowañ oraz na podstawie wykonanej analizy makroskopowej pobranych próbek gruntu. Teren,
na którym zlokalizowano obiekt le¿y poza obszarem eksploatacji górniczej, wobec czego nie
zachodzi koniecznoœã zabezpieczania go przed jej wpùywem.
Z uwagi na rodzaj gruntów znajduj¹cych siê na dziaùce nale¿y:
1. Nie posadawiaã fundamentów szybu windowego na nasypach – grunty te nale¿y usun¹ã i
zast¹piã je chudym betonem C10/12
2. Prowadz¹c wykopy nale¿y œciany wykopu zabezpieczyã przed oberwaniem.
3. Zastosowaã œrodki techniczne minimalizuj¹ce osiadanie – pùytê fundamentow¹.
4. Z uwagi na podatnoœã gruntu na rozmiêkanie pod wpùywem wody (np. opadowej) nale¿y
niezwùocznie po wykonaniu wykopu wypeùniã go chudym betonem do projektowanego
poziomu.
5. Z uwagi na przebiegaj¹c¹ w pobli¿u kanalizacjê sanitarn¹ wykopy prowadziã rêcznie.
W przypadku prowadzenia robót fundamentowych w okresie intensywnych opadów nale¿y
zabezpieczyã wykop przed wod¹ opadow¹; wykonany fundament obsypaã przed nastaniem
mrozów warstw¹ gruntu gruboœci co najmniej 1,20 m (zabezpieczenie przed przemarzniêciem
gruntu pod fundamentem).
Wykopy fundamentowe wykonaã w taki sposób aby nie stwarzaã zagro¿enia zasypania
ludzi w nich pracuj¹cych. Zasypkê fundamentów wykonaã z gruntów nieprzepuszczaj¹cych wody
zagêszczaj¹c je rêcznie a póêniej mechanicznie warstwami gruboœci 20 do 30 cm. Teren wokóù
budynku uksztaùtowaã tak, aby wody opadowe nie gromadziùy siê w jego pobli¿u,
W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych fundamentowych innych
parametrów geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu
wprowadzenia niezbêdnych korekt fundamentów.
Fundamenty posadawiaã na gruncie rodzimym. Zachowaã zasadê jednakowego poziomu
posadowienia budynku i szybu windowego.
UWAGI:

1. Z uwagi na gùêbokoœã wykopu i wystêpuj¹ce nasypy, dla zapewnienia bezpieczeñstwa
osobom wykonuj¹cym prace fundamentowe i osobom postronnym, nale¿y œciany wykopu
wyprzeã deskowaniem budowanym sukcesywnie wraz z wykopem i demontowanym
sukcesywnie wraz z postêpem prac fundamentowych.
2. Wykopy prowadziã rêcznie.
3. Zachowaã szczególn¹ ostro¿noœã z powodu sieci podziemnych (kanalizacji sanitarnej)
przebiegaj¹cych w pobli¿u inwestycji.

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Grunty zalegaj¹ce dziaùkê to: pod warstw¹ nasypu rodzime mineralne wyksztaùcone
w postaci glin pylastych w stanie póùzwartym. Warstwy nasypów nie nadaj¹ siê do
posadowienia na niej fundamentów szybu windowego, dlatego projektuje siê jego
posadowienie na gruncie rodzimym.
Poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów, zmienny.
Noœnoœã gruntu qfn=0,25 MPa jest wystarczaj¹ca do przeniesienia naprê¿eñ od
przedmiotowego obiektu budowlanego kategorii geotechnicznej pierwszej.
Poziom posadowienia szybu windowego 1,10 m poni¿ej poziomu terenu dziaùki.
Wystêpuj¹ proste warunki gruntowe. Projektowany szyb windowy jest niewielkim obiektem
budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowi¹cym pod
wzglêdem konstrukcyjnym oddzieln¹, samodzieln¹ caùoœã.
Parametry geotechniczne gruntu okreœlono na podstawie Opinii Geotechnicznej.
Teren, na którym zlokalizowano obiekt le¿y poza obszarem eksploatacji górniczej, wobec
czego nie zachodzi koniecznoœã zabezpieczania go przed jej wpùywem.
Z uwagi na rodzaj gruntów znajduj¹cych siê na dziaùce nale¿y:
1. Nie posadawiaã fundamentów szybu windowego na nasypach – grunty te nale¿y
usun¹ã i zast¹piã je chudym betonem C10/12 (rys. K-1).
2. Prowadz¹c wykopy nale¿y œciany wykopu zabezpieczyã przed oberwaniem.
3. Zastosowaã œrodki techniczne minimalizuj¹ce osiadanie – pùytê fundamentow¹.
4. Z uwagi na podatnoœã gruntu na rozmiêkanie pod wpùywem wody (np. opadowej)
nale¿y niezwùocznie po wykonaniu wykopu wypeùniã go chudym betonem do
projektowanego poziomu.
5. Z uwagi na przebiegaj¹c¹ w pobli¿u kanalizacjê sanitarn¹ wykopy prowadziã rêcznie.
W przypadku prowadzenia robót fundamentowych w okresie intensywnych opadów
nale¿y zabezpieczyã wykop przed wod¹ opadow¹; wykonany fundament obsypaã przed
nastaniem mrozów warstw¹ gruntu gruboœci co najmniej 1,20 m (zabezpieczenie przed
przemarzniêciem gruntu pod fundamentem).
Wykopy fundamentowe wykonaã w taki sposób aby nie stwarzaã zagro¿enia
zasypania ludzi w nich pracuj¹cych. Zasypkê fundamentów wykonaã z gruntów
nieprzepuszczaj¹cych wody zagêszczaj¹c je rêcznie a póêniej mechanicznie warstwami
gruboœci 20 do 30 cm. Teren wokóù budynku uksztaùtowaã tak, aby wody opadowe nie
gromadziùy siê w jego pobli¿u,
W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych fundamentowych
innych parametrów geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w
celu wprowadzenia niezbêdnych korekt fundamentów.
Fundamenty posadawiaã na gruncie rodzimym. Zachowaã zasadê jednakowego
poziomu posadowienia budynku i szybu windowego.
UWAGI:
1. Z uwagi na gùêbokoœã wykopu i wystêpuj¹ce nasypy, dla zapewnienia
bezpieczeñstwa osobom wykonuj¹cym prace fundamentowe i osobom postronnym,
nale¿y œciany wykopu wyprzeã deskowaniem budowanym sukcesywnie wraz z
wykopem i demontowanym sukcesywnie wraz z postêpem prac fundamentowych.
2. Wykopy prowadziã rêcznie.
3. Zachowaã szczególn¹ ostro¿noœã z powodu sieci podziemnych (kanalizacji
sanitarnej) przebiegaj¹cych w pobli¿u inwestycji.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
a. elementy konstrukcyjne:

 fundamenty – ùawy ¿elbetowe, monolityczne
 œciany fundamentowe – murowane z cegùy ceramicznej peùnej i bloczków
betonowych na zaprawie cem.-wap.
 œciany zewnêtrzne parteru i piêter – trójwarstwowe, murowane z pustaków
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone weùn¹
mineraln¹
 œciany wewnêtrzne noœne – murowane z cegùy ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej
 wieñce – ¿elbetowe, monolityczne
 schody – ¿elbetowe, monolityczne
 stropy – ¿elbetowy, gêsto¿ebrowy typu Akermana
 podci¹gi – ¿elbetowe, monolityczne
 nadpro¿a – ¿elbetowe, monolityczne i prefabrykowane typu L19
 dach – dwuspadowy konstrukcji stalowej
b. elementy wykoñczeniowe:











pokrycie dachowe – blacha trapezowa
tynki wewnêtrzne – wapienno-cementowe
izolacja przeciwwilgociowa œcian – papa asfaltowa
izolacja termiczna stropu – weùna mineralna
paroizolacja stropu – folia polietylenowa
stolarka okienna – PCV i aluminiowa
stolarka drzwiowa – drewniana i aluminiowa
posadzki – GRES, terakota PCV
wentylacja – grawitacyjna.

B. OPIS I ANALIZA STANU ISTNIEJ¥CEGO

W obszarze objêtym opracowaniem jakoœã robót mieœci siê w granicach tolerancji,
generalnie tan techniczny dobry, nie stwierdzono przekroczenia stanów granicznych noœnoœci
i u¿ytkowania.
C. UWAGI KOÑCOWE I ZALECENIA

Na podstawie zebranych materiaùów z oglêdzin budynku, literatury fachowej oraz
obowi¹zuj¹cych przepisów techniczno-budowlanych stwierdzam, ¿e budynek nadaje siê do
projektowanej rozbudowy o zewnêtrzny szyb windowy.
Z uwagi na lokalizacjê szybu windowego w rejonie klatki schodowej wystêpuje kolizja z
gzymsem budynku (konieczne wykonanie nadszybia). Na podstawie zachowanej
dokumentacji budynku i wizji lokalnej stwierdzono, ¿e nie jest mo¿liwe caùkowite
oddylatowanie projektowanego szybu od budynku – konstrukcja gzymsu nie pozwala na
wyciêcie jego fragmentu bez wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej (konieczne jest
wyciêcie belki podtrzymuj¹cej gzyms). Wykonanie wspomnianej wy¿ej konstrukcji wsporczej
spowodowaùoby poniesienie dodatkowych kosztów i jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Tañszym rozwi¹zaniem jest wykorzystanie projektowanego szybu do podparcia
gzymsu z zastosowaniem odpowiedniej izolacji akustycznej. Ponadto posadowienie szybu na
pùycie fundamentowej zminimalizuje osiadanie obiektu i praktycznie nie spowoduje
przekroczenia stanów granicznych noœnoœci i u¿ytkowania podpieranego gzymsu.

2. BUDOWA SZYBU WINDOWEGO.
W ramach projektowanej budowy szybu windowego projektuje siê:
a) wykonanie zewnêtrznego szybu windowego
b) usytuowanie wejœã do szybu windowego w miejscach okien co pozwoli wykorzystaã
istniej¹ce nadpro¿a
c) podparcie szybem windowym gzymsu budynku w celu bezpiecznego wyciêcia
koliduj¹cego fragmentu gzymsu
d) poù¹czenie dachu szybu windowego z dachem budynku.
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI SZYBU WINDOWEGO.

Zaprojektowano prosty ukùad konstrukcyjny stanowi¹cy oddzieln¹ samodzieln¹ caùoœã
przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych elementów konstrukcyjnych:
 fundamenty – zaprojektowano pùytê fundamentow¹ ¿elbetow¹, monolityczn¹, z
betonu C20/25 gruboœci 25 cm posadowion¹ na warstwie chudego betonu C12/15;
stopê zbroiã dwoma siatkami (doln¹ i górn¹) z prêtów #10 A-IIIN w rozstawie 15 x 15
cm; ze stopy wyprowadziã zbrojenie rdzeni RD; zachowaã otulinê zbrojenia 5 cm od
strony styku z gruntem; œciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych z
betonu C20/25 na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M8 MPa; fundament
izolowaã przeciwwodnie izolacj¹ typu ciê¿kiego np. 2x papa na lepiku (rys. K-1 i rys.
architektoniczne)
 œciany szybu windowego – murowane z cegùy ceramicznej peùnej lub wapiennopiaskowej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
 wieñce – ¿elbetowe, monolityczne o przekroju 25x25 cm z betonu C20/25 zbrojone
podùu¿nie stal¹ A-lllN (4 x #12) i poprzecznie strzemionami ô6 A-l co 25 cm; w
naro¿ach odginaã prêty podùu¿ne i kotwiã w wieñcu prostopadùym na dùugoœci
minimum 50 cm
 rdzenie RD – ¿elbetowe, monolityczne o przekroju 25x25 cm z betonu C20/25 zbrojone
podùu¿nie stal¹ A-lllN (4 x #12) i poprzecznie strzemionami ô6 A-l co 18 cm; rdzenie
kotwiã w wieñcach odginaj¹c prêty #12 na dùugoœci minimum 30 cm
 nadpro¿a N-1 – ¿elbetowe, monolityczne o przekroju 25x25 cm z betonu C20/25
zbrojone podùu¿nie stal¹ A-lllN (2+2 #10) i poprzecznie strzemionami ô6 A-l co 8 i 18
cm
 pùyta stropowa – ¿elbetowa, monolityczna z betonu C20/25 gr. 15 cm zbrojona
krzy¿owo stal¹ A-IIIN wg wyników obliczeñ statycznych
 pùyta podszybia – ¿elbetowa, monolityczna z betonu C20/25 gr. 25 cm zbrojona
krzy¿owo stal¹ A-IIIN: dwie siatki dola i górna z pêtów #10 o oczkach 15x15 cm
kotwione w wieñcu; otulina zbrojenia 3 cm
 dach – konstrukcji drewnianej, krokwiowy z drewna klasy C27 impregnowanego
œrodkami ognio-, grzybo- i owadochronnymi pokryty blach¹ trapezow¹; szczegóùy
wykonania i przekroje elementów wg obliczeñ statycznych i opisu na rysunkach.
WYTYCZNE WYKONANIA PODPARCIA GZYMSU

W celu bezpiecznego wyciêcia fragmentu gzymsu koliduj¹cego z szybem windowym nale¿y:
a) wykonaã œciany szybu do poziomu okoùo 4 cm poni¿ej spodu gzymsu
b) odkuã tynk ze spodu gzymsu z obszaru projektowanego podbicia
c) uùo¿yã izolacjê akustyczn¹ z taœmy elastomerowej (szczegóù „A” na rys K-1)
d) wykonaã podbicie gzymsu z zaprawy monta¿owej konsystencji wilgotnej ubijanej
rêcznie
e) na górnej powierzchni gzymsu uùo¿yã taœmê elastomerow¹ i kontynuowaã murowanie
œcian gzymsu

f)

po uzyskaniu przez zaprawê monta¿ow¹ minimum 75% wytrzymaùoœci gwarantowanej
wykonaã rozbiórkê fragmentu gzymsu wewn¹trz szybu windowego
UWAGA: w przypadku stwierdzenia przez Kierownika Budowy innej konstrukcji gzymsu ni¿
opisana powy¿ej a powoduj¹cej koniecznoœã zastosowania innego rozwi¹zania
technicznego usuniêcia kolizji gzymsu z szybem windowym Kierownik Budowy powinien
powiadomiã Projektanta w celu wprowadzenia niezbêdnych zmian w projekcie.
OBLICZENIA STATYCZNE.

DANE WYJÚCIOWE.
- noœnoœã gruntu w poziomie posadowienia
- strefa wiatrowa I
- strefa œniegowa III

qfo=0,25 MPa

1. OBCI¥ÝENIA.
1.1. STA£E.
1.1.1. POKRYCIE DACHOWE
 blacha trapezowa + ùaty + folia
1.1.2. ÚCIANA SZYBU
 mur z cegùy ceramicznej peùnej
 ocieplenie
 tynk
1.1.3.




STROP SZYBU
ocieplenie
pùyta stropowa
tynk

q=0,15 kN/m2

Razem

q=18,0x0,25=4,50 kN/m2
q=0,03 kN/m2
q=0,54 kN/m2
q=5,07 kN/m2

Razem

q=0,03 kN/m2
q=25,0x0,15=3,75 kN/m2
q=0,27 kN/m2
q=4,05 kN/m2

1.2. ZMIENNE.
1.2.1. ÚNIEG
Obci¹¿enie œniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
2,160

30,0°

S [kN/m2]

1,440

30,0°

Poùaã bardziej obci¹¿ona:
- Dach dwuspadowy
- Obci¹¿enie charakterystyczne œniegiem gruntu:
- strefa obci¹¿enia œniegiem 3; A = 230 m n.p.m. 
Qk = 0,006·A - 0,6 = 0,780 kN/m2 < 1,2 kN/m2  Qk = 1,2 kN/m2
- Wspóùczynnik ksztaùtu dachu:
nachylenie poùaci  = 30,0o

C2 = 1,2·(60o-)/300 = 1,2·(60o-30,0o)/30o = 1,200
Obci¹¿enie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk·C = 1,200·1,200 = 1,440 kN/m2
Obci¹¿enie obliczeniowe:
S = Sk·f = 1,440·1,5 = 2,160 kN/m2
1.2.2. WIATR
Obci¹¿enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
wariant I

-0,389

-0,346

-0,346

0,216

30,0°

B=14,5

H=13,4

30,0°

H=13,4

kierunek
wiatru

p [kN/m2]

wariant II

B=14,5

- Budynek o wymiarach: B = 14,5 m, L = 18,6 m, H = 13,4 m
- Dach dwuspadowy, k¹t nachylenia poùaci  = 30,0o
- Charakterystyczne ciœnienie prêdkoœci wiatru:
- strefa obci¹¿enia wiatrem I; H = 230 m n.p.m.  qk = 300 Pa
qk = 0,300 kN/m2
- Wspóùczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z = H = 13,4 m  Ce(z) = 0,8+0,02·13,4 = 1,07
- Wspóùczynnik dziaùania porywów wiatru:
 = 1,80
- Wspóùczynnik ciœnienia wewnêtrznego:
budynek zamkniêty  Cw = 0
Poùaã nawietrzna - wariant I:
- Wspóùczynnik ciœnienia zewnêtrznego:
Cz = -0,045·(40o-) = -0,045·(40o-30,0o) = -0,450
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C:
C = Cz - Cw = -0,450 - 0 = -0,450
Obci¹¿enie charakterystyczne:
pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,07·(-0,450)·1,80 = -0,260 kN/m2
Obci¹¿enie obliczeniowe:
p = pk·f = (-0,260)·1,5 = -0,389 kN/m2
Poùaã nawietrzna - wariant II:
- Wspóùczynnik ciœnienia zewnêtrznego:
Cz = 0,015· - 0,2 = 0,015·30,0o - 0,2 = 0,250
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C:
C = Cz - Cw = 0,250 - 0 = 0,250
Obci¹¿enie charakterystyczne:
pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,07·0,250·1,80 = 0,144 kN/m2
Obci¹¿enie obliczeniowe:
p = pk·f = 0,144·1,5 = 0,216 kN/m2
Poùaã zawietrzna:
- Wspóùczynnik ciœnienia zewnêtrznego:
Cz = -0,4
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C:
C = Cz - Cw = -0,4 - 0 = -0,4

Obci¹¿enie charakterystyczne:
pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,07·(-0,4)·1,80 = -0,231 kN/m2
Obci¹¿enie obliczeniowe:
p = pk·f = (-0,231)·1,5 = -0,346 kN/m2
1.2.3. UÝYTKOWE
 siùa pozioma dziaùaj¹ca na prowadnice
 obci¹¿enie monta¿owe stropu
 suma siù dziaùaj¹cych na pùytê podszybia

F=1,1 kN
P=30,0 kN/m2
F=152,16 kN

k=1,4
k=1,5

2. WYMIAROWANIE.

Podstawowe wyniki obliczeñ gùównych elementów konstrukcji:

2.1. STROP SZYBU

Zestawienie obci¹¿eñ rozùo¿onych [kN/m2]:
Lp.
Opis obci¹¿enia
1. Ocieplenie
2. Tynk
3. Pùyta ¿elbetowa grub.15 cm
4. Obci¹¿enie monta¿owe

Obc.char
0,05
0,29
3,75
30,00
:
34,09

f
1,20
1,20
1,10
1,20
1,19

1,87

Schemat statyczny pùyty:

qo = 40,53

y

x

1,72

Rozpiêtoœã obliczeniowa pùyty leff,x = 1,72 m
Rozpiêtoœã obliczeniowa pùyty leff,y = 1,87 m
Wyniki obliczeñ statycznych:
Kierunek x:
Moment przêsùowy obliczeniowy MSdx = 5,15 kNm/m
Moment przêsùowy charakterystyczny MSkx = 4,33 kNm/m
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy MSkx,lt = 4,33 kNm/m
Maksymalne oddziaùywanie podporowe Qox,max = 34,86 kN/m
Zastêpcze oddziaùywanie podporowe Qox = 23,50 kN/m
Kierunek y:
Moment przêsùowy obliczeniowy MSdy = 4,35 kNm/m
Moment przêsùowy charakterystyczny MSky = 3,66 kNm/m
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy MSky,lt = 3,66 kNm/m
Maksymalne oddziaùywanie podporowe Qoy,max = 34,86 kN/m
Zastêpcze oddziaùywanie podporowe Qoy = 21,79 kN/m
Dane materiaùowe :
Gruboœã pùyty
15,0 cm
Klasa betonu C20/25 (B25)  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciê¿ar objêtoœciowy betonu
 = 25 kN/m3
Wilgotnoœã œrodowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci¹¿enia
28 dni

kd
-----

Obc.obl.
0,06
0,35
4,13
36,00
40,53

Wspóùczynnik peùzania (obliczono)  = 3,01
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przêsùowego w kierunku x
cnom,x = 20 mm
Otulenie zbrojenia przêsùowego w kierunku y
cnom,y = 25 mm
Zaùo¿enia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:
trwaùa
Graniczna szerokoœã rys
wlim = 0,3 mm
Graniczne ugiêcie
alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przêsùo:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,64 cm2/mb. Przyjêto 8 co 16,0 cm o As = 3,14
cm2/mb ( = 0,25%)
Warunek noœnoœci na zginanie: MSd,x = 5,15 kNm/mb < MRd,x = 15,97 kNm/mb (32,2%)
Szerokoœã rys prostopadùych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek noœnoœci na œcinanie: VSd,x = 34,86 kN/mb < VRd1,x = 106,23 kN/mb (32,8%)
Kierunek y:
Przêsùo:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,57 cm2/mb. Przyjêto 8 co 16,0 cm o As = 3,14
cm2/mb ( = 0,26%)
Warunek noœnoœci na zginanie: MSd,y = 4,35 kNm/mb < MRd,y = 15,31 kNm/mb (28,4%)
Szerokoœã rys prostopadùych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek noœnoœci na œcinanie: VSd,y = 34,86 kN/mb < VRd1,y = 102,36 kN/mb (34,1%)
Ugiêcie caùkowite pùyty:
Maksymalne ugiêcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,59 mm < alim = 8,60 mm (6,9%)
Szkic zbrojenia:
Kierunek x:
Nr 1 8 l = 2030 mm szt. 2
2030

855

Nr 2 8 l = 3960 mm szt. 2x5

855

110

110
2030

Kierunek y:
Nr 3 8 l = 2180 mm szt. 1
2180

850

Nr 4 8 l = 4080 mm szt. 2x5

100

850
100

2180

Zbrojenie naro¿y doùem:
Nr 5 8 co 160 mm l = 650-1290 mm szt. 4x 3
650-1290

Schemat rozmieszczenia prêtów (doùem i gór¹):

6x 160
1x Nr 3

2x 250
5x Nr 4

250

2x 250
5x Nr 2

1720

7x 160
2x Nr 1

2x 250
5x Nr 2

250

2x 250
5x Nr 4

y

250

1570

250

x

5x Nr 4

250

5x Nr 2

1720

5x Nr 2

250

5x Nr 4

250

1570

Wykaz zbrojenia
Úrednica Dùugoœã
Liczba
Nr
[mm]
[cm]
[szt.]
1.
8
203
2
2.
8
396
10
3.
8
218
1
4.
8
408
10
5.
8
129
4
8
97
4
8
65
4
Dùugoœã wg œrednic [m]
Masa 1mb prêta [kg/mb]
Masa wg œrednic [kg]
Masa wg gatunku stali [kg]
Razem [kg]
2.2. KROKIEW
DANE:
Szkic wi¹zara

250

RB500
8
4,06
39,60
2,18
40,80
5,16
3,88
2,60
98,3
0,395
38,8
39,0
39

9, 2

107,7

19

30,0°
A

61,5

B

12

170,0
317,0

12

61,5

Geometria ustroju:
K¹t nachylenia poùaci dachowej  = 30,0o
Rozpiêtoœã wi¹zara l = 3,17 m
Rozstaw murùat w œwietle ls = 1,70 m
Rozstaw wi¹zarów a = 0,90 m
Odlegùoœã miêdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Rozstaw podparã poziomych murùaty lmo = 1,50 m
Wysiêg wspornika murùaty lmw = 0,50 m
Dane materiaùowe:
- krokiew 5/14 cm (zaciosy: murùata - 3 cm) z drewna C27
- murùata 12/12 cm z drewna C27
Obci¹¿enia (wartoœci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu :
gk = 0,15 kN/m2,
go = 0,18 kN/m2
- uwzglêdniono ciê¿ar wùasny wi¹zara
- obci¹¿enie œniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: poùaã bardziej obci¹¿ona, strefa 3, A=230
m n.p.m., nachylenie poùaci 30,0 st.):
- na poùaci lewej
skl = 1,44 kN/m2,
sol = 2,16 kN/m2
- na poùaci prawej skp = 0,96 kN/m2,
sop = 1,44 kN/m2
- obci¹¿enie œniegiem traktuje siê jako obci¹¿enie œredniotrwaùe
- obci¹¿enie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z
=13,4 m):
- na poùaci nawietrznej
pkl I = -0,26 kN/m2,
pol I = -0,39 kN/m2
2
- na poùaci nawietrznej
pkl II = 0,14 kN/m ,
pol II = 0,22 kN/m2
2
- na poùaci zawietrznej
pkp = -0,23 kN/m ,
pop = -0,35 kN/m2
- obci¹¿enie ociepleniem dolnego odcinka krokwi
gkk = 0,00 kN/m2,
gok = 0,00
2
kN/m
Zaùo¿enia obliczeniowe:
- klasa u¿ytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:
Obwiednia momentów [kNm]:
0,1

2

2

-0,4
2

0,13
5
0,0 A

0,59

B

0,28
0,99

0,99
3,17

1,23

5

0,13

3,51

0,28

1,23

2

0,34

0,0

3,51

,4
-0

0,92

0,57

0,1

0,60

Obwiednia siù tn¹cych [kN]:
8
0,0 -0

0,6

6

,08
6

1,4

0,92

0,57

-0,6

0

0,1
5

-0 ,1
A
4
-1,2

8

-1
,4

1,2
8

-0
0

4

,1
B5

0,34

0,1

0,59

0,99

0,99

0,60

3,17

Obwiednia siù osiowych [kN]:
,9
-0

-0
,9

4

4

-1
,9

,91
-1

0,92

0,57

0 ,1
3
0,1 3

1

0,0
5
0,6B
4

5
0,0

0,34

A4
0,6

0,59

0,99

0,99

0,60

3,17

Ekstremalne reakcje podporowe:
wêzeù
(podpora)
2 (A)

4 (B)

V [kN]

H [kN]

kombinacja

3,51
-0,28
2,98
0,47
3,51
-0,28
0,47
2,16

0,81
0,17
1,23
-0,13
-0,81
-0,17
0,13
-1,23

K4: staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
K25: staùe-min+wiatr z lewej
K6: staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K26: staùe-min+wiatr z lewej-wariant II
K11: staùe-max+œnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K27: staùe-min+wiatr z prawej
K28: staùe-min+wiatr z prawej-wariant II
K4: staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymaùoœci C27
 fm,k = 27 MPa, ft,0,k = 16 MPa, fc,0,k = 22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, E0,mean = 11,5 GPa, k = 370
kg/m3
Krokiew 5/14 cm (zaciosy: murùata - 3 cm)
Smukùoœã
y = 28,3 < 150
z = 34,6 < 150
Maksymalne siùy i naprê¿enia w przêœle
decyduje kombinacja: K4 staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -0,42 kNm,
N = 1,81 kN
fm,y,d = 16,62 MPa,
fc,0,d = 13,54 MPa
m,y,d = 2,60 MPa,
c,0,d = 0,26 MPa
kc,z = 0,974
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,157 < 1
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,176 < 1
Maksymalne siùy i naprê¿enia na podporze - murùacie
decyduje kombinacja: K4 staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -0,42 kNm,
N = 1,81 kN
fm,y,d = 16,62 MPa,
fc,0,d = 13,54 MPa

m,y,d = 4,21 MPa,
c,0,d = 0,33 MPa
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,254 < 1
Maksymalne ugiêcie krokwi
decyduje kombinacja: K2 staùe-max+œnieg
ufin = 0,06 mm < unet,fin = l / 200 = 1143/ 200 = 5,72 mm (1,1%)
Maksymalne ugiêcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 staùe-max+œnieg
ufin = 0,50 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·687/ 200 = 6,87 mm (7,3%)
Murùata 12/12 cm
Czêœã murùaty le¿¹ca na œcianie
Ekstremalne obci¹¿enia obliczeniowe
qz,max = 3,90 kN/m,
qy,max = -1,36 kN/m
qz,min = -0,31 kN/m (odrywanie)
Maksymalne siùy i naprê¿enia
decyduje kombinacja: K4 staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
Mz = 0,33 kNm
fm,z,d = 16,62 MPa
m,z,d = 1,141 MPa
m,z,d/fm,z,d = 0,069 < 1
Czêœã wspornikowa murùaty
Ekstremalne obci¹¿enia obliczeniowe
qz,max = 3,90 kN/m,
qy,max = -1,36 kN/m
Maksymalne siùy i naprê¿enia
decyduje kombinacja: K4 staùe-max+œnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
My = 0,49 kNm,
Mz = 0,17 kNm
fm,y,d = 16,62 MPa,
fm,z,d = 16,62 MPa
m,y,d = 1,69 MPa,
m,z,d = 0,59 MPa
km = 0,7
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,127 < 1
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,107 < 1
Maksymalne ugiêcie:
decyduje kombinacja: K7 staùe-max+œnieg-wariant II
ufin = 0,14 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·500/ 200 = 5,00 mm (2,8%)
WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEÑ.








PN-90/B-03000,
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001,
Konstrukcje i podùo¿a budowli. Ogólne zasady obliczeñ.
PN-81/B-03020,
Grunty budowlane. Posadowienia bezpoœrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-82/B-02000,
Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia staùe.
PN-82/B-02001,
Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologicznie.
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia i projektowanie.
PN-B-03150/Az-1, Az-2 i Az-3 Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie.

KONIEC OBLICZEÑ

SPRAWDZI£:

PROJEKTOWA£:

rdzeñ RD

rdzeñ RD

25

25

25

dylatacja 5 cm styropian

rdzeñ RD

dylatacja 5 cm styropian

rdzeñ RD

GZYMS

rdzeñ RD

rdzeñ RD

222 *

25

121 *

207 *

W-1

157 *

N-1

25
172 *
25

25

rdzeñ RD

dylatacja 5 cm styropian

62

murùata 12x12 cm

krokiew 5x14 cm

rdzeñ RD

sùupek 12x12 cm

podwalina 12x12 cm

stalowy wi¹zar dachowy

W-1
krokiew koszowa
8x14 cm

12

UWAGI:

+ 8,61

+ 5,68

nadpro¿e N-1

nadpro¿e N-1

nadpro¿e N-1

dylatacja 5 cm styropian

+ 2,84

± 0,00

zamurówka okna
cegùa ceram. peùna

piasek zagêszczony
mechanicznie

dylatacja 5 cm styropian

zaprawa cem. ochronna 5 cm

izolacja przeciwwodna

- 2,84

GZYMS

œciana szybu windowego

podbicie z zaprawy
monta¿owej

izolacja akustyczna
taœma elastomerowa

krokiew 5/14

murùata 12/12

wieniec W-1

pùyta stropowa

GZYMS

fragment gzymsu do rozbiórki po
wymurowaniu szybu windowego oraz
wykonaniu podbicia gzymsu

wieniec W-1

wieniec W-1

wieniec W-1

pùyta podszybia

- 1,62

chudy beton C10/12

pùyta fundamentowa

110

157 *

25

rdzeñ RD

170
317

1. Przed wykonaniem szybu windowego uzgodniã
niniejszy rysunek z dostawc¹ urz¹dzenia
dêwigowego.
2. Szyb windowy dylatowaã od konstrukcji budynku
warstw¹ styropianu gr. 5 cm.
3. Pozostawiã bez zmian istniej¹ce nadpro¿a okienne.
4. W miejscach drzwi do windy rozebraã fragmenty
œciany pod oknami.
5. Symbol * oznacza, ¿e wymiar nale¿y przyj¹ã wg
wytycznych dostawcy urz¹dzenia dêwigiwego.
6. Niniejszy rysunek rozpatrywaã ù¹cznie z pozostaù¹
dokumentacj¹ projektow¹ i opisem technicznym.

25

330

25

259

25

15

108

232 *

52

232 *

52

232 *

120

W-1
62
12

150

259

25

95

25

102

25

207 *

121 *

N-1
157 *

W-1

90
90

GZYMS

fragment gzymsu do rozbiórki po
wymurowaniu szybu windowego oraz
wykonaniu podbicia gzymsu

207 *

W-1

25
172 *
25
25
172 *
25

5
222 *
222 *

W-1

