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OPIS TECHNICZNY

2.  Podstawa opracowania 

- Zlecenie : Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja elewacji obiektu nr 28.

3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa i nadbudowa istnieącego dachu w budynku

nr 28. W chwili obecnej spadek dachu wynosi 4° i pokryty jest styropapą. W związku z licznymi

zaciekami  i  zalaniami  obiektu  projektuję  się  wykonanie  nowej  więźby  dachowej  wraz  z

wysunięciem okapów dachowych o 70cm od powierzchni ściany. Projektuję się nowy spadek, który

będzie wynosił 10°, pokrycie dachu z balchy powlekanej układanej na podwójny rąbek.

W związku z powyższym zakres prac obejmuje m.in. nastepujące zagadnienia:

- demontaż istniejącej połaci dachowej,

- remont i podwyższenie kominów,

- wykonanie nowej więźby i pokrycia dachowego.

4. Opis budynku

4.1. Dane ogólne

Budynek  2  -  kondygancyjny,  z  nadbudową  w  centralnej  części,  niepodpiwniczony,

murowany z  cegły pełnej ceramicznej (gr.  ścian zewnętrznych 60cm +  ocieplenie  styropianem

gr. 10cm), stropy Kleina.

  Konstrukcja  dachu  dwupłytowa,  warstwa  zewnętrzna  płyty  korytkowe  ułożone  na  ścianach

ażurowych z cegły dziurwaki w rozstawie co 1,00m oraz warstwa nośna, którą stanowi strop nad

ostatnią kondygnacją.

W chwili obecnej na powierzchni dachu znajdują się nastepujące warstwy:

– na płytach korytkowych wylana jest płyta wzmacniająca o gr. 5cm zbrojona prętami w obu

kierunkach Ø 4.5 co 20cm.
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– Dach został ocieplony styropapą typu Roofmate o gr.12cm, spadek dachu wynosi około 4°.

– Warstwę nośną stanowi strop Kleina oparty na belkach stalowych. Rozpietość płyty ceglanej

wynosi 150cm. Konstrukcję nośna stanowią belki stalowe dwuteowe 240mm o rozpietości

630cm.

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

4.2.1. Przed przebudową i nadbudową:

– kubatura budynku:                                                               17658,00m³

– powierzchnia zabudowy:                                                     2307,00m²

– powierzchnia całkowita:                                                      4669,00m²

– wysokość budynku: górny gzyms/kalenica                         7,95m/8,90m

– szerokość budynku:                                                             21,60m

– długość budynku:                                                                126,40m

– powierzchnia użytkowa poddasza:                                         0,00m²

– powierzchnia usługowa:                                                         0,00m²

4.2.2. Po przebudowie i nadbudowie:

– kubatura budynku:                                                               18795,50m³

– powierzchnia zabudowy:                                                     2307,00m²

– powierzchnia całkowita:                                                      4669,00m²

– wysokość budynku: górny gzyms/kalenica                           7,95m/9,78m

– szerokość budynku:                                                             21,60m

– długość budynku:                                                                126,40m

– powierzchnia użytkowa poddasza:                                         0,00m²

– powierzchnia usługowa:                                                         0,00m²
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

5.1.   Podstawa opracowania

   Ekspertyzę  opracowano  jako  załącznik  do  niniejszego  projektu na  podstawie  umowy

zawartej z Zamawiającym.

5.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa i przebudowa dachu (więźba drewniana).

Celem  opracowania  jest  określenie  stanu  bezpieczeństwa  i  przydatności  do  użytkowania

budynku  z  uwzględnieniem  oddziaływań  jakie  może  wywołać  planowana  przebudowa  na

konstrukcję budynku. Opracowanie obejmuje zagadnienia konstrukcyjno - budowlane.

5.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy

Ekspertyzę opracowano w oparciu o:

 - oględziny całego budynku, przeprowadzone w  maju 2013roku,

 - istniejącą dokumentację techniczną w/w budynku,

 - informacje uzyskane od Zamawiającego,

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane.

5.4. WNIOSKI I ZALECENIA

W oparciu  o  przeprowadzone  oględziny  budynku  i  udostępnione  przez  Zamawiającego

dokumentację techniczną stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów obiektu. 

Stwierdzam,  iż  nie  ma  przeciwwskazań  dyskwalifikujących  możliwość  podjęcia

zaplanowanych robót budowlanych w budynku nr 28 na terenie W.I.Ł.- u.

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w stropach,

ścianach  nośnych  itp.,  wykonawca  robót  zobowiązany  jest  zgłosić  usterki  Inwestorowi  oraz

autorowi niniejszego opracowania. 

-  w  przypadku  uszkodzenia  lub  naruszania  elementów  konstrukcyjnych  budynku  w  trakcje

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w organy.

Wszelkie prace  należy wykonywać  zgodnie z  zasadami bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

ujętych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych /DZ.U. Nr 47,  poz.

401/.
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6. Kolejność wykonania robót budowlanych

6.1. Roboty demontażowe:

a)  demontaż instalacji odgromowej,

b) demontaż izolacji typu Roofmate o gr. 12cm wraz z warstwami papy,

c) demontaż obróbek blacharskich: pas pod i nadrynnowego, rynien, rur spustowych, itd.,

d) rozbiórka czapek kominowych, częściowo kominów (około 50%), zbicie tynków w całości.

6.2. Roboty budowlane:

a) kominy:

          Wymurowanie kominów (do poziomu wskazanym na rysunkach),  zabezpieczenie siatką

stalową otworów wentylacyjnych, wylanie i zazbrojenie siatką stalową czapek kominowych o gr

min.7cm,  otynkowanie całości tynkiem cem-wap., malowanie kominów (ściany:  białe,  czapki w

kolorze pokryca dachowego). Stalowe wywiewniki sanitarne zdemontować i wymienic na nowe.

b) Montaż więźby dachowej:

    -  murałata, podwalina: 12 x 12cm,

    -  płatew:                       12 x 12cm, 12 x 16cm,   

    -  słupy, miecze:            12 x 12cm,

    -  krokwie:                      7 x 14cm,  

Przed  rozpoczęciem  montażu  więźby  należy  ustalić  położenie  ścianek  ażurowych

podtrzymujących płyty korytkowe istniejącego dachu.

Słupki podtrzymujące płatwie ustawiać na ustalonych ściankach ażurowych.

Murłaty/belki podwalinowe zamocować do płyt  korytkowych za pomocą kotew mechanicznych

min. M12, wykonując co 2m montaż.

W przypadku  stosowania  większych  rozstawów  w układzie  słupków  (rzadziej  niż  co   druga

krokiew) stosować miecze w ramach stolcowych.

Drewno zabezpieczyć środkami grzybobójczymi np. Fobos M4 lub równorzędne.

Kolejność wykonywania prac:

♦ Montaż murłat i podwalin za pomocą kotew mechanicznych min. M12 co 2m, murłaty łączyć za

pomocą połączeń zakładkowych. Pod śrubę stosować podkładki aby nakrętka miała oparcie.

♦ Ustawienie słupków, słupki maja być podcięte aby uzyskać pion. Rozkład słupków co 3m w

miejscach istniejących ścianek ażurowych podtrzymujących istniejące płyty korytkowe, słupki

wsparte mieczami. Słupki przybijane do murłat i podwalin za pomocą gwoździ.

♦ Ułożenie płatew na słupkach. Płatwie przybić do słupków, łączenie płatew za pomocą łączenia

zakładkowego.

7



♦ Montaż mieczy. Miecze przybite do płatew i podwalin.

♦ Przed montażem krokwi powstałe ścianki stolcowe zabezpieczyć przed przemieszczaniem.

♦ Montaż krokwi. W krokwiach wykonać podcięcia ok. 2-3cm w celu lepszego oparcia krokwi na

płatwiach. Połączenia w kalenicy i po długości wykonywać na zakładkę za pomocą gwoździ. 

♦ Połać zabezpieczyć wiatrownicami przed ubijaniem deskowania z płyt OSB.

c)        Pokrycie dachu:

Na powierzchnię płyt korytkowych należy szczelnie położyc folię paraizolacyjną. Na folię

ułożyć  wełnę  mineralna  o  gr.  20cm.   Na  warstwie  nośnej  (krokwie)  należy zamocować  folię

paroprzepuszczalną a nad nią łaty 5x4cm oraz kontrłaty 2,4x4,8cm.  Na wszytskie ww. warstwy

zamocować płytę OSB o gr 25mm impregnowaną na którą bezpośrednio  należy układać blachę

powlekaną o gr 0,55mm (w kolorze szaro-srebrnym lub wybranym przez Inwestora) na tzw. rąbek

stojący podwójny (detale montażowe przedstawiono na rysunkach szczegółowych).

d) Obróbki blacharskie

       Rynny  oraz  rury spoustowe  z  PCV o  śr.  15cm.  Pozostałe  obróbki  wykonać  z  blachy

powlekanej, kołnierze kominów, pas pod i nadrynnowy, wiatrownice, itp.

e)           Instalacja odgromowa:

            Każdy komin należy wyposażyć w sporniki pod przewody stalowe fi.8mm, które należy

połączyć złączką z pokryciem dachowym. Maszty z drutu ponad kominem powinny wznosić się

min.  60cm ponad  powierzchnię  czapki  betonowej.  Blchę  należy połączyć  pod istniejące piony

odgromowe budynku. 

f)           Roboty związane

 Drzwi wejściowe na dach należy zdemontować oraz jedno z okien. W związku ze zmiana 

wysokości dachu należy domurować światło okienne oraz dostosować stolarkę okienną z PCV po 

wykonaniu dachu.

Drabinę  wejściową  na  dach należy odpowiednio  skrócić  dostosowując  do  parametrów

nowego  dachu.  Ślusarkę  nad  zwyżką  należy  uzupełnić  i  oczyścić,  zagruntować  i  dwukrotnie

pomalować farbą alkidową.

                Zwyżkę należy dodatkowo pokryć papaą termozgrzewalną nawierzchniową. Rynny i rury

spustowe zwyzki zdemontować i wymienić na nowe.

Uwagi: podczas  robót  demontażowych  i  montażowych  dachu  nie  można  dopuścić  do  zalania

pomieszczeń  budynku  przez  opady atmosferyczne.  Dach  na  czas  złej  pogody powinien  zostać

zabezpieczony np. plandekami.  Za zalania i pozostałe szkody związane z inwestycją odpowiada

Wykonawca.
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7. Obliczenia statyczne

Zestawienie obciążeń
obc.char.              γf         obc.oblicz.
 [kN/m2]                             [kN/m2]

Pokrycie więźby
• Blacha stalowa płaska 0,55mm                            0,05 1,2 0,06
- Płyta OSB 25mm 0,16 1,2 0,19

0,21 1,2 0,25
       Użytkowe 0,50 1,4 0,70
       Śnieg II strefa 0,72 1,5 1,08

2,84 1,37 3,90
       Wiatr I strefa parcie 0,04 1,5 0,06
       Wiatr I strefa ssanie -0,15 1,5 -0,22

Dźwigar dachowy 

WĘZŁY:   

1

2

34 5
6

7 8
9

0,900
2,914 2,918 2,918 2,866 2,909 2,910

0,965

H=19,300

0,159
0 ,011

0,502
0 ,011

0,503
0 ,009

0,505

V=1,700

PRĘTY:   

1
2

3
45

6
7

8

0,900
2,914 2,918 2,918 2,866 2,909 2,910

0,965

H=19,300

0,159
0 ,011

0,502
0 ,011

0,503
0 ,009

0,505

V=1,700
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WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    98,0    1601     400     229    229   14,0 44 Drewno C18
------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:
------------------------------------------------------------------
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]
------------------------------------------------------------------
 44 Drewno C18       9000       18,000     5,00E-06
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:  

1
2

3
45

6
7

8

0,210
0,210

0,500
0,500

0,720
0,720

-0,150
-0,150

0,040
0,0400,210

0,210

0,500
0,500

0,720
0,720

-0,150
-0,150

0,040
0,0400,2100,210

0,5000,500
0,7200,720

-0,150-0,1500,0400,0400,2100,210
0,5000,500
0,7200,720

-0,150-0,1500,0400,0400,210
0,210

0,500
0,500

0,720
0,720

-0,150
-0,150

0,040
0,0400,2100,210

0,5000,500
0,7200,720

-0,150-0,1500,0400,0400,2100,210
0,5000,5000,7200,720

0,0400,040-0,150-0,1500,210
0,2100,500
0,5000,720
0,720

0,040
0,040

-0,150
-0,1500,210

0,2100,500
0,5000,720
0,720

0,040
0,040

-0,150
-0,1500,210

0,2100,500
0,5000,720
0,720

0,040
0,040

-0,150
-0,1500,210

0,2100,500
0,5000,720
0,720

0,040
0,040

-0,150
-0,150

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                                               1,10
A -"warstwy"                       Stałe                 1,20
C -"Śnieg 1"                       Zmienne    1   1,00   1,50
D -"Śnieg 2"                       Zmienne    1   1,00   1,50
F -"Wiatr prawo"                   Zmienne    1   1,00   1,50
------------------------------------------------------------------

MOMENTY:   

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ACDF

------------------------------------------------------------------
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1      0,00     0,000          0,000        1,618        0,362
         0,39     1,148          0,931*       0,004        0,089
         1,00     2,910         -1,245       -2,473       -0,328
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  2      0,00     0,000         -1,245        2,140        0,484
         0,51     1,521          0,383*       0,003        0,124
         1,00     2,954         -1,053       -2,009       -0,215

  3      0,00     0,000         -1,053        2,205        0,527
         0,53     1,570          0,676*      -0,002        0,155
         1,00     2,955         -0,675       -1,949       -0,174

  4      0,00     0,000         -0,675        1,377        0,232
         1,00     0,980          0,000        0,000       -0,000

  5      0,00     0,000         -0,000       -0,000       -0,000
         0,00     0,004         -0,000*      -0,004        0,001
         1,00     0,914         -0,468       -1,024        0,217

  6      0,00     0,000         -0,468        1,526       -0,545
         0,46     1,364          0,571*      -0,002       -0,221
         1,00     2,959         -0,858       -1,790        0,157

  7      0,00     0,000         -0,858        1,608       -0,442
         0,48     1,437          0,296*      -0,002       -0,101
         1,00     2,963         -1,016       -1,715        0,261

  8      0,00     0,000         -1,016        2,003       -0,394
         0,61     1,794          0,774*      -0,007        0,032
         0,60     1,782          0,774*       0,006        0,029
         1,00     2,963         -0,000       -1,317        0,309
------------------------------------------------------------------
                                        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:   

1

2

34 5
6

7 8
9

3,007

0,307

2,644

0,177

3,346
3,450

3,776
4,684

4,278
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PRZEMIESZCZENIA:   

1
2

3
45

6
7

8

DEFORMACJE:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ACDF

------------------------------------------------------------------
Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f: 
------------------------------------------------------------------
  1     -0,0000 -0,0000     -0,334     0,094      0,0046     628,7
  2     -0,0000 -0,0000      0,094    -0,056      0,0010    3057,1
  3     -0,0000 -0,0000     -0,056     0,130      0,0031     940,3
  4     -0,0000  0,0011      0,130     0,043      0,0002    5533,8
  5      0,0014 -0,0000     -0,073    -0,129      0,0001    8554,8
  6     -0,0000  0,0000     -0,129     0,053      0,0027    1084,4
  7      0,0000  0,0000      0,053    -0,084      0,0007    4363,8
  8      0,0000  0,0000     -0,084     0,284      0,0040     738,8
------------------------------------------------------------------

Krokiew 14x7cm

Przekrój: 1  “B 14,0x7,0”

Wymiary przekroju:  

h=140,0 mm  b=70,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:  

Jxg=1600,7;  Jyg=400,2 cm4;  A=98,00 cm2;  ix=4,0; iy=2,0 cm;  Wx=228,7; Wy=114,3 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 C18.

f m,k = 18,00 f m,d = 8,31 MPa

f t,0,k = 11,00 f t,0,d = 5,08 MPa

f t,90,k = 0,30 f t,90,d = 0,14 MPa

f c,0,k = 18,00 f c,0,d = 8,31 MPa

f c,90,k = 4,80 f c,90,d = 2,22 MPa

f v,k = 2,00 f v,d = 0,92 MPa
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E 0,mean = 9000 MPa

E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 6000 MPa

G mean = 560 MPa

ρ k = 320 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 1
Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono 
ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na rozciąganie: 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,91 m, przy obciążeniach “ABCDF”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 98,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 0,508 / 98,00 ×10 = 0,052 < 5,08 = f t,0,d  

Nośność na ściskanie:

Wyniki dla  xa=2,91 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDF”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = µ l = 0,833×2,910 = 2,424 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = µ l = 1,000×2,910 = 2,910 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych 
przekroju, wynoszą:

l c,y = 2,424 m; lc,z = 2,910 m 

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 2,424 / 0,0404 = 59,98

λ z = l c,z / iz = 2,910 / 0,0202 = 144,02 

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2
y = 9,87×6000 / (59,98)2 = 16,46 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2
z = 9,87×6000 / (144,02)2 = 2,86 MPa

λ
 rel,y

 = 
ycritckcf ,,,0, /σ= 

18/16,46  = 1,046

λ

 rel,z

 = 
zcri tckcf ,,,0, / σ
= 

18/2,86  = 2,511

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2
rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,046 - 0,5) + (1,046)2] = 1,101

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2
rel,z] = 0,5×[1+0,2×(2,511 - 0,5) + (2,511)

2
] = 3,853
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Nośność na zginanie:

Wyniki dla  xa=2,91 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDF”. 

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub 
momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×2910 + 140 + 140 = 3190 mm

λ

 rel,m

 = 
mean

mean

k

dmd

G

E

Eb

hfl ,0

2

,

π
 = 

3190×140×8,31

3,142×70²×6000
 × 

4 9000

560
 = 0,401

 

Wartość współczynnika zwichrzenia: 

dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1 

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,855 / 228,67 ×10
3

 = 8,112 < 8,308 = 1,000×8,31 = k crit f m,d 

Nośność dla  xa=1,09 m; xb=1,82 m, przy obciążeniach “ABCDF”:

+
σ

dt

dt

f ,0,

,0,
=

σ
+

σ

dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,012
5,08

 + 
6,051
8,31

 + 0,7×
0,000
8,31

 = 0,731 < 1

 

+
σ

dt

dt

f ,0,

,0,
=

σ
+

σ

dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,,0,012

5,08
 + 0,7×

6,051

8,31
 + 

0,000

8,31
 
= 0,512 < 1

 

Nośność ze ściskaniem dla  xa=2,91 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABCDF”:

+
σ

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

σ
+

σ

dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,055²
8,31²

 + 
8,112
8,31

 + 0,7×
0,000
8,31

 = 0,977 < 1

 

+
σ

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

σ
+

σ

dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,, 0,055²
8,31²

 + 0,7×
8,112
8,31

 + 
0,000
8,31

 

= 0,684 < 1

 

Nośność na ścinanie:

Wyniki dla  xa=2,55 m; xb=0,36 m, przy obciążeniach “ABCDF”. 

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach: 

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×2,924 / 98,000 ×10 = 0,448 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,000 / 98,000 ×10 = 0,000 MPa 

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ
 d

 = 2
,

2
, dydz τ+τ

 = 
0,448² + 0,000²  = 0,448 < 0,923 = 1,000×0,92 = k

 v

 f

 v,d  
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Stan graniczny użytkowania:

Wyniki dla xa=1,27 m; xb=1,64 m, przy obciążeniach “ABCDF”. 

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 250 = 11,6 mm 

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

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -0,8×(1 + 0,60) = -1,3 mm

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

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“BCDF”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -4,1×(1 + 0,60) = -6,5 mm

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

Ugięcie całkowite: 

u z,fin = -1,3 + -6,5 = 7,8 < 11,6 = u net,fin 

Płatew 12x12cm

WĘZŁY:   

1 23

2,000 2,000
H=4,000

PRĘTY:   

1 2

2,000 2,000
H=4,000
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WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1   144,0    1728    1728     288    288   12,0 44 Drewno C18
------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:
------------------------------------------------------------------
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]
------------------------------------------------------------------
 44 Drewno C18       9000       18,000     5,00E-06
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:  

1 2

4,700 4,700 4,700

MOMENTY-OBWIEDNIE:   

1 2

-0,014

-1,022

1,098

0,007

1,098

0,007

-0,022

-1,532

-0,022

-1,532

1,609

0,014

1,609

0,014

TNĄCE-OBWIEDNIE:     

1 2

2,145

0,047

2,095

-0,004-0,004

-2,605

-0,054

-2,656

3,167

0,062

3,116

0,0110,011

-1,584

-0,040

-1,634
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Pręt nr 2

y Y

z

120

12 0

3,167 3,116

-1,584 -1,634

3,167

-1,634
1,6091,6091,609

A B

Przekrój: 1  “B 12,0x12,0”

Wymiary przekroju:  

h=120,0 mm  b=120,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:  

Jxg=1728,0;  Jyg=1728,0 cm4;  A=144,00 cm2;  ix=3,5; iy=3,5 cm;  Wx=288,0; Wy=288,0 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 C18.

f m,k = 18,00 f m,d = 8,31 MPa

f t,0,k = 11,00 f t,0,d = 5,08 MPa

f t,90,k = 0,30 f t,90,d = 0,14 MPa

f c,0,k = 18,00 f c,0,d = 8,31 MPa

f c,90,k = 4,80 f c,90,d = 2,22 MPa

f v,k = 2,00 f v,d = 0,92 MPa

E 0,mean = 9000 MPa

E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 6000 MPa

G mean = 560 MPa

ρ k = 320 kg/m3
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Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono 
ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji 
obciążeń.

Nośność na zginanie:

Wyniki dla  xa=1,00 m; xb=1,00 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 = 1,00×2000 + 120 + 120 = 2240 mm

λ

 rel,m

 = 
mean

mean

k

dmd

G

E

Eb

hfl ,0

2

,

π
 = 

2240×120×8,31

3,142×120²×6000
 × 

4 9000

560
 = 0,182

 

Wartość współczynnika zwichrzenia: 

dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1 

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,609 / 288,00 ×10
3

 = 5,587 < 8,308 = 1,000×8,31 = k crit f m,d 

Nośność dla  xa=1,00 m; xb=1,00 m, przy obciążeniach “A”:

=
σ

+
σ

dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 5,587
8,31

 + 0,7×
0,000
8,31

 = 0,673 < 1

 

=
σ

+
σ

dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,,
0,7×

5,587

8,31
 + 

0,000

8,31
 
= 0,471 < 1

 

Nośność na ścinanie:

Wyniki dla  xa=0,25 m; xb=1,75 m, przy obciążeniach “A”. 

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach: 

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×3,154 / 144,000 ×10 = 0,329 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,000 / 144,000 ×10 = 0,000 MPa 

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ
 d

 = 2
,

2
, dydz τ+τ  = 

0,329² + 0,000²  = 0,329 < 0,923 = 1,000×0,92 = k

 v

 f

 v,d  

Stan graniczny użytkowania:

Wyniki dla xa=1,06 m; xb=0,94 m, przy obciążeniach “A”. 
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7.1. Obciążenia

• Śnieg             0,72 kN/m2

• Wiatr -0,15 do 0,04 kN/m2

• Użytkowe 0,50 kN/m2

• Obciążenia stale                     0,21 kN/m2

7..2. Materiały konstrukcyjne

- Drewno konstrukcyjne C18

7.2. Wykaz norm

Obciążenia w obliczeniach statycznych:

♦ obciążenie wiatrem PN-77/B-02011

♦ obciążenie śniegiem PN-80/B-02010

Obciążenia budowli:

• zasady ustalania wartości PN-82/B-02004

• obciążenia stałe PN-82/B-02001

• podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-82/B-02003

Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150:2000 
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Widok dachu

c.d.
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Zwyżka dachowa

istniejące kominy
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CZĘŚĆ II 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:
                         Przebudowa i nadbudowa konstrukcji dachu w budynku nr 28
                                        

Zamawiający: 

      Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego 
w Zegrzu Południowym” przy ul. Warszawskiej 22a

Opracował:                                                  P.G.P.W. Sp.z o.o.

Przedmiot i zakres robót: 

- demontaż istniejącej połaci dachowej,

- remont i podwyższenie kominów,

- wykonanie nowej więźby i pokrycia dachowego.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stanowić  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Przed rozpoczęciem robót teren budowy powinien zostać zagospodarowany w zakresie: 

• ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

•  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawców, 

•  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.    

Zasady zagospodarowania terenu budowy : 

•  teren działań budowlanych powinien zostać ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed   

   osobami postronnymi; 

•  materiały, sprzęt lub inne przedmioty nie powinny być składowane na ciągach pieszych; drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia  ciężarów  przygotować  ze  spadkami  nie  większymi  niż  10%;  przejścia  i  strefy

niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami

zakazu; 
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Roboty z wykorzystaniem maszyn i urządzeń: 

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i

urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

•  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz

narzędzia zmechanizowane powinny być   montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny

zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być

używane na terenie  budowy tylko wówczas,  jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich

eksploatacji.  Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  nie  podlegające

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchową

lub instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych,

kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane

kwalifikacje.  Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie

posiadają kabin, powinny być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

• osłonięte w okresie zimowym.

Materiały niebezpieczne 

    Materiały  niebezpieczne  (np.  rozpuszczalniki)  należy  przechowywać  w  miejscach  i

opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 

Praca na wysokości 

        Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co

najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie do wysokości, na

jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

• osłonięta  jest  ze  wszystkich  stron  do  wysokości  co  najmniej  1,5  m  pełnymi  ścianami  lub

ścianami z oknami oszklonymi, 

• wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem

z wysokości. 
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Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako

przejścia,  powinny  być  zainstalowane  balustrady  składające  się  z  poręczy  ochronnych

umieszczonych na wysokości co najmniej l,  lm i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m.

Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub

przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. 

Jeśli  ze  względu  na  rodzaj  i  warunki  wykonywania  Prac  na  wysokości  zastosowanie

balustrad  jest  niemożliwe,  należy stosować inne  skuteczne środki ochrony pracowników przed

upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający

pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi 

Przy pracach na: 

• drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na  

   pobyt ludzi, 

• na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika    

  wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej 

      wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 

przed nie przewidywana zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na

przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 

              niezbędnych materiałów, 

- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana, 

- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 

             wielkości dopuszczalnego obciążenia 

Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone   

            odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 

podłogi należy w szczególności: 

• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 

których mają  być wykonywane prace,  w tych ich stabilność,  wytrzymałość na:  przewidywane
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obciążenie  oraz  zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 

mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

•  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa 

 z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa

z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

• zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do 

    prac na wysokości. 

     Wymagania ww. dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i

innych  podwyższeniach,  jeżeli  rodzaj  pracy  wymaga  od  pracownika  -  wychylenia  się  poza

balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

grożącej upadkiem z wysokości. 

 Niedopuszczalne  jest  składowanie  materiałów bezpośrednio  pod  elektroenergetycznymi

liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów)

niż określają to przepisy szczególnie (2 - 10m w zależności od rodzaju linii NN, WN i napięcia).

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub

maszyn  i  urządzeń  budowlanych  bezpośrednio  pod  liniami  napowietrznymi  lub  w  odległości

bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż określają to przepisy szczególnie (2 -15 m

w zależności od rodzaju linii NN, WN i napięcia). 

     W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie tych odległości odnosi się

do  najdalej wysuniętego  punktu ruchomego  lub stałego elementów tych urządzeń oraz ładunku

transportowego tymi urządzeniami. 
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CZĘŚĆ IV                                                                                           Warszawa 10.08.2018r.

OŚWIADCZENIE  

 

      Zgodnie  z  wymogiem Prawa Budowlanego,  Ustawa z dnia  07 lipca  1994 r.,  niniejszym

oświadczam,  że  projekt  pt.:  „Przebudowa  i  nadbudowa  konstrukcji  dachu  w  budynku  nr  28"

Wojskowego Instytutu Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu Południowym” przy

ul.  Warszawskiej  22a,  sporządzony  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami

wiedzy technicznej.
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