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11..  SSPPIISS  ZZAAWWAARRTTOO��CCII  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA..  

 
A. Cz��� opisowa: 

 
  1. Spis zawarto�ci opracowania.  
  2. Podstawa opracowania 
  3. Zakres opracowania 
  4. Zało�enia przyj�te do oblicze� 
  5. Opis rozwi�zania projektowego 
  6. Opis głównych pozycji obliczeniowych 
  7. Zastosowane materiały 
  8. Zabezpieczenia antykorozyjne 
  9. Zabezpieczenia ogniochronne 
10. Warunki techniczne wykonania konstrukcji stalowej 
11. Uwagi ko�cowe 

 

B. Cz��� rysunkowa: 

     Pozycje obliczeniowe pokazano na rysunkach architektoniczno – budowlanych. 

     Szczegółowe rysunki konstrukcyjne zał�czono w projekcie wykonawczym. 

  

22..  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA..  

Podkłady architektoniczno-budowlane. 

Polskie normy budowlane. 

 

33..  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Opracowanie obejmuje - w zakresie projektu budowlanego zało�enia przyj�te do oblicze� 

statycznych, podstawowe schematy obliczeniowe dla projektowanej przebudowy i rozbudo-

wy internatu, Mosina ul. Topolowa 2. 

 
44..  ZZAAŁŁOO��EENNIIAA  PPRRZZYYJJ��TTEE  DDOO  OOBBLLIICCZZEE��   

 
4.1 Obci��enia przyj�te do oblicze�. 

 

Obci��enia zebrano zgodnie z: 

[1] PN-82/B-02000 Obci��enia budowli. Zasady ustalania warto�ci.  

[2] PN-82/B-02001 Obci��enia budowli. Obci��enia stałe.  

[3] PN-82/B-02003 Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne technologiczne.  

     Podstawowe obci��enia technologiczne i monta�owe. 

[4] PN-80/B-02010 Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie �niegiem.    

        Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1 Obci��enie w obliczeniach  

        statycznych Obci��enie �niegiem. 
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 [5] PN-77/B-02011 Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie wiatrem. 
 
 
Do oblicze� przyj�to: 

 

* obc. stałe 

- układ warstw stropowych wg rys. architektonicznych 

* obc. zmienne 

- obc. u�ytkowe dla : 

  stropów 2.0 kN/m2 

  klatek schodowych 4.0 kN/m2 

  korytarzy 2.5 kN/m2 

 

- obc. �niegiem 

  strefa I sk=0.9kN/m2  

  C=0.8   72.0 kg/m2 

- obc. wiatrem 

  strefa I, teren A, qk=0.25kN/m2, B=1.8, Ce = 0.8+0.02 z dla 10 < z < 20 (z=12.50m)  

  C – /wg rysunków/ współczynniki aerodynamiczne wg tab Z1-2 

  PN-77/B-02011  pk1= 0.25 x 1.05 x 1.8 x C = 0.47 x C 

 
     4.2 Wymiarowanie konstrukcji. 

 

  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli.  

  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

  PN-B-03264 grudzie� 2002: Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 

  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

  PN-B-03002: lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia. 

  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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55..  OOPPIISS  RROOZZWWII��ZZAANNIIAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWEEGGOO  --  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJAA  

 

Projektowana przebudowa obejmuje: 

- przebudow� cz��ci internatowej, uporz�dkowanie układu funkcjonalnego pomieszcze�,   

   wewn�trzn� aran�acj� funkcji i strefowania, 

- przebudow� wraz ze zmiana sposobu u�ytkowania byłej kotłowni opałowej na cz���  

   rewalidacyjn� z zapleczem w segmencie tylnym budynku, cz��ciowe wyburzenia  

   i zamurowania, 

- rozbudow� cz��ci internatowej o zewn�trzn� wind� osobow�, panoramiczn�. 

 

Przebudowa internatu - konstrukcja: 
Zaprojektowano wyburzenia wewn�trznych �cianek działowych, wykucia otworów drzwio-
wych i poszerzenia istniej�cych otworów drzwiowych.  
 
Przebudowa wraz ze zmiana sposobu u�ytkowania cz��ci rewalidacyjnej - konstrukcja: 
Zaprojektowano wyburzenia wewn�trznych �cianek działowych. W �cianie zewn�trznej do 
wykonania otwory okienne i otwór na drzwi wej�ciowe. W pomieszczeniu byłej kotłowni do 
wyburzenia fragment komina od strony wewn�trznej pomieszczenia. Przed wykonaniem 
rozbiórki komina nale�y wykona� podparcie dla istn. płyt dachowych (w przypadku gdy 
opieraj� si� one na �cianie komina). Wykona� fragment zadaszenia w miejscu rozbiórki 
komina – wełna mineralna pomi�dzy blach� trapezow�. Zaprojektowano równie� wyburze-
nia (mi�dzy osiami B-E i 1-2) istniej�cych schodów betonowych i betonowej płyty posadz-
kowej. Do wybrania warstwy posadzki i gruntu do poziomu -1,80m.  
 
Rozbudowa cz��ci internatowej o zewn�trzn� wind� osobow� – konstrukcja: 
Zaprojektowano zewn�trzn� wind� panoramiczn�, szyb windowy o konstrukcji stalowej. 
Zaprojektowano wyburzenie istniej�cej pochylni zewn�trznej przy wej�ciu do budynku  
(przy klatce schodowej „B”) oraz fragmentów �cian zewn�trznych (cz��ci podparapetowe)  
w miejscu, gdzie zaprojektowano wej�cie do przedsionka windy na pi�trze: I, II i III. 
 

 

PPOOSSAADDOOWWIIEENNIIEE  OOBBIIEEKKTTÓÓWW  --  WWAARRUUNNKKII  GGRRUUNNTTOOWWOO--WWOODDNNEE  

Bada� gruntowych nie przeprowadzono. Przyj�to do oblicze� statycznych, w poziomie 

posadowienia fundamentów piaski gliniaste, bez wody gruntowej. Przyj�to napr��enie 

dopuszczalne pod fundamentem qgr = 150,0 kPa. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawia-

nia obiektów budowlanych (Dz.U. 126/98 poz.839) obiekt nale�y do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Powy�sze informacje winny by� potwierdzone podczas prac ziemnych, 

przez kierownika budowy odpowiednim wpisem w dziennik budowy.  

      Uwaga ! 

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania prac fundamentowych warunków grunto-

wych odbiegaj�cych od przedstawionych nale�y niezwłocznie skontaktowa� si� z projek-

tantem celem ustalenia dalszego post�powania. 
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Wierzchni� warstw� gleby i nasypów niebudowlanych nale�y usun�� w obr�bie projekto-

wanych fundamentów. 

Przy wykonaniu prac fundamentowych nale�y przestrzega� zasad zawartych  

w PN-81/B-03020; 

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega� pod nadzorem geotechnicznym, 

zgodnie z norm� PN-B-06050:1999. 

 
RROOZZWWII��ZZAANNIIAA  KKOONNSSTTRRUUKKCCYYJJNNOO  ––  MMAATTEERRIIAAŁŁOOWWEE..  

  

��cciiaannyy  ddzziiaałłoowwee  --  pprroojjeekkttoowwaannee  

W cz��ci internatowej  -  �ciany działowe wewn�trzne murowane z pustaków ceramicz-
nych typu lekkiego o gr. 11,5 cm np.: Porotherm, Unipor, Poroton, Termopor lub innej 
równowa�nej kl. 10 na zaprawie cem.-wap. kl. M2.  
W cz��ci rewalidacyjnej  -  �ciany działowe wewn�trzne murowane z bloczków ceramicz-
nych np.: cegła kratówka o grubo�ci 12cm i 6cm, kl. 10 na zaprawie cem.-wap. kl. M2. 
Zamurowania otworów w �cianach zewn�trznych murowane z cegły lub z bloczków z ce-
ramiki poryzowanej na gr. 38cm i 25cm, kl. min. 12 na zaprawie cem.-wap. kl. M2. 
�ciany działowe otynkowane tynkiem gipsowym, maszynowym. 
W �cianach działowych o wysoko�ci powy�ej 3,0m, nale�y wykona� wieniec �elbetowy, 
zbrojony 4 ∅12 A-III, strzemiona ∅ 6 A-I co 20cm. 

 
NNaaddpprroo��aa  --  pprroojjeekkttoowwaannee  
Zaprojektowano nadpro�a z belek stalowych w miejscu wykuwanych otworów okiennych  
i drzwiowych – w istniej�cych �cianach no�nych. Szczegóły na rysunkach budowlanych. 
W miejscu poszerzanych otworów nale�y najpierw odku� warstw� tynku przy nadpro�u,  
w celu sprawdzenia długo�ci istniej�cego nadpro�a. Je�eli oparcie jest o min. 12cm wiek-
sze od projektowanego otworu mo�na zostawi� stare nadpro�e i powi�kszy� otwór.  
W przypadku, gdy nadpro�e jest mniejsze, nale�y osadzi� nowe stalowe nadpro�e.  

 
PPrroojjeekkttoowwaannee  sscchhooddyy  zzeewwnn��ttrrzznnee  wweejj��cciioowwee  ddoo  rreewwaalliiddaaccjjii  
Projektuje si� schody zewn�trzne przy wej�ciu głównym �elbetowe z betonu B-20. 

 
PPrroojjeekkttoowwaannaa  ppoocchhyyllnniiaa  ddllaa  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  
Zaprojektowano �elbetow� pochylni� dostosowan� dla osób niepełnosprawnych na wóz-
kach inwalidzkich. Wyko�czenie wierzchnie pochylni - farba do betonu o fakturze porowa-
tej, antypo�lizgowej.  

 
PPrroojjeekkttoowwaannee  bbaalluussttrraaddyy  
Balustrada zewn�trzna przy wej�ciu do budynku systemowa, aluminiowa firmy Wido lub 
innej analogicznej. Wysoko�� balustrady przy schodach 1,10m. Por�cz zewn�trzna – rura 
stalowa ø 50mm, mocowana do �ciany w odległo�ci 5cm. Balustrada przy pochylni dla 
osób niepełnosprawnych systemowa, aluminiowa firmy Wido lub innej analogicznej.  
Wysoko�� pochwytu przy pochylni 0,90m i 0,75cm. 

 
PPrroojjeekkttoowwaannee  zzaaddaasszzeenniiee  nnaadd  wweejj��cciieemm  
Zaprojektowano stalow� konstrukcj� zadaszenia. Pokrycie - płyta poliw�glanowa  
kanałowa, w kolorze białym gr.12mm.  

 
WWiinnddaa  zzeewwnn��ttrrzznnaa  
Projektuje si� zewn�trzn� wind� panoramiczn� przy wej�ciu do budynku internatu przy 
klatce schodowej „B”, dostosowan� dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidz-
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kich. Konstrukcja szybu – stalowa, stal S235, obudowa z systemowej �ciany osłonowej, 
�lusarka aluminiowa z przeszkleniem (szkło bezpieczne).  
Podszybie windy zaprojektowano jako �elbetowe – beton B25. 
  

 
66..  OOPPIISS  GGŁŁÓÓWWNNYYCCHH  PPOOZZYYCCJJII  OOBBLLIICCZZEENNIIOOWWYYCCHH  

  
PPOOZZ..11,,  PPOOZZ..22,,    PPOOZZ..33,,  PPOOZZ..55,,  PPOOZZ..66      PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNEE  NNAADDPPRROO��AA  

 
W �cianach no�nych dla nowych otworów zaprojektowano nadpro�a z belek  

stalowych, z dwuteowników 120N i 160N.  

 
Kolejno�� wykonania prac: 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót nale�y zweryfikowa� zało�enia projekto-

we dotycz�ce rzeczywistego stanu istniej�cej konstrukcji. 

Prace nale�y wykonywa� w nast�puj�cej kolejno�ci: 

� w miejscu monta�u nadpro�a oczy�ci� powierzchni� �ciany z warstw wyko�cze-

niowych (do surowego betonu lub �ciany murowanej), 

� sprawdzi� styk belek stalowych z powierzchni� betonu lub murowan�; 

Je�eli na skutek nieliniowo�ci �ciany lub nierówno�ci jej powierzchni stal nie przy-

lega do betonu nale�y rejon styku wyło�y� cienk� warstw� zaprawy klasy M10 na 

kruszywie drobnoziarnistym (w przypadku �ciany murowanej nale�y rejon styku 

wyło�y� zapraw�); 

� istniej�cy strop podstemplowa� z obu stron �ciany przekuwanej przed przyst�pie-

niem do jakichkolwiek prac, 

� przed uło�eniem zaprawy nale�y przygotowa� powierzchni� przez jej staranne 

oczyszczenie z lu	nych cz�stek oraz intensywne zwil�enie wod�; 

� belki nadpro�a montowa� bezpo�rednio po ewentualnym uło�eniu zaprawy; 

� po��dane byłoby wst�pne nadanie elementom nadpro�a docelowego ugi�cia  

(i napr��e�) o wielko�ci 5mm w �rodku rozpi�to�ci; 

� nadpro�e skr�ca� „na gor�co” �rubami M12 klasy 4.8 co ok. 20 ÷ 25 cm; 

� elementy stalowe nale�y osiatkowa� siatk� ci�to-ci�gnion� oraz obło�y� zapraw� 

klasy M5; 

� do wykonania otworu mo�na przyst�pi� dopiero po stwardnieniu zaprawy; 

� otwór w �cianie �elbetowej i murowanej nale�y wycina� (nie wykuwa�!) fragmen-

tami, posługuj�c si� dost�pnymi na rynku narz�dziami do ci�cia betonu i murów 

ceglanych; 
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� prace nale�y wykonywa� pod kontrol� osoby posiadaj�cej odpowiednie uprawnie-

nia budowlane do wykonywania w/w prac; 

� w przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci pomi�dzy przyj�tymi zało�eniami projekto-

wymi a rzeczywisto�ci�, nale�y skontaktowa� si� z projektantem konstrukcji. 

 

PPOOZZ..44    WWYYBBUURRZZEENNIIEE  IISSTTNNIIEEJJ

CCEEGGOO  SSTTRROOPPUU  II  SSCCHHOODDÓÓWW  

 
� Wyburzenie istniej�cego stropu i schodów nale�y wykona� poprzez  wycinanie 

fragmentami, posługuj�c si� dost�pnymi na rynku narz�dziami do ci�cia betonu. 

� W czasie wycinania nale�y uwa�a� aby nie uszkodzi� �cian, na których opiera si� 

strop i schody. 

� prace nale�y wykonywa� pod kontrol� osoby posiadaj�cej odpowiednie uprawnie-

nia budowlane do wykonywania w/w prac; 

� w przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci pomi�dzy przyj�tymi zało�eniami projekto-

wymi a rzeczywisto�ci�, nale�y skontaktowa� si� z projektantem konstrukcji. 

 

PPOOZZ..77  SSCCHHOODDYY  ��EELLBBEETTOOWWEE  ZZEEWWNN��TTRRZZNNEE    

 
Projektuje si� płytowe schody �elbetowe gr.15cm z betonu B-20, zbrojenie pr�ty  

∅12 stal A-IIIN BST500. Grubo�� otulenia zbrojenia głównego c=5.0cm. 

Szczegóły zbrojenia na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych. 

Pod płyt� �elbetow� schodów warstwa chudego betonu B10, grubo�ci min.10cm,  

           poni�ej piasek zag�szczony warstwami do ID > 0,7. 

 

PPOOZZ..88  PPOOCCHHYYLLNNIIAA  ZZEEWWNN��TTRRZZNNAA    

 
Projektuje si� pochylni� zewn�trzn� na gruncie, �elbetow� gr.15cm z betonu B-20,  

zbrojenie siatka z pr�tów ∅ 4,5 stal A-I; zbrojenie murków przy pochylni – pr�ty ∅ 10  

co 20cm, stal A-IIIN BST500. Grubo�� otulenia zbrojenia głównego c=5.0cm. 

Szczegóły zbrojenia na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych. 

Pod płyt� �elbetow� oraz murkami oporowymi pochylni warstwa chudego betonu B10, 

grubo�ci min.10cm, poni�ej piasek zag�szczony warstwami do ID > 0,7. 

W murkach oporowych pochylni osadzi� marki dla mocowania słupów stalowych  

zadaszenia. 
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PPOOZZ..99  ZZAADDAASSZZEENNIIEE  PPOOCCHHYYLLNNII  

 
Zaprojektowano stalow� konstrukcj� zadaszenia. Pokrycie - płyta poliw�glanowa  

kanałowa, w kolorze białym gr.12mm. Słupy zadaszenia z rur okr�głych ø 108.0 / 6.3 mm, 

zako�czone blachami gór� i dołem gr.12mm. Słupy mocowa� do projektowanych murów 

�elbetowych poprzez spawanie do marek stalowych. 

Rygle zaprojektowano z dwóch ceowników 100 zespawanych w skrzynk�, stal S235.  

Płatwie z dwuteownika IPE 80, wygi�te. St��enia z pr�tów ø 20. 

  
PPOOZZ..1100  WWIINNDDAA  ZZEEWWNN��TTRRZZNNAA  

 
Zaprojektowano stalow� konstrukcj� windy. Blacha zadaszenia TR35/207 pozytyw, gru-

bo�ci 0,75mm; płatwie dachowe z dwuteownika IPE100, słupy z dwóch ceowników 200, 

160 i 220 zespawanych w skrzynk�. Stal S235. Blacha konstrukcji stropów TR40/183  

pozytyw gr.0,88mm, rygle stropowe z dwuteownika IPE 120. Na blasze wykona� wylewk� 

betonow� zbrojon� siatk� z pr�tów ø 4,5 o oczkach 15x15cm. 

Fundament windy zaprojektowano jako płyt� �elbetow� gr.50cm, z betonu B-25, posado-

wion� na warstwie chudego betonu B-10 gr. min. 10cm. 

Podszybie – �ciany �elbetowe gr.32cm, zbrojone siatk� z pr�tów ø 12 A-IIIN o oczkach 

15x15cm, beton B-25.    

 
PPOOZZ..1111  PPOODDBBUUDDOOWWAA  IISSTTNN..  FFUUNNDDAAMMEENNTTÓÓWW    

  
Projektowane zej�cie i zjazd pochylni� do poziomu -1,80 = 61,22 m n. p. m. spowoduje 

stan, w którym istniej�ce fundamenty budynku b�d� w strefie przemarzania.  

W zwi�zku z tym nale�y istniej�ce fundamenty do poziomu -2,10 (-2,20) podbudowa�  

(tj. ok.30-40cm), tak aby znalazły si� one poni�ej strefy przemarzania, która wynosi 80cm. 

Pogł�bianie fundamentów wykonywa� odcinkami o dł. ~135cm. Jednocze�nie nie mo�e 

by� podkopane wi�cej ni� 20% powierzchni fundamentu.  

Podczas wykonywania podbudowywania istniej�cych fundamentów nale�y przestrzega�  

nast�puj�cych zasad: 

1) Prace nale�y prowadzi� w taki sposób, aby poza odcinkiem przeznaczonym do pod-

budowywania, nie naruszy� naturalnej struktury podło�a gruntowego. 

2) Prace nale�y wykonywa� tylko na krótkich odcinkach. 

3) Nowy fundament ze starym nale�y poł�czy� bardzo starannie i wystarczaj�co mocno. 

Podbetonowanie nowego fundamentu zako�czy� w odległo�ci 5-7cm od starego.  
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W powstał� szczelin� wbi� kliny stalowe, powoduj�c wst�pne obci��enie nowej ławy. 

Pozostał� woln� przestrze� wypełni� bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem. 

 

Je�eli wykonywane prace prowadzone b�d� bez zabezpieczania murów, to nale�y 

obserwowa� osiadanie budynku, a przy jakichkolwiek odkształceniach natychmiast 

zabezpieczy� �ciany.  

 

Ławy fundamentowe posadawia� na naturalnym gruncie rodzimym. Ewentualne grun-

ty nasypowe wyst�puj�ce w poziomie posadowienia zast�pi� chudym betonem do 

gruntu rodzimego.  

Wierzchni� warstw� gleby i ewentualnych nasypów niebudowlanych nale�y usun��  

w obr�bie całego projektowanego obiektu.  

 

Przy wykonaniu prac fundamentowych nale�y przestrzega� zasad zawartych  

w PN-81/B-03020; 

 
Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega� pod nadzorem geotechnicznym, 

zgodnie z norm� PN-B-06050:1999. 

 

77..  ZZAASSTTOOSSOOWWAANNEE  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

  
- Ławy fundamentowe – �elbetowe z betonu B20 i B-25, zbrojone  

  pr�tami ze stali A-IIIN. Otulina pr�tów zbrojenia min. 50 mm.   

  Ławy układa� na podkładzie z chudego betonu B10 gr. minimum 10 cm, 

- �ciany i mury fundamentowe – �elbetowe, beton B-20 i B-25, 

- Izolacje termiczne – wg opisu architektonicznego, 

- Izolacje wodochronne - wg opisu architektonicznego, 

- Izolacje posadzek - wg opisu architektonicznego, 

- Nadpro�a – stalowe. 

   
88..  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  AANNTTYYKKOORROOZZYYJJNNEE  

   
Elementy stalowe malowane farbami epoksydowymi (zaproponowano):  

- warstwa podkładowa epoksydowa Hempadur Fast Dry 15560 gr. 60µm produkcji firmy 

HEMPEL  

- warstwa nawierzchniowa epoksydowa Hempadur Hi-Build  gr. 60µm produkcji firmy 

HEMPEL   
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Ł�czna grubo�� warstw min 120 µm. 

Przed malowaniem nale�y elementy stalowe oczy�ci� do  stopnia czysto�ci 2  -  piasko-

wanie po zmontowaniu konstrukcji nale�y uzupełni� powłok� w  elementach  stalowych  

w miejscach ubytków i rys spowodowanych monta�em. 

 
99..  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  OOGGNNIIOOCCHHRROONNNNEE  

  

Zabezpieczenie ogniochronne na 30 minut (zaproponowano): 
 

- warstwa podkładowa epoksydowa Hempadur Fast Dry 15560 gr. 60µm  

produkcji firmy HEMPEL  

- zestaw malarski farbami p�czniej�cymi Flame Control No173                      

o grubo�ci w zale�no�ci od masywno�ci przekrojów 

- warstwa nawierzchniowa poliuretanowa Hempathane Topcoat o gr. 80µm 

  Przed malowaniem nale�y elementy stalowe oczy�ci� do  stopnia czysto�ci 2   

-  piaskowanie po zmontowaniu konstrukcji nale�y uzupełni� powłok� w  elementach  

stalowych w miejscach ubytków i rys spowodowanych monta�em. 

 

1100..  WWAARRUUNNKKII  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  WWYYKKOONNAANNIIAA  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJII  SSTTAALLOOWWEEJJ..  

    
Konstrukcja stalowa została zaprojektowana w klasie 2  

- wymagania podstawowe na podstawie normy PN-B-06200: grudzie� 2002. 

Spoiny nieopisane na elementach wykona� jako: 

 
• spoiny pachwinowe jednostronne a = 0.7 g min. 

• spoiny pachwinowe dwustronne  a = 0.5 g min. 

• spoiny czołowe  a = 1.0 g min. 

 

Materiały dodatkowe do spawania oraz technologi� spawania   
winien ustali� uprawniony technolog spawalnik. 

 
 

1111..  UUWWAAGGII  KKOO��CCOOWWEE  

 
- Prace budowlane prowadzi� pod kierunkiem osób uprawnionych, zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych”,  
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-   Wszystkie roboty budowlano – monta�owe, a tak�e odbiór robót nale�y  

wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, instrukcjami, przepisami BHP  

i Prawem Budowlanym, 

 
-   Wszystkie roboty budowlane nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem osób  

posiadaj�cych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu 

obowi�zuj�cych przepisów BHP zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano monta�owych 

 

-      Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nale�y uzgodni� z projektantem. 

 

 

Autor opracowania: 

 

in�. Ewa Wojtkowiak 

 







Nadpro�a  internatu
Oznaczenie  

Poz Ilo�� profilu 1 szt. całkow. jednost. 1 szt. całkow. UWAGI
szt. mm m kg/m kg kg

3 pi�tro
1 poszerz 16 I 120 1400 22,40 11,20 15,68 250,88 St3S

1 4 I 120 1400 5,60 11,20 15,68 62,72 St3S
2 pi�tro
1 poszerz 18 I 120 1400 25,20 11,20 15,68 282,24 St3S

1 8 I 120 1400 11,20 11,20 15,68 125,44 St3S
1 pi�tro
1 poszerz 28 I 120 1400 39,20 11,20 15,68 439,04 St3S

parter
1 poszerz 24 I 120 1400 33,60 11,20 15,68 376,32 St3S

g= 1536,64 kg
Dodatek na spoiny 1,8%  s= 27,66 kg

Masa elementu: 1564 kg
Ilo�� sztuk: 1 G= 1564 kg

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

Długo�� Masa



Nadpro�a   rewalidacji
Oznaczenie  

Poz Ilo�� profilu 1 szt. całkow. jednost. 1 szt. całkow. UWAGI
szt. mm m kg/m kg kg

2 4 I 120 1400 5,60 11,20 15,68 62,72 St3S
3 4 I 120 1400 5,60 11,20 15,68 62,72 St3S
5 3 I 160 2550 7,65 17,90 45,65 136,94 St3S
5 3 I 160 2000 6,00 17,90 35,80 107,40 St3S
5 3 I 160 2100 6,30 17,90 37,59 112,77 St3S
6 2 I 120 1400 2,80 11,20 15,68 31,36 St3S

Nadpro�a nad otworami wentylac. 50x50cm
6 I 120 900 5,40 11,20 10,08 60,48 St3S

g= 574,39 kg
Dodatek na spoiny 1,8%  s= 10,34 kg

Masa elementu: 585 kg
Ilo�� sztuk: 1 G= 585 kg

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

Długo�� Masa



K/3
Oznaczenie  

Poz Ilo�� profilu 1 szt. całkow. jednost. 1 szt. całkow. UWAGI
szt. mm m kg/m kg kg

1.1 15 IPE 80 3463 51,95 6,00 20,78 311,67 St3S
1.2 15 IPE 80 4141 62,12 6,00 24,85 372,69 St3S
2.1 8 C 100 8900 71,20 10,60 94,34 754,72 St3S
2.2 8 C 100 10775 86,20 10,60 114,22 913,72 St3S

60 Bl. 12x140 160 9,60 13,19 2,11 126,60 St3S
S1 5 R 108,0 / 6,3 2194 10,97 15,80 34,67 173,33 R-35
S2 2 R 108,0 / 6,3 2344 4,69 15,80 37,04 74,07 R-35
S4 3 R 108,0 / 6,3 1061 3,18 15,80 16,76 50,29 R-35
S5 15 R 108,0 / 6,3 484 7,26 15,80 7,65 114,71 R-35
S6 2 R 108,0 / 6,3 1441 2,88 15,80 22,77 45,54 R-35
S7 1 R 108,0 / 6,3 1697 1,70 15,80 26,81 26,81 R-35
S8 1 R 108,0 / 6,3 1929 1,93 15,80 30,48 30,48 R-35
S9 1 R 108,0 / 6,3 2303 2,30 15,80 36,39 36,39 R-35
S10 2 R 108,0 / 6,3 1246 2,49 15,80 19,69 39,37 R-35
S11 6 R 108,0 / 6,3 3471 20,83 15,80 54,84 329,05 R-35
St1 10 Pr�t φ 20 4356 43,56 2,47 10,76 107,59 St3SY
St2 2 Pr�t φ 20 4178 8,36 2,47 10,32 20,64 St3SY
St3 2 Pr�t φ 20 3897 7,79 2,47 9,63 19,25 St3SY
St4 2 Pr�t φ 20 4282 8,56 2,47 10,58 21,15 St3SY
St5 2 Pr�t φ 20 3814 7,63 2,47 9,42 18,84 St3SY

g= 3586,92 kg
Dodatek na spoiny 1,8%  s= 64,56 kg

Masa elementu: 3651 kg
Ilo�� sztuk: 1 G= 3651 kg

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

Długo�� Masa
Zadaszenie pochylni









Oznaczenie  
Poz Ilo�� profilu 1 szt. całkow. jednost. 1 szt. całkow. UWAGI

szt. mm m kg/m kg kg
1 3 L 100x6 2940 8,82 9,26 27,22 81,67 St3S
2 3 Bl. 12x120 150 0,45 11,30 1,70 5,09 St3S

g= 86,76 kg
Dodatek na spoiny 1,8%  s= 1,56 kg

Masa elementu: 88 kg
Ilo�� sztuk: 1 G= 88 kg

Oznaczenie
Poz Ilo�� elementu jednost. 1 szt. całkow. NORMA

szt. zł�cznego 1000 szt. kg kg
22 �ruba  M 12 / 180 kl. 4.8 171,00 0,171 3,76 PN-85/M-82101
22 nakr�tka  M 12 kl. 4 15,00 0,015 0,33 PN-86/M-82144
44 podkładka  d 13 6,27 0,006 0,28 PN-78/M-82005

g= 4,37 kg
Ilo�� elementów zł�cznych  x 1 G= 4,4 kg

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW
Długo�� Masa

Klasa

ELEMENTY  ZŁ�CZNE
Masa


