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3,1, Fundamenty:
Na podstawie wygl4du 5cian na kt6rych nie widaf pqkniq6 mo2na
stwierdzi6 , ze fundamenty sa w dobrym stanie technicznym i nie
bqd4 wymagalY wzmocnienia.

3.2' Sciany konstrukcYjne noSne:
Sciany fundamentowe gr.51cm wykonane z cegly pelnej.
Sciany oslonowe z cegly pelnej 9r.51 cm - w dobrym stanie
technicznym

3.3. Stropy na piwnicE - ptyta 2elbetowa typu Kleina - dobrym
stanie technicznYm.

3,4. Stropy na parterem - pNyta zelbetowa typu Kleina typu
ciezkiego - w dobrym stanie technicznym. Pod Sciankami
dziatowymi s4 wstawione dodatkowe belki stalowe z
I26OPN. W miejscach wyburzefi Scianek w lazienkach

\./ belki te bgd4 wystawaly ponad posadzk€ projektowan4 o
ok. 7cm. Spos6b obciqcia czq5ci wystai4cej i wzmocnienie
belki patrz rys. nr. 3/k

3'5' Dach o konstrukcji platwiowo kleszczowej, z drewna
sosnowego. Pokrycie blacho-dach6wka. Wszystkie elementy
drewniane nie s4 zabezpieczone przed korozj4 biologiczn4. Elementy
konstrukryjne wiqZby dachowej sq w dobryrn stanie technicznym'

3.6' Nadpro2a, wiefice - 2elbetowe - stan dobry
W mieiscach przebi6 otwor6w drzwiowych stawid nadproia
stalowe wg. rys. nr,L/kr2/k

3.7. Schody- wewnetzne 2elbetowe- stan dobry

3.8. Izolade
v -p.wilgociowe - brak.

-termiczne- 5cianY brak
- stropodach nie u2ytkowy, nie ocieplony

3.9, Drzwi, okna
-stolarka okienna drewniana - do wymiany.
-stolarka drzwiowa drewnlana - do wymiany

3. l0.Obr6bki blacharskie. rynny, rury spustowe'opierzenia.
-rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej - stan
dostatecznY
obr6bki blacharskie komin6w - stan dostateczny

3.11. Tynki-zewnetnne - stan dostateeny.
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3.12. Kominy-wykonane z cegty pelnej, na zaprawie c-w - stan
dqst"Eteczny

3.13. WNIOSKI:

Opisany budynek iest obiektem w dobrym stanie
technicznym, wszystkie podstawowe elementy konstrukcyine
nie zagra2aja bezpieczefstwu ludzi oraz mienia tam
istniej4cego.
Obiekt nadaje siq do przebudowy, remontu i dalszei
eksploatacii oraz uiytkowania.

OpracowaN:
mgr inZ. Lu
UPR,BUD.
UAN/N/721
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I. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

1.0 Uklad konstrukryjny obiektu

1.1. Schematy konstrukcyjne

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalnie schematy
obliczeniowe- belka wolnopodparta.
Budynek o ushoju Scianowym, sztylvnodi przestrzenn4 zapewnia sig przez usytuowanie w
kierunku podluznym i poprzecznym Scian usztlwniaj4cych. Stropy- ptla Kleina tlpu
cigZkiego

1.2. Obliczenia statyczne - zaloienia prryjgte do obliczef

Do obliczeri statycznych przyjgto nastgpuj4ce zalozenia:
r Strefa wiahowa - I
o Strefa Sniegowa - II
o Stal ksztattownikowa S235JR

\J Obliczenia statyczne w wykonano w oparciu o nastEpuj4ce normy:

o Obciqzenia stale i uZltkowe wg. PN-EN 1991-1-1
. Obcie2enie Sniegiem wg. PN-EN l99l-l-3
. Obciqzenie wiatrem wg. PN-EN l99l-l-4
r Konstrukcje stalowe wg. PN-EN 1993-1-l/5

Obliczenie wykonano programem komputerowym Robot Millenium ru.Iicencji 471

1.3. Obliczenia statyczne - podstawowe wyniki obliczefi
Podci4g stalowy My=54,0kNm

1.4. Obci42enia konstrukcji i wptyw na fundamenty

Remont pigtra nie zmienia funkcji pomieszczefi ^ni ich przeznaczenia. Zmienia sig
tylko inny podzial Sciankami dzialowymi. To nie zmienia obci{2efi dzialajqcych na

V stropy a co za tym idzie nie zmieni4 sig naciski na lany fundamentowe. Opinia
geotechniczna jest niepotrzebna.
Warunki gruntowe ze wzglEdrt uklad warstw grunt6w jednorodnych, zliczono jako
proste.
Obiekt budowlany zaTiczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.0 RozwiAzania konstrukcyino-materialowe

2.1. Stropy migdzykondygnacyjne

Istniej4cy strop miqdzlpigtrowy wykonany jest jako ply.ta ciprzka Kleina na belkach
stalowych z dwuteownika I260PN.

- Belki stalowe prz echodzry,e przez saaitariaty ze wzglEdu na warstvvy w posadzce bgd4
'. , musialy byi obni2one o 7cm. Nale2y obci4i p6ik9 g6mqi czp66 drodnika na calej

dlugodci belki a nastgpnie przyspawa6 po obu stronach Srodnika dwa k4towniki L100x10.
Dokladny spos6b wykonania w/w czyrmoSci pokazano na rysunku nr.3lk
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2.2 Obliczenia belki wamagaj4cej wzmocnienia w lazienkach.

Belka I260PN bqdzie obcigta od g6ry o 7cm i wzmocniona dwoma k4townikami
Ll00x10 wg rys. nr. 3lk

Profil belki ze wzmocnieniami'

Rezultaty generalne belki po wzmocnieniu

Powierzchnia

A "JroceK clpzKoscl

Obw6d

Mateialbazory

61.28 cm2

0.3 cm
11.2 cm

712.7 cm

205000.00 MPa
7852.83kg/m3
48.r2kG/m

Belka istnieiaca
frrioFN
> 41,9 cm2

Yc
Zc

S =

STAL
E :

9
Uklad osi sl6wnych

Ket
alpha: 0.0 Deg

Momenty bezwladno Sci
Ix = 0.00 cm4
IY : 5205'68 cm4
lz : 944.00 cm4

Promienie bezwladnoSci
i Y  : 7 ' 2 c m
iz = 3.9 cm

Wsp6tczynniki sztywnoSci Scinania
AY = o'00 cm2
Az : 0.00 cm2

Wskazniki wytrzl'rnaloSci na zginanie
WelY= 414''n t-'

< 5740 cm2
> 288 cm2
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Welz = 91.38 cm3 > 57 crt2
Wskazniki wytrzymaloSci na Scinaaie

Wy : 0.00 cm2
Wz : 0.00 cm2

Ekstremalne odlegloSci
Vy = 10.3 cm
Vpy = 10.3 cm
Yz = 7.8 cm
Ypz = ll.2 cm

Wniosek:
Belka po wzmocnieniu ma podobne parametry no3no6ci jak belka jednolita I260pN
dlatego stan no5noSci belki po obcigciu p6lki i przyspawaniu k4townik6w wg. rys.
nr.3/k sig nie zmieni.

2.3. Uwagi kor[cowe- wszystkie roboty budowlaao-monta'zowe i odbi6r wykonad zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud-montazowych,, wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instl'tut Techniki Budowlanej.

OPRACOVI

mgr inZ.

upr.bud.nr:U
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