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3,1, Fundamenty:
Na podstawiewygl4du5cianna kt6rychnie widaf pqkniq6mo2na
stwierdzi6, ze fundamentysa w dobrymstanietechnicznymi nie
bqd4wymagalYwzmocnienia.
noSne:
3.2' ScianykonstrukcYjne
Scianyfundamentowegr.51cmwykonanez cegly pelnej.
Scianyoslonowez ceglypelnej9r.51 cm - w dobrymstanie
technicznym
3.3. Stropyna piwnicE- ptyta2elbetowatypu Kleina- dobrym
stanietechnicznYm.
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3,4. Stropy na parterem- pNytazelbetowatypu Kleinatypu
ciezkiego- w dobrymstanietechnicznym.Pod Sciankami
dziatowymi s4 wstawione dodatkowe belki stalowe z
I26OPN. W miejscach wyburzefi Scianek w lazienkach
o
belki te bgd4 wystawaly ponad posadzk€ projektowan4
i
wzmocnienie
ok. 7cm. Spos6b obciqcia czq5ci wystai4cej
belki patrz rys. nr. 3/k
z drewna
3'5' Dacho konstrukcjiplatwiowokleszczowej,
Wszystkieelementy
sosnowego.Pokrycieblacho-dach6wka.
przed
korozj4biologiczn4.Elementy
drewnianenie s4 zabezpieczone
konstrukryjnewiqZbydachowejsq w dobryrn stanietechnicznym'
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
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3.8. Izolade
- brak.
-p.wilgociowe
-termiczne-5cianYbrak
- stropodachnie u2ytkowy,nie ocieplony
3.9, Drzwi,okna
-stolarkaokiennadrewniana- do wymiany.
-stolarkadrzwiowadrewnlana- do wymiany
3. l0.Obr6bki blacharskie.rynny, rury spustowe'opierzenia.
-rynny i rury spustowewykonanez blachyocynkowanej- stan
dostatecznY
obr6bkiblacharskiekomin6w- stan dostateczny
3.11. Tynki-zewnetnne- stan dostateeny.
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- A5z cegtypelnej,na zaprawiec-w - stan
3.12. Kominy-wykonane
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.
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I. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY
1.0Uklad konstrukryjny obiektu
1.1.Schematykonstrukcyjne
Wszystkieelementybudynkuobliczonow oparciuo statyczniewyznaczalnieschematy
obliczeniowebelkawolnopodparta.
Budyneko ushoju Scianowym,sztylvnodiprzestrzenn4zapewniasig przezusytuowaniew
kierunku podluznymi poprzecznymScianusztlwniaj4cych.Stropy-ptla Kleina tlpu
cigZkiego
- zaloienia prryjgte do obliczef
1.2.Obliczenia statyczne
Do obliczeri statycznychprzyjgtonastgpuj4cezalozenia:
r Strefawiahowa - I
o StrefaSniegowa- II
o Stal ksztattownikowaS235JR
\J

Obliczeniastatycznew wykonanow oparciuo nastEpuj4ce
normy:
o
.
.
r

Obciqzenia
stalei uZltkowe
Obcie2enie
Sniegiem
Obciqzenie
wiatrem
Konstrukcjestalowe

wg. PN-EN 1991-1-1
wg. PN-EN l99l-l-3
wg. PN-EN l99l-l-4
wg. PN-EN 1993-1-l/5

Obliczeniewykonanoprogramemkomputerowym
RobotMillenium ru.Iicencji 471
1.3.Obliczeniastatyczne- podstawowewyniki obliczefi
Podci4gstalowyMy=54,0kNm
1.4.Obci42eniakonstrukcji i wptyw na fundamenty
Remont pigtra nie zmienia funkcji pomieszczefi^ni ich przeznaczenia.
Zmienia sig
tylko inny podzial Sciankamidzialowymi.To nie zmienia obci{2efi dzialajqcychna
stropy a co za tym idzie nie zmieni4 sig naciski na lany fundamentowe.Opinia
jest niepotrzebna.
geotechniczna
Warunki gruntowe ze wzglEdrtuklad warstw grunt6w jednorodnych, zliczono jako
proste.
Obiekt budowlany zaTiczono
do pierwszejkategorii geotechnicznej.
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2.0 RozwiAzaniakonstrukcyino-materialowe
2.1.Stropy migdzykondygnacyjne
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Istniej4cystropmiqdzlpigtrowy wykonanyjest jako ply.taciprzkaKleina na belkach
stalowychz dwuteownikaI260PN.
Belki staloweprz echodzry,e
przezsaaitariatyze wzglEduna warstvvyw posadzcebgd4
musialybyi obni2oneo 7cm.Nale2yobci4i p6ik9 g6mqi czp66drodnikana calej
dlugodcibelki a nastgpnie
przyspawa6
po obustronachSrodnikadwak4townikiL100x10.
Dokladny spos6bwykonaniaw/w czyrmoScipokazanona rysunkunr.3lk
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2.2 Obliczeniabelki wamagaj4cejwzmocnieniaw lazienkach.
Belka I260PNbqdzieobcigtaod g6ry o 7cm i wzmocnionadwomak4townikami
Ll00x10wg rys.nr. 3lk
Profil belki ze wzmocnieniami'

Rezultatygeneralnebelki po wzmocnieniu
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Powierzchnia
A

Belka istnieiaca

61.28cm2

"

> 41,9cm2

JroceKclpzKoscl
Yc
Zc

0.3cm
11.2cm

S

= 712.7cm

Obw6d
Mateialbazory
STAL
E
: 205000.00
MPa
7852.83kg/m3

9

48.r2kG/m
Uklad osi sl6wnych

Ket
alpha: 0.0Deg
MomentybezwladnoSci
Ix
IY
lz

= 0.00cm4
: 5205'68cm4
: 944.00cm4

< 5740cm2
> 288 cm2

PromieniebezwladnoSci
iY :7'2cm
= 3.9cm
iz
Wsp6tczynnikisztywnoSciScinania
AY = o'00 cm2
Az : 0.00cm2
Wskazniki wytrzl'rnaloScina zginanie
WelY= 414''n t-'
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< 442 cm2

> 57 crt2
Welz= 91.38cm3
WskaznikiwytrzymaloScina Scinaaie
Wy : 0.00cm2
Wz : 0.00cm2
Ekstremalne
odlegloSci
Vy = 10.3cm
Vpy = 10.3cm
Yz = 7.8cm
Ypz = ll.2 cm
Wniosek:
Belka po wzmocnieniuma podobneparametry no3no6cijak belka jednolita I260pN
dlategostan no5noScibelki po obcigciup6lki i przyspawaniuk4townik6wwg. rys.
nr.3/k signie zmieni.
2.3.Uwagi kor[cowe-wszystkierobotybudowlaao-monta'zowe
i odbi6rwykonadzgodnie
z ,,Warunkamitechnicznymiwykonaniai odbiorurob6t bud-montazowych,,
wydanych
przezMinisterstwoGospodarkiPrzestrzenneji Budownictwa,a opracowanych
przez
Instl'tutTechnikiBudowlanej.
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