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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU - 
Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki Leczniczej

dla zadania:
"Modernizacja Zakładu Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej 

wraz z HaląSportowo- Rehabilitacyjną"

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE - założenia ogólne
BETON  
-  beton B-25 - ławy i ściany fundamentowe
-  beton B-25 - konstrukcyjne elementy żelbetowe /schody, podciągi, płyty /
STAL  
-  AIII-RB500W   zbrojenie główne - #8, #10, #12
-  A0 - zbrojenie pomocnicze - 6
DREWNO  
-  przyjęto drewno iglaste C-24 wg./  / więźba dachowa /
DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY MUROWE 
-  przyjęto ceramiczne pustaki szczelinowe klasy 15  
STAL KSZTAŁTOWA - St3S

      ODPÓR PODŁOŻA GUNTOWEGO
Przyjęto  poziom posadowienia zaprojektowano  warstwie geotechnicznej  reprezentowanej przez  RUMOSZ
GLINIASTY Z DOMIESZKĄ OTOCZAKÓW o qmax=0.20 MPa ostateczny  poziom posadowienia  fundamentów
zostanie ustalony  po otwarciu wykopów i ich odbiorze PRZEZ GEOLOGA  wraz z potwierdzeniem w dzienniku
budowy.
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podłożu gruntowym,
proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej
kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z  dania 25 kwietnia 2012r  w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

1  Obciążenie  działające na  połać dachową.
1.1 Obciążenie stałe

kąt pochylenia 
połaci dachowej

obciążenie stałe na połać 
dachową α 3 deg Pdach'' 5.57

kN

m
2



1.2  Obciążenie zmienne  połaci  dachowej
1.2.1   Obciążenie śniegiem - STREFA III  

Qk 3
kN

m
2

 obciążenie charakterystyczne śniegiem Cs 0.8 γs 1.5 współczynnik kształtu dachu

Sd Qk C γs= Sd 3.6
kN

m
2

 obciążenie na m^2  rzutu połaci dachowej

1.2.2   Obciążenie wiatrem - STREFA III- teren A  

qk 0.55
kN

m
2

 βw 1.8 Ce 1 γw 1.3 przyjęto Cw 0.16

Wd qk Ce Cw βw γw= Wd 0.2
kN

m
2

 obciążenie kN/m^2 obliczeniowe  na m^2  połaci dachowej - parcie
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III   ELEMENTY  ŻELBETOWE   WYLEWANE

qobl 3
kN

m
2

 obciążenie  obliczeniowe zmienne
Pdach'' 5.57

kN

m
2

 obciążenie  obliczeniowe  stałe
strop  

poblT 4.39
kN

m
2

 obciążenie  obliczeniowe  stałe strop  

POZYCJA NR  Wym-1 uzupełnienie fragmentu stropu 50x23cm

Przyjeto zbrojenie dołem 4 #16.górą 4#12 strzmiona fi6co 8/14cm 
Zbrojenie to ułożyć  pod  pręty zbrojenia głównego płyty. 

POZYCJA NR  Ns-1  - podciag jednoprzeslowy jako  nadproze nad  otworem
l=230cm przyjeto  3 x IPE 200

15cm+H/3L
L/3L/3L/3

4 M-12 /4.8/

OPARCIE BELEK NADPROŻA STALOWEGO NA ŚCIANIE 
                            

H
lNs1 2.63 m dlugosc  obliczeniowa  nadproza qNs1 94.97

kN

m
 obciazenie stale i zmienne nadproza

 <
MNs1 81.8 m kN σ

M

3WyIN

=
σNs1 140.55 MPa wNs1 4 mm

lNs1

300
8.75 mm

Belki stalowe  oprzec na scianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiel na
zaprowie cem. i zalozyc balche stalowa. Belki skrecic 2x2 M-16 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Ścianę nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas
 trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca ściane zaleca sie wykonanie
steplowania stropu nad wybijanym otworem.  
NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

Przyjeto nadproze z 3x IPE200. Skrecane 2x2 M-16 w 1/3 rozpiętości.
Wzmocnienie nowego otworu w miejscu usuniętego fragmenu ściany.

POZYCJA NR  Ns-2  - podciag jednoprzeslowy jako  nadproze nad  otworem
l=200cm przyjeto  2 x IPE 200
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15cm+H/3L
L/3L/3L/3

4 M-12 /4.8/

OPARCIE BELEK NADPROŻA STALOWEGO NA ŚCIANIE 
                            

H

lNs2 2.1m dlugosc  obliczeniowa  nadproza qNs2 126.9
kN

m
 obciazenie stale i zmienne nadproza

 <
MNs2 69.95 m kN σ

M

3WyIN

=
σNs2 180.29 MPa wNs2 3.29 mm

lNs2

300
7 mm

Belki stalowe  oprzec na scianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiel na
zaprowie cem. i zalozyc balche stalowa. Belki skrecic 2x2 M-16 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Ścianę nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas
trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca ściane zaleca sie wykonanie
steplowania stropu nad wybijanym otworem.  
NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

Przyjeto nadproze z 2x IPE200. Skrecane 2x2 M-16 w 1/3 rozpiętości.
Wzmocnienie nowego otworu w miejscu usuniętego fragmenu ściany.

POZYCJA NR  Ns-3  - podciag jednoprzeslowy jako  nadproze nad  otworem
l=330cm przyjeto  3 x IPE 120

15cm+H/3L
L/3L/3L/3

4 M-12 /4.8/

OPARCIE BELEK NADPROŻA STALOWEGO NA ŚCIANIE 
                            

H

lNs3 3.26 m dlugosc  obliczeniowa  nadproza qNs3 50.5
kN

m
 obciazenie stale i zmienne nadproza

 <
MNs3 66.89 m kN σ

M

3WyIN

=
σNs3 114.92 MPa wNs3 5.03 mm

lNs3

300
10.85 mm
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Belki stalowe  oprzec na scianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiel na
zaprowie cem. i zalozyc balche stalowa. Belki skrecic 2x2 M-16 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Ścianę nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas
trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca ściane zaleca sie wykonanie
steplowania stropu nad wybijanym otworem.  
NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

Przyjeto nadproze z 3x IPE120. Skrecane 2x2 M-12 w 1/3 rozpiętości.
Wzmocnienie nowego otworu w miejscu usuniętego fragmenu ściany.

POZYCJA NR  Ns-4  - podciag jednoprzeslowy jako  nadproze nad  otworem
l=50cm przyjeto  3 x IPE 80

15cm+H/3L
L/3L/3L/3

4 M-12 /4.8/

OPARCIE BELEK NADPROŻA STALOWEGO NA ŚCIANIE 
                            

H

Przyjeto nadproze z 3x IPE80. Skrecane 2x2 M-12 w 1/3 rozpiętości.
Wzmocnienie nowego otworu w miejscu usuniętego fragmenu ściany.

POZYCJA Pd-1  h=35cm  płyta pod zbiorniki 

Zastosować zbrojenie płyty  w postaci obustronnej siatki #12 15x15.  statecznie poziom posadowienia ustalic z
dostawcą technologi.

POZYCJA Pd-2  h=35cm  płyta pod filtry 

Zastosować zbrojenie płyty  w postaci obustronnej siatki #12 15x15.  statecznie poziom posadowienia ustalic z
dostawcą technologi.

Uwagi ogólne odnosnie zbrojenia plyt.

W odleglosci  1/5 od podpory , 50% zbrojenia odgiac i doprowadzic do podpory góra. Zbrojenie dolne
prostopadle w tej strefie mozna zmniejszyc o 50 %. W narozach wolno podpartych nalezy zastosowac
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zbrojenie górne, równolegle do krawedzi, na szerokosci równej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci  #10 co
15/siatka góra i dolem, ewentualnie dolozyc pretów do istniejacego zbrojenia/. 
Zbrojenie ulozyc zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz zasadami zbrojenia plyty krzyzowo zbrojonych. 

UWAGI OGÓLNE
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwę gruntu słabonośnego lub nasypowego
należy ją wybrać do poziomu gruntu rodzimego i wypełnić chudym betonem.
Ostatnią warstwę gruntu pod fundamenty  usunąć ręcznie /unikając przekopu/ i po odbiorze wykopu przez
geologa niezwłocznie wykonać podkład z chudego betonu gr. min 10cm
Roboty ziemne wykonać w okresie suchym, chroniąc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi
Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty.
Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, według sztuki budowlanej i przepisów BHP.
Wszelkie zmiany w rozwiązaniu konstrukcyjno-materiałowym wymagają pisemnej akceptacji projektanta.

Projektował 
Sprawdził: 

mgr inż. Marcin Gargas 
mgr inż. Stanisław Szewczyk 

                       


