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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w maju 2017 r. 

1.4. Dokumentacja fotograficzna. 

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

1.6. Opracowania własne. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest balkon i taras budynku mieszkalnego przy  

ul. Przejazd 1 w Sosnowcu będącego w zarządzie MZBM-TBS Sp. z o.o. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego balkonu i tarasu. 

Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres opracowania obejmujący: 

- wizję lokalną, 

- badania makroskopowe, 

- ocenę stanu technicznego, 

- rozwiązania projektowe. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO  

4.1. DANE OGÓLNE 

Obiekt, do którego przynależy przedmiotowy balkon i taras to budynek mieszkalny,  

3 -  kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek kryty jest dachem płaskim. Pokrycie  

z papy bitumicznej. Konstrukcję ścian stanowi cegła ceramiczna.  

Balkon i taras będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest od 

północno – wschodniej strony budynku. W poziomie parteru znajduje się taras, na 

którym posadowione są słupy stanowiące podpory balkonu na poziomie pierwszego 

piętra. Nie ma możliwości dostępu na taras od wewnątrz budynku z uwagi na 

zamurowane otwory okienne i drzwiowe. Dostęp na balkon również jest utrudniony  

z uwagi na prowizorycznie zabezpieczone drzwi balkonowe. Płytę tarasu stanowi strop 

odcinkowy na belkach stalowych. Płyta balkonowa wykonana została jako ceramiczna 

na belkach stalowych, które oparto na ścianie zewnętrznej budynku oraz na łukach 

ceglanych. Łuki ceglane zbrojone są płaskownikami. Słupy podpierające balkon  
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o przekroju 25x25 cm. Balustrada na poziomie parteru betonowa, natomiast na 

poziomie piętra metalowa. 

 

  

Rys. 1. Lokalizacja budynku oraz balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu 

[maps.google.pl]. 

 

 

Rys. 2. Mapa zasadnicza – lokalizacja balkonu i tarasu. 

  

balkon/taras 
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Rys. 3. Balkon i taras – widok od strony ul. Przejazd [1.4]. 

 

 

Rys. 4. Balkon i taras – widok od strony działki sąsiedniej [1.4]. 
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5. WIZJA LOKALNA I BADANIA MAKROSKOPOWE 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne nieprawidłowości i uszkodzenia, które wraz 

z dokumentacją fotograficzną zostały przedstawione poniżej: 

 

 Ubytki cegieł i spoin na poziomie cokołu, parteru i piętra, 

 Uszkodzona balustrada tarasu, brak tralek betonowych, 

 Wypłukanie spoin, 

 Zmniejszenie przekrojów słupów ceglanych, 

 Degradacja cegieł stanowiących konstrukcję słupów, 

 Korozja obróbki blacharskiej balkonu, 

 Korozja balustrady balkonu, 

 Rozwój roślinności przy obróbkach blacharskich balkonu i w obrębie tarasu, 

 Ubytki cegieł w nadprożu okna piwnicznego, 

 Brak tynków od spodu płyty tarasu, 

 Korozja belki stalowej stropu odcinkowego, 

 Uszkodzone schody terenowe, 

 Brak warstw posadzkowych tarasu, ubytki cokołu ceglanego, 

 Zarysowania i odspojenia tynków na spodzie płyty balkonowej, 

 Odsłonięta belka stalowa płyty balkonowej, 

 Wypłukanie spoin z łuku ceglanego, odspojenie tynku, 

 Korozja i rozwarstwienie płaskownika zbrojącego łuk ceglany, 

 Zarysowania, odspojenia i zabrudzenia tynków zewnętrznych, 

 Odpady zalegające w obrębie tarasu, 

 Wysokość balustrady balkonu niezgodna z wymaganiami Warunków 

Technicznych. 
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Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń: 

 

 

Rys. 5. Ubytki cegieł, spoin i tynków w strefie cokołowej [1.4]. 

 

 

 

Rys. 6. Uszkodzona balustrada, brak tralek betonowych [1.4]. 
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Rys. 7. Wypłukanie spoin, ubytki cegieł i korozja obróbek blacharskich [1.4]. 

 

 

 

Rys. 8. Zmniejszenie przekroju słupa ceglanego, ubytki cegieł i spoin [1.4]. 
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Rys. 9. Korozja obróbki blacharskiej balkonu, wypłukanie spoin, rozwój roślinności, ubytki 

tynków.[1.4]. 

 

 

 

Rys. 10. Korozja obróbki blacharskiej balkonu, wypłukanie spoin, rozwój roślinności, ubytki 

tynków [1.4]. 
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Rys. 11. Ubytki cegieł w nadprożu okna piwnicznego [1.4]. 

 

 

 

Rys. 12. Korozja balustrady na piętrze, rozwój roślinności [1.4]. 
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Rys. 13. Brak tynków od spodu stropu tarasu, korozja belki stalowej [1.4]. 

 

 

 

Rys. 14. Uszkodzone schody terenowe [1.4]. 
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Rys. 15. Brak warstw posadzkowych tarasu, ubytki cokołu ceglanego [1.4]. 

 

 

 

Rys. 16. Brak warstw posadzkowych tarasu [1.4]. 
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Rys. 17. Zarysowania i odspojenia tynków na spodzie płyty balkonowej, odsłonięta belka 

stalowa [1.4]. 

 

 

 

Rys. 18. Znaczne zmniejszenie przekroju słupa ceglanego, degradacja cegieł, korozja 

biologiczna cegieł [1.4]. 
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Rys. 19. Wypłukanie spoin z łuku ceglanego, odspojenie tynku [1.4]. 

 

 

 

Rys. 20. Korozja i rozwarstwienie płaskownika zbrojącego łuk ceglany [1.4]. 
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Rys. 21. Zarysowania, odspojenia i zabrudzenia tynków zewnętrznych [1.4]. 

 

 

 

Rys. 22. Zły stan słupów podpierających balkon [1.4]. 
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Rys. 23. Odpady zalegające w obrębie tarasu [1.4]. 

 

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stan techniczny przedmiotowego tarasu  

i balkonu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu określa się jako zły – zgodnie z tabelą nr 1. 

Stan techniczny ceramicznych elementów konstrukcyjnych stwarza 

niebezpieczeństwo dla użytkowników. Przekrój jednego ze słupów ceglanych został 

zmniejszony o 50% na wysokości ok. 1 m od posadzki tarasu. Łuki ceglane stanowiące 

podparcie dla płyty balkonowej utraciły część swojej nośności z powodu korozji  

i rozwarstwienia płaskowników zbrojących. W wielu miejscach występują ubytki cegieł. 

Zarówno taras jak i balkon nie posiadają prawidłowego odwodnienia oraz hydroizolacji. 

Balustrady i obróbki blacharskie są skorodowane a betonowa balustrada tarasu 

niekompletna. Większość tynków uległa odspojeniu, a te które pozostały są silnie 

zarysowane. Spoiny zostały w większości wypłukane. Uszkodzone są również schody 

terenowe umożliwiające dostęp na taras. W związku z powyższym, taras i balkon nie 

nadają się do dalszego użytkowania a ich stan uznaje się za przedawaryjny. 

 

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan techniczny oraz fakt, że uszkodzenia będą cały 

czas postępować pod wpływem działania czynników atmosferycznych – teren wokół 

tarasu należy wygrodzić i oznakować w trybie pilnym. Ponadto, należy zabezpieczyć 

drzwi na balkon na poziomie piętra. 

  



 EKSPERTYZA TECHNICZNA str. 17 
 

 

Tab. 1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku 

Lp. 

Klasyfikacja stanu 

technicznego 

elementu 

Procentowe 

zużycie 

elementu 

Kryteria oceny 

 

1. dobry 
0%-15% 

 

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, 

wykończenia, wyposażenia) – jest dobrze utrzymany, 

konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. 

Cechy i właściwości wbudowanych materiałów 

odpowiadają wymaganiom 

normowym. 

2. zadowalający 
16%-30% 

 

Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy 

jest remont bieżący polegający na drobnych 

naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. 

3. średni 
31%-50% 

 

W elementach budynku występują niewielkie 

uszkodzenia  

i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. 

Celowy jest częściowy remont. 

4. niezadowalający 51%-70% 

W elementach występują znaczne uszkodzenia i 

ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów 

mają obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy 

remont kapitalny, względnie wymiana. Procent zużycia 

od 51 do 70%. 

5. zły 71%- 

Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont 

kapitalny lub rozbiórka. Procent zużycia od 71 do 

100%. 

 

7. ZALECENIA – ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Z uwagi na określony w punkcie 6 stan techniczny balkonu i tarasu należy w trybie 

pilnym przystąpić do remontu kapitalnego lub rozbiórki. Technologię robót 

budowlanych przestawiono poniżej dla obydwu wariantów. 

Remont polegać będzie na przywróceniu przedmiotu opracowania do stanu 

pierwotnego. Z uwagi na konstrukcję balkonu, niezbędne będzie przemurowanie 

słupów i ścianek pod balkonem. Schematyczny zakres prac przedstawiono w części 

rysunkowej tj. załączniku nr 2 na rys. ET4. Technologię prac w proponowanej 

kolejności opisano poniżej: 

 

 Tymczasowe podstemplowanie łuków ceglanych; 

 Demontaż balustrady i obróbek blacharskich balkonu; 

 Rozbiórka płyty balkonowej; 

 Rozbiórka łuków ceglanych; 

 Rozbiórka słupów do poziomu tarasu; 

 Uprzątnięcie pomieszczenia pod tarasem; 



 EKSPERTYZA TECHNICZNA str. 18 
 

 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu 

odcinkowego tarasu; 

 Uzupełnienie ubytków spoin i wykonanie tynków od dołu stropu odcinkowego; 

 Wykonanie hydroizolacji pionowej fundamentów tarasu; 

 Uzupełnienie ubytków cegieł i spoin w strefie cokołowej; 

 Zamurowanie okna piwnicznego pod tarasem; 

 Wykonanie nowych słupów ceglanych w miejscu istniejących  

W osi słupa wmurować pręt fi12 na całej wysokości i zagiąć w kierunku łuków; 

przed przystąpieniem do murowania wykonać ramkę z kątowników zakotwioną 

w ścianie cokołowej; 

 Odtworzenie łuków ceramicznych (zbrojonych płaskownikami); 

 Wykonanie płyty żelbetowej balkonu wraz z wieńcem – sposób oparcia na 

ścianie zewnętrznej pokazano w załączniku nr 2 na rys. ET5; 

 Odtworzenie schodów terenowych; 

 Rozbiórka zadaszenie „komórki” od strony północnej; 

 Wykonanie balustrad metalowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami 

Warunków Technicznych; 

 Wykonanie warstw posadzkowych wraz z hydroizolacją –  

Zastosować rozwiązania systemowe. Wykształtować spadek 1,5%; 

 

Rys. 24 Schemat nowych warstw posadzki balkonu/tarasu. 

 Wykonanie obróbek blacharskich na poziomie piętra i parteru oraz rynien 

odwadniających balkon; 

 Wykonanie tynków zewnętrznych tradycyjnych; 

 Odtworzenie pierwotnych drzwi i okien na parterze. 
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Biorąc pod uwagę koszty kapitalnego remontu należy rozważyć całkowitą rozbiórkę 

balkonu i tarasu. W tym wariancie należy wykonać następujące prace budowlane: 

 

 Rozbiórka balkonu i tarasu do poziomu terenu wokół budynku, 

 Zamurowanie okien i drzwi w ścianie pomiędzy piwnicą a przestrzenią pod 

tarasem, 

 Wykonanie balustrady przed oknem balkonowym na poziomie piętra, 

 Odtworzenie okien na parterze. 

 

W załączniku nr 3 zawarto obliczenia statyczno – wytrzymałościowe płyty balkonowej 

oraz przemurowywanych słupów ceglanych. 

 

8. WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin balkonu i tarasu budynku przy  

ul. Przejazd 1 w Sosnowcu stwierdza się, że: 

 

 Balkon i taras znajdują się w złym stanie technicznym i zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowania i konstrukcji – stan przedawaryjny. 

 Przedmiotowy obiekt nie nadaje się do dalszego użytkowania. 

 Należy w trybie pilnym wygrodzić i zabezpieczyć teren wokół tarasu. 

 Konstrukcja balkonu wykazuje uszkodzenia – wypłukanie spoin, zmniejszenie 

przekrojów słupów, ubytki cegieł, korozja belek stalowych. 

 Elementy wykończeń pionowych i poziomych są całkowicie zniszczone – tynki, 

posadzki. 

 Przyczyną złego stanu technicznego przedmiotowego obiektu jest długoletni 

brak remontów, naturalny proces starzenia materiałów oraz działanie warunków 

atmosferycznych. 

 Należy w trybie pilnym przystąpić do remontu kapitalnego lub rozbiórki. 

 Część omawianego obiektu znajduje się na działce sąsiedniej nr 2466, co 

dodatkowo przemawia za zasadnością rozbiórki przedmiotowego obiektu. 
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dr inż. Paweł Krause 

 

 

 

.............................................................. 

mgr inż. Michał Bitner 

Rzeczoznawca Budowlany  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej 

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, 

dec. Nr RZE/X/0057/14 

Uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Nr ewid. SLK/1270/PWOK/06 

Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

o nr ewid. SLK/BO/4192/06 – posiada wymagane ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej do 31.07.2017 
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
 
1. SŁUP CEGLANY 
 
Zestawienie obciążeń 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN 
f kd Obc. obl.  

kN 

1.   Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, 
pełna) grub. 25 cm , szer.77 cm i dług.154 cm  
[18,000kN/m3·0,25m·0,77m·1,54m] 

5,34 1,30  --  6,94 

2.   Warstwa cementowo-wapienna na siatce 
metalowej grub. 3 cm , szer.77 cm i dług.154 cm  
[22,0kN/m3·0,03m·0,77m·1,54m] 

0,78 1,30  --  1,01 

3.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 
zagęszczony grub. 8 cm , szer.96,5 cm i dług.154 
cm  [25,0kN/m3·0,08m·0,965m·1,54m] 

2,97 1,30  --  3,86 

4.   Styropian grub. 5 cm , szer.96,5 cm i dług.154 cm  
[0,45kN/m3·0,05m·0,965m·1,54m] 

0,03 1,30  --  0,04 

5.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 
zagęszczony grub. 5 cm , szer.96,5 cm i dług.154 
cm  [25,0kN/m3·0,05m·0,965m·1,54m] 

1,86 1,30  --  2,42 

6.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm szer.96,5 cm i 
dług.154 cm  [0,440kN/m2·0,965m·1,54m] 

0,65 1,30  --  0,85 

 : 11,63 1,30 -- 15,12 

 
 
DANE: 
Materiał: 
Elementy murowe: Cegła ceramiczna pełna kl.10 
 - element ceramiczny grupy 1 
 - znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 10,0 MPa 
 - kategoria wykonania elementu  I 

Zaprawa murarska: zwykła klasy M5, przepisana     fm = 5,0 MPa 

   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 3,66 MPa 
 
Geometria: 
Grubość słupa    t = 25,0 cm 
Szerokość słupa    b = 25,0 cm 
Wysokość słupa    h = 280,0 cm 
Podparcie góry słupa w kierunku osi y elementem żelbetowym 
Podparcie góry słupa w kierunku osi x elementem żelbetowym 
 
Obciążenia obliczeniowe: 
Obciążenie skupione pionowe   NSd = 15,12 kN 
Moment zginający   MSd,x = 0,00 kNm 
Moment zginający   MSd,y = 0,00 kNm 

Ciężar objętościowy muru    = 18,0 kN/m3;  f = 1,10 

     ciężar własny słupa   Gs = 3,47 kN/mb 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Kategoria wykonania robót:   B 

   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru   m = 2,2 
 
WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03002:2007): 
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Warunek nośności pod stropem: 

 A = 0,06 m2,  fd = 0,83 MPa,  1,x = 0,920,  1,y = 0,920 
 N1R,d,x = 47,77 kN,  N1R,d,y = 47,77 kN,  N0R,d = A·fd = 51,92 kN 
 N1d = 15,12 kN  <  N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)-(1/N0R,d)] = 44,23 kN     (34,2%) 
Warunek nośności w strefie środkowej: 

 A = 0,06 m2,  fd = 0,83 MPa,m,x = 0,791,  m,y = 0,791 
 NmR,d,x = 41,07 kN,  NmR,d,y = 41,07 kN,  N0R,d = 51,92 kN 
 Nmd = 16,85 kN  <  NmR,d,xy = 1/[(1/NmR,d,x)+(1/NmR,d,y)-(1/N0R,d)] = 33,97 kN     (49,6%) 
Warunek nośności nad stropem: 

 A = 0,06 m2,  fd = 0,83 MPa,  2,x = 0,920,  2,y = 0,920 
 N2R,d,x = 47,77 kN,  N2R,d,y = 47,77 kN,  N0R,d = 51,92 kN 
 N2d = 18,59 kN  <  N2R,d,xy = 1/[(1/N2R,d,x)+(1/N2R,d,y)-(1/N0R,d)] = 44,23 kN     (42,0%) 

 

2. PŁYTA BALKONOWO JEDNOKIERUNKOWO - ZBROJONA 
 
Zestawienie obciążeń 
Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

zagęszczony grub. 5 cm  [25,0kN/m3·0,05m] 
1,25 1,30  --  1,63 

3.   Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm  [0,440kN/m2] 

0,44 1,30  --  0,57 

4.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej 
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-
1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 2,0 
st. -> C2=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

5.   Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie 
wspornikowe)   [5,0kN/m2] 

5,00 1,30 0,80 6,50 

6.   Płyta żelbetowa grub.8 cm 2,00 1,10  --  2,20 

 : 9,43 1,27  12,00 
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SCHEMAT STATYCZNY 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,74 m 
Grubość płyty   8,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 4,54 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 3,57 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,92 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 10,44 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,35 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów w przęśle   d = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów    = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne As = 2,09 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 10,0 cm o As = 7,85 cm2/mb   ( = 1,43%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,54 kNm/mb  <  MRd = 14,06 kNm/mb     (32,3%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,054 mm  <  wlim = 0,3 mm     (17,8%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,86 mm  <  alim = 8,70 mm     (55,8%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 10,44 kN/mb    <    VRd1 = 44,18 kN/mb     (23,6%) 
 

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze 6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm2/mb 
 
SZKIC ZBROJENIA 

 
 
 

A Bleff = 1,74

qo = 12,00

10 co 100 mm

6 co max. 300

8
0

1660250 100

Nr1   10 co 300  l=1970

1970

Nr2   10 co 300  l=1978

4
0

497

40 1479

Nr3   10 co 300  l=1978

1222 509

240

4
0



 EKSPERTYZA TECHNICZNA str. 24 
 

 

WYKAZ ZBROJENIA 
   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów 6 10 

dla pojedynczej płyty 

1 10 1970 3,33 1 3,33  6,57 

2 10 1978 3,33 1 3,33  6,59 

3 10 1978 3,33 1 3,33  6,59 

4 6 1050 15 1 15 15,75  

 Długość całkowita wg średnic [m] 15,8 19,8 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 3,5 12,2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 15,7 

 Masa całkowita [kg] 16 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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SCHEMAT ROBÓT REMONTOWYCH
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proj. warstwy hydroizolacyjne i posadzkowe

Wykaz prac remontowych:

• Tymczasowe podstemplowanie łuków ceglanych,

• Demontaż balustrady i obróbek blacharskich balkonu,

• Rozbiórka płyty balkonowej,

• Rozbiórka łuków ceglanych,

• Rozbiórka słupów do poziomu tarasu,

• Uprzątnięcie pomieszczenia pod tarasem,

• Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu 

odcinkowego tarasu,

• Uzupełnienie ubytków spoin i wykonanie tynków na spodzie stropu 

odcinkowego,

• Wykonanie hydroizolacji pionowej fundamentów tarasu,

• Uzupełnienie ubytków cegieł i spoin w strefie cokołowej,

• Zamurowanie okna piwnicznego pod tarasem,

• Wykonanie nowych słupów ceglanych w miejscu istniejących,

• Odtworzenie łuków ceramicznych (zbrojonych płaskownikami)

• Wykonanie płyty żelbetowej balkonu wraz z wieńcem – sposób oparcia na 

ścianie zewnętrznej pokazano w części rysunkowej,

• Odtworzenie schodów terenowych,

• Rozbiórka zadaszenie „komórki” od strony północnej,

• Wykonanie balustrad metalowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami 

Warunków Technicznych,

• Wykonanie warstw posadzkowych wraz z hydroizolacją – zastosować 

rozwiązania systemowe. Wykształtować spadek 1,5%.

• Wykonanie obróbek blacharskich na poziomie piętra i parteru oraz rynien 

odwadniających balkon,

• Wykonanie tynków zewnętrznych tradycyknych.

• Odtworzenie pierwotnych drzwi i okien na parterze.

proj. balustrada h=110 cm, 
światło tralek 12 cm

proj. warstwy hydroizolacyjne 
i posadzkowe

zamurowania

proj. zadaszenie komórki

proj. obróbki blacharskie
i rynny Ø63

proj. drzwi i okno 
(odtworzenie stanu pierwotnego)

proj. balustrada h=110 cm, 
światło tralek 12 cm

proj. rura spustowa Ø50

uzupełnienie cokołu

odtworzone schody terenowe
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TECHNOLOGIA WYKONANIA OPARCIA STROPU MONOLITYCZNEGO:
1. WYKONAĆ BRUZDY O GŁĘBOKOŚCI 10 CM

- BRUZDĘ WYKONAĆ ODCINKOWO : 100cm bruzdy, 25cm muru, 
100cm bruzdy itd. 

2. CO 50 cm WKLEIĆ CHEMICZNIE PRĘT Ø8 WPUSZCZONY W STROP NA 
DŁUGOŚĆ 50 cm 
(KOTWIENIE SYSTEMOWE NP. KOELNER)
3. WIENIEĆ W FORMIE DWÓCH PRĘTÓW Ø12, 
STRZEMIONA Ø6 "S" CO 25 cm

OPARCIE PŁYTY BALKONU W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ 
(ISTNIEJĄCEJ)

KOTWA CHEMICZNA
PRĘT Ø8
50 CM WPUSZCZONY W STROP

WIENIEC

STEKRA Sp. z o.o.
43-190 MIKOŁOW, ul. Okrzei 25

EKSPERTYZA TECHNICZNA
BALKONU I TARASU BUDYNKU

PRZY UL. PRZEJAZD 1 W SOSNOWCU

41-200 SOSNOWIEC, UL. PRZEJAZD 1

DETAL OPARCIA PŁYTY BALKONOWEJ
NA ISTN. ŚCIANIE

BUDYNEK MIESZKALNY


