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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. 

1.7. Ekspertyza techniczna balkonu i tarasu budynku przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu; 

Stekra Sp. z o.o.; Mikołów, czerwiec 2017 r. 

 

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 projekt remontu balkonu i tarasu budynku przy ul. Przejazd 1 

w Sosnowcu. 

 

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  

o przekroju 25x25 cm. Balustrada na poziomie parteru betonowa, natomiast na 

poziomie piętra metalowa. 
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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. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

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. 

 

Szczegółowa dokumentacja fotograficzna uszkodzeń znajduje się w ekspertyzie 

technicznej [1.7]. 
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Zgodnie z ekspertyzą techniczną [1.7], stan techniczny przedmiotowego tarasu  

i balkonu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu określa się jako zły. 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. 

 

6. PROJEKT REMONTU 

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. PB4. 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; 

 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; 
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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. PB5; 

 Odtworzenie schodów terenowych; 

 Rozbiórka zadaszenia „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%; 

Układ warstw oraz rozwiązanie okapnika przedstawiono na rysunku PB6  

w załączniku 2. Poziom posadzek dostosować do poziomu okna balkonowego 

poprzez odpowiednią grubość styropianu. 

 

Rys. 5 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. 

 

W załączniku nr 3 zawarto obliczenia statyczno – wytrzymałościowe płyty balkonowej 

oraz przemurowywanych słupów ceglanych. 
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7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Na terenie działki nr 2462 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. 

Budynek z każdej strony przylega do granic działek sąsiednich: 

- od strony północnej – dz. nr 2465, 

- od strony wschodniej – dz. nr 2466, 

- od strony południowej – dz. nr 3020 (działka drogowa), 

- od strony zachodniej – dz. nr 2891. 

Balkon i taras podlegający remontowi nie graniczy z działką drogową. 

 

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz  

z późniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 – usytuowanie 

obiektu, na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 3, powoduje objęcie 

działki nr 2465, 2466, 3020, 2891 obszarem oddziaływania – odległość 

przedmiotowego budynku do wymienionych działek jest mniejsza niż 4,0. 

Obiekt nie będzie wpływał negatywnie na ochronę środowiska czy gospodarkę wodną.  

Ze względu na to, że przedmiotowy budynek istnieje a prace budowlane 

dotyczące remontu balkonu i tarasu nie zmieniają  obszaru oddziaływania ani 

przeznaczenia obiektu, budynek pozostaje w swojej strefie oddziaływania. 

 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dane podstawowe 

Budynek zlokalizowany Sosnowcu przy ul. Przejazd 1, budynek mieszkalny. 

- wysokość budynku:     ok. 9,0  m 

- liczba kondygnacji nadziemnych:   3 

- liczba kondygnacji podziemnych:   1 

 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Przeprowadzone prace związane z remontem balkonu i tarasu pozostają bez wpływu 

na lokalizację budynku i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na 

bezpieczeństwo pożarowe. 
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Kategoria zagrożenia ludzi 

Przedmiotowy budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV. 

Ocena zagrożeniem wybuchem 

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

Klasa odporności pożarowej budynku 

Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 

 Obiekt zaliczono do budynków N (niskie) – do 12 m  

 

 

  



 PROJEKT TECHNICZNY str. 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ 
 
 
 

 

Nazwa obiektu: Balkon i taras budynku mieszkalnego 

Adres:     41-209 Sosnowiec 

ul. Przejazd 1 

 

 Inwestor:       Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przejazd 1  

      w Sosnowcu 

 Zarządca:       MZBM-TBS Sp. z o.o. 

      ul. Korczaka 7 

      41-200 Sosnowiec 

 

 

 

Sporządzający informację BIOZ: dr inż. Paweł Krause 

Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów 
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9.  INFORMACJA BIOZ 

 

Teren wokół remontowanego pionu powinien być zabezpieczony zgodnie  

z przepisami BHP. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru 

rusztowań i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone  

w zakresie eksploatacji rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie 

zespołu wykonawczego muszą posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające 

przydatność do prac na wysokościach. Należy ściśle przestrzegać instrukcji 

producenta sytemu naprawczego. 

 
9.1. ŚRODKI OCHRONY PRACOWNIKÓW 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie 

dopuszczające do pracy na wysokości, 

- przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktażu pracowników, 

- osoby pracujące na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem 

z wysokości, 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą, 

- do zabezpieczenia prac na wysokości stosować środki ochrony zbiorowej jak: 

rusztowania, siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, 

- gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej stosować środki 

ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa), 

- w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowań stosować szczegółowe 

środki ochrony pracowników określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

- rusztowania robocze powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane  

i demontowane zgodnie z dokumentacją producenta, instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym, 

- stosować jedynie drabiny i rusztowania posiadające certyfikat dopuszczający do 

stosowania w budownictwie, 

- przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP, 

- na rusztowaniu winna znajdować się tablica określająca: wykonawcę montażu  

z danymi kontaktowymi, dopuszczalne obciążenia, 
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- w przypadku gdy rusztowania usytuowane są w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach powinno być 

wyłączone, 

- należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich elektronarzędzi 

wykorzystanych w pracach, 

- przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu naprawczego, 

- wydzielić pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odzież czystą 

i brudną, umywalnie, ustępy), 

- wyznaczyć miejsca do spożywania posiłków, 

- dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, 

- zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę 

pierwszej  pomocy, 

- ewentualnie przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdy roboty mogą być 

też  prowadzone przy opadach deszczu. 

9.2.  ŚRODKI OCHRONY OSÓB POSTRONNYCH 

- zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu, 

- miejsca prac pozostawiać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 

postronnych – zabronione jest pozostawianie narzędzi, materiałów i wyrobów 

na pomostach rusztowań, 

- w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów wyznaczyć strefę niebezpieczną 

– min szerokość strefy: 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej 

jednak niż 6 m, 

- zapewnić odpowiednie ogrodzenie, dobre oświetlenie i oznakowanie znakami 

ostrzegawczymi i zakazu strefy niebezpiecznej, 

- rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciągach pieszych zaopatrzyć w daszki 

ochronne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wysokości, 

- wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych 

powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wejścia na rusztowanie 

w okresie przerwy w pracy (np. okres nocny), 

- należy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i nie 

przechodzeniu osób pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejścia pod 

rusztowaniem zabezpieczyć daszkiem ochronnym, 

- przy przejściach i przejazdach stosować siatki ochronne na konstrukcji zewnętrznej 

rusztowań. 
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9.3.  ŚRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY 

- teren budowy zabezpieczyć – wyznaczyć strefę niebezpieczną – min. szerokość 

strefy to 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6,0 

m, wysokość ogrodzenia co najmniej 1,5 m, 

- zaopatrzyć budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

- ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz sposób  

ich składowania,  wykluczający możliwość wywrócenia lub spadnięcia elementu  

lub materiału w czasie robót, 

- zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne oraz nadziemne  

przed uszkodzeniem, 

- prace w pobliżu urządzeń podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonać 

ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości, 

- utrzymywać stały porządek na terenie budowy, na bieżąco uprzątać resztki 

materiałów  budowlanych, gruz, opakowania itp. 

9.4.  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

- teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, 

łopaty, siekiery i inne wg potrzeby, 

- miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować, 

- w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu 

w razie powstania pożaru, 

- umożliwić szybką ewakuację na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego 

dojazdu na teren budowy i w rejon składowania surowców oraz materiałów  

dla wozów straży pożarnej oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - 

hydrantu dla celów p.poż., 

- zapewnić wszelkie środki ochrony ppoż. w przypadku korzystania z otwartego ognia 

podczas robót dachowych (styropapa), w tym gaśnice podręczne. 

9.5. MASZYNY I URZĄDZENIA 

- eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa 

wymagane  przepisami dopuszczającymi je do stosowania,  

- maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane należy 

stosować i używać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. DTR 

producenta na zasadach przez niego ustalonych, 

- pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać 

przeszkolony i posiadać stosowne uprawnienie, 
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- ewentualną naprawę maszyn lub urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty    

- upoważnione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,  

- przed rozpoczęciem pracy każdego dnia oraz w okresach ustalonych  

przez producenta w DTR maszyny i urządzenia winny być poddane przeglądowi pod 

względem stanu technicznego i sprawdzone pod względem prawidłowego, 

bezpiecznego działania oraz użytkowania, 

- transport i rozładunek materiałów na placu budowy powinien odbywać się 

za pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem 

wszelkich środków bezpieczeństwa. 

9.6. ROBOTY NA WYSOKOŚCI 

- stanowiska pracy oraz przejścia znajdujące się na wysokości powyżej 2,0 m 

nad poziomem terenu należy zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokość 

i co najmniej 1,1 m oraz deską krawężnikową wysokości 15,0 cm, 

- roboty na wysokości należy obowiązkowo wykonywać z użyciem szelek 

bezpieczeństwa, linek asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających 

dostosowanych do wysokości i rodzaju prowadzonych prac, 

- pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 

szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 

- wykonywanie robót z drabin jest zabronione. 

10.   NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie 

i odbiór robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
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STEKRA Sp. z o.o.
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SCHEMAT ROBÓT REMONTOWYCH

BUDYNEK MIESZKALNY

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

PROJEKT REMONTU
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
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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
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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) 

 

 

 

 

 


