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Część opisowa

 1 Zakres projektu konstrukcji
Projekt obejmuje:

➢ ramy stalowe RM1 od oparcia na dachu kolektorów słonecznych typu tecsol design,

➢ nadproże stalowe nad wyburzaną ścianą w piwnicy,

➢ nadproże stalowe nad oknem w piwnicy,

➢ płyty fundamentowe pod urządzenia kotłowni.

Projekt opracowano na podstawie danych zawartych w projekcie technologicznym kotłowni opracowanym przez 

firmę „Wachelka i Łyczba” Zakład Budowlano-Instalacyjny sp. j.

 2 Obciążenia
Zasady ustalania obciążeń wg PN-82/B-02000.

Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001.

 3 Materiały konstrukcyjne
Beton żwirowy: B20 – fcd = 10,6 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB 500) – fyd = 420 MPa, Es = 200 GPa.

Stal konstrukcyjna: St3SX – fyd = 215 MPa, Es = 200 GPa.

 4 Układ konstrukcyjny istniejącego budynku
Budynek czterokondygnacyjny, trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja piwniczna. Układ konstrukcyjny z 

podłużnymi  murowanymi  ścianami  nośnymi.  Trzy  trakty.  Trakty  zewnętrzne  o rozpiętości  w świetle  ścian 

4,75 m,  gdzie zlokalizowane są  sale  chorych,  gabinety zabiegowe i  sanitariaty.  Trakt  środkowy o szerokość 

1,83 m  w  świetle  stanowi  korytarz  zapewniający  komunikację  między  pomieszczeniami  szpitalnymi.  W 

środkowej części budynku znajduje się klatka schodowa, dwubiegowa. Ściany nośne o łącznej grubości wraz z 

tynkiem  ok.  43  cm.  Stropy  gęstożebrowe  typu  DZ,  lokalnie  zastąpione  płytami  prefabrykowanymi 

wielokanałowymi. Stropodach wentylowany na stropie gęstożebrowym. 

Brak oznak świadczących o przekroczeniu stanów granicznych nośność lub użytkowania elementów konstrukcji 

budynku.

Projektowane elementy konstrukcyjne związane ze zmianą technologi kotłowni nie wpływają w zasadniczy 

sposób na poszczególne  elementy  i  cały  układ konstrukcji  budynku.  Pod solary  zaprojektowano ramy 

stalowe  przenoszące  obciążenia  bezpośrednio  na  ściany  konstrukcyjne  tak,  aby  nie  dociążać  stropu. 

Obciążenia na ściany w punktach podparcia ram mają wartość ok. 350 kg, co jest wartością znikomą w 

porównaniu do obciążenia ścian istniejącymi stropami. Wszystkie wyburzana ściany w kotłowni nie są 

ścianami  konstrukcyjnymi.  W  przypadku  wyburzanej  ściany  poprzecznej  o  grubości  ok.  30  cm,  aby 

zabezpieczyć  się  przed pojawieniem się  rys  w ścianach działowych parteru,  zaprojektowano nadproże 

stalowe.

Otwór w ścianie zewnętrznej kotłowni przewidziany do przebudowy znajduje się pod oknem na parterze, 

a zatem projektowane nadproże obciąża praktycznie tylko strop jednej kondygnacji. Rozpiętość otworu 

jest mała (1,05 m), tak więc wykonanie nowego nadproża jest technicznie możliwe i proste.  

Projektowane  fundamenty  pod  urządzenia  kotłowni  nie  oddziałują  na  konstrukcję  budynku,  a  ich 

powierzchnia jest duża w stosunku do ciężaru urządzeń – naciski pod płytami będą małe.
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 5 Specyfikacja projektowanych elementów konstrukcji

 5.1 Oparcie solarów

Do oparcia kolektorów słonecznych TecSol Design zaprojektowano ramy stalowe z dwuteowników walcowanych 

na gorąco HEA120 ze stali St3SX. Ze względu na brak danych o wytrzymałości stropu nad ostatnią kondygnacją 

przyjęto,  że  obciążenia  od kolektorów słonecznych  będą  przekazywane  na  wewnętrzne  i  zewnętrzne  ściany 

konstrukcyjne  budynku.  Kolektory  słoneczne  posiadają  trójkątne  podstawy  aluminiowe,  które  zostaną  na 

budowie przykręcone do projektowanych ram stalowych RM1. Zaleca się wykonanie ram w wytwórni konstrukcji 

stalowych i zamontowanie gotowych elementów na dachu budynku. W przypadku spawania konstrukcji z profili 

na dachu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na łatwopalne pokrycie dachu. Aby zamontować 

ramy RM1 należy wykonać wnęki w wierzchnich warstwach stropodachu sięgające górnej powierzchni stropu 

tak, aby podstawy ram oparły się na nim nad ścianami konstrukcyjnymi lub w ich pobliżu. Wnęki powinny mieć 

wymiar  ok.  40x40  cm.  Należy sprawdzić  czy słupki  ram RM1 mają  wystarczającą  wysokość,  aby prześwit 

między ramą a pokryciem dachu w najwyższym miejscu miał co najmniej 20 cm. W razie potrzeby stopy ram 

można umieścić na poduszkach betonowych z betonu min. B15. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ram RM1 

należy je przymocować do stropu kotwami wklejanymi o średnicy 10 mm (np. Pręt gwintowany VA-A 10 + 

kapsuła wiążąca VA-P 10 „EJOT”). Górna płaszczyzna ram RM1 powinna być ustawiona poziomo. Następnie 

należy omurować słupki  ram cegłą  tak,  aby wypełnić uprzedni  wykonaną  wnękę w warstwach  stropodachu. 

Powierzchnię  omurowania  należy  wyrównać  zaprawą  cementową  aby  uzyskać  gładką  powierzchnię  do 

wykonania izolacji przeciw wodnej. Wszystkie przejścia słupków ram RM1 należy dokładnie zaizolować papą 

termozgrzewalną  wierzchniego krycia.  Końce papy należy wywinąć na  stalowe słupki  na  wysokość 10 cm i 

dokładnie przykleić. Zakład papy na starym pokryciu dachu powinien wynosić min. 40 cm. Należy rozważyć 

możliwość gruntownej renowacji całego pokrycia wodoszczelnego stropodachu gdyż jego stan nie jest najlepszy.

Następnie w ramach należy wywiercić otwory do zamocowania aluminiowych podstaw kolektorów. Przykręcając 

podstawą do ramy należy zastosować przekładkę gumowa lub neoprenową tak,  aby elementy aluminiowe nie 

przylegały bezpośrednio do konstrukcji stalowej.

 5.2 Fundamenty pod urządzenia kotłowni

Pod wszystkie urządzenia kotłowni zaprojektowano płyty żelbetowe jako elementy rozkładające obciążenia od 

ciężaru urządzeń na grunt. Wszystkie płyty należy wykonać po rozebraniu istniejącej posadzki w kotłowni na 

chudego betonu o grubości ok. 10 cm. Płyty zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego górą i  dołem siatką z 

prętów Ø8 co 15 cm w obu prostopadłych kierunkach. Wszystkie pręty ze stali żebrowanej A-IIIN (RB 500). Płyt 

pod kotły posiada grubość 25 cm, płyty pod zasobniki c.w.u.  i  pod zbiorniki  buforowe mają grubość 15 cm. 

Wierzch  fundamentu  kotłów  powinien  wystawać  5  cm  ponad  poziom  posadzki  w  kotłowni,  natomiast 

fundamenty  zbiorników powinny  mieć  wierzch  równo  z  posadzką.  Usytuowanie  fundamentów pokazano  w 

projekcie branży sanitarnej.

 5.3 Nadproże N1

Nadproże  N1  należy  wykonać  w miejscu  projektowanego  wyburzenia  ściany  gr.  30  cm  w pomieszczeniu 

kotłowni. Omawiana ścian nie jest ścianą konstrukcyjną, ale ze względu na ściany działowe występujące w tym 

obszarze  na  parterze  aby nie  dopuścić  do ich  zarysowania  zdecydowano się  wykonać  w tym miejscu belkę 

stalową złożoną z dwóch ceowników walcowanych na gorąco. Nadproże należy wykonać przed wyburzeniem 

ściany.  W  pierwszej  kolejności  należy  podstemplować  strop  po  obu  stronach  ściany  w  której  planuje  się 

wykonanie belki stalowej. Podstemplowanie należy wykonać ok. 50-100 cm od lica ściany. Następnie po jednej 
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stronie  muru  należy  wykuć  bruzdę,  tuż  poniżej  stropu,  tak  aby  zmieścił  w niej  ceownik  walcowany  200. 

Następnie należy w bruździe osadzić kształtownik podbijając go w miejscu oparcia mocną zaprawą cementową. 

Podobnie należy podbić przestrzeń nad kształtownikiem przez ubijania. Po stwardnieniu zaprawy należy w taki 

sam sposób osadzić belkę stalową po drugiej stronie ściany. Po stwardnieniu zaprawy z drugiej strony należy 

wykonać otwory i  skręcić belki trzema śrubami lub prętami gwintowanymi M12. Po osadzeniu belek można 

bezpiecznie  wyburzyć  ścianę  dzieląca  pomieszczenie  kotłowni.  Na  koniec  belki  należy  wyszpałdować, 

osiatkować i otynkować

 5.4 Nadproże N2

Przed wykonaniem nadproża należy podstemplować strop parteru od strony kotłowni. Następnie należy rozkuć 

istniejące nadproże nad otworem tak, aby można było od strony wnętrza osadzić dwa dwuteowniki stalowe. W 

miejscach oparcia przestrzeń między stopką dwuteownika a murem należy podbić mocną zaprawą cementową. 

Podobnie  należy  podbić  przestrzeń  nad  górnymi  pólkami  dwuteowników.  Po  stwardnieniu  zaprawy można 

rozkuć resztę starego nadproża i osadzić trzeci dwuteownik od strony zewnętrznej budynku. Poziom nadproża 

należy  dopasować  do  sąsiednich  otworów  okiennych.  Następnie  należy  wypełnić  przestrzenie  między 

dwuteownikami  cegłą  na  zaprawie,  skręcić  belki  ze  sobą  prętami  gwintowanymi  M12,  wyszpałdować, 

osiatkować i otynkować. 

 5.5 Wyburzenie innych ścianek działowych

Wyburzenie pozostałych ścian działowych przewidzianych w projekcie branży sanitarnej do usunięcia można 

dokonać bez stosowania dodatkowych zabiegów zabezpiecających.

 5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementów konstrukcji

Powierzchnie  elementów  żelbetowych  stykające  się  z  gruntem  należy  zabezpieczyć  przed  wilgocią  przez 

dwukrotne pomalowanie emulsją asfaltową.

Elementy  stalowe  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  pomalowanie  farbą  chlorokauczukową 

przeciwrdzewną  do  gruntowania,  a  następnie  pomalować  dwukrotnie  emalią  chlorokauczukową  ogólnego 

stosowania. Przygotowanie powierzchni do malowania i sposób malowania wg. informacji producenta farb.

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
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 1 Opis techniczny

W ramach projektowanej modernizacji kotłowni budynku szpitala w Krzepicach należy wyburzyć 
ścianę w pomieszczeniu istniejącej kotłowni, powiększyć otwór okienny w ścianie zewnętrznej 
opisanej kotłowni oraz zamontować na dachu solary typu:

 2 Obliczenia statyczne

 2.1 Nadproże N1 w miejscu wyburzanej ścianki działowej

Obciążenia:
Ściana działowa otynkowana z cegły pełnej gr. 12 cm i wysokości 2,80 m:

gk= (18 kN/m3 * 0,12 m + 2 * 19 kN/m3 * 0,015 m) * 2,80 m = 7,65 kN/m
g = (19,8 kN/m3 * 0,12 m + 2 * 24,7 kN/m3 * 0,015 m) * 2,80 m = 8,73 kN/m

Pasmo stropu (DZ3) o szerokości 30 cm:
gk= (1,20 kN/m2 + 2,96 kN/m2) * 0,30 m = 1,25 kN/m
 g = (1,56 kN/m2 + 3,26 kN/m2) * 0,30 m = 1,45 kN/m
 pk= 3,00 kN/m2 * 0,30 m = 0,90 kN/m
 p = 3,90 kN/m2 * 0,30 m = 1,17 kN/m

Ciężar belki (2x C200):
 gk= 2 * 0,26 kN/m = 0,52 kN/m
 g = 2 * 0,29 kN/m = 0,58  kN/m

Statyka:
qk = 7,65 + 1,25 + 0,90 + 0,52 = 10,32 kN/m
q = 8,73 + 1,45 + 1,17 + 0,58 = 11,93 kN/m
L0 = 1,05 * 4,60 m = 4,83 m
RA = RB = 0,5 * 11,93 kN/m * 4,83 m = 28,81 kN
MAB = 0,125 * 11,93 kN/m * (4,83 m)2 = 34,79 kNm

Wymiarowanie: 2C200 Stal St3SX fyd = 215 MPa, E = 205 GPa, Wy = 191 cm3, Jy = 1910 cm4

MRy = 2 * 191 cm3 * 215 MPa / 1000 = 82,13 kNm > Msd = 34,79 kNm
VRd = 2 * 0,58 * 20 cm * 0,85 cm * 215 MPa / 10 = 424 kN > Vsd = 28,81 kN
Uz = 5 / 384 * qk * (L0)4 / (E * Jy) = 
5 / 384 * 10,32 * (4,83)4 / (205 * 19,10) * 1000 = 18,7 mm < L0 / 200 = 24 mm

 2.2 Nadproże N2 nad powiększanym otworem okiennym

Obciążenia:
Ściana zewnętrzna otynkowana z cegły pełnej gr. 38 cm i wysokości 1,11 m:

gk= (18 kN/m3 * 0,38 m + 2 * 19 kN/m3 * 0,015 m) * 1,11 m = 8,23 kN/m
g = (19,8 kN/m3 * 0,38 m + 2 * 24,7 kN/m3 * 0,015 m) * 1,11 m = 9,18 kN/m

Pasmo stropu (DZ3) o szerokości 2,38 m:
gk= (1,20 kN/m2 + 2,96 kN/m2) * 2,38 m = 9,90 kN/m
 g = (1,56 kN/m2 + 3,26 kN/m2) * 2,38 m = 11,47 kN/m
 pk= 3,00 kN/m2 * 2,38 m = 7,14 kN/m
 p = 3,90 kN/m2 * 2,38 m = 9,28 kN/m

Ciężar belki (2x C140):
 gk= 2 * 0,16 kN/m = 0,32 kN/m
 g = 2 * 0,18 kN/m = 0,36  kN/m
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Statyka:
qk = 8,23 + 9,90 + 7,14 + 0,32 = 25,59 kN/m
q = 9,18 + 11,47 + 9,28 + 0,36 = 30,29 kN/m
L0 = 1,05 * 1,85 m = 1,95 m
RA = RB = 0,5 * 30,29 kN/m * 1,95 m = 29,53 kN
MAB = 0,125 * 30,29 kN/m * (1,95 m)2 = 14,40 kNm

Wymiarowanie: 2C140 Stal St3SX fyd = 215 MPa, E = 205 GPa, Wy = 86,4 cm3, Jy = 605 cm4

MRy = 2 * 86,4 cm3 * 215 MPa / 1000 = 37,158 kNm > Msd = 14,40 kNm
VRd = 2 * 0,58 * 14 cm * 0,7 cm * 215 MPa / 10 = 244 kN > Vsd = 29,53 kN
Uz = 5 / 384 * qk * (L0)4 / (E * Jy) = 
5 / 384 * 25,59 * (1,95)4 / (205 * 6,05) * 1000 = 3,88 mm < L0 / 200 = 9,75 mm

 2.3 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne

Obciążenia:
Obciążenie pionowe w miejscu mocowania ramy nośnej solarów:

Pk= ±1,36 kN
P = 1,3 * ±1,36 kN = ±1,77 kN 

Ciężar belki (HEA120):
 gk= 0,20 kN/m
 g = 0,22  kN/m

Statyka:
RA

k = RB
k = 2,72 kN

RA = RB = 3,54 kN
MAB = 4,53 kNm
Wymiarowanie: HEA120
Stal St3SX fyd = 215 MPa, E = 205 GPa,
Wy = 106 cm3, Jy = 606 cm4

MRy = 106 cm3 * 215 MPa / 1000 =
22,79 kNm > Msd = 4,53 kNm
VRd = 0,58 * 11,4 cm * 0,5 cm * 215 MPa / 
10 = 71 kN > Vsd = 3,54 kN

Uz = 7,5 mm < L0 / 250 = 20 mm



  ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NR 1 Strona: 1
Ilość stron: 1

Tytuł rysunku: Elementy stalowe Rys. nr.: K03; K04
Inwestycja: Szpital Rejonowy w Krzepicach - budynek główny
Adres inwestycji: 42-216 Krzepice, ul. Szkolna 1

Ilość Długość Ciężar Ciężar Ciężar Ciężar Ciężar
Element Ilość Przedmiot jedno- jednej Materiał jednego wszystkich

sztuki sztuk elementu elementów Uwagi
[szt.] [szt.] [kg/m] [kg] [kg] [kg] [kg]

RYS. K03

N1 1 1 2 C200PN 5100 25,3 129,0 258,1 258,7 258,7
2 3 0,202 0,6

N2 1 3 3 HEA120 1450 19,9 28,9 86,6 87,3 87,3
4 2 0,373 0,7

RYS. K04

RM1 8 1 2 HEA120 4920 19,9 97,9 195,8 422,5 3379,9
2 2 HEA120 2030 19,9 40,4 80,8
3 1 HEA120 1905 19,9 37,9 37,9
4 8 C120 890 13,4 11,9 95,4
5 4 BL. 10 x 200 200 15,7 3,1 12,6

16 KOTEW WKLEJANA M10

Projektował: Piotr Szyma Suma strony [kg]: 3725,9
Data: 27.9.06 Opracował: Piotr Szyma Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 67,1

Sprawdził: Razem [kg]: 3793

Ind. popr.:

elemen- Poz. wszyst.
tów stkowy

[mm]

St3SX
śr. M12x180-4.8

St3SX
śr. M12x370-4.8

St3SX
St3SX
St3SX
St3SX
St3SX



Zestawienie stali zbrojeniowej nr 1
Inwestycja: KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE, INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Opracował: P.S.

Adres inwestycji: 42-216 Krzepice, ul. Szkolna 1 Strona: 1
Obiekt: Szpital Rejonowy w Krzepicach - budynek główny Ilość stron: 1

Przedmiot: PŁYTY FUNDAMENTOWE Indeks poprawki:
A-IIIN (RB 500)

Nr pręta Kształt Ilość Średnica Długość 4,5 6 8 10 12 14 16 20
[szt.] [m]

Rys. K04  PŁYTY FUNDAMENTOWE
1 26 8 3820 99
2 52 8 1870 97
3 18 8 2820 51
4 38 8 1210 46
5 16 8 2350 38
6 32 8 1090 35

4,5 6 8 10 12 14 16 20
Długość prętów razem [m]: 366
Masa jednostkowa [kg/m]: 0,125 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 2,466
Masa razem [kg]: 144

Ogółem masa stali A-IIIN (RB 500) [kg] 144

A-0 (St0S-b)

[mm] [mm]

Średnica pręta [mm]

Ogółem masa stali A-0 (St0S-b) [kg]
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