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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

- strona tytułowa 

- spis zawartości 

- opis techniczny  

- uprawnienia i aktualne wpisy do izby inżynierów projektanta i sprawdzającego 

- potwierdzenie kompletności dokumentacji 

- obliczenia statyczne 

- rysunki 

 
SPIS RYSUNKÓW: 

 
 

 
 
 

L.P. NAZWA RYSUNKU NUMER 
RYSUNKU 

REWIZJA 

1. Podparcie stropu nad parterem Kb-001 1.0 
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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu budowlanego zamiennego przebudowy parteru budynku administracyjno-
socjalnego,  dla Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. 
 ul. Pionierów 2, 84 - 300 Lębork, dz. nr 35 , obr. 2. 

1. Podstawa opracowania 
- wytyczne inwestora 
- projekt architektoniczny 

2. Zakres opracowania 
2.1  Przedmiotem projektu jest konstrukcja podparcia istniejącego stropu nad parterem w 

związku z przebudową budynku administracyjno – socjalnego   
2.2   Obciążenia: 

 Obciążenia budowli wg PN-82/B-02000 
 Obciążenia stałe wg PN-82/B-32000 
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe wg PN-82/B-03200 
 Grunty budowlane. Bezpośrednie posadowienie budowli wg PN-81/B-03020 
 Konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200 
 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone wg PN-B-03264 grudzień 2002 
 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-B-03002 1999 

3. Warunki gruntowo-wodne 
Z dokumentacji archiwalnej wynika , że jako grunty nośne uznaje się występujące 

średniozagęszczone piaski średnie z domieszką żwiru. 

Przyjęto 

 Warstwa II   piaski średnie z lokalnymi domieszkami żwirów, o stopniu zag. ID = 0.5 

Uwaga: 
Po wykonaniu wykopu, a przed przystąpieniem do wykonania fundamentów 
należy wykonać odbiór geotechniczny podłoża gruntowego. Odbioru winna  
wykonać osoba uprawniona. W przypadku wystąpienia warunków gruntowych 
odmiennych od założonych należy skonsultować z projektantem nowe 
rozwiązania posadowienia projektowanych fundamentów.  

4. Opis elementów konstrukcji 
Projektowany budynek  w technologii tradycyjnej, murowany, dwukondygnacyjny, 

niepodpiwniczony ze stropodachem. Stropy płytowe typu „żerańskiego” oparte na ścianach 
murowanych za pomocą wieńców żelbetowych.  

4.1 Fundamenty 
Fundamenty w postaci ław fundamentowych . 

4.2 Ściany piwniczne 
Ściany piwniczne wykonać z cegły pełnej Grubość ścian 25cm.  
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4.3 Ściany nadziemne 
Ściany nadziemne wykonać z cegły kratówki. Grubość ścian nośnych 25cm, ścian 
działowych 12cm wykonane z cegły dziurawki. 

4.4 Wieńce, 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne gr. 25cm , w poziomie stropów i na górze, 
zwieńczone wieńcami żelbetowymi o wymiarach 25x25cm. 

4.5 Stropy 
Stropy płytowe „żerańskie gr.24cm. Rozpiętość około 6m. 

4.6 Konstrukcja wzmocnienia 
W związku z przebudową parteru i potrzebą większych otworów w ścianie nośnej 

wewnętrznej, zaprojektowano układ wsporczy w postaci ram stalowych opartych na 
fundamencie żelbetowym. 

Ramy o rozpiętości około 3 o sztywnym narożu, oparte przegubowo na fundamencie. 
Rygle ram zaprojektowano z : HEB180 ze stali S350GD ( 18G2A) 
Słupy ram zaprojektowano z : HEB180 ze stali S350GD ( 18G2A) 
Połączenia : 

 rygiel – słup na śruby 6xM12 kl.8.8 
 słup-fundament na 4xkotew wklejana M12 np. „Hilti”HVU-HAS  lub innego 

dostawcy o analogicznych parametrach wytrzymałościowych. 
Fundamenty w postaci ław fundamentowych żelbetowych z betonu B25 (C20/25) 
zbrojone stalą AI , AIIIN. Głębokość posadowienia  około 0.6 m poniżej poziomu 
posadzki. Ławy o grubości 40cm posadowione na warstwie „chudego” betonu ( B10) 
gr. min. 10cm.W miejscach występowania słupów wykonać trzpienie żelbetowe, z ław 
wypuścić pręty startowe. Istnieje możliwość oparcia ram na istniejących ławach po 
uprzednim ich odkryciu i określeniu ich stanu technicznego. Wymaga to dodatkowej 
analizy i zgody projektanta. 

 
 

 
 

    
 

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Daniel Dunda 
 
 
 
PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. Elżbieta Wewiórska - Firlej 
    Upr. 1957/Gd/85 
 
 
 
SPRAWDZIŁ:  mgr inż. Janusz Kępa 
    Upr.  263/70 
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst  Dz. U. z 
2013r. Nr 156, poz. 1409 ze zmianami, ustawa nowelizująca z 20.02.2015r.) 
OŚWIADCZAM 
że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego,  dla Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Pionierów 2, 84 - 300 Lębork, dz. 
nr 35 , obr. 2 – projekt zamienny. 
 
 
 

 
 
 

 
Projektant 
mgr inż. Elżbieta Wewiórska - Firlej 
upr. bud. nr  1957/Gd/85 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający 
mgr inż. Janusz Kępa 
Upr.  263/70 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU BIOZ 

 

W związku z przewidywanymi pracami budowlanymi dotyczącymi realizacji  inwestycji, 

których: 

 charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza  szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z 

wysokości, 

 prowadzony jest montaż ciężkich elementów prefabrykowanych, 

 łączny czas wykonania prac budowlanych może przekroczyć 30 dni roboczych, 

 łączna liczba osób zatrudnionych przy realizacji inwestycji może wynieść co 

najmniej 20 pracowników, 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Art.21a , kierownik 

budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Początek obliczeń 
Zebranie obciążeń 

STROPODACH 

LP OBCIĄŻENIE qk f qo 
    kN/m^2  kN/m^2 
1 strop - płyty żerańskie gr.24cm 4.00 1.1 4.40 
2 płyty korytkowe 1.00 1.1 1.10 
3 warstwy wykończeniowe       
  wylewka betonowa 5cm 1.15 1.3 1.50 
  tynk cem-wap 1,5cm 0.35 1.3 0.45 
  wełna min 15cm 0.15 1.3 0.20 
  papa termozgrzewalna 0.10 1.3 0.13 
      1.3 0.00 
  suma wykończeń 1.75   
      

  suma 6.75 1.15 7.77 

Strop żelbetowy 

LP OBCIĄŻENIE qk f qo 
    kN/m^2  kN/m^2 
1 strop - płyty żerańskie gr.24cm 4.00 1.1 4.40 
3 warstwy wykończeniowe       
  GRES gr.2cm  /inne 0.56 1.3 0.73 
  wylewka betonowa 6cm 1.38 1.3 1.79 
  tynk cem-wap 1,5cm 0.35 1.3 0.45 

  styropian 5cm 0.02 1.3 0.03 

  suma wykończeń 2.31 3.00 

    

  suma 6.31 1.17 7.40 

LP OBCIĄŻENIE zmienne_użytkowe qk f qo 
    kN/m^2  kN/m^2 
1 użytkowe 2 1.3 2.60 

          

  suma     2.60 

LP OBCIĄŻENIE zamienne_od ścianek działowych qk f qo 
    kN/m^2  kN/m^2 
1 zamienne_od ścianek działowych o ciężarze do 2,5kN/m2 1.25 1.3 1.63 

          

  suma     1.63 

    

LP OBCIĄŻENIE od ścianek z kratówki gr.25 cm qk f qo 
  h=2.75m kN/m  kN/m 
1 ściana z kratówki gr.25cm 8.94 1.3 11.62 
2 2xtynk cem.wap gr.1.5cm 1.57 1.3 2.04 

3 wieniec żelbetowy x1 1.56 1.3 2.03 

  suma 12.07   15.69 
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LP Zestawienie zbiorcze na 1mb belki qk f qo 
    kN/mb  kN/mb 

1 Obc. ze stropodachu 40.47  54.23 
2 strop x1 37.85 1.17 44.40 
3 użytkowe 12.00 1.30 15.60 
4 zamienne_od ścianek działowych o ciężarze do 2,5kN/m2 7.50 1.30 9.75 
5 ściana kratówka 25cm z wyk. 12.07 1.3 15.69 

6         

  suma 109.88 0.85 139.67 
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I. Rama wsporcza 
 
WĘZŁY:    

1 2

3 4

3,000 H=3,000

2,750

V=2,750

 
 
 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       
------------------------------------------------------------------ 
  1       0,000      2,750        
  2       3,000      2,750        
  3       0,000      0,000        
  4       3,000      0,000        
------------------------------------------------------------------ 
 
 
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
------------------------------------------------------------------ 
   3        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 
   4        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 
------------------------------------------------------------------ 
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PRĘTY:    

1

2 3

3,000 H=3,000

2,750

V=2,750

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1

2 3

3,000 H=3,000

2,750

V=2,750

2

2 2

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   2     3,000    0,000   3,000  1,000   2 I 180 HEB 
  2   00    1   3     0,000   -2,750   2,750  1,000   2 I 180 HEB 
  3   00    2   4     0,000   -2,750   2,750  1,000   2 I 180 HEB 
------------------------------------------------------------------ 
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WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
  2    65,3    3830    1360     426    426   18,0  4 18G2 (A) 
------------------------------------------------------------------ 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  4 18G2 (A)          205      295,000     1,20E-05 
------------------------------------------------------------------ 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1

2 3

12,000 12,000

90,000 90,000

7,500 7,500

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  "stałe"                       Stałe      f= 1,30 
  1    Liniowe       0,0      90,000    90,000     0,00    3,00 
 
Grupa:  B  "użytkowe"                    Zmienne    f= 1,30 
  1    Liniowe       0,0      12,000    12,000     0,00    3,00 
 
Grupa:  C  "od scianek dział."           Zmienne    f= 1,30 
  1    Liniowe       0,0       7,500     7,500     0,00    3,00 
------------------------------------------------------------------ 
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================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
================================================================== 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -"stałe"                         Stałe                 1,30 
B -"użytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,30 
C -"od scianek dział."             Zmienne    1   1,00   1,30 
------------------------------------------------------------------ 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                      ZAWSZE      
A -"stałe"                      ZAWSZE      
 
B -"użytkowe"                   EWENTUALNIE 
C -"od scianek dział."          EWENTUALNIE 
------------------------------------------------------------------ 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B+C 
 2      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B 
 3      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: C 
------------------------------------------------------------------ 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   1,500     94,281*    0,000   -24,181   ABC 
      0,000    -66,497*  214,371   -24,181   ABC 
      0,000    -66,497   214,371*  -24,181   ABC 
      0,000    -54,702   176,346   -19,892*  A 
      1,500     77,558     0,000   -19,892*  A 
      0,000    -66,497   214,371   -24,181*  ABC 
      1,500     94,281     0,000   -24,181*  ABC 
  2   0,000     66,497*  -24,181  -214,371   ABC 
      2,750      0,000*  -24,181  -215,921   ABC 
      0,000     66,497   -24,181* -214,371   ABC 
      2,750      0,000   -24,181* -215,921   ABC 
      0,000     54,702   -19,892  -176,346*  A 
      2,750      0,000   -24,181  -215,921*  ABC 
  3   2,750     -0,000*   24,181  -215,921   ABC 
      0,000    -66,497*   24,181  -214,371   ABC 
      2,750     -0,000    24,181* -215,921   ABC 
      0,000    -66,497    24,181* -214,371   ABC 
      0,000    -54,702    19,892  -176,346*  A 
      2,750     -0,000    24,181  -215,921*  ABC 
------------------------------------------------------------------ 
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REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  3    24,181*  215,921   217,271            ABC 
       19,892*  177,896   179,005            A 
       24,181   215,921*  217,271            ABC 
       19,892   177,896*  179,005            A 
       24,181   215,921   217,271*           ABC 
 
  4   -19,892*  177,896   179,005            A 
      -24,181*  215,921   217,271            ABC 
      -24,181   215,921*  217,271            ABC 
      -19,892   177,896*  179,005            A 
      -24,181   215,921   217,271*           ABC 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
 
PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
   1      0,00003                            ABC 
                    0,00044                  ABC 
                                0,00044      ABC 
 
   2      0,00003                            ABC 
                    0,00044                  ABC 
                                0,00044      ABC 
 
   3      0,00000                            ABC 
                    0,00000                  ABC 
                                0,00000      ABC 
 
   4      0,00000                            ABC 
                    0,00000                  ABC 
                                0,00000      ABC 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 
------------------------------------------------------------------ 
     2      1  Napręż.(1)      87,3%   ABC 
            2  Śc.zg.(58)      78,0%   ABC 
            3  Śc.zg.(58)      78,0%   ABC 
------------------------------------------------------------------ 
 



` 19

II. Fundament 

z [m] 

0

1

 0.00

Ps

Skala  1 : 20

0.70

0
.4

0

 0.60

x

z

 

0.70

3
.0

0
0

.1
5

3
.3

0

x

y

 

1. Podłoże gruntowe 

1.1. Teren 

 Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0.00 m, 
Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0.00 m. 
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1.2. Warstwy gruntu 

Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 
         [m]           [m]                 [m] 
 1    0.00 nieokreśl.       Piasek średni   brak wody 

2. Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: rząd słupów prostokątnych 
 Liczba słupów:  n = 2,  
 Odległość skrajnych słupów:  s = 3.00 m, 
 Współrzędne środka skrajnych słupów: 
   x1 = 15.00 m,     y1 = 0.00 m,     x2 = 18.00 m,     y2 = 0.00 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 270.000. 
 Wymiary pojedynczego słupa: 
   l = 0.25 m,       b = 0.25 m. 

3. Posadzki 

4. Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0.00 m. 
Lista obciążeń: 
 Lp    Rodzaj       N       Hx       Hy       Mx       My 
 obciążenia*     [kN]      [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]      [] 
 1     D+K  229.8    0.0  -25.8   0.00   0.00   1.20 
 2     D+K  189.4    0.0  -21.2   0.00   0.00   1.20 

  * D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   
    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

5. Materiał 

 Rodzaj materiału:  żelbet 
 Klasa betonu:  B25,    nazwa stali:  RB 500 W, 
 Średnica prętów zbrojeniowych:   
  na kierunku x:  dx = 12.0 mm,     na kierunku y:  dy = 12.0 mm, 
 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 
 Grubość otuliny:  5.0 cm. 
 W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

6. Wymiary fundamentu 

 Względny poziom posadowienia:  zf = 0.60 m 
 Kształt fundamentu: prosty 
 Wymiary podstawy:  B = 0.70 m,      L = 3.30 m, 
 Wysokość:  H = 0.40 m,     mimośród:  E = 0.00 m. 

7. Stan graniczny I 

7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc.  Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
*  1     D+K   0.60     0.86     0.00 
   2     D+K   0.60     0.72     0.00 

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1 

 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 0.70 m,    L = 3.30 m.  
 Względny poziom posadowienia:  H = 0.60 m. 
 Rodzaj obciążenia:  D+K, 
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 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: 
  siła pionowa:  N = 139.27 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0.00 m, 
  siła pozioma:  Hx = 0.00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0.60 m, 
  moment:  My = 0.00 kNm/m. 
 Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek na jednostkę długości 
fundamentu: 
  siła pionowa:  G = 10.44 kN/m,   moment:  MGy = 0.00 kNm/m. 
 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia 
  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 

 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 

 Obciążenie pionowe: 
  Nr = (N + G)·L = (139.27 + 10.44 | 8.10)·3.30 = 494.04 | 486.34 kN. 
 Moment względem środka podstawy: 
  Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-139.27·0.00 + 0.00 | 0.00)·3.30 = 0.00 | 0.00 kNm. 
 Mimośród siły względem środka podstawy: 
  er = |Mr/Nr| = 0.00/486.34 = 0.00 m. 
  er = 0.00 m < 0.17 m. 
 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  B = B 2·er = 0.70 - 2·0.00 = 0.70 m,     L = L = 3.30 m. 
 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): 
  średnia gęstość obl.:  D(r) = 1.67 t/m3,     min. wysokość:  Dmin = 0.60 m, 
  obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1.67·9.81·0.60 = 9.80 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoża: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 33.00·0.90 = 29.700, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0.00·0.90 = 0.00 kPa, 
  NB = 7.18    NC = 29.43,    ND = 17.79. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 
  tg  = |Hx|·L/Nr = 0.00·3.30/494.04 = 0.0000,     tg /tg u(r) = 0.0000/0.5704 = 0.000, 
  iB = 1.00,    iC = 1.00,    iD = 1.00. 
 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  B(n)·m·g = 1.85·0.90·9.81 = 16.33 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: 
  mB = 1  0,25·B/L = 0.95,    mC = 1 + 0,3·B/L = 1.06,    mD = 1 + 1,5·B/L = 1.32. 
 Odpór graniczny podłoża: 
  QfNB = BL(mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iD + mB·NB·B(r)·g·B·iB) = 710.41 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 
  Nr = 494.04 kN < m·QfNB = 0.81·710.41 = 575.43 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 

8. Stan graniczny II 

8.1. Osiadanie fundamentu    

 Osiadanie całkowite: 
 Osiadanie pierwotne:  s = 0.00 cm. 
 Osiadanie wtórne:      s = 0.00 cm. 
 Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0. 
 Osiadanie:  s =  s + ·s = 0.00 + 0·0.00 = 0.00 cm, 
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9. Zagadnienie zginania ławy-belki 

9.1. Schemat statyczny  

 

1 2

0.15 3.00 0.15

3.30

q
Mo

  

 Zestawienie obciążeń: 

 Nr obc.        N   q = N/n        Hy        Mx  M0 = Hy(zf-zobc)-Mx 
     [kN]    [kN/m]       [kN]     [kNm]            [kNm] 
   1  229.8  139.27  -25.8   0.00    -15.48 
   2  189.4  114.79  -21.2   0.00    -12.72 

9.2. Siły wewnętrzne 

 Wykresy momentów zginających 

 

   

 Wykresy sił tnących 
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

• Zlecenie Inwestora,

• Podkłady architektoniczne budynku,

• Projekt budowlany,

• Inwentaryzacja własna,

• Uzgodnienia międzybranżowe,

• Uzgodnienia z użytkownikiem i Inwestorem,

• Aktualne normy, przepisy i rozporządzenia,

• Bilans mocy zainstalowanej.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  zamienny  instalacji

elektrycznych przebudowy parteru budynku administracyjno-socjalnego.

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

• wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV,

• instalację oświetlenia ,

• rozdzielnicę główną TE,

• instalację sterowania oświetleniem,

• instalację elektryczną gniazd wtyczkowych i odbiorników siły,

• instalację wyrównawczą,

• ochronę od porażeń,

• informacje BiOZ.

Przepisy i normy powiązane

• Dz. U. Nr 140 poz. 906 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94),

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  10.11.2000  r.  w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.

1126),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów BiHP (Dz. U. nr 129 poz. 844),

• Ustawy o normalizacji z dnia 03.04.1993 r. (Dz. U. 55/93),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Instalacje elektryczne –

2003/2004 r. zeszyt 1 i 2,

• Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94)



• Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Instalacje elektryczne –

2003/2004 r. zeszyt 1 i 2,

• Ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 54/94)

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom V – Instalacje elektryczne

1988r.

• Aktualne normy wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE

Wewnętrzne linie zasilające (wlz) nn-0,4kV

Projektowany  obiekt  posiada  zasilanie,  niniejszy  projekt  nie  przewiduje  zmian  kabla

zasilającego.

Rozdzielnica główna TE

Tablice  elektryczne  wyposażone  są  w  rozłącznik  główny  lokalu,  zabezpieczenia  obwodów

oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Schemat główny rozdzielnic pokazano na rys. nr E-02.

Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W rozdzielnicy głównej TE zaprojektowano montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika

prądu w postaci rozłącznika mocy (wyłącznik główny rozdzielnicy), którego lokalizację przedstawiono

na rys. E-01. 

Przeciwpożarowe  wyłączniki  prądu  jako  urządzenia  przeciwpożarowe  podlegają

obowiązkowemu sprawdzeniu raz w roku.

Instalacja oświetlenia podstawowego 

Na  planach  instalacji  elektrycznych  zostało  pokazane  rozmieszczenie  oraz  rodzaj  opraw  w

pomieszczenia.

Oświetlenie  wewnętrzne  przewiduje  się  sterować  łącznikami  zamontowanymi  w

pomieszczeniach.  W  strefach  komunikacji  zaprojektowano  załączanie  oświetlenia  z  kilku  miejsc

niezależnie  od siebie  przy zastosowaniu  łączników schodowych  i  krzyżowych  lub czujką  ruchu  –

sposób sterowanie należy ustalić z inwestorem na etapie wykonywania instalacji.

W  pomieszczeniach  zaplecza  technicznego  oraz  w  pomieszczeniach  sanitarnych,  należy

zamontować osprzęt szczelny.

Całą  instalację  należy wykonać  przewodami  kabelkowymi  typu  YDY z  izolacją  na napięcie

750V. Instalację  oświetlenia prowadzić  należy pod tynkiem oraz w części  warsztatowej w rurkach

elektroinstalacyjnych.

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w pomieszczeniu stacji, zgodnie z normą PN-EN 

1838:2005 „Oświetlenie awaryjne”. 

Oświetlenie  ewakuacyjne  powinno  zapewniać  średnie  natężenie  min.  1lx  w  osi  drogi

ewakuacyjnej,  a  na  centralnym  pasie  drogi,  obejmującej  nie  mniej  niż  połowę  szerokości  drogi,



natężenie oświetlenia powinno wynosić 0,5lx. Natomiast w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych nie

znajdujących się na drodze ewakuacji 5lx.

Obwody oświetlenia awaryjnego będą zasilane z części administracyjnej rozdzielnicy głównej.

Lampy awaryjne powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorników siły

W pomieszczeniach zaprojektowano instalację gniazd wtyczkowych 230V i 400V .

Instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacją na napięcie 750V,

prowadzona w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych oraz podtynkiem.

W przedsionku projektuje się zestawy gniazd prod PCE składające się z 3 gniazd 230V i jednego

gniazda 400V 16A. 

Sterowanie wentylacją należy wykonać zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.

Istniejące kable zasilające warsztat rozdzielnice kotłowni oraz rozdzielnice piętrową pozostają

bez zmian.

Instalacja wyrównawcza

Wprowadza  się  pełną  ekwipotencjalizację  wszystkich  mas  metalowych  przez  połączenie

przewodami  ochronnymi,  metalowych  części  urządzeń  elektroenergetycznych  z  szyną  PE  oraz

przewodami  wyrównawczymi  przedmiotów  metalowych  (urządzenia  i  rury  metalowe,  ościeżnice

metalowe,  kanały  wentylacyjne,  konstrukcje  metalowe  masztów  itp.)  z  szyną  połączeń

wyrównawczych CC.

Do  głównej  szyny  wyrównawczej  należy  przyłączyć  wszystkie  miejscowe  szyny

wyrównawcze,  przewodem LgYżo 16mm2,  wszystkie pozostałe  połączenia wyrównawcze wykonać

przewodem LgYżo 6mm2. 

Wszystkie metalowe nośniki ciągów kablowych metalicznie łączyć należy na końcach z szyną

wyrównawczą, bądź w rozdzielnicach elektrycznych z szyną PE. 

Wszystkie  połączenia  i  przyłączenia  przewodów  biorących  udział  w  ochronie  przeciw

porażeniowej powinny być  wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją.

Przewody ochronne  PE,  uziemiające  E  oraz  wyrównawcze  CC powinny być  oznaczone kolorami

zielono-żółtymi.

Wszystkie  połączenia  zarówno  do  głównej  szyny  wyrównawczej,  jak  i  w  miejscowych

połączeniach  wyrównawczych  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami

(stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Ochrona od porażeń

Ochrona od porażeń  przed dotykiem pośrednim (podstawowa) realizowana będzie poprzez

izolację roboczą przewodów, kabli, aparatów i urządzeń elektrycznych oraz osłony wykonane przez

producenta.

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim (dodatkową) zaprojektowano:



• szybkie wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-S,

• sieć połączeń wyrównawczych.

Ochrona  uzupełniająca  od  porażeń  realizowana  będzie  poprzez  wyłączniki  różnicowo  –

prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

Instalacje nisko prądowe

1. Okablowanie strukturalne

Na obiekcie należy wykonać  okablowanie strukturalne w postaci zestawów gniazd abonenckich

składających się z dwóch gniazd RJ45 i gniazda RJ11. Od gniazd RJ45 do pomieszczenia serwerowni

na  I  piętrze  należy  ułożyć  skrętkę  kat  6.  Natomiast  kabel  telefoniczny  do  centrali  telefonicznej

znajdującej się w sekretariacie na I piętrzę.

Rozbudowa serwerowni i centrali telefonicznej jest poza zakresem niniejszego opracowania



UWAGI KOŃCOWE

Po  zakończeniu  robót  należy  wykonać  sprawdzenie  odbiorcze  instalacji  zgodnie  z

wymaganiami przedstawionymi w normie PN-HD 60364-6:2008 w oparciu o „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

W skład badań pomontażowych wchodzą m. in.:

• oględziny,

• badanie  skuteczności  szybkiego  wyłączania  na  podstawie  pomierzonej  impedancji  pętli

zwarcia,

• badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wlz,

• badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków, izolacja szyn),

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

• badanie wyłączników różnicowoprądowych,

• sprawdzenie ciągłości instalacji odgromowej,

• pomiar rezystancji uziemienia.

Po  dokonaniu sprawdzenia  i  pomiarów należy opracować  dokumentację  powykonawczą  i

instrukcję eksploatacji oraz przeprowadzić szkolenie użytkownika.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Słowik

POM/0017/POOE/10



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego

84-300 Lębork ul. Pionierów 2 – dz. nr 35 obr. 2

Instalacje elektryczne

Nazwa  Inwestora:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o 84-300 Lębork, ul. Pionierów 2

Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

Arkadiusz Słowik 

ul. Słoneczna 14

84-300 Lębork

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ”.

Opracowany Plan BIOZ winien zostać uzgodniony z Inwestorem.

Lębork, kwiecień 2019 r. 



Wszelkie  prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  aktualnymi  normami,  przepisami  budowy  i

eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10

lipca 2003 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem poniżej wymienione zostały informacje dotyczące zagrożeń,

które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

dla obiektu przywołanego na stronie tytułowej niniejszej Informacji BiOZ.

§ 2 pkt.3 ust.1 Rozporządzenia - „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji

poszczególnych etapów”

• oględziny istniejącego terenu,

• wytyczenie, skoordynowanie z innymi branżami i ułożenie tras koryt kablowych,

• montaż rozdzielnic 0,4kV,

• ułożenie kabli i przewodów elektroenergetycznych 0,4kV na odcinkach podanych w projekcie,

• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,

• sprawdzenie i wykonanie niezbędnych pomiarów obwodów instalacji elektrycznych,

• przyłączenie kabli i przewodów w stanie beznapięciowym do zamontowanych rozdzielnic 0,4kV,

• pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych,

• pomiary skuteczności ochrony od porażeń,

• po zakończeniu robót opracować dokumentację powykonawczą oraz przeprowadzić szkolenie personelu

Użytkownika.

§ 2 pkt.3 ust.2 Rozporządzenia - „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

• wszystkie prace wykazane w niniejszym tomie projektu wykonywane będą wewnątrz projektowanego

budynku 

§ 2 pkt.3 ust.3 Rozporządzenia - „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

• nie występuje.

§ 2 pkt.3 ust.4  Rozporządzenia -  „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania”

• upadek  z  konstrukcji  stelażowych  lub  podnośników  na  trasie  kabli,  w  miejscu  montażu  urządzeń

elektrycznych – od rozpoczęcia prac montażowych na wysokościach do czasu ich zakończenia,

• porażenie prądem o napięciu 0,4kV na trasie kabli oraz przy montażu rozdzielnic – w czasie montażu

instalacji elektrycznych oraz w trakcie wykonywania niezbędnych prób i pomiarów.

§ 2 pkt.3 ust.5 Rozporządzenia - „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników”

Montaż instalacji elektrycznych oraz rozdzielnic 0,4kV będzie wykonany w stanie beznapięciowym a

miejsce pacy powinno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę.

Pracownicy wykonujący prace związane  z  realizacją  zadań  przedstawionych  w projekcie  powinni

zostać  zapoznani  przez  dopuszczającego i  kierującego zespołem pracowników ze  sposobem przygotowania

miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń  oraz omówieniem sposobu wykonania robót. Należy



poinformować pracowników wykonujących trasy kablowe o istniejących już instalacjach, aby w miejscu aby w

miejscu ich występowania prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.

Niezbędne pomiary instalacji  elektrycznej  będą  wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce

pracy  winno  zostać  odpowiednio  przygotowane  w  sposób  określony  w  poleceniu  na  pracę.  Pracownicy

wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze

sposobem  przygotowania  miejsca  pracy,  ze  wskazaniem  występujących  zagrożeń  oraz  ze  sposobem

wykonywania robót.

§  2  pkt.3  ust.6  Rozporządzenia  -  „wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub

w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

• Pracownicy  wykonujący  prace  montażowe  i  instalacyjne  powinni  być  przeszkoleni  i  posiadać

odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

• Teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego.

• Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności.

• Bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga wewnętrzna, w pobliżu której będą wykonywane

prace.

• Prowadzenie kabla oraz jego podpięcie wykonywać przy wyłączonym napięciu.

• Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiarów.

• Dla  prawidłowego  i  bezpiecznego  prowadzenia  prac  należy  zapewnić  pracownikom  stosowne  do

potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Słowik

POM/0017/POOE/10



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany zamienny:

Przebudowa parteru budynku administracyjno-socjalnego

84-300 Lębork ul. Pionierów 2 – dz. nr 35 obr. 2

 

Instalacje elektryczne

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Projektant: Sprawdzający:

mgr inż. Arkadiusz Słowik inż. Jerzy Kubacki

POM/0017/POOE/10 BK IIF 7342/324/98
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1 ATM Lighting EXL210LED-1200-E4-35E11P20-PC-PC (klosz biały) EXL210LED-1200-E4 (47.1 W)

2 Dystrybucja ACEL GDYNIA  Oprawa nastropowa R.LB-LED 4600 840 (35.0 W)

3 LUG LIGHT FACTORY 300031.00006 3342_3 LUGSTAR LB LED PT 1900 840 IP44 (18.0 W)

4 LUG LIGHT FACTORY 300031.00007 3342_6 LUGSTAR LB LED PT 2500 830 IP44 (24.0 W)

5 LUG LIGHT FACTORY 300101.00002 4184 PLAO LB 27 LED 840 (9.0 W)

6 Luxon LED  Industrial:LED Mini MkII SF 4000K DM (29.0 W)

7 Luxon LED  Simpli:LED SF 40x40 4000K (38.0 W)

8 Siteco 0DP10B77203R PUNCTOLEDDL (24.0 W)

włącznik schodowy; 

włącznik instalacyjny wieloobwodowy; 

tablica elektryczna

gniazdo wtykowe podwójne; 

przewód LY4mm2 żółto-zielony zakończyć puszką

pomieszczenie objęte inst. wyrównawczą miejscową

Przycisk p.poż. wyłącznika prądu; Przycisk zamontować

na wysokości 1,4m od poziomu wykończonej posadzki;

Nad przyciskiem umieścić naklejkę fluorescencyjną

o treści: "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu".

gniazdo wtykowe; IP 44; 

czujnik ruchu

zintegrowany punkt abonecki 2xRJ45 1xRJ11+ 3x230V 

LEGENDA

zestaw gniazd: 3 x 230V i 1x 400V 

zabezpieczonych bezpiecznikiem B32 400V

wypust zasilający z zapasem 2m przewodu 400V

wypust zasilający z zapasem 2m przewodu 230V



O1 O3O2 O4 O6O5 O7 O9O8 O10 O12O11O1.1

4

G1
-QF1

G2

-QF1

G3

-QF1

G4

-QF1

G5

-QF1

G6

-QF1

G7

-QF1

G8

-QF1

G9

-QF1

G10

-QF1

G11

-QF1

G12

-QF1

G13

-QF1

G14

-QF1

G15

-QF1

G16
-QF1

G17
-QF1

G18
-QF1QF1


