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Zawartość opracowania: 

Projekt techniczny.  Część opisowa 

Opis techniczny – spis treści 

1. Cel i zakres opracowania 

2. Opis stanu istniejącego 

3. Opis konstrukcji budynku 

4. Opis prac demontażowych  

5. Opis rozwiązań projektowych wymiany więźby dachowej – odwołanie do 

ekspertyzy konstrukcyjnej więźby dachowej 

6. Uwagi wykonawcze 

7. Uprawnienia i zaświadczenie projektantów i sprawdzających 

8. Oświadczenia projektantów i sprawdzającego 

9. Informacja do Planu BIOZ 

10. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcji więźby 

 

Projekt techniczny. Część rysunkowa 

A. Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Rysunek PZT – Projekt – Zagospodarowania Terenu Stan Istniejący 

• Rysunek INW-1 – Inwentaryzacja rzut więźby dachowej i przekrój 

• Rysunek INW-2 – Inwentaryzacja Rzut Dachu 

• Rysunek INW-3 – Inwentayzacja Przekrój, Detal Okapu 

B. Projekt wymiany konstrukcji więźby dachowej  

• Rysunek K-01 – Rzut konstrukcji dachu 

• Zestawienie K-02 – Zestawienie drewna na więźbę dachową 

C. Detale  

• Rysunek A-1 – Przekrój, Detal Okapu, Detal Styku Ściana - Dach  

 

Opis techniczny 

Inwestor Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie 
ulica Rakowiecka 23, 02 – 517 Warszawa  

 Obiekt Budynek  Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych   

Adres inwestycji ulica Rakowiecka 23, 02 – 517 Warszawa 
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Podstawa opracowania: 

-  Zlecenia Inwestora 

- Inwentaryzacja własna do celów projektowych 

- dokumentacja techniczne pod tytułem: Ekspertyza techniczna wytrzymałości 

dachu w budynku przy ul. Rakowieckiej 23 pod kątem możliwości montażu 

paneli fotowoltaicznych 

- archiwalny audyt energetyczny w zakresie docieplenia stropu wentylowanego i 

lokalizacji paneli fotowoltaicznych. 

 

1. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest projekt wymiany więźby dachowej nad budynkiem 

Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie przy ul. 

Rakowieckiej 23, z uwzględnieniem lokalizacji na dachu paneli fotowoltaicznych.  

Projekt montażu paneli fotowoltaicznych zakłada ich instalację na południowej części 

dachu. Jednostkowe obciążenie panelami fotowoltaicznymi wynosi 30 kG/m2.  

2. Opis stanu istniejącego. 

 

Budynek powstał w roku 1930, w kształcie czworoboku o wymiarach 34,2x15,95 m, 

obiekt jest wycofany z lica ulicy Rakowieckiej o kilkadziesiąt metrów. Jest to budynek 

podpiwniczony, składający się z czterech kondygnacji nadziemnych i  nieużytkowego 

poddasza. Część środkowa budynku jest trójtraktowa, z szerokim korytarzem 

pośrodku, dwa skrajne skrzydła budynku, są jednotraktowe. Część środkowa 

budynku wyposażona jest dwubiegową klatkę schodową i dwa nieczynne szyby 

windowe. Nad ostatnią kondygnacją użytkową znajduje się nadbudówka służąca, 

jako maszynownia dźwigu. 

 

3. Opis konstrukcji budynku 

Budynek wykonany zostały w konstrukcji murowanych ścian nośnych w układzie 

mieszanym: część środkowa wykonano w układ podłużnych ścian nośnych, 

natomiast oba skrzydła konstrukcji budynku oparte zostały na ścianach 

poprzecznych. Ściany w poziomie kondygnacji spięte są stropami stalowo 

ceramicznymi typu Kleina. Ściany nośne wykonano, jako murowane z ceramiki 
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pełnej, zgodnie z tradycją budowy w latach 30-stych ub. wieku, ściany nośne 

posadowione zostały na ceramicznych ławach fundamentowych. 

Stropodach nad ostatnią kondygnacją użytkowa wykonano, jako ceramiczny, 

ocieplony warstwą polepy z gliny i trocin. Stropodach o wysokości max 120 cm, jest 

wentylowany.   

Dach dwuspadowy drewniany, elementem nośnym są krokwie 10x12 cm o 

rozpiętości 490÷520 cm i rozstawach co 100÷120 cm, oparte na płatwiach 14x14 cm. 

Płatwie podparte są słupami 14x14 cm, ustawionymi co 300 cm, na podwalinach 

14x14 cm. 

Pokryciem dachu jest warstwa papy termozgrzewalnej ułożonej na deskowaniu 

pełnym.  

Pochylenie połaci dachowych 6o w kierunkach południe – północ.  

 

4. Opis prac demontażowych 

Prace demontażowe więźby dachowej należy prowadzić z poziomu stropu poddasza 

tak, aby nie została naruszona stateczność zarówno stropu poddasza jak i kominów. 

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większej ilości materiału  

z pochodzących z rozbiórki na stropach i klatkach schodowych. 

Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek 

obejmują n/w zalecenia: 

▪ Należy usunąć lub podstemplować wszystkie elementy zagrażające 

bezpieczeństwu pracujących; zwisające części elementów więźby dachowej 

▪ Zdemontowane elementy więźby dachowej i materiały drobnicowe należy 

usuwać na bieżąco przez specjalne rynny spustowe bezpośrednio na środki 

transportu. Elementy długie należy opuszczać z poziomu stropodachu przy 

pomocy liny zawieszonej na wyciągu. Nie dopuszcza się wyrzucać 

demontowanych elementów bezpośrednio ze stropodachu na teren przy 

budynku.  

▪ Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób,  

by zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego 

użycia. 

▪ Robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni 

być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być 

przymocowane do części trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie  

▪ Gruz i elementy zdemontowanej więźby należy wywozić na zwałkę lub miejsce 

wskazane przez inwestora. 

Etapowość prac demontażowych. 

Zaleca się prowadzenie prac rozbiórkowych etapami pozwalającymi na jak najkrótszy 

okres pozostawania otwartego stropu poddasza. 
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Prace związane z odbudową nowej więźby dachowej należy prowadzić bezpośrednio 

po zdemontowaniu fragmentu więźby istniejącej. 

5. Opis rozwiązań projektowych wymiany więźby dachowej 

Odbudowa istniejącej więźby dachowej zakłada pozostawienie pierwotnego kształtu 

więźby i układu konstrukcyjnego. Przy projektowaniu nowych elementów więźby 

dachowej, uwzględniono w obciążeniach dachu możliwość instalacji paneli 

fotowoltaicznych po stronie południowej oraz obowiązujące obecnie zwiększone 

normowe obciążeniem śniegiem. 

Projekt oparto o wnioski z ekspertyzy więźby dachowej, wykonanej przez inż. 

Stefana Kowalskiego w 2019 roku. 

Zaprojektowano dach dwuspadowy drewniany, elementem nośnym są krokwie 8x18 

cm o rozpiętości 490÷520 cm i rozstawach co 90 cm, oparte na płatwiach 14x20 cm. 

Płatwie podparte są słupami 14x14 cm, ustawionymi co 270 cm, na podwalinach 

14x18 cm. Stężeniem poprzecznym krokwi zlokalizowanych przy słupach, są 

kleszcze 4x12 cm zakładane po obu stronach krokwi. 

Murłaty - 14x14 kotwione do wieńca co 150cm. Kotwy wklejane M16 (5.8) wskazana 

zaprawa iniekcyjna FIS EM lub analogiczna. 

Elementy drewniane więźby dachowej należy zabezpieczyć przeciw pożarowo i 

bakteriobójczo preparatami solnymi. 

Łączenie konstrukcji więźby dachowej na połączenia ciesielskie z użyciem gwoździ 

lub śrub. 

Na płycie stropodachu należy ułożyć folię paroizolacyjną, izolację termiczną z wełny 

płyt mineralnej gr. 26 cm, przykrytej warstwą folii.  

6. Uwagi wykonawcze. 

Wskazane jest dostarczenie drewna budowę po wykonaniu izolacji środkiem przeciw 

pożarowym i bakteriobójczym, poprzez dwukrotne zanurzenie elementów 

drewnianych.  

Po ustawieniu i przycięciu elementów więźby dachowej na poddaszu, elementy 

drewniane należy ponownie pomalować dwukrotnie pędzlem tym samym preparatem 

przeciw pożarowym i bakteriobójczym. 

 

Projektowana technologia zakłada etapowy demontaż istniejącej więźby dachowej z 

jednoczesną jej odbudową. Pozostawione na noc odsłonięte fragmenty stropodachu 

należy każdorazowo zabezpieczać plandekami lub grubą folią przed możliwymi 

opadami atmosferycznymi. 

Pomiędzy elementy drewniane ustawiane na murach ceramicznych lub 

powierzchniach betonowych należy stosować przekładki z papy, izolujące drewno od 

zimnego podłoża.  
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7. Uprawnienia i zaświadczenia 
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8. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 

Projektant i Sprawdzający oświadczają, że projekt budowlany pod 

tytułem: 

 

PROJEKT WYMIANY KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ 

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU 

MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE – WYMIANA 

KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ Z WRZEŚNIA 2019 

ROKU POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ZAINSTALOWANIA PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANTCI i SPRAWDZAJACY 

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

 

Inż. Stefan Kowalski 

 

 

Konstrukcyjna St 544/78  

 

Arch. Tomasz Szybiak 

 

 

Architektoniczna Wa – 353 / 93  

 

Mgr inż. Michał Świderski 

 

 

Konstrukcyjna 
MAZ/0025/POOK/11 

 

 

 

Warszawa , grudzień 2019 roku 
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9. 

Informacja do Planu BIOZ| 
ZADANIE POD NAZWĄ: 
„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU 
MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE – WYMIANA 
KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ Z WRZEŚNIA 2019 
ROKU POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ZAINSTALOWANIA PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH” 
 

OBIEKT:  
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Kategoria obiektu IX 
 

ZLECENIODAWCA:  

Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: 
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PROJEKTANT 
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Warszawa, grudzień 2019 roku 
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A. Dane ogólne    

Inwestor Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie 
ulica Rakowiecka 23, 02 – 517 Warszawa  

 

 Obiekt Budynek  Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych   

Adres inwestycji ulica Rakowiecka 23, 02 – 517 Warszawa 

B. Roboty budowlane będące przedmiotem inwestycji to wymiana 
konstrukcji dachu.    

Zakres robót obejmuje: 

− roboty rozbiórkowe i demontaże istniejącego pokrycia z desek i papy 

− roboty rozbiórkowe i demontaż istniejącej więźby dachowej 

− montaż konstrukcji więźby dachowej 

− pokrycie konstrukcji więźby deskowaniem pełnym 

− pokrycie deskowania dwoma warstwami papy termo 

− zgrzewalnej 

− wykonanie obróbek z papy wokół ścian, murków attykowych , kominów  oraz 
wywiewek wentylacyjnych i wentylatorów dachowych 
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C.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających robotom 
budowlanym 

Przebudowie podlega konstrukcja więźby i pokrycie dachu głównego budynku (bez 

zwyżki windowej) ze względu na montaż paneli fotowoltaicznych od strony 

południowej. 

D. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Żaden element zagospodarowania działki nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

E. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

W czasie wykonywanych robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z §6 rozporządzenia): 

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 

m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10%B0C, 

innych zagrożeń wymienionych w tym paragrafie nie przewiduje się 

Przewidywane zagrożenia 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

− niewłaściwe polecenia przełożonych, 

− brak nadzoru, 

− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii, 

− dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez 
badań 
lekarskich; 
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b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 
zagrożenia, 

− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 
napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

− zastosowanie materiałów zastępczych, 

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  
 

Podczas realizacji inwestycji nie wystąpią inne roboty budowlane, których charakter 

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy przystępujący do realizacji robót powinni posiadać: 

− odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 
dokumentami w tym do pracy na wysokościach, 

− niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także 
posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym; 

− pracownicy wykonujący roboty na placu budowy powinni zostać poddani 
instruktażowi stanowiskowemu; 

− kierownik budowy / kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

− operatorzy maszyn i urządzeń powinni posiadać wymagane uprawnienia 
kwalifikacyjne; 
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− pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom odzież i obuwie 
robocze; 

− właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do 
badań profilaktycznych. 

Pracownicy będą objęci: szkoleniem wstępnym i szkoleniem na stanowisku pracy. 

Kadra kierownicza powinna być przygotowana oraz przeszkolona w zakresie BHP 

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać robotników z: 

− projektem wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi oraz 
organizacją budowy 

− wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu; 

− zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ładu i porządku; 

− obowiązkiem stosowania ochrony osobistej; 

− obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń; 

− zagrożeniami p. pożarowym; 

− odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów BHP 
Instruktarz pracowników należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) w 

sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 

1860, z dnia 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007r. Nr 196, poz. 1420). 

G. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Roboty budowlane będą prowadzone w budynku oraz na terenie przyległym  

Z tego względu przed rozpoczęciem prac należy: 

− poinformować wszystkich użytkowników o planowanych robotach, 
związanych z nimi niebezpieczeństwach, ograniczeniach w korzystaniu z 
obiektu i utrudnieniach 

− wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne, do których zabroniony jest 
wstęp, 

− zapewnić dostęp do energii elektrycznej oraz wody, 

− zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

− urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, 

− zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, 

− zapewnić łączność telefoniczną, 

− urządzić składowiska materiałów i wyrobów i zabezpieczyć je przed 
dostępem osób niepowołanych 

− wyposażyć we właściwy sprzęt do pracy na wysokościach 

− wyposażyć w obuwie i ubranie ochronne adekwatne do pory roku 
przewidywanych robót budowlanych i montażowych. 
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Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i 

przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na 

każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 120 litrów 

– przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z 

natrysków, 90 litrów - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich 

temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 

technologicznych, w tym 60 litrów w przypadku korzystania z natrysków, 30 litrów – 

przy pracach wyżej niewymienionych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnia (na odzież roboczą i ochronną), umywalnia, jadalnia, 

suszarnia oraz toalety. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy 

pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to 

zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w 

przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 

20 pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, 

zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W 

pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej należy: 

− wyposażyć teren budowy w sprzęt gaśniczy, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany 

− wyposażyć w gaśnicę zaplecze budowy 

− wprowadzić zakaz palenia odpadów budowlanych 

− oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejącego na budowie źródła 
wody. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. 

Ochrony osobiste, w które należy zaopatrzyć robotników pracujących na placu 

budowy w zależności od wykonywanych czynności: 

− odzież ochrona (ubrania, kurtki, płaszcze, kombinezony); 

− ochrony nóg (buty długie do kolan, trzewiki, półbuty); 

− ochrony rąk (rękawice, woreczki ochronne oraz dłonice); 

− ochrony głowy (hełmy ochronne); 

− ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne, osłony twarzy); 

− ochrony dróg oddechowych (filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze); 

− ochrony słuchu (wkładki, nauszniki i hełmy przeciw hałasowe); 

− ochrony izolującej cały organizm (hermetyczne kombinezony); 

− sprzęt do indywidualnego zabezpieczenia przed upadkiem przy pracach 
prowadzonych na wysokościach lub na dachach (uprzęże, liny itp.) 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane 

przez wyszkolonych z tym zakresie pracowników. 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz 

zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej 

straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem; 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

− zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Na podstawie: 

− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
danym stanowisku pracy; 

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych; 

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych; 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich 
zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Sposoby bezpiecznego wykonywania robót demontażowych. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodować 

nieprzewidzianego opadania innych materiałów. Gromadzenie gruzu na stropach i 

innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Roboty demontażowe 

instalacji grzewczych należy przeprowadzać poza sezonem grzewczym. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót na wysokościach. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

upadkiem. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których 

możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub 

ogrodzić balustradą. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być 

dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed 

zmianą położenia. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach 

lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub 

pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.  

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 

podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 

wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych 

drabiny, krzesełka lub podestu. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich. 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z 

pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować 

się poniżej prowadzonych prac, na poziomie, co najmniej 0,5 m od jego górnej 

krawędzi.  

Maszyny, narzędzia i sprzęt 

Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają wymogi BHP, a w szczególności wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia 

wymienione o certyfikacji na znak bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe 

posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

H. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 

urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo 

do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu 

materiałów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub 
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wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 

wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

UWAGA 

W trakcie zajmowania terenu na potrzeby budowy, realizacji robót oraz włączenia 

zrealizowanej inwestycji do części istniejącej należy zadbać, aby warunki 

funkcjonalne części istniejącej nie uległy pogorszeniu pod względem przepisów BHP, 

sanitarno – epidemiologicznych i ochrony przeciwpożarowej. 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 

 

……………………………. 

Tomasz Szybiak,  architekt 
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10. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe elementów konstrukcji więźby  

 

Tablica 1. Dach - obciążenia stałe 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji systemowej 0,16 1,30 0,21 
2.   Papa wierzchniego krycia 0,10 1,30 0,13 
3.   Papa podkładowa 0,08 1,30 0,10 
4.   Płyta OSB lub deskowanie grub. 2,5 cm  [6,5kN/m3·0,025m] 0,16 1,20 0,19 

 : 0,50 1,27 0,63 

 
 
Tablica 2. Dach  - obciążenie śniegiem 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie 
połaci 6,0 st. -> C2=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 1,08 

 
 
Tablica 3. Obciążenie wiatrem 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=200 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=8,5 m, -> Ce=0,93, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=8,5 m, B=16,0 m, L=34,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 6,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,9, beta=1,80)  [-0,450kN/m2] 

-0,45 1,50 -0,68 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=200 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=8,5 m, -> Ce=0,93, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=8,5 m, B=16,0 m, L=34,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 6,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,4, beta=1,80)  [-0,200kN/m2] 

-0,20 1,50 -0,30 

 

 

KROKIEW – WIĄZAR TYPOWY 
 

SCHEMAT STATYCZNY I PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 

1
2 3

4

4,980 2,670 2,670 4,980
H=15,300

0,501
0,269

V=0,770

1
1 1

1
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NUMERY WĘZŁÓW:    

 
 

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   4     4,980    0,501   5,005  1,000   1 B 18,0x8,0 

  2   01    4   2     2,670    0,269   2,684  1,000   1 B 18,0x8,0 

  3   10    2   5     2,670   -0,269   2,684  1,000   1 B 18,0x8,0 

  4   00    5   3     4,980   -0,501   5,005  1,000   1 B 18,0x8,0 

------------------------------------------------------------------ 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   144,0    3888     768     432    432   18,0 71 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 71 Drewno C24         11       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIA – WARSTWY POKRYCIA DACHU: 

0,5 kN/m2 x 0,9 m = 0,45 kN/m 

 
 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "warstwy"                     Stałe      f= 1,27 
  1    Liniowe       0,0        0,45      0,45     0,00    5,01 

  2    Liniowe       0,0        0,45      0,45     0,00    2,68 

  3    Liniowe       0,0        0,45      0,45     0,00    2,68 

  4    Liniowe       0,0        0,45      0,45     0,00    5,01 

------------------------------------------------------------------ 

 

1

2

3

4 5

4,980 2,670 2,670 4,980
H=15,300

0,501
0,269

V=0,770

1
2 3

4

0,45

0,450,45
0,450,45

0,450,45

0,45
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OBCIĄŻENIA – ŚNIEG NA LEWEJ POŁACI:   

0,72 kN/m2 x 0,9 m = 0,65 kN/m 

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  B  "śnieg lewa"                  Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    5,01 

  2    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    2,68 

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIA – ŚNIEG NA PRAWEJ POŁACI:   

0,72 kN/m2 x 0,9 m = 0,65 kN/m 

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  C  "śnieg prawa"                 Zmienne    f= 1,50 
  3    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    2,68 

  4    Liniowe-Y     0,0        0,65      0,65     0,00    5,01 

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIA – WIATR Z LEWEJ STRONY:   

POŁAĆ NAWIETRZNA -0,45 kN/m2 x 0,9 m = -0,41 kN/m 

POŁAĆ ZAWIETRZNA -0,20 kN/m2 x 0,9 m = -0,18 kN/m 

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  D  "wiatr lewa"                  Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe       5,8       -0,41     -0,41     0,00    5,01 

  2    Liniowe       5,8       -0,41     -0,41     0,00    2,68 

  3    Liniowe      -5,8       -0,18     -0,18     0,00    2,68 

  4    Liniowe      -5,8       -0,18     -0,18     0,00    5,01 

------------------------------------------------------------------ 

 

1
2 3

4

0,65 0,65
0,65 0,65

1
2 3

4

0,65 0,65
0,65 0,65

1
2 3

4

-0,41

-0,41-0,41
-0,41
-0,18

-0,18-0,18

-0,18
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OBCIĄŻENIA – WIATR Z PRAWEJ STRONY:   

POŁAĆ NAWIETRZNA -0,45 kN/m2 x 0,9 m = -0,41 kN/m 

POŁAĆ ZAWIETRZNA -0,20 kN/m2 x 0,9 m = -0,18 kN/m 

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  E  "wiatr prawa"                 Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe       5,8       -0,18     -0,18     0,00    5,01 

  2    Liniowe       5,8       -0,18     -0,18     0,00    2,68 

  3    Liniowe      -5,8       -0,41     -0,41     0,00    2,68 

  4    Liniowe      -5,8       -0,41     -0,41     0,00    5,01 

------------------------------------------------------------------ 

 

================================================================== 

                   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 -"warstwy"                       Stałe                 1,27 

B -"śnieg lewa"                    Zmienne    1   1,00   1,50 

C -"śnieg prawa"                   Zmienne    1   1,00   1,50 

D -"wiatr lewa"                    Zmienne    1   1,00   1,50 

E -"wiatr prawa"                   Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa obc.:                     Relacje: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                      ZAWSZE      

A -"warstwy"                    ZAWSZE      

 

B -"śnieg lewa"                 EWENTUALNIE 

C -"śnieg prawa"                EWENTUALNIE 

D -"wiatr lewa"                 EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: E 

1
2 3

4

-0,18

-0,18-0,18
-0,18
-0,41

-0,41-0,41

-0,41
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E -"wiatr prawa"                EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: D 

------------------------------------------------------------------ 

 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     : A 

        EWENTUALNIE: B+C+D/E 

------------------------------------------------------------------ 

 

MOMENTY-OBWIEDNIE:    

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   

 
 

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   1,877       2,76*    -0,03      0,00   AB 

      5,005      -5,76*    -5,16      0,52   ABC 

      5,005      -5,76     -5,16*     0,52   ABC 

      5,005      -4,70     -4,27      0,83*  ABCE 

      0,000       0,00      1,82     -0,45*  ABD 

 

  2   2,516       0,02*    -0,03      0,48   ABE 

      0,000      -5,76*     4,29     -0,43   ABC 

      0,000      -5,76      4,29*    -0,43   ABC 

      2,684      -0,00     -0,26      0,50*  ABE 

      0,000      -5,76      4,29     -0,43*  ABC 

 

  3   0,168       0,03*     0,06      0,21   ACD 

1
2 3

4

-0,34

-5,76

-0,34

-5,76

-0,41

-5,76

-0,41

-5,76

1
2 3

4

2,97

-0,14
-0,12

-5,16

4,29

0,15
0,33

-0,26

0,28

-0,35 -0,18

-4,29

5,16

0,13
0,15

-2,97

1
2 3

4

0,21

-0,45

0,83

0,05

0,31

-0,43

0,50

-0,02

0,49

-0,02

0,29

-0,43

0,64

0,21

0,02

-0,30
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      2,684      -5,76*    -4,29     -0,43   ABC 

      2,684      -5,76     -4,29*    -0,43   ABC 

      0,000       0,00      0,10      0,49*  ACE 

      2,684      -5,76     -4,29     -0,43*  ABC 

 

  4   3,128       2,76*     0,03      0,00   AC 

      0,000      -5,76*     5,16      0,52   ABC 

      0,000      -5,76      5,16*     0,52   ABC 

      0,000      -3,89      3,24      0,64*  ABCE 

      5,005      -0,00     -2,97     -0,30*  AC 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,27*     1,86      1,88            ABD 

         0,27*    -0,11      0,29            ACD 

         0,27*     0,01      0,27            AD 

        -0,27*     2,50      2,51            ABE 

        -0,27*     0,52      0,59            ACE 

        -0,27*     0,64      0,70            AE 

        -0,00      2,99*     2,99            AB 

         0,27     -0,11*     0,29            ACD 

        -0,00      2,99      2,99*           AB 

 

  3      0,00*     2,99      2,99            AC 

        -0,00*    -0,15      0,15            ABE 

         0,00*     1,14      1,14            A 

         0,00      2,99*     2,99            AC 

        -0,00     -0,15*     0,15            ABE 

         0,00      2,99      2,99*           AC 

 

  4      0,00*     9,50      9,50            ABC 

         0,00*     0,27      0,27            AD 

         0,00*     3,77      3,77            A 

         0,00      9,50*     9,50            ABC 

         0,00      0,27*     0,27            AD 

         0,00      9,50      9,50*           ABC 

 

  5     -0,00*     9,50      9,50            ABC 

         0,00*     0,31      0,31            AE 

         0,00*     3,77      3,77            A 

        -0,00      9,50*     9,50            ABC 

         0,00      0,31*     0,31            AE 

        -0,00      9,50      9,50*           ABC 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

Pręt nr 1 



Projekt wymiany więźby dachowej w budynku przy ul. Rakowieckiej 23  

Opracowanie nr. 19-050 

30 
 

 

Przekrój: 1  „B 18,0x8,0” 

Wymiary przekroju:   

h=180,0 mm  b=80,0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jyg=3888,0;  Jzg=768,0 cm4;  A=144,00 cm2;  iy=5,2; iz=2,3 cm;  Wy=432,0; Wz=192,0 cm3. 

Własności techniczne drewna  

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko 

przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. 

obciążenie użytkowe).  

Nośność na zginanie 

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami 

na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

 l d = 1,00×1000 + 180 + 180 = 1360 mm 

 λ rel,m =  =  ×  = 0,311

  

Wartość współczynnika zwichrzenia:  

 dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 5,76 / 432,00 ×103 = 13,34 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=5,01 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”: 

 

 = 0,907 < 1

  

  

= 0,636 < 1

  

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,56 m; xb=3,44 m, przy obciążeniach „AB”: 

 

 = 0,422 < 1
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= 0,296 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Naprężenia tnące:  

 τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×5,16 / 144,00 ×10 = 0,54 MPa 

 τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,00 / 144,00 ×10 = 0,00 MPa  

Przyjęto  k v = 1,000. 

Warunek nośności 

 τ d =  =  = 0,54 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d
   

Stan graniczny użytkowania 

 

Wyniki dla xa=2,19 m; xb=2,82 m, przy obciążeniach „AB”.  

Ugięcie graniczne 

 u net,fin = l / 200 = 25,0 mm  

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + „A”): 

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -3,2×(1 + 0,80) = -5,8 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,80) = 0,0 mm 

Ugięcia od obciążeń zmiennych („B”): 

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe). 

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -5,5×(1 + 0,25) = -6,8 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm 

Ugięcie całkowite:  

 u z,fin = -5,8 + -6,8 = 12,6 < 25,0 = u net,fin  
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PŁATEW 
 

SCHEMAT STATYCZNY I PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 
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     2,700    0,000   2,700  1,000   1 B 20,0x14,0 

------------------------------------------------------------------ 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   280,0    9333    4573     933    933   20,0 71 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 71 Drewno C24         11       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIA – WARSTWY POKRYCIA DACHU:   

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "warstwy"                     Stałe      f= 1,26 
  1    Skupione      0,0        3,01               0,00         

  1    Skupione      0,0        3,01               0,90         

  1    Skupione      0,0        3,01               1,80         

  1    Skupione      0,0        3,01               2,70         

------------------------------------------------------------------ 

 

 

1

2,700
H=2,700

1

1

3,01 3,01 3,01 3,01
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OBCIĄŻENIA - ŚNIEG:   

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50 
  1    Skupione      0,0        3,82               0,00         

  1    Skupione      0,0        3,82               0,90         

  1    Skupione      0,0        3,82               1,80         

  1    Skupione      0,0        3,82               2,70         

------------------------------------------------------------------ 

 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"warstwy"                       Stałe                 1,26 

B -"śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

MOMENTY:    

 
TNĄCE:      

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000           0,00         9,70         0,00 

         0,50     1,350           8,69*        0,00         0,00 

         1,00     2,700          -0,00        -9,70         0,00 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

1

3,82 3,82 3,82 3,82

1

8,688,68 8,688,688,69

1

9,70 9,58

0,06

-0,06

-9,58 -9,70

9,70

-9,70
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REAKCJE PODPOROWE:    

 
 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00         19,22         19,22      

   2            0,00         19,22         19,22      

------------------------------------------------------------------ 

 

Pręt nr 1 

 

Przekrój: 1  „B 20,0x14,0” 

Wymiary przekroju:   

h=200,0 mm  b=140,0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jyg=9333,3;  Jzg=4573,3 cm4;  A=280,00 cm2;  iy=5,8; iz=4,0 cm;  Wy=933,3; Wz=653,3 cm3. 

Własności techniczne drewna  

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko 

przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. 

obciążenie użytkowe).  

Nośność na zginanie 

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami 

na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

 l d = 1,00×1000 + 200 + 200 = 1400 mm 

1 2

19,22 19,22
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 λ rel,m =  =  ×  = 0,190

  

Wartość współczynnika zwichrzenia:  

 dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 8,69 / 933,33 ×103 = 9,31 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=1,35 m; xb=1,35 m, przy obciążeniach „AB”: 

 

 = 0,630 < 1

  

  

= 0,441 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Naprężenia tnące:  

 τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×9,70 / 280,00 ×10 = 0,52 MPa 

 τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,00 / 280,00 ×10 = 0,00 MPa  

Przyjęto  k v = 1,000. 

Warunek nośności 

 τ d =  =  = 0,52 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d
   

Stan graniczny użytkowania 

 

Wyniki dla xa=1,35 m; xb=1,35 m, przy obciążeniach „AB”.  

Ugięcie graniczne 

 u net,fin = l / 200 = 13,5 mm  

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + „A”): 

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -2,1×[1 + 19,2×(200,0/2700)2](1 + 0,80) = -4,2 mm 

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/2700)2](1 + 0,80) = 0,0 mm 

Ugięcia od obciążeń zmiennych („B”): 

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe). 

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -2,6×[1 + 19,2×(200,0/2700)2](1 + 0,25) = -3,6 mm 

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/2700)2](1 + 0,25) = 0,0 mm 

Ugięcie całkowite:  

 u z,fin = -4,2 + -3,6 = 7,8 < 13,5 = u net,fin  
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SŁUP 
 

SCHEMAT STATYCZNY: 

 

OBCIĄŻENIA: 

 

NORMALNE: 

 

REAKCJE: 

 

 

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     0,000   -0,800   0,800  1,000   2 B 14,0x14,0 

------------------------------------------------------------------ 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  2   196,0    3201    3201     457    457   14,0 71 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 71 Drewno C24         11       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "płatew"                      Stałe      f= 1,40 

1 0,800

V=0,800

2

1

21,00

1

-21,00

-21,07

-21,00

-21,07

1

2

21,07
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  1    Skupione      0,0       21,00               0,00         

------------------------------------------------------------------ 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"płatew"                        Stałe                 1,40 

------------------------------------------------------------------ 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           -0,00          0,00          0,00      

   2            0,00         21,07         21,07      

------------------------------------------------------------------ 

Pręt nr 1 

 

Przekrój: 2  „B 14,0x14,0” 

Wymiary przekroju:   

h=140,0 mm  b=140,0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jyg=3201,3;  Jzg=3201,3 cm4;  A=196,00 cm2;  iy=4,0; iz=4,0 cm;  Wy=457,3; Wz=457,3 cm3. 

Własności techniczne drewna  

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko 

przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. 

obciążenie użytkowe).  

Cechy drewna: Drewno C24. 
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Nośność na ściskanie 

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów): 

 l c = μ l = 1,000×0,800 = 0,800 m 

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 

 l c = μ l = 1,000×0,800 = 0,800 m 

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, 

wynoszą: 

 l c,y = 0,800 m; lc,z = 0,800 m  

Współczynniki wyboczeniowe: 

 λ y = l c,y / iy = 0,800 / 0,0404 = 19,79 

 λ z = l c,z / iz = 0,800 / 0,0404 = 19,79  

 σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2
y = 9,87×7400 / (19,79)2 = 186,39 MPa 

 σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2
z = 9,87×7400 / (19,79)2 = 186,39 MPa 

 λ rel,y = = 
 

 λ rel,z = = 
 

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2
rel,y] = 0,5×[1+0,2×(0,336 - 0,5) + (0,336)2] = 0,540 

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2
rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,336 - 0,5) + (0,336)2] = 0,540 

k c,y =  = 
 

k c,z =  = 
 

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 196,00 cm2. 

Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 29,47 / 196,00 ×10 = 1,50 < 13,42 = 1,039×12,92 = k c f c,0,d  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ycritckcf ,,,0, /  21/186,39  = 0,336

zcritckcf ,,,0, /  21/186,39  = 0,336

)/(1 2
,

2
yrelyy kk −+ 1/(0,540 + 0,540² - 0,336² ) = 1,039

)/(1 2
,

2
zrelzz kk −+ 1/(0,540 + 0,540² - 0,336² ) = 1,039


