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SPIS TREŚCI 

 

I. DANE FORMALNE 

1. Kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do MOIIB projektantów 

2. Oświadczenie projektantów 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

3. Lokalizacja 

4. Konstrukcja schodów i tarasów – stan istniejący 

5. Pochylnia dla niepełnosprawnych – stan projektowany 

6. Założenia koncepcyjne projektu 

7. Program naprawczy  - projektowane rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

8. Kolejność robót projektowanej konstrukcji pochylni dla niepełnosprawnych 

9. Materiały konstrukcyjne 

10. Jakość robót i wykonania 

11. Uwagi ogólne 

 

III. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

1. Zestawienie obciążeń 

2. Nośność płyty tarasu i pochylni części A 

3. Wymiarowanie belek żelbetowych płyty tarasu i pochylni – belka B3 

4. Sprawdzenie naprężeń w podłożu pod istniejącą stopą fundamentową 

 

IV. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

NUMER TYTUŁ SKALA 
K-1 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZAKRES PROJEKTU 1:200 
K-2 RZUT FUNDAMENTÓW SCHODÓW NIŻSZYCH  - PROJEKT ARCHIWALNY 1:200 

K-3 RZUT FUNDAMENTÓW SCHODÓW WYŻSZYCH  - PROJEKT 
ARCHIWALNY 1:200 

K-4 RZUT KONSTRUKCJI SCHODÓW NIŻSZYCH  - PROJEKT ARCHIWALNY 1:200 
K-5 RZUT KONSTRUKCJI SCHODÓW WYŻSZYCH  - PROJEKT ARCHIWALNY 1:200 
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K-6 ZAKRES WYBURZEŃ POD NOWĄ POCHYLNIĘ DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1:50 

K-7 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A – RZUT 
FUNDAMENTÓW 

1:50 

K-8 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B – RZUT 
KONSTRUKCJI PŁYTY  1:50 

K-9 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B – RZUT POCHYLNI  1:50 
K-10 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 1-1 1:50 
K-11 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 2-2 1:50 
K-12 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 3-3 1:50 
K-13 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 4-4 1:50 
K-14 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 5-5 1:50 
K-15 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 6-6 1:50 
K-16 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A,B - PRZEKRÓJ 7-7 1:50 
K-17 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A - WIDOKI BO1 - BO4 1:50 

K-18 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A – PRZEKROJE 
PRZEZ BO1-BO4 

1:25 

K-19 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A - DETALE 
ZBROJENIA 1:25 

K-20 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ B – ZBROJENIE 1:50/25/10 

K-21 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A - BELKA B1 - 
ZBROJENIE 1:50/20 

K-22 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A - BELKA B2 - 
ZBROJENIE 

1:50/20 

K-23 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZĘŚĆ A - BELKA B3 - 
ZBROJENIE 1:50/20 

K-24 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - DETAL NAPRAWY ŚCIANY 1:25 
K-25 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - DETAL NAPRAWY BELKI 1:25/10 

 

 

V. WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ I PROFILOWEJ 
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I. DANE FORMALNE 

1.  Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do MOIIB projektana i sprawdzajacego 
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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

Ja, niżej podpisany Dariusz Karolak   

uprawnienia budowlane nr MAZ/0143/POOK/04 

jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym nr 

MAZ/BO/1075/04 (zaświadczenie izby ważne na dzień sporządzania projektu w załączeniu), 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst z 2013 r. 

Dz. U. poz.1409), zgodnie z artykułem.20 ust.4 tej ustawy oświadczam, że: 

 

Projekt budowlany konstrukcyjny remontu schodów zewnętrznych i budowy nowej pochylni (od 

strony południowej) dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Sali Kongresowej budynku 

PKiN w Warszawie przy Placu Defilad 1 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

Ja, niżej podpisana Magdalena Kucharz   

uprawnienia budowlane nr MAZ/0259/POOK/12 

jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym nr 

MAZ/BO/0030/13 (zaświadczenie izby ważne na dzień sporządzania projektu w załączeniu), 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst z 2013 r. 

Dz. U. poz.1409), zgodnie z artykułem.20 ust.4 tej ustawy oświadczam, że: 

 

Projekt budowlany konstrukcyjny remontu schodów zewnętrznych i budowy nowej pochylni (od 

strony południowej) dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Sali Kongresowej budynku 

PKiN w Warszawie przy Placu Defilad 1 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 

3/5, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. reprezentowana 

przez Renatę Kaznowską – Prezesa Zarządu oraz Marcina Kraszewskiego - Prokurenta, a firmą 

T.K.M. Dariusz Karolak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 31/37 lok.6 reprezentowanej 

przez Dariusza Karolaka - Właściciela. 

1.2. Ustalenia z Zamawiającym. 

1.3. Inwentaryzacja geodezyjna nawierzchni schodów. 

1.4. Projekt archiwalny konstrukcji budynku wraz z konstrukcją schodów zewnętrznych z roku 1955, 

1.5. Zalecenia konserwatorskie i program do remontu schodów zewnętrznych przed wejściem do Sali 

Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, opracowana przez Talent Antika Konserwacja 

Zabytków, mgr Bogusław Kornecki, czerwiec 2016r. 

1.6. Eksperyza stanu technicznego konstrukcji schodów zewnętrznych wejściowych do Sali Kongresowej 

budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie opracowana przez T.K.M. Dariusz Karolak w lipcu 

2016r. 

1.7. Normy i przepisy branżowe. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny remontu schodów 

zewnętrznych i budowy nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony południowej Sali 

kongresowej. 

 

3. LOKALIZACJA 

Przedmiotowe schody i pochylnia położone są przed wejściem do Sali Kongresowej budynku Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1. 

 

4. KONSTRUKCJA SCHODÓW I TARASÓW – STAN ISTNIEJĄCY 

Pałac Kultury i Nauki jest budynkiem użyteczności publicznej wybudowanym w latach 1952-1955, 

w 2007 roku wpisanym do rejestru zabytków. Pałac jest najwyższym budynkiem w Warszawie, liczącym 
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wraz z iglicą 237m wysokości, znajdują się w nim 42 piętra. Całkowita powierzchnia pomieszczeń wynosi 

123 084m2, a kubatura 817 000m3. Konstrukcja budynku została wykonana w formie ram stalowych, 

ze stalowym trzonem wewnętrznym. Wypełnienie ścian murowane. Całość została posadowiona na 

skrzyniowym fundamencie żelbetowym. Budynek ma bardzo rozbudowaną formę w widoku z góry oraz 

zróżnicowaną wysokość poszczególnych sektorów.  

Sala Kongresowa znajduje się w zachodniej części budynku (sektor „K”), od strony ul. Emilii Plater. 

Budynek ma kształt półokrągły, jest on podpiwniczony. Przed Salą znajduje się dwupoziomowy łukowy 

taras, na który prowadzą dwubiegowe schody. Dolny bieg schodów, prowadzący na niższy poziom tarasu, 

przebiega przez całą długość łuku tarasu. Natomiast górny bieg schodów, prowadzący na wyższy poziom 

tarasu, podzielony jest na trzy zespoły, rozmieszczone symetrycznie na łuku. Między schodami taras 

ograniczony jest kamiennymi donicami z zielenią. Od strony południowej na wyższą część tarasu prowadzą 

dodatkowe, boczne schody. Od strony północnej bliźniacze schody zostały zastąpione pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych. Całość tarasów i schodów wyłożona została płytami kamiennymi (granitowymi).  

Konstrukcję tarasów oraz schodów stanowi żelbetowy układ płytowo-żebrowy, oparty na czterech 

rzędach słupów rozmieszczonych promieniście wokół budynku Sali Kongresowej. Konstrukcja dolnej części 

schodów i tarasów jest oddylatowana od części górnej na całej długości łuku tarasu dolnego. Konstrukcja 

dolnej części schodów oraz dolnego tarasu oparta jest na dwóch rzędach słupów w rozstawach od 2,93m 

do 4,40m. Konstrukcja górnej części schodów oraz górnego tarasu oparta jest również na dwóch rzędach 

słupów w rozstawach od 3,40m do 4,23m. Każde żebro części górnej konstrukcji oparte jest na dwóch 

słupach i wspornikowo wysunięte w kierunku ścian budynku Sali, co pozwoliło odsunąć bliższy rząd słupów 

od budynku na odległość 2,60m, licząc w osiach. Wg projektu archiwalnego [1.4] wymiary słupów wynoszą 

35x35cm. Całość posadowiona jest na gruncie za pośrednictwem stóp żelbetowych. Jedynie od strony 

zachodniej, pod częścią wyższego tarasu, znajduje się pomieszczenie techniczne, ograniczone ścianą 

oporową, wzmocnioną rozmieszczonymi promieniście na zewnątrz przyporami. Strop tego pomieszczenia 

stanowi płyta żelbetowa oparta na wspornikowych podciągach o zmiennej geometrii, zakończonych belką 

obwodową. Podciągi znajdują się w osiach przypór i stanowią ich przedłużenie. Całość konstrukcyjnie 

oddzielona jest od budynku Sali Kongresowej dylatacją, przebiegającą po linii zewnętrznej ściany budynku. 

Konstrukcja schodów i tarasów, w części górnej jak i dolnej, podzielona jest dylatacjami na 3 części.  

Wiek konstrukcji wynosi 61 lat (budynek PKiN oddany do użytkowania w 1955 roku). Konstrukcja 

schodów zewnętrznych przez cały okres jest użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Powierzchnia konstrukcji schodów w rzucie wynosi około 1685m². 
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5. POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – STAN PROJEKTOWANY 

Od strony południowej Sali Kongresowej projektuje się pochylnię dla osób niepełnosprawnych. 

Pochylnia łączy wyższy poziom tarasu z poziomem niższym. Pochylnia podzielona jest na cztery odcinki 

(biegi), rozdzielone trzema spocznikami. Spadki na wszystkich biegach wynoszą 6%.  

Konstrukcyjnie pochylnia składa się z dwóch części. Część „A”, obejmująca dwa wyższe biegi 

pochylni oraz najwyższy spocznik, połączona jest z konstrukcją istniejącą schodów i tarasów. Płytę nowej 

konstrukcji oparto na istniejących słupach żelbetowych oraz połączono z istniejącą płytą tarasu, poprzez 

uciąglenie zbrojenia. Część „B”, obejmująca dwa niższe biegi pochylni oraz dwa niższe spoczniki, jest 

oddylatowana od istniejącej konstrukcji schodów i tarasów oraz od części „A”. Jest konstrukcją samonośną, 

posadowioną na gruncie za pośrednictwem płyty fundamentowej.  Poziom posadowienia min. 1m pod 

powierzchnią terenu. 

 

6. ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE PROJEKTU 

W zakresie robót remontowych i budowlanych przewiduje się: 

• Demontaż płyt kamiennych (granitowych) ze schodów i tarasów (oraz z podcieni Sali Kongresowej) 

– płyty należy oznaczyć tak, aby po oczyszczeniu i naprawie mogły zostać ułożone w tych samych 

miejscach. 

• Demontaż pozostałych elementów kamiennych, przewidzianych do oczyszczenia i naprawy – 

podstawy kolumn (do wysokości 1m) oraz cokoły na styku ścian i podestów schodowych przy 

elewacjach Sali Kongresowej. 

• Usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych ze schodów i tarasów, aż do całkowitego 

odsłonięcia konstrukcji żelbetowej, wraz z oczyszczeniem szczelin dylatacyjnych. 

• Rozbiórka części konstrukcji tarasu oraz schodów bocznych od strony południowej, w miejscu 

przewidzianej nowej pochylni dla osob niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres wyburzeń 

pokazano na rysunkach. 

• Usunięcie starych deskowań drewnianych z przestrzeni pod płytami schodów i tarasów. 

• Oczyszczenie powierzchni żelbetowych (wierzch oraz  spód) za pomocą myjki ciśnieniowej oraz 

młotkowania. 

• Naprawę i reprofilację uszkodzonych elementów konstrukcyjnych żelbetowych schodów i tarasów. 

• Wykonanie konstrukcji nowej pochylni dla osob niepełnosprawnych, z przesunieciem kolidujących 

instalacji podziemnych. 
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• Wykonanie nowych warstw, w tym izolacyjnych, konstrukcji schodów, tarasów oraz pochylni wraz z 

wykonaniem / odtworzeniem dylatacji. 

• Ułożenie oczyszczonych i naprawionych płyt kamiennych w tych samych miejscach, z których 

zostały zdemontowane. Na istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych należy zamienić 

występujące wykończenie z kostki granitowej na nowe płyty kamienne, kształtem i wielkością 

dopasowane do reszty schodów / tarasów. W miejscu nowej pochylni należy ułożyć nowe płyty 

kamienne, kształtem i wielkością dopasowane do reszty schodów / tarasów.  

 

7. PROGRAM NAPRAWCZY – PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – 

MATERIAŁOWE 

a) Wierzchnią powierzchnię konstrukcji umyć myjką ciśnieniową pod ciśnieniem minimum 150bar 

(przy wydajności wody minimum 11 l/min) w celu usunięcia pozostałości starych warstw. Łączna 

powierzchnia elementów żelbetowych do umycia wynosi około 2015m2. 

b) Spodnią i wierzchnią powierzchnię konstrukcji oczyścić z warstw zwietrzałego i skorodowanego 

betonu metodą młotkowania lub metodą hydrodynamicznego czyszczenia. Należy odkuć 

zarysowane i obluźnione części betonu oraz te, pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, rozkuć 

raki. W tym przypadku należy odkuć wszystkie pręty w strefie skarbonizowanego betonu. Łączna 

powierzchnia do oczyszczenia wynosi około 3885m2. 

c) W trakcie prowadzenia prac naprawczych spodu płyt żelbetowych schodów i tarasów należy 

dokonać oceny stanu technicznego słupów, belek oraz zewnętrznej powierzchni ścian 

pomieszczenia technicznego wraz z przyporami (stopnia ich korozji i uszkodzeń). W przypadku 

stwierdzenia występowania korozji lub uszkodzeń w/w elementów konstrukcji schodów i tarasów 

oraz ścian zewnętrznych pomieszczenia technicznego, należy przeprowadzić ich naprawę, 

w stopniu właściwym do poziomu stwierdzonych uszkodzeń. 

d) Oczyścić widoczne skorodowane pręty zbrojeniowe poprzez piaskowanie lub hydropiaskowanie, 

do metalicznej czystości (SA 2½). Szacowana powiechrznia prętów do oczyszczenia wynosi około 

39m2. 

e) Wykonać naprawę uszkodzonych elementów żelbetowych (płyt, belek wspornikowych, ścian, 

słupów) polegająca na uzupełnieniu ubytków betonu w zdegradowanej otulinie, z wykorzystaniem 

systemu naprawczego np. Betofix RM firmy Remmers. Naprawa dotyczy wierzchu i spodu płyt 

żelbetowych schodów i tarasów oraz stropu, belek wspornikowych i wszystkich ścian 

pomieszczenia technicznego. Przyjęto wg [1.6] korozję na około 40% powierzchni spodu płyt, 
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słupów i belek stropowych oraz 25% powierzchni wierzchu płyt tarasowych i schodowych. Łączna 

powierzchnia naprawianych elementów wynosi około 1252m2.  

• Odsłonięte powierzchnie stali należy zabezpieczyć przed korozją poprzez naniesienie pędzlem 

warstwy mineralnej powłoki antykorozyjnej (np. zaprawa Betofix RM wymieszana z płynem 

RostschutzM wg wytycznych producenta systemu firmy Remmers). 

• Naniesienie warstwy mineralnej zaprawy naprawczej np. Betofix RM firmy Remmers 

o wymaganej grubości. 

Podczas prowadzenia prac remontowych powinny być prowadzone następujące kontrole: 

- stopnia oczyszczenia betonu - pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą „pull-off, 

- stopnia oczyszczenia prętów zbrojeniowych, 

- wilgotności i temperatury materiału i podłoża, 

- kolejności i grubości nakładanych warstw, 

f) Luźny, zawilgocony i odspojony tynk ze ścian oraz sufitu pomieszczenia technicznego należy 

usunąć, zastępując go nowym. W miejscach korozji biologicznej należy skuć tynk, zaimpregnować 

mur środkiem przeciwgrzybicznym np. BFA firmy Remmers, a następnie wykonać nowy tynk 

cementowo-wapienny. Przyjęto wg [1.6] korozję na około 45% powierzchni spodu płyty i belek 

stropowych oraz 50% powierzchni ścian wewnątrz pomieszczenia. Łączna powierzchnia tynku do 

skucia wynosi około 305m2. 

g) Wykonać naprawę zarysowanej ściany murowanej w pomieszczeniu technicznym – wzmocnienia 

zarysowanej ściany można wykonać poprzez zastosowanie wklejanych prętów np. HeliBar Ø8, 

oraz iniekcję rys pod ciśnieniem, mineralnym materiałem iniekcyjnym np. Centricrete MV. Łączna 

ilość prętów do wklejenia obustronnego wynosi 40mb, długość rysy do iniekcji dla ściany gr. około 

60cm wynosi około 4,60mb. Opis technologii wykonania prac: 

• Wyciąć w murze (w spoinie poziomej) szczeliny głębokości 4cm (plus grubość tynku) 

o długości min. 50cm poza szczelinę, pionowy rozstaw co 3-5 warstw cegły. W przypadku 

pęknięcia w odległości mniejszej niż 50cm. od naroża budynku lub krawędzi otworu pręt 

powinien zostać zagięty w kształcie haka i zamocowany w ścianie – wykonać otwór głębokości 

15cm. 

• Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

• Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę np. Helibond o grubości ok. 15mm. Wepchnąć pręt 

np. Helibar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następnie warstwę 

zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15mm. W celu późniejszego uzupełnienia spoiny 

zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. 
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• Wyrównać powierzchnię spoiny. 

• Wwilżać spoinę co pewien czas. 

• Uzupełnić wypełnienie szczeliny zaprawą cementowo - wapienną. 

• Po związaniu zaprawy wokół osadzonych prętów np. Helibar, rysę należy zainiektować 

materiałem mineralnym, np. Centicrete MV. Technologia iniekcji wg wytycznych producenta 

wybranego systemu. 

 

h) Wykonać naprawę poziomego pęknięcia belki wspornikowej w pomieszczeniu technicznym – 

wzmocnienia pękniętej belki należy wykonać przez osadzenie ceowników walcowanych C80 

na wierzchu płyty i na spodzie belki oraz ściągnięcie ich prętami Ø20 po obu stronach belki, 

a następnie zainiektowaniu pod ciśnieniem pęknięcia mineralnym materiałem iniekcyjnym 

np. Centricrete FB. 

• Powierzchnię belki oraz skorodowane zbrojenie należy oczyścić, zbrojenie zabezpieczyć 

antykorozyjnie, belkę reprofilować z wyjątkiem obszaru w obrębie pęknięcia, który należy 

pozostawić bez reprofilacji wg opisu w pkt.e).  

• Wykonać otwory w płycie żelbetowej na pręty Ø20, tak aby montowane pręty ściągów znalazły 

się jak najbliżej płaszczyzny bocznej belki. 
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• Nawiercić otwory w ceownikach C80 pod pręty Ø20, we właściwym rozstawie, pomierzonym 

z natury. 

• Pręty Ø20 ściągów przełożyć przez otwory w płycie, a następnie skręcić z C80 na dole 

i na górze belki. Każda z nakrętek prętów Ø20 powinna być dokręcona momentem M=100Nm 

i zakontrowana kontrnakrętkami. Długości poszczególnych prętów ściągów dopasować 

w naturze do wysokości belki wspornikowej w miejscu montażu. Ceowniki C80 montować 

na zreprofilowanej, gładkiej powierzchni stropu tarasu. 

• Ceowniki oraz osadzane pręty Ø20 należy zabezpieczyć antykorozyjnie przed ich montażem. 

Elementy należy odtłuścić i dokładnie oczyścić z pyłu i kurzu. Do odłuszczenia powierzchni 

wykorzystać np. wodny roztwór preparatu EKOSOLWENT prod. MALEXIM. Środek 

odtłuszczający należy zmyć z podłoża wodą, a następnie całą powierzchnię dokładnie 

osuszyć. Malowanie elementów należy wykonać farbą antykorozyjną np. gruntoemalią 

CYNKAL prod. MALEXIM w kolorze półmat czarnym. Farba ta jest przeznaczona 

do bezpośredniego malowania powierzchni metalowych i nie wymaga stosowania podkładu. 

Powłoka zabezpieczająca powinna mieć dobrą przyczepność, elastyczność, odporność 

na uderzenia oraz dużą odporność na działanie promieniowania UV i wodę. Farbę należy 

nanieść w min. 2-ch warstwach. Wymagana grubość suchej powłoki powinna wynosić 

co najmniej 150 µm. 

• Po skręceniu prętów pęknięcie w belce należy zainiektować materiałem mineralnym, 

np. Centicrete FB. Technologia iniekcji wg wytycznych producenta wybranego systemu. 

• Po związaniu iniektu należy uzupełnić reprofilację belki w obrębie pęknięcia, wg pkt. e). 

i) Odtworzyć płyty żelbetowe w miejscu wykonania otworów rewizyjnych, grubość płyty zgodna 

z grubością istniejącą, zbrojenie dołem z prętów #8/15x15cm. W celu osadzenia nowego zbrojenia 

należy nawiercić boczne powierzchnie płyty w miejscach otworów w rozstawie co 15cm, głębokości 

około 10cm. Zaszalować spód płyty, a następnie w przygotowane i właściwie wyczyszczone otwory 

wkleić pręty zbrojeniowe #8, za pomocą żywicy iniekcyjnej np. HILTI HIT-HY 200-A. Po związaniu 

żywicy, należy przesmarować krawędzie płyty istniejącej środkiem gruntującym szczepnym 

do betonu i następnie zabetonować otwory przy użyciu mieszanki betonowej klasy B30. 

j) Odtworzyć warstwy izolacyjne na wierzchu płyty żelbetowej nad pomieszczeniem technicznym wg 

architektury. 

k) Wypełnić i uszczelnić szczeliny dylatacyjne wg architektury. 

l) Wykonać nową izolację przeciwwodną na całej remontowanej powierzchni konstrukcji schodów 

i tarasów (na wierzchu płyty) wg architektury. 
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m) Ułożyć oczyszczone i naprawione płyty kamienne (w tym odtworzenie stopni schodowych), w tych 

samych miejscach, z których zostały zdemontowane, wg architektury. 

n) Zamontować oczyszczone i naprawione okładziny kamienne podstawy kolumn (do wysokości 1m) 

oraz cokoły na styku ścian i podestów schodowych przy elewacjach Sali Kongresowej, wg 

architektury. 

o) Istniejące stalowe balustrady pochylni dla niepełnosprawnych od strony północnej należy wymienić 

na nowe, wg architektury. 

 

8. KOLEJNOŚĆ ROBÓT PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

a) Istniejące słupy podwyższyć do wymaganego poziomu: 

• W istniejące słupy żelbetowe wkleić pręty kontaktowe 8#12 L = 70cm, rozmieszczone wg 

szczegółowych rysunków. Pręty wkleić na głębokość 20cm, za pomocą żywicy iniekcyjnej np. 

HILTI HIT-HY 200-A. 

• Do przygotowanych prętów kontaktowych zamontować pręty zbrojeniowe słupów 8#12 oraz 

strzemiona #8/10, rozmieszczone wg szczegółowych rysunków. Długość prętów podłużnych 

przedłużanych słupów dopasować na budowie.  

• Słup zaszalować i zabetonować do wymaganej rzędnej spodu projektowanych belek.  

b) Wykonać fundament pod ścianę „7”, na 10cm warstwie betonu podkładowego. Ława 

fundamentowa wysokości 30cm, szerokości 40cm, zbrojona podłużnie dołem i górą 4#12, 

poprzecznie #8/15. Z ławy należy wypuścić pręty kontaktowe pod zbrojenie ściany (w czasie 

prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje wodne i kanalizacyjne, 

przebiegające w rejonie posadowienia ściany, a w przypadku kolizji instalacji z nową konstrukcją 

należy wykonać w konstrukcji odpowiednie przepusty). 

c) Wykonać ścianę „7”. Ściana grubości 15cm, zbrojona w dwóch warstwach pionowo prętami #8/15, 

poziomo #8/20. 

d) Wykonać płytę i belki pochylni części „B”: 

• W istniejącą płytę, w miejscu łączenia z nową konstrukcją, wkleić dodatkowe pręty kontaktowe 

#12/20 L=70cm w połowie grubości płyty, na głębokość 20cm za pomocą żywicy iniekcyjnej 

np. HILTI HIT-HY 200-A.  

• Zbrojenie belek B1 – B3 – 3#16 dołem i górą, strzemiona #8/20/10.  
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• Zbrojenie płyty pochylni – górą i dołem pręty #8/15x15 + dozbrojenie górą #8/15 

w zaznaczonych polach płyty. Zbrojenie łączyć na zakład ze zbrojeniem pozostawionym 

po wyburzeniu istniejącej płyty. 

• Zbrojenie bortnic pochylni (BO1 – BO4) górą i dołem 2 lub 3 #12, strzemiona #8/15. 

W bortnicach BO3 i BO4, razem ze zbrojeniem, osadzić tuleje dylatacyjne zapobiegające 

klawiszowaniu, wg detali. 

e) Wykonać płytę fundamentową pochylni części „A”, na 10cm warstwie betonu podkładowego. 

Poziom posadowienia min. 1m poniżej poziomu terenu. Płyta fundamentowa grubości 30cm, 

zbrojona górą i dołem siatką #12/20x20 (w czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną 

uwagę na instalacje wodne i kanalizacyjne, przebiegające w rejonie posadowienia pochylni, 

a w przypadku kolizji instalacji z nową konstrukcją należy wykonać w konstrukcji odpowiednie 

przepusty). 

f) Wykonać ściany „1”÷„6”. Ściany grubości 15cm, zbrojone w dwóch warstwach pionowo prętami 

#8/15, poziomo #8/20. Wzdłuż ścian, 22cm od wierzchu, pozostawić gniazdo, głębokości 2cm, 

na późniejsze zamocowanie płyty pochylni. W ścianach w miejscu dylatacji osadzić tuleje 

dylatacyjne zapobiegające klawiszowaniu ścian, wg detali. 

g) Przestrzeń na płycie fundamentowej, międz ścianami „1”÷„6”, wypełnić pospółką zagęszczaną 

warstwami grubości max. 30cm, do Is ≥ 0,97. Poziom wypełnienia 10cm poniżej gniazda 

znajdującego się w ścianach. 

h) Wykonać płytę pochylni, grubości 10cm, zbrojoną w jednej warstwie prętami #8/15x20, na 10cm 

warstwie betonu podkładowego 

• W wykonanych ścianach, w miejscach gniazd, nawiercić otwory pod zbrojenie płyty, głębokości 

5cm, w rozstawie co 15cm. 

• Wykonać warstwę betonu podkładowego gr.10cm. 

• W przygotowane i właściwie wyczyszczone otwory wkleić pręty zbrojeniowe poprzeczne, 

za pomocą żywicy iniekcyjnej np. HILTI HIT-HY 200-A, a następnie ułożyć pręty podłużne.  

• Płytę zabetonować. 

i) Wszystkie elementy podziemne pochylni należy zaizolować przeciwwilgociowo przy pomocy 

np. 2 warstw Abizolu P. 

j) Na wykonanych płytach pochylni oraz odtworzonego tarasu wykonać izolacje przeciwwodne wg 

architektury. 

k) Ułożyć warstwy wykończenia nowej pochylni wg architektury. 
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9. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

Elementy żelbetowe nowej pochylni zaprojektowano z betonu B30 (C25/30). Parametry betonu 

konstrukcyjnego powinny odpowiadać wymaganiom PN. 

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN typu B500SP oraz A-0 typu St0S-b. 

Otuliny: 

• fundamenty – 4,0cm, 

• ściany pochylni 

o  od wewnątrz 2,0cm, 

o od zewnątrz 3,0cm, 

• płyta pochylni i tarasu w części A 

o spód 2,0cm,  

o wierzch 4,0cm, 

• płyta pochylni w części B – spód 4,0cm. 

 

10. JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANIA 

10.1. Konstrukcje żelbetowe 

Jakość materiałów i wykonania 

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości, 

atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiały budowlane w Polsce. 

Tolerancje 

Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.  

Zbrojenie 

Zbrojenie przed ułożeniem należy oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń 

utrudniających przyczepność do betonu. 

Zbrojenie musi być ułożone dokładnie, mocowane elementami i dystansami metalowymi. Należy osadzić i 

ustabilizować odpowiednie śruby fundamentowe. 

Beton 

W projekcie przewidziano beton klasY B30 (C25/30). Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą 

konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. 
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Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy 

powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była 

zagęszczana w warstwach max. 30cm. 

Przed wznowieniem betonowania powierzchnia starego betonu powinna być nacięta lub nadkuta w celu 

usunięcia szkliwa i odsłonięcia kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym. 

Należy przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Przy betonowaniu 

w temp. poniżej 5°C materiały muszą być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu 

wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itd. 

„Wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować. 

 

10.2. Konstrukcje stalowe 

Jakość materiałów i wykonania 

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały użyte podczas robót muszą mieć atesty stosownych 

polskich jednostek atestacyjnych i być najwyższej jakości.  

Klasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200:2002. Wszystkie prace muszą być prowadzone z należytą 

starannością, zgodnie z wiedzą budowlaną, PN-B-06200:2002- „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” (tom I – Budownictwo ogólne i tom II – Konstrukcje stalowe). 

Konstrukcja spawana w klasie 1 (pierwszej) wg PN-87/M-69008. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

Połączenia śrubowe 

Połączenia śrubowe należy realizować przy użyciu śrub kl. 5.6(4). Wszystkie połączenia wykonać 

z kontrnakrętkami, podkładki należy umieszczać pod łbem i pod nakrętką śruby. 

Połączenia spawane 

Elementy konstrukcji stalowej są spawane przy pomocy drutów rdzeniowych, elektrod EA1.46 (stal St3S), 

ewentualnie na montażu ER1.46 (stal St3S). Elementy muszą być odpowiednio przygotowane 

(oczyszczone i odtłuszczone) przed spawaniem. Kolejność spawania należy planować tak, aby nie 

dopuszczać do termicznych odkształceń elementów.  

Tolerancje 

Odchyłki nie mogą być większe niż podane w PN-B-06200:2002 oraz powinny umożliwiać prawidłowy 

montaż elementów konstrukcji. 

Montaż konstrukcji 
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Montaż konstrukcji może być prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montażu. Prace muszą 

być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z wymaganiami PN-B-06200:2002. 

 

11. UWAGI OGÓLNE 

  Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się 

materiałów graficznych i opisowych. Dane powierzchniowe zostały podane szacunkowo, szczególnie w 

odniesieniu do powierzchni napraw elementów konstrukcyjnych. W razie wystąpienia wątpliwości 

dotyczących zgodności oznaczeń na rysunkach z danymi zawartymi w części opisowej o rozstrzygnięcie 

należy zwracać się do projektantów. Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne 

i posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i 

odbiór poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać 

zgodnie z odpowiednimi normami i standardami warunków wykonania, transportu i montażu, jakimi 

posługuje się producent danego wyrobu. Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem i 

montażem elementów jest zobowiązany do sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania 

odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy 

zgłaszać projektantowi. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji 

próbek wszystkich materiałów wykończeniowych przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych 

rozwiązań technicznych i rnateriałowych, inne od ujętych w projekcie, muszą zostać opisane przez 

wykonawcę (ew. należy wykonać odpowiednie rysunki warsztatowe) oraz zaakceptowane przez inwestora i 

projektanta. Autor projektu nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w 

trakcie opracowywania projektu. W przypadku wątpliwości czy niejasności dotyczących projektu należy 

zwrócić się o ich wyjaśnienie i dodatkowe informacje do autora niniejszego opracowania. 
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III. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

 

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

OBCIĄŻENIE PIONOWE NA 1m2 PŁYTY

OBCIĄŻENIE 
CHARAKTERYST. 

[kN/m2]
g f 

OBCIĄŻENIE 
OBLICZENIOWE [kN/ 

m2]

* Obciążenie stałe zewnętrzne

 - Płyty granitowe 5cm 1,40 1,2 1,68

 - Piasek stabilizowany 5cm 1,05 1,3 1,37

 - Izolacja przeciwwodna KMB 0,10 1,3 0,13

OBC. STAŁE bez płyty: 2,55 1,245 3,18

* Ciężar własny płyty żelbetowej 15cm 3,75 1,1 4,13

OBC. STAŁE RAZEM: 6,30 1,159 7,30

* Obciążenie zmienne i użytkowe

 - Obciążenie użytkowe- wg tab.1, pkt B.3  PN-82/ B-02003: 4,00 1,3 5,20

OBC. ZMIENNE RAZEM: 4,00 1,300 5,20

OBC. STAŁE I ZMIENNE RAZEM: 10,30 1,214 12,50

POZ. 1.1          Pochylnia - część A

 

 

OBCIĄŻENIE PIONOWE NA 1m2 PŁYTY

OBCIĄŻENIE 
CHARAKTERYST. 

[kN/m2]
g f 

OBCIĄŻENIE 
OBLICZENIOWE [kN/ 

m2]

* Obciążenie stałe zewnętrzne

 - Płyty granitowe 10cm 2,80 1,2 3,36

 - Piasek stabilizowany 7cm 1,47 1,3 1,91

 - Izolacja przeciwwodna KMB 0,10 1,3 0,13

OBC. STAŁE bez płyty: 4,37 1,236 5,40

* Ciężar własny płyty żelbetowej 15cm 3,75 1,1 4,13

OBC. STAŁE RAZEM: 8,12 1,173 9,53

* Obciążenie zmienne i użytkowe

 - Obciążenie użytkowe- wg tab.1, pkt B.3  PN-82/ B-02003: 4,00 1,3 5,20

OBC. ZMIENNE RAZEM: 4,00 1,300 5,20

OBC. STAŁE I ZMIENNE RAZEM: 12,12 1,215 14,73

POZ. 1.2          Taras - część A - warstwy odtwarzane
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OBCIĄŻENIE PIONOWE NA 1m2 PŁYTY

OBCIĄŻENIE 
CHARAKTERYST. 

[kN/m2]
g f 

OBCIĄŻENIE 
OBLICZENIOWE [kN/ 

m2]

* Obciążenie stałe zewnętrzne

 - Płyty granitowe 5cm 1,40 1,2 1,68

 - Piasek stabilizowany 5cm 1,05 1,3 1,37

 - Izolacja przeciwwodna KMB 0,10 1,3 0,13

OBC. STAŁE bez płyty: 2,55 1,245 3,18

* Ciężar własny płyty żelbetowej 10cm 2,50 1,1 2,75

OBC. STAŁE RAZEM: 5,05 1,173 5,93

* Obciążenie zmienne i użytkowe

 - Obciążenie użytkowe- wg tab.1, pkt B.3  PN-82/ B-02003: 4,00 1,3 5,20

OBC. ZMIENNE RAZEM: 4,00 1,300 5,20

OBC. STAŁE I ZMIENNE RAZEM: 9,05 1,229 11,13

POZ. 1.3          Pochylnia - część B

 

2. NOŚNOŚĆ PŁYTY TARASU I POCHYLNI CZĘŚCI A 

2.1. Model konstrukcji i obciążenie 
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                                                                                                                                                Projekt budowlany konstrukcyjny remontu schodów wejściowych  
                                                                                                                                                do Sali Kongresowej budynku PKiN przy Placu Defilad 1 w Warszawie 

 28

 

2.2. Obliczenia sił wewnętrznych i wymiarowanie 

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu numerycznego „ABC Płyta”. 
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3. WYMIAROWANIE PRZYKŁADOWYCH BELEK ŻELBETOWYCH PŁYTY TARASU I POCHYLNI – 

BELKA B3 

3.1. Zbrojenie podłużna 

Założenia: 
• Beton klasy B30, αcc = 1,00 
• Stal klasy A-IIIN f yk = 490,0 (MPa)   
• Przekrój zbrojony prętami #16 
• Projektowanie na dopuszczalną szerokość rozwarcia rys adop = 0,30 mm  
• Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002 
 
Przekrój: 

 
 
b = 35,0 (cm) 
h = 45,0 (cm) 
d1 = 5,0 (cm) 
d2 = 6,5 (cm) 
  
Obciążenia: 
Moment obliczeniowy M  = 41,00  (kN*m)  
Moment charakterystyczny, długotrwały Md  = 41,00  (kN*m) 
Moment charakterystyczny, krótkotrwały Mk = 0,00  (kN*m)   
 
Wyniki: 
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia: 
 
 As1 = 4,4 (cm2) As2 = 0,0 (cm2)  
 3 #16 = 6,0 (cm2) 0 #16 = 0,0 (cm2) 
Stopień zbrojenia: µ = 0,32 (%)   
Minimalny stopień zbrojenia: µ a, min = 0,17 (%)   
  
Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadłych: 
Moment rysujący Mcr = 30,30 (kN*m)  
Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej wk = 0,30 (mm)   
 
Wyniki szczegółowe dla SGN: My = 41,00 (kN*m) 
Położenie osi obojętnej: y = 4,0 (cm) 
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Ramię sił wewnętrznych:  z = 38,4 (cm) 
Względna wysokość strefy ściskanej: ξ = 0,10 
Graniczna wysokość strefy ściskanej: ξgr = 0,63 
Naprężenia w betonie ściskanym: σc = 16,7 (MPa)  
Naprężenia w stali zbrojeniowej:  
 rozciągające: σs =  420,0 (MPa)  

3.2. Zbrojenie poprzeczne 

Założenia: 
• Beton klasy B30, αcc = 1,00 
• Zbrojenie podłużne i pręty odgięte: stal klasy A-IIIN   #16   
• Zbrojenie poprzeczne: stal klasy A-IIIN, strzemiona 2-ramienne #8   
• Rozpiętość obliczeniowa belki   l0  = 6,0 (m) 
• Projektowanie na dopuszczalną szerokość rozwarcia rys ukośnych adop = 0,30 mm  
• Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002  
• Cotangens kąta nachylenia krzyżulców betonowych w modelu kratownicowym ctgT = 1,00  
 
Przekrój: 
 

 
 
b = 35,0 (cm) 
h = 45,0 (cm) 
d = 6,5 (cm) 
 
Charakterystyki skręcania: 
 Równoważna grubość ścianki t  = 13,0 (cm) 
 Pole powierzchni Ak = 704,0 (cm2) 
 Długość linii środkowej uk  = 108,0 (cm)  
 
Obciążenie belki: 
Siła poprzeczna VSd  = 78,00 (kN) 
Siła poprzeczna od obc. charakt. Vc  = 78,00 (kN) 
Moment skręcający TSd = 6,00 (kN*m) 
 
Wyniki: 
Dla ścinania: 
 Nośność przekroju niezbrojonego VRd1 = 94,52 (kN) 
 Nośność z uwagi na beton VRd2 = 545,74 (kN) 
 Nośność z uwagi na zbrojenie VRd3 = 78,84 (kN) 
Dla skręcania:  
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 Nośność z uwagi na beton TRd1 = 82,37 (kN*m) 
 Nośność z uwagi na zbrojenie TRd2 = 6,00 (kN*m) 
 Dodatkowe zbrojenie podłużne Asl = 1,1 (cm2) 
 
Warunek nośności dla jednocześnie działającego momentu skręcającego i siły poprzecznej:   
 ( TSd / TRd1 )**2 + ( VSd / VRd2 )**2 = 0,03 ≤ 1,0  
 
Pole przekroju zbr. rozciąganego  ASL = 6,0 (cm2) 
Strzemiona 2-ramienne # 8: 
 Rozstaw strzemion:  s = 13,5 (cm) 
Normowy rozstaw maksymalny  smax = 28,9 (cm)  
Rozstaw z warunku min. gęstości s  = 35,2 (cm)   
 
Zarysowanie:  
 Szerokość rozwarcia rys ukośnych wk = 0,11 (mm) 
 

4. SPRAWDZENIE NAPRĘŻEŃ W PODŁOŻU POD ISTNIEJĄCĄ STOPĄ FUNDAMENTOWĄ -  

MAKSYMALNA REAKCJA NA FUNDAMENT 

Założenia: 
OPCJE: 

• Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264 (2002) 
    gruntowej:  PN-81/B-03020 

• Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B 
 współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu 

• Wymiarowanie fundamentu na: 
Nośność 
Osiadanie 

- Sdop = 7,00 (cm) 
- czas realizacji budynku:  tb > 12 miesięcy 
- współczynnik odprężenia:   = 1,00 

Obrót 
Poślizg 
Przebicie / ścinanie 

• Graniczne położenie wypadkowej obciążeń: 
 - długotrwałych  w rdzeniu I 
 - całkowitych  w rdzeniu II 
 
 
 
 
 
  
Geometria 
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A = 1,20 (m)  a = 0,70 (m) 
B = 1,20 (m)  b = 0,70 (m) 
h = 0,50 (m)   
h1 = 0,50 (m) 
ex = 0,00 (m) 
ey = 0,00 (m) objętość betonu fundamentu: V = 0,965 (m3) 
   
poziom posadowienia:  D  = 3,0 (m) 
minimalny poziom posadowienia: Dmin  = 3,0 (m) (przyjęto na podstawie pomiaru z 
odkrywek wg [1.6]) 

 
Obciążenia 
 
OBLICZENIOWE (reakcja wg pkt. 2 obliczeń oraz ciężar własny słupa) 

 
Lp.  Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc 
   [kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN] 
 
1  L1 225,00 6,50 3,00 0,00 0,00 1,00 
 
współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20 

 
Wyniki obliczeniowe 
 
WARUNEK NOŚNOŚCI 

• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne 
• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 

 N=225,00kN  Mx=6,50kN*m   My=3,00kN*m 
• Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 71,19 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 296,19kN   Mx = 6,50kN*m   My = 3,00kN*m 
• Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 1,18 (m) B_ = 1,16 (m) 
• Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia: 

  
 NB = 15,25  iB = 1,00 
 NC = 43,51  iC = 1,00 
 ND = 30,74  iD = 1,00 
 

• Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 5178,71 (kN) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 14,16 
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OSIADANIE 
• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne 
• Kombinacja wymiarująca: L1 

 N=187,50kN  Mx=5,42kN*m   My=2,50kN*m 
• Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 64,72 (kN) 
• Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 175 (kPa) 
• Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,8 (m) 
• Naprężenie na poziomie z:  

 - dodatkowe: σzd = 25 (kPa) 
 - wywołane ciężarem gruntu: σzγ = 84 (kPa) 

• Osiadanie: 
 - pierwotne:  s' = 0,07 (cm) 
 - wtórne:  s'' = 0,03 (cm) 
 - CAŁKOWITE: S = 0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) 
 

Maksymalne naprężenia w gruncie pod fundamentem nie przekraczają 240 kPa.  

Obciążenia od projektowanej pochylni na fundamenty istniejące są zbliżone do dotychczasowych. Biorąc 

po uwagę wiek konstrukcji wynoszący ponad 60 lat, konsolidację podłoża gruntowego pod podstawą 

fundamentów, oraz jej dotychczasową, bezawaryjną pracę (brak widocznych oznak nierównomiernego 

osiadania fundamentów tarasów i schodów), można przyjąć, że nośność istniejących fundamentów jest 

wystarczająca do posadowienia na nich projektowanej pochylni.  
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