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1. RODZAJ, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rodzaj i zakres opracowania 

1.1.1. Rodzaj opracowania 

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi zlokalizowanego w Lublinie przy ul. 
Watykańskiej 6, przeprowadzona na potrzeby prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, remontu 
logii balkonowych z projektem wzmocnień ścian osłonowych. 

1.1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej w skład, której wchodzą: 

• Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wraz z analizą dokumentacji archiwalnej 
oraz dokumentacji systemu wielkopłytowego, 

• Inwentaryzacja fotograficzna oraz inwentaryzacja uszkodzeń elewacji. 

• Kompleksowa ocena stanu technicznego budynku,  

• Projekt wzmocnień ścian osłonowych. 

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania 

1.2.1. Materiały podstawowe 

• Niekompletna dokumentacja konstrukcji budynku nr 6 opracowana w 1987r przez Spółdzielnie Projektowania i 
Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" Lublin, inż. Janusza Wiesław 

• Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych z dyli z betonu komórkowego zastosowanych 
w systemie W-70. Materiały Budowlane, nr 9/2012 

• Problemy eksploatacyjne mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną. XXVI Konferencja 
Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2013. 

• Katalog SYSTEMU ELEMENTÓW Z BETONU KOMÓRKOWEG – SEG. 

• Wizje lokalne oraz dokumentacja fotograficzna przeprowadzona przez zespół autorski. 

• Wyniki badań laboratoryjnych próbek pobranych na obiekcie. 
 
 

1.2.2. Akty prawne 

[1]   Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), 

[2]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 

[3]   USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

[4]   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 

1.2.3. Normy 

[5]   PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne, 

[6]   PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

[7]   PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

[8]   PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe, 

[9]   PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami, 

[10]   PB-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, 

[11]   PB-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, 

[12]   PB-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 

[13]   PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  Obciążenie wiatrem, 

[14]   PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,, 

[15]   PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, 

[16]   PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 

W ramach analiz nośności oraz odporności ogniowej wykorzystano również następujące EUROKODY:: 

[17]   PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji, 

[18]   PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania 
wyjątkowe, 
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[19]   PN-EN 1991-3:2006 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane przez pracę dźwigów i 
maszyn, 

[20]   PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania 
termiczne, 

[21]   PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji, 

[22]   PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania 
wyjątkowe, 

[23]   PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

[24]   PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi 
na warunki pożarowe , 

[25]   PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

[26]   PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji 
z uwagi na warunki pożarowe, 

[27]   PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające 
dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno, 

[28]   PN-EN 1993-1-4: 2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające 
dla konstrukcji ze stali nierdzewnych, 

[29]   PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów  

[30]   PN-EN 1994-1-2:2005 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-2: Reguły ogólne - 
Projektowanie na warunki pożarowe  

[31]   PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych  

[32]   PN-EN 1996-1-2:2005 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie 
konstrukcji na wypadek pożaru  

[33]   PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór 
materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych  

[34]   PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania 
niezbrojonych konstrukcji murowych  
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 

Opisu dokonano na podstawie oględzin, inwentaryzacji oraz dostępnej dokumentacji obiektu. 

Budynek o XII kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. Układ konstrukcyjny ścian – poprzeczny o szerokości 
traktów 3.0m, 3.6m, 4.8m, 6.0m. Trzy dolne kondygnacje przeznaczone są na część administracyjną oraz usługową, kondygnacje od 
czwartej do dwunastej stanowią część mieszkalną. Budynek posiada dobudowany podjazd dla niepełnosprawnych od strony zachodniej 
oraz wiatrołapy i komory zsypowe od strony wschodniej. Od części południowej znajduje się zewnętrzna stalowa klatka schodowa dla 
części administracyjno-usługowej. Od strony północnej przylega 2 kondygnacyjny budynek usługowy skomunikowany w poziomie 1 
piętra. 

2.1.1. Stropy 

Stropy z płyt wielokanałowych wg katalogu WBLŻ. Fragmenty stropów monolityczne z betonu B15 zbrojone stalą 34GS. 

2.1.2. Ściany części nadziemnej 

Ściany konstrukcyjne nośne i usztywniające wykonane z bloków wielokanałowych wg katalogu WBLŻ o grubości 24 oraz 48cm. 

Zgodnie z opisem archiwalnym ściany nośne zostały wzmocnione przez wypełnienie kanałów betonem zgodnie z poniższym 
schematem: 

• W poziomie 6 piętra – wypełniono betonem po 2 kanały skrajne w ścianach poprzecznych 

• W poziomie 5 i 4 piętra – wypełniono betonem co drugi kanał oraz kanały skrajne 

• W poziomie 3 i 2 pietra – wypełniono wszystkie kanały betonem 

• W poziomie 1 piętra – zazbrojono 4#12 wszystkie kanały i wypełniono betonem 

• W poziomie parteru – kanały w bloku skrajnym pod wspornikami zazbrojono 4#16, pozostałe kanały wg poziomu 1 
piętra  

Ściany osłonowe wykonane w systemie SEG grubości 30cm oraz murowane o grubości 37cm z bloczków belitowych. 

2.1.3. Ściany piwnic 

Ściany piwnic prefabrykowane z bloków wg katalogu WBLŻ. Ściany nośne z elementów żelbetowych pełnych grubości 20cm. 
Ściany zewnętrzne znajdujące się pod ścianami osłonowymi wykonane z bloków żebrowanych grubości 24cm. 

2.2. OCENA MAKROSKPOWA BUDYNKU 

Ocenie makroskopowej budynku poddano elementy konstrukcji wewnętrznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pionowe i 
poziome złącza prefabrykatów ściennych oraz stropowych. Od strony zewnętrznej skupiono się na ocenie stanu zachowania ścian 
osłonowych, uszkodzeniach w obrębie balkonów i wejść do budynków. 

2.2.1. Elementy wewnętrzne 

Główny problemem wewnątrz budynku są rysy lokalne pojawiające się w złączach płyt ściennych osłonowych z konstrukcja 
budynku oraz w samych płytach ściennych przechodzące przez całą szerokość ściany osłonowej. Miejscami są widoczne liczne ubytki 
tynku. Rysy występują na połączeniu ściany osłonowej ze stropem, z wewnętrzną ścianą nośną oraz w obrębie parapetów. Analizując 
system wykonania ścian osłonowych są ta najbardziej newralgiczne miejsca występujące na połączeniach dyli gazobetonowych. W  
jednym z mieszkań znajdujących się na ostatniej kondygnacji wraz z zarysowaniem ścian występuje problem widocznego zawilgocenia 
w obrębie rys. 

 W większości mieszkań występują również zarysowania między pierwszą, a druga płytą stropową oraz sporadycznie między 
kolejnymi płytami. Związane jest to z różnicą sztywności płyt opartych na dwóch oraz na trzech krawędziach, oraz prawdopodobnym 
brakiem wypełnienia styków międzypłytowych betonem. 

Pozostałe ściany nośne wewnętrzne oraz zewnętrzne zarówno klatek schodowych jak i lokali mieszkalnych w stanie dobrym. 
Miejscami widoczne pojedyncze rysy powierzchniowe. Styki pionowe oraz poziome węzłów przy elementach nośnych w stanie dobrym. 

W miejscach wpustów dachowych kanalizacji deszczowej widoczne zawilgocenia. 
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fot/rys 1 Zarysowanie połączenia ściany osłonowej ze 

stropem 

 
fot/rys 2 Zarysowanie w obrębie parapetu 

 

 
fot/rys 3 Zarysowanie w obrębie parapetu 

 
fot/rys 4 Pozioma rysa ściany osłonowej z widocznymi 

zaciekami 

 

 
fot/rys 5 Zarysowanie na styku płyt stropowych 

 
fot/rys 6 Rysa na styku ściany osłonowej z płytą stropową 

oraz pozioma rysa ściany osłonowej z widocznym zawilgoceniem 
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fot/rys 7 Nieszczelnosc wpustu dachowego 

 

 
fot/rys 8 Zarysowanie połączenia ściany osłonowej z 

wewnętrzną ścianą nośną 

 

 

 

2.2.2. Elementy zewnętrzne  

Uszkodzenia elementów zewnętrznych dotyczyły zarysowanych ścian osłonowych systemu SEG od 3 kondygnacji. Rysy 
występowały w około 40% ścian SEG. Ściany osłonowe w najgorszym stanie technicznym obejmują głównie ostatnie kondygnacje 
elewacji wschodniej, zachodniej oraz południowej. Zarysowania występują w elementach ściennych oraz na styku w połączeniu ze 
ścianami nośnymi scalonymi. Trwaleplastyczny materiał użyty w miejscach styku elementów został z wiekiem uszkodzony, widoczne są 
miejscowe ubytki materiału, aktualnie nie spełnia warunków szczelności. Czynnikiem negatywnie wpływającym na stan zachowania 
ścian osłonowych jest dodatkowo niestaranny montaż prefabrykatów, widoczne jest kilkucentymetrowe przesunięcie na długości 
elementu. 

Ściany scalone w 90% są w dobrym stanie, ich uszkodzenia polegają na odspojeniach warstwy tynku. Miejscami widoczne są 
uszkodzenia tynków oraz zawilgocenia głównie w obrębie wejścia klatek schodowych. 

Płyty loggii balkonowych z licznymi ubytkami betonu między prefabrykatami stropowymi, w kilku miejscach widoczne 
skorodowane zbrojenie prefabrykatów. Odwodnienie balkonów powoduje zalewanie elementów konstrukcyjnych logii niższych 
kondygnacji. Obróbki blacharskie oraz balustrady stan dostateczny. 

 

 
fot/rys 9 Zarysowania i próby napraw – elewacja wschodnia 

 

 

 
fot/rys 10 Zarysowania i próby napraw – elewacja 

zachodnia 
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fot/rys 11 Zarysowania i próby napraw – elewacja 

południowa 

 
fot/rys 12 Ubytki w połączeniu prefabrykatów stropowych 

logii balkonowych 

 
fot/rys 13 Ubytki tynku w ścianie między loggiami 

 

 

 
fot/rys 14 Zarysowanie ścian osłonowych od strony logii 

 

 
fot/rys 15 Ubytki tynku w ścianie między loggiami 

 

 
fot/rys 16 Ubytki w połączeniu prefabrykatów stropowych 

logii balkonowych 
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fot/rys 17 Ubytki betonu pod obróbką blacharską 

 
fot/rys 18 Niepoprawne wykonane ocieplenia strefy nad 

cokołem 

 

 
fot/rys 19 Uszkodzenie zewnętrznej warstwy cokołu 

 
fot/rys 20 Połączenie prefabrykatów logii 

 
fot/rys 21 Uszkodzenie warstwy uszczelniającej 

 
fot/rys 22 Zarysowanie między ściania oddzielającą loggie a 

ścianą typu SEG 

 



str. 46 

 

 
fot/rys 23 Przesunięcie płyt osłonowych 

 

 
fot/rys 24 Rysa między ścianą osłonową,  a stropem 

2.2.3. Przeprowadzone prace remontowe 

W związku z występującymi na budynku usterkami prowadzone były cykliczne prace remontowe w obrębie lokali 
mieszkalnych oraz od strony zewnętrznej ścian osłonowych. Lokatorzy głównie we własnym zakresie naprawiali zarysowanie połączenia 
ściany osłonowej ze stropem oraz z wewnętrznymi ścianami nośnymi przez zastosowanie zaprawy na siatce, jednak takie rozwiązania 
okazywały nie tymczasowe.  

Od strony zewnętrznej wykonano uszczelnienia zarysowanych ścian osłonowych co widoczne jest na fotografiach. Strefa nad 
cokołem została dodatkowo ocieplona warstwą styropianu na siatce. 

Przeprowadzone prace remontowe miały charakter tymczasowy i nie rozwiązywały nawracającego problemu pojawiających 
się rys. 

2.2.4. Podsumowanie oceny makroskopowej 

Stan techniczny konstrukcji budynku można określić jako dobry, brak jest widocznych zarysowań w obrębie styków pionowych 
oraz poziomych między elementami konstrukcyjnymi. Elementy nośne prefabrykowane konstrukcji również są w dobrym stanie. 
Głównym problemem na obiekcie są ściany osłonowe wykonane w systemie SEG, dlatego przed przystąpieniem do termomodernizacji 
obiektu należy wykonać ich wzmocnienie.  

Należy wykonać naprawy pionowych oraz poziomych elementów loggii balkonowych  przed destrukcyjnym działaniem 
czynników atmosferycznych. Zakres naprawy powinien obejmować naprawę złączy płyt balkonowych, elementów nośnych ścian 
bocznych balkonów oraz naprawę czoła płyt żelbetowych. W obrębie balkonów zaleca się również wymianę izolacji i warstw 
posadzkowych wraz z remontem balustrad balkonowych. 

2.3. Naprawa elementów zarysowanych oraz ubytków betonu w obrębie loggii 

2.3.1. Prace przygotowawcze 

Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do wymaganego stanu podłoża oraz do stanu 
konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych. Powinno ono być przeprowadzone w taki 
sposób, aby umożliwić wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” część 1÷10. 

Wymagania dotyczące przygotowania podłoża podaje pkt. 7 oraz załącznik A7 (zatytułowany „Przygotowanie podłoża”) normy 
PN-EN 1504-10:2005 oraz dodatkowo podają wytyczne producenta materiałów. 

2.3.2. Przygotowanie betonu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac naprawczych i zabezpieczających należy wykonać m.in. następujące roboty 
przygotowawcze: 

W uzasadnionych przypadkach usunąć fragmenty betonu zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN 1504-
10:2005. Słaby, uszkodzony, zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, także beton nieuszkodzony należy usunąć zgodnie z zasadą i 
metodą wybraną z ENV 1504-9. 

2.3.2.1. Usuwanie fragmentów betonu 

(pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005), cytat: 

Do metod naprawczych wymagających usunięcia fragmentów betonu odnoszą się następujące wymagania: 

zasięg usuwania powinien być właściwy dla zasady i metody wybranej spośród podanych w ENV 1504-9; 

usuwanie powinno być ograniczone do minimum; 

usuwanie nie powinno zmniejszać strukturalnej integralności konstrukcji w sposób uniemożliwiający spełnienie przez nią 
założonych funkcji. Konieczne może być zastosowanie czasowego podparcia; 
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należy ustalić i wziąć pod uwagę głębokość karbonatyzacji i rozkład stężenia chlorków lub innych zanieczyszczeń w betonie; 

należy określić odpowiadający wybranej metodzie zasięg usuwania fragmentów betonu. W tym celu należy wziąć pod uwagę: 

• odporność betonu na wnikanie gazów i cieczy; 

• charakter i stężenie zanieczyszczeń przed naprawą i po naprawie; 

• głębokość zanieczyszczenia; 

• głębokość karbonatyzacji;  

• procesy korozyjne zbrojenia; 

• otulinę zbrojenia; 

• potrzebę zagęszczenia materiału naprawczego; 

• potrzebę uzyskania przyczepności do podłoża, 

• potrzebę obróbki zbrojenia. 

Ustalając stopień usunięcia betonu, zaleca się zwrócić uwagę na odpowiednie czynniki oraz potrzebę zapewnienia nieskażonej 
otuliny betonowej po obu stronach zbrojenia. 

Stopień usunięcia betonu może być ograniczony względami konstrukcyjnymi. 

Zaleca się, aby krawędzie w miejscach usuwania betonu były przecięte pod katem nie mniejszym niż 90°, aby uniknąć 
podcięcia, i nie większym niż 135°, aby nie zmniejszyć możliwości odspojenia wraz z warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego 
betonu. 

Jeżeli na powierzchni pręta zbrojeniowego, odsłoniętej po usunięciu uszkodzonego betonu, występuje korozja, konieczne 
może być zwiększenie głębokości usuwania betonu w celu odsłonięcia całego pręta, zależnie od specyfikacji naprawy. W celu 
możliwości właściwego zagęszczenia mieszanki betonowej zaleca się, aby prześwit wokół zbrojenia i minimalna odległość między 
prętem zbrojeniowym, a pozostałym podłożem wynosił co najmniej 15 mm lub odpowiadał maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa 
materiału naprawczego powiększonemu o 5 mm, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. Zaleca się aby beton skażony 
chlorkami był usunięty do co najmniej 20 mm z każdej ze strony zbrojenia. 

Jeżeli na zbrojeniu nie występuje korozja, można pozostawić beton skarbonatyzowany lub skażony chlorkami, pod warunkiem 
że stosowane będą metody elektrochemiczne lub beton jest wystarczająco suchy. 

Stosuje się następujące metody usuwania betonu (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-10:2005): 

• mechaniczne, przez młotkowanie i ścieranie, 

• oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu, do 110 MPa. 

W przypadku termicznego lub mechanicznego usuwania betonu, w betonie pozostałym mogą wystąpić mikrorysy. Jeśli 
warstwa zawierająca mikrorysy wykazuje niedostateczną, ze względu na stosowane wyroby i systemy, powierzchniową wytrzymałość 
na rozciąganie, zaleca się ich usunięcie strumieniem wody, zawierającym materiał ścierny lub bez niego, lub przywrócenie integralności 
betonu. Zarysowanie można wykryć, zwilżając powierzchnię i pozostawiając ja do wyschnięcia. Rysy zachowują wodę i są widoczne jako 
ciemne linie. Jeśli do usuwania betonu stosowane są procesy cieplne, nagrzewanie powinno być starannie kontrolowane, aby zapobiec 
uszkodzeniom, a jeśli uszkodzenia nastąpią, usuwanie skażonego betonu należy kontynuować innymi metodami. 

Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, ograniczającym do 
minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając 
pozostały beton nienaruszony. Oceny zakresu czyszczenia dokonuje się, dochodząc do średniej głębokości usuwania. Procedurę tę 
można zastosować, jeśli używa się sprzętu o znanych parametrach użytkowych. Wymagania, które należy spełnić, to rozróżnienie 
między betonem uszkodzonym a pozostałym, usunięcie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego fragmentów, niewielka ilość 
bruzd pod zbrojeniem i uniknięcie tworzenia zagłębień. Możliwe jest usunięcie betonu do wstępnie założonej głębokości, jednakże w 
przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta ulegnie zwiększeniu. 

W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem wykorzystuje się ciśnienie 
60÷100 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tą metoda konieczne jest uprzednie określenie w specyfikacji 
odpowiedniego sprzętu. Szorstkość powierzchni może się znacząco różnić w zależności od odległości między dysza a podłożem, 
ciśnienia wody, strumienia wody, szybkości podawania wody, stosowanego sprzętu oraz jakości betonu. 

2.3.2.2. Uszorstnianie 

(zgodnie z pkt. 7.2.3 oraz A.7.2.3 normy PN-EN 1504-10:2005) – cytat: 

„Do metod naprawczych wymagających uprzedniego uszorstniania odnoszą się następujące wymagania: należy określić 
teksturę uszorstnianej powierzchni, która powinna być odpowiednia dla stosowanych wyrobów i systemów”. 

„Uszorstnianie stosuje się w celu usunięcia betonu do głębokości 15 mm; powoduje ono ukształtowanie się tekstury 
powierzchni dobrze łączącej się z nową warstwa betonu lub zaprawy – wylewaną, nakładaną lub natryskiwaną na oryginalny beton”. 

Zaleca się aby krawędzie były uszorstnione w stopniu wystarczającym do zapewnienia przyczepności przez mechaniczne 
zakotwienie pomiędzy materiałem oryginalnym a naprawczym. 

Stosuje się następujące metody uszorstniania (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-10:2005): 

• mechaniczne, przez młotkowanie i ścieranie, 

• oczyszczanie strumieniowo-ścierne, 

• oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, do około 60 MPa. 
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2.3.2.3. Oczyszczenie 

W razie konieczności powierzchnię betonu po jego uszorstnieniu lub usunięciu fragmentów należy oczyścić zgodnie z pkt. 7.2.2 
normy PN-EN 1504-10:2005, chyba że stosowane są metody z wykorzystaniem wody, co może spowodować, że dalsze oczyszczanie jest 
zbędne. 

Do metod naprawczych wymagających uprzedniego oczyszczenia (zgodnie z pkt. 7.2.2 oraz A.7.2.2 normy PN-EN 1504-10:2005) 
odnoszą się następujące wymagania: 

• podłoże powinno być wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, zanieczyszczenia powierzchni oraz materiałów 
zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających zwilżenie przez materiały naprawcze; 

• oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
oczyszczenie jest przeprowadzane bezpośrednio przed zastosowaniem materiału ochronnego lub naprawczego”. 

Stosuje się następujące metody oczyszczania (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-10:2005): 

• mechaniczne, przez młotkowanie i ścieranie, 

• oczyszczanie strumieniowo-ścierne, 
• oczyszczanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy należy ograniczyć ilość wody, do 60 MPa. 

Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły w powierzchnię, konieczne może być ich usunięcie metodami 
wymagającymi na przykład użycia rozpuszczalników lub pary wodnej 

Chlorki i inne zanieczyszczenia mogą być wykrywane w pobranych próbkach na placu budowy i analizie chemicznej, wg prEN 
14629:2003-03 w przypadku oznaczenia zawartości chlorków, wg BS 1881 część 124 w przypadku innych analiz chemicznych. 

Zanieczyszczenia wbudowane w powierzchnię mogą zawierać drut, gwoździe i drewno. 

Oczyszczenie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj strumieniem wody pod ciśnieniem do 18 
MPa. 

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania lub powierzchniowego usuwania betonu 
na głębokość do 2 mm. Inne przykłady usuwanych materiałów to membrany, pozostałości asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko 
cementowe. 

Rysy i złącza mogą być oczyszczone strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukane wodą lub przedmuchane sprężonym 
powietrzem. 

W przypadku stosowania sprężonego powietrza należy zwrócić uwagę, aby powietrze było czyste i nie zanieczyszczało 
powierzchni olejem. 

Po oczyszczeniu podłoża wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w odpowiednich 
normach technicznych. (np. przed aplikacją zapraw gruboziarnistych wymóg normowy wytrzymałości betonu na odrywanie dla 
pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa). 

2.3.3. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie zbrojenia powinno być zgodne z pkt. 7.3 normy PN-EN 1504-10:2005, cytat: 

„Przed zastosowaniem systemów ochronnych i naprawczych powinny zostać spełnione warunki dotyczące istniejącego i 
nowego zbrojenia, zgodnie ze specyfikacją oraz zasadą i metodą wybraną z ENV 1504-9. Zakres oczyszczania, nakładania powłoki, 
usuwania lub wymiany należy określić z uwzględnieniem ewentualnej potrzeby zapobiegania korozji oraz potrzeby zapewnienia 
określonej przyczepności wyrobów i systemów naprawczych do zbrojenia. 

Do metod naprawczych wymagających oczyszczenia odnoszą się następujące wymagania: 

• należy usunąć rdzę, złuszczenia, zaprawę, beton, pył i inne materiały, niezwiązane i zmniejszające przyczepność lub 
uczestniczące w procesach korozyjnych; 

• cała powierzchnia odsłoniętego zbrojenia powinna być jednolicie oczyszczona z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to 
niewskazane ze względów konstrukcyjnych; 

• oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
oczyszczenie jest przeprowadzane bezpośrednio przed zastosowaniem materiału ochronnego lub naprawczego; 

• zbrojenie powinno być oczyszczane, tak aby nie spowodować jego uszkodzenia ani uszkodzenia lub zanieczyszczenia 
przyległego betonu i otoczenia; 

• jeżeli odsłonięte zbrojenie jest zanieczyszczone chlorkami lub innymi substancjami mogącymi powodować korozję, 
cała powierzchnia zanieczyszczonego zbrojenia powinna być czyszczona strumieniami wody pod ciśnieniem nie 
przekraczającym 18 MPa do usunięcia chlorków lub innych zanieczyszczeń, z wyjątkiem sytuacji gdy stosowane będą 
elektrochemiczne metody ochrony i naprawy (patrz pkt. A.7.3.2, załącznik A do EN 1504-10); 

• w przypadku metody 11.2 stopień czystości powinien wynosić Sa21/2. W przypadku metody 11.1 i innych metod 
nakładania powłoki na zbrojenie, z wyjątkiem metody 11.2, stopień czystości powinien być określony w specyfikacji 
i odpowiedni dla powłoki, która będzie zastosowana. Specyfikacja, metoda i decyzja o oczyszczeniu powinny 
uwzględniać zagęszczenie prętów zbrojeniowych, kontakt między prętami, odległość od powierzchni betonu i inne 
czynniki utrudniające dostęp przy czyszczeniu (patrz A.7.3.2 – EN 1504-10). 

„Z powodów praktycznych oczyszcza się zazwyczaj całe obrzeża prętów zbrojeniowych. Zazwyczaj obszar oczyszczany rozszerza 
się o 50 mm lub więcej wzdłuż pręta poza strefę korozji. Względy konstrukcyjne mogą ograniczać ilość usuwanego betonu oraz zakres 
przeprowadzanego oczyszczenia. W wykrywaniu korozji mogą być pomocne badania elektrochemiczne” (cytat: patrz pkt. A.7..3.2. normy 
EN 1504-10). 

2.3.4. Prace naprawcze 

W przypadku wystąpienia przecieków, pęknięć lub innych widocznych lub dających przesiąki uszkodzeń należy przewidzieć 
procedurę naprawczą. 
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Przed wykonaniem robót naprawczych i zabezpieczających na wykonawcy ciąży obowiązek zapoznania się z zaleceniami 
zawartymi w aktualnych kartach informacji technicznych materiałów, którym należy bezwzględnie podporządkować. 

2.3.4.1. Iniekcja uszczelniająca rys i pęknięć 

Istniejące ustabilizowane rysy i pęknięcia niestanowiące zagrożenia dla konstrukcji należy wypełnić metodą iniekcji ciśnieniowej 
elastycznym materiałem iniekcyjnym na bazie żywicy poliuretanowej. 

2.3.4.2. Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych 

Zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Nakładanie na zbrojenie powłoki zawierającej aktywne domieszki. 

Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie – niezwłocznie po jego oczyszczeniu – wykonać powłoką ochrony przeciwkorozyjnej na 
bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami. 

Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia prętów 
zbrojeniowych: 

• temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych > 5
o

C, 

• wilgotność względna powietrza poniżej 95 %. 

2.3.4.3. Uzupełnienie ubytków betonu 

W zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować systemowe jednoskładnikowe 
zaprawy:  

• w przypadku ubytków od 30 do 100mm – gruboziarnistą 

• w przypadku ubytków od 5 do 30mm – drobnoziarnistą 

• w przypadku ubytków do 5mm – mineralna drobnoziarnista, jednoskładnikowa szpachlówka 

Uwaga! Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę szczepną. W przypadku, gdy przeschnięcie nastąpiło, 
można nanieść ponownie warstwę szczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku. 

2.3.4.4.  Likwidacja nierówności, jam usadowych i innych drobnych ubytków do głębokości 10 
mm 

 

• oczyścić podłoże metodą strumieniowo-ścierną jw. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie, 

• zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego, 
 nanieść szpachlę wyrównawczą na bazie cementu siarczanoodpornego S nakładanej w grubościach do 10 mm 

metoda obróbki ręcznej lub metodą natrysku na mokro. 

2.4. Naprawa ubytków i odspojeń w tynkach 

Naprawę tynków należy rozpocząć od zeszlifowania warstwy tynku w obrębie uszkodzenia aż do warstwy podkładowej, 
wszelkie luźne elementy tynku należy usunąć. Po zakończeniu szlifowania miejsce należy oczyścić przez zmycie ciśnieniowe. Ubytki 
należy uzupełnić warstwą szczepną wyrównując powierzchnię do pozostałej części tynku. Następnie można przystąpić do prac 
termomodernizacyjnych. 
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3. PROJEKT WZMOCNIEŃ 
Projektuje się wzmocnienie ścian osłonowych typu SEG. Ściany w obecnej chwili wymagają wzmocnienia przed 

przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych.  

Zaprojektowano wzmocnienie w postaci  kątownika, całość konstrukcji zakotwiona będzie w poprzecznych ścianach 
konstrukcyjnych. Należy wzmocnić płyty z widocznymi uszkodzeniami oraz płyty znajdujące się powyżej 25 metra które będą ocieplane 
wełną mineralną. Dodatkowo w pasie ścian konstrukcyjnych przewiduje się wzmocnienie w postaci blachy dociskającej płyty SEG do 
konstrukcji budynku. Dokładny opis wzmocnienia wraz z wymiarami wg rysunków. 

3.1.  Założenia obliczeniowe 

Zakłada się, że nowoprojektowane wzmocnienie przejmie całość obciążenia od nowoprojektowanych warstw ocieplenia oraz 
częściowo wzmocni istniejącą konstrukcję ściany. Elementy wzmocnienia kotwione będą w warstwie konstrukcyjnej ścian 
prostopadłych do ścian osłonowych, zatem kotwy przechodzić będą przez szczeliny pionowe ścian osłonowych gr. 30cm następnie będą 
kotwione w prefabrykowanym żelbetowym elemencie nośnym. Pręty używane do kotwienia elementów należy zabezpieczyć przed 
korozją. 

Poniżej przedstawiono zestawienie obciążeń dla 1m2 ścian SEG ocieplonych styropianem oraz wełną. 

 

Do obliczeń założono wykończenie ściany z wełny mineralnej, wysokość ścian wzmacnianych wynosi 2.8m, przyłożono 
obciążenie charakterystyczne liniowe działające w płaszczyźnie pionowej o wartości 6,66kN/m2.  

3.1.1. Obciążenie wiatrem 

Wymiary budynku: L=45m, B=15m, H=35m 

H/L=36/45= 0,80; H/B=36/15= 2,4; B/L=15/45= 0,33 

Wysokość środka ściany ostatniej kondygnacji: z= 35,0-1,40= 33,60 

qk= 0,3kN/m2; b = 1,8;  gf = 1,50 

 

Ce=0,49+0,011 x z=0,49+0,37= 0,86 ; przyjęto kategorię terenu „C” 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA ŚCIANY:
ŚCIANA OSŁONOWA - WEŁNA

L.p. OBCIĄŻENIA STAŁE Grubość Obc.jed. qk gf qo

Zestawienie obciążeń : [m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

1 TYNK C-W 0.015 19.00 0.29 1.30 0.37

2 BLOKI SYSTEMY SEG 0.300 6.00 1.80 1.10 1.98

3 WEŁNA MINERALNA 0.140 2.00 0.28 1.20 0.34

4 TYNK C-W 0.005 19.00 0.10 1.30 0.12

razem [kN/m2] 0.46 cm 2.46 1.14 2.81

ŚCIANA OSŁONOWA - STYROPIAN

L.p. OBCIĄŻENIA STAŁE Grubość Obc.jed. qk gf qo

Zestawienie obciążeń : [m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

1 TYNK C-W 0.015 19.00 0.29 1.30 0.37

BLOKI SYSTEMU SEG 0.300 6.00 1.80 1.10 1.98

STYROPIAN 0.140 0.45 0.06 1.20 0.08

2 TYNK C-W 0.005 19.00 0.10 1.30 0.12

razem [kN/m2] 0.46 cm 2.24 1.14 2.55
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Cz=-0,5 (ssanie) 

Cz=-1,2 (ssanie krawędziowe) 

Obciążenie obliczeniowe: 

qk=0,3 x 0,86 x 1,8 x 0,5 x 1,5= 0,349kN/m2 (ssanie) 

qk=0,3 x 0,86 x 1,8 x 1,2 x 1,5= 0,836kN/m2 (ssanie krawędziowe) 

3.1.2. Obliczenia statyczne wzmocnienia NR1 

NAZWA: WZMOCNIENIE-KATOWNIKIV2 

WĘZŁY:    

 
WĘZŁY: 

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

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       

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

  1       0,000      0,000        

  2       6,000      0,000        

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

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 

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

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

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

   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   2        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

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

OSIADANIA: 

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

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 

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

                    B r a k    O s i a d a ń 

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

1 2

6,000
H=6,000
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PRĘTY:    

 
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     6,000    0,000   6,000  1,000   3 L 200x100x12 

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

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

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

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

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

  3    34,8    1529     158      88     99   20,0  2 St3S (X,Y,V,W) 

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

STAŁE MATERIAŁOWE: 

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

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

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

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

  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05 

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

OBCIĄŻENIA:   

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

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

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

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

1

6,000
H=6,000

1

6,000
H=6,000

3

1

1,70 1,70
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Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,14 
  1    Liniowe       0,0        1,70      1,70     0,00    6,00 

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

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

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

                        Teoria I-go rzędu 

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

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

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

Grupa:                              Znaczenie:     d:    gf: 
------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,14 

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

MOMENTY:    

 
TNĄCE:      

 
NORMALNE:   

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

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

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

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

  1      0,00     0,000          -0,00         6,72         0,00 

         0,50     3,000          10,07*        0,00         0,00 

         1,00     6,000           0,00        -6,72         0,00 

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

                                        * = Wartości ekstremalne 

1

10,07

1

6,72

-6,72

6,72

-6,72

1
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NAPRĘŻENIA:    

 
NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

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

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

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

2 St3S (X,Y,V,W) 

  1     0,00    0,000      0,00     -0,00            0,000 

        0,50    3,000   -113,90    102,06            0,556* 

        1,00    6,000     -0,00      0,00            0,000 

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

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:    

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

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

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

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

   1            0,00          6,72          6,72      

   2            0,00          6,72          6,72      

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

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

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

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

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

   1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01005 ( -0,576) 

   2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01005 (  0,576) 

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

1

1 2

6,72 6,72
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PRZEMIESZCZENIA:    

 
DEFORMACJE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

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

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

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

  1     -0,0000 -0,0000     -0,576     0,576      0,0189     318,3 

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

3.1.3. Wymiarowanie wzmocnienie NR1 

Pręt nr 1 

Zadanie:  WZMOCNIENIE-KATOWNIKIV2 

Przekrój: L 200x100x12 

 

Wymiary przekroju:  

L 200x100x12   h=200,0  s=100,0  g=12,0  r=15,0  ex=21,0  ey=70,3 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=1529,1  Jyg=157,9  A=34,80  ix=6,6  iy=2,1  Jw=0,0  Jt=18,6  xs=-3,1  ys=-5,9  is=9,1. 

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=12,0. 

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 

Siły przekrojowe: 

xa = 3,000;  xb = 3,000. 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A 

 Mx = -9,74 kNm,   Vy = 0,00 kN,  N = 0,00 kN, 

 My = 2,57 kNm,   Vx = 0,00 kN. 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 102,1 MPa   C = -113,9 MPa 

Naprężenia: 
xa = 3,000;  xb = 3,000. 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 102,1 MPa   C = -113,9 MPa 

1

x

X

Y

y

200,0

100,0
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Naprężenia: 

 - normalne:  = -5,9   = 108,0 MPa oc = 1,000 

Warunki nośności: 

   ec =  / oc +  = 5,9 / 1,000 + 108,0 = 113,9 < 215  MPa 

Długości wyboczeniowe pręta 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: 

a = 1,000 b = 1,000 węzły nieprzesuwne   = 1,000 dla  lo = 0,600 

   lw = 1,000×0,600 = 0,600 m 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 

a = 1,000 b = 1,000 węzły nieprzesuwne   = 1,000 dla  lo = 6,000 

   lw = 1,000×6,000 = 6,000 m 

Siły krytyczne: 

    

    

Dla przekroju niesymetrycznych siłę krytyczną przy wyboczeniu giętno-skrętnego ustalono na podstawie 

odrębnej analizy i wynosi ona: 

     Nyz = 97,70 kN 

Nośność przekroju na zginanie: 

xa = 3,000;  xb = 3,000 

- względem osi X  

  MR = p W fd = 1,000116,921510-3 = 25,14 kNm 

- względem osi Y   

  MR = p W fd = 1,00027,021510-3 = 5,81 kNm 

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000 

Warunek nośności (54): 

  (*MxMy *)  

Nośność przekroju na ścinanie 

xa = 0,000;  xb = 6,000. 

- wzdłuż osi Y   

 VR = 0,58 AV fd = 0,58×24,5×215×10-1 = 305,60 kN 

 Vo = 0,3 VR = 91,68 kN 

- wzdłuż osi X  

 VR = 0,58 AV fd = 0,58×16,0×215×10-1 = 199,05 kN 

 Vo = 0,3 VR = 59,71 kN 

Warunki nośności: 

 - ścinanie wzdłuż osi Y:  V = 6,49 < 305,60 = VR  

 - ścinanie wzdłuż osi X:  V = 1,71 < 199,05 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna 

xa = 3,000;  xb = 3,000. 

- dla zginania względem osi X Vy = 0,00 < 91,68 = Vo 

  MR,V = MR = 25,14 kNm 

N
EJ

l
x

w

= =
2

2

3,14²×205×1529,1
0,951²

 10
-2

 = 34214,54 kN 

N
EJ

l
y

w

= =
2

2

3,14²×205×157,9
5,649²

 10
-2

 = 100,11 kN 

M

M

x

L Rx
 +

M

M

y

Ry
 =  

9,74
1,000×25,14

 + 
2,57
5,81

 = 0,830 < 1
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- dla zginania względem osi Y:  Vx = 0,00 < 59,71 = Vo 

  MR,V = MR = 5,81 kNm 

Warunek nośności (55): 

   

Stan graniczny użytkowania:  

Ugięcia względem osi Y wynoszą: 

  amax = 10,3 mm  

agr = l / 200 = 6000 / 200 = 30,0 mm 

   amax = 10,3 < 30,0 = agr  

Ugięcia względem osi X wynoszą: 

  amax = 26,2 mm  

agr = l / 200 = 6000 / 200 = 30,0 mm 

   amax = 26,2 < 30,0 = agr  

Największe ugięcie wypadkowe wynosi: 

  
a =  

  

M

M

M

M

x

Rx V

y

Ry V, ,

+ = 9,74
25,14

 + 
2,57
5,81

 = 0,830 < 1

 26,2
 2
 + 10,3

 2
  = 28,2 
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3.1.4. Obliczenia kotew 
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4. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

• Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych należy wykonać wzmocnienia ścian osłonowych w systemie SEG 
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz naprawy uszkodzeń w obrębie loggii. 

• Istniejące wypełnienie z roztworu polistyrenowego/pastylonu między płytami osłonowymi należy usunąć, a 
szczeliny pomiędzy płytami osłonowymi wypełnić środkiem trwaleplastaczynym. 

• W przypadku ścian scalonych należy zapewnić, aby przynajmniej 2szt. łączników na każdy metr kwadratowy były 
łącznikami renowacyjnymi o przedłużonym trzpieniu. 

• Na podstawie oględzin oraz analizy obecnego stanu technicznego budynku stwierdzono, że istnieje możliwość 
wykonania termomodernizacji budynku. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy wykonać 
opisane w opracowaniu naprawy. Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na konstrukcje budynku i jego 
posadowienie. 

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegając przepisów zawartych 
w "Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano - montażowych" oraz w odpowiednich normach. 

• Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowując technicznych 
warunków wykonania robót. 

• Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, 
wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być 
oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
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5. SPIS RYSUNKÓW 

NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

K-001 ELEWACJA PÓŁNOCNA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ - 

K-002 ELEWACJA POŁUDNIOWA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ - 

K-003 ELEWACJA WSCHODNIA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ - 

K-004 ELEWACJA ZACHODNIA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ - 

K-005 ZESTAWIENIE ŚCIAN SYSTEMU SEG - 

K-006 WZMOCNIENIE NR1 1:25, 1:10 

K-007 WZMOCNIENIE NR2 1:25, 1:10 

K-008 WZMOCNIENIE NR3 1:25, 1:10 

K-009 WZMOCNIENIE NR4 1:25, 1:10 

K-0010 WZMOCNIENIE NR5 1:25,1:10 

K-011 ELEWACJA PÓŁNOCNA. SCHEMAT WZMOCNIEŃ - 

K-012 ELEWACJA POŁUDNIOWA. SCHEMAT WZMOCNIEŃ - 

K-013 ELEWACJA WSCHODNIA. SCHEMAT WZMOCNIEŃ - 

K-014 ELEWACJA ZACHODNIA. SCHEMAT WZMOCNIEŃ - 

K-015 ELEWACJA PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA, ZACHODNIA – 
STREFA BEZ MOCOWANIA KOŁKÓW 

1:50 

K-016 ELEWACJA WSCHODNIA – STREFA BEZ MOCOWANIA 
KOŁKÓW 

1:50 

 


