
Opis techniczny konstrukcji

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy– część konstrukcyjna przebudowy II 
piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii 
położonego we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 w celu przystosowania go na potrzeby 
dwóch oddziałów łóżkowych, uporządkowanie obiektu pod względem wymogów 
zabezpieczeń pożarowych oraz ochrony cieplnej II piętra 

2. Podstawa formalna opracowania

• Projekt budowlany przebudowy
• Obowiązujące normy i rozporządzenia.

 3. Opis ogólny

Zakres robót konstrukcyjnych przewidzianych w projekcie:
- wykonanie w istniejących ścianach nowych otworów drzwiowych lub poszerzenie 
istniejących otworów z założeniem stalowych belek nadprożowych
- wykonanie w ścianach otworów instalacyjnych z  założeniem stalowych belek 
nadprożowych
-  Wykonanie  w  stropach  otworów  na  przejścia  instalacyjne  oraz  klapy 
oddymiającej z uzupełnieniem fragmentów stropów
- wykonanie nowego szybu dźwigowego w konstrukcji stalowej oraz żelbetowej 
płyty podszybia
-  wykonanie  konstrukcji  stalowych  podpierających  centrale  wentylacyjne  i 
agregaty chłodnicze.
Szczegółowy sposób wykonanie opisano w punkcie 7 

Zakres  robót  konstrukcyjnych i  robót  wykończeniowych opisanych w projekcie 
architektonicznym  nie ma wpływu  i nie zmienia układu konstrukcyjnego obiektu.

4. Założenia projektowe



4.1. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Dla budynku nie wykonano badań technicznych podłoża gruntowego. 
Na podstawie oględzin budynku i stanu elementów konstrukcyjnych , braku ich 
uszkodzeń i deformacji  stwierdzono, że istniejące fundamenty posadowione są w 
sposób nie powodujący przekroczenia  dopuszczalnych obciążeń podłoża. Poziom 
posadowienia znajduje się powyżej poziomu wody gruntowej. 
Proponowana modernizacja pomieszczeń nie zwiększa obciążeń przekazywanych 
przez fundamenty.

 
4.2. Umowna głębokość przemarzania 

Dla projektowanego obiektu umowna głębokość przemarzania wynosi hz=0,80 m. 
Posadowienie wszystkich fundamentów budynku znajduje się  poniżej głębokości 
przemarzania gruntu. Nie projektuje się nowych fundamentów w budynku.

4.3. Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna 

Na podstawie “Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 
dnia  24  września  1998r  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków 
posadawiania  obiektów  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  126,  poz.  839)”  warunki 
gruntowe  ustalono  jako  proste,  natomiast  projektowany  obiekt  budowlany 
zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

4.4. Strefa obciążenia wiatrem i śniegiem

Projektowany  obiektu  zlokalizowany  jest  w  następujących  strefach  obciążeń 
klimatycznych:
• I strefa wiatrowa - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0,25 kPa
• I strefa śniegowa - obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk=0,70 kPa

5. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

W projekcie  budowlanym  wykonano  obliczenia   statyczno-wytrzymałościowe 
elementów wbudowywanych i nowych konstrukcji wsporczych . Przebudowa nie 
zmienia układu konstrukcyjnego i obciążeń budynku. 
 



5.1. Podstawa merytoryczna obliczeń konstrukcyjnych

Wymagane  bezpieczeństwo  konstrukcji  (dział  V  warunków technicznych  jakim 
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie;  Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690) 
zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z 
par 204 ust 4 wyżej wymienionych warunków.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

• PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
• PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia   stałe.
• PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia  technologiczne i 

montażowe.    
• PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
• PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
• PN-B-03150:2000  Konstrukcje  drewniane  -  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.
• PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-B-03002:1999  Konstrukcje  murowe  nie  zbrojone.  Projektowanie  i 

obliczanie.

5.2. Przyjęte obciążenia

Wszystkie  obciążenia  stałe  i  zmienne  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i 
rozwiązaniami funkcjonalnymi opracowanymi w części architektonicznej, ciężary 
urządzeń i central wentylacyjnych zgodnie z danymi producenta
 

6. Użyte materiały konstrukcyjne i izolacyjne 

Materiały konstrukcyjne i izolacyjne przyjęte w Projekcie Budowlanym:
• stal profilowa  St3S
• konstrukcje murowe: 
zamurowania - w istniejących ścianach działowych z cegły dziurawki  na zaprawie 
cementowo – wapiennej, W ścianach nośnych  z cegły pełnej kl. 10 na zaprawie 
cem – wap. 3,0 MPa
Ściany  działowe  -  z  płyt  gipsowo-  kartonowych  na  stelażu  metalowym,  w 
pomieszczeniach  mokrych  płyty  wodoodporne,  w  pomieszczeniach  wysokich 
stelaż wzmocniony



7. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe

7.1. Konstrukcje pod centrale wentylacyjne .

Centrale wentylacyjne zostały zlokalizowane na 1 kondygnacji  wieży zegarowej 
nad  istniejącym  stropem.  Ze  względu  na  znaczne  obciążenia  zaprojektowano 
ustawienie central na belkach stalowych I 200 ułożonych nad istniejącym stropem i 
przekazujących  obciążenia  bezpośrednio na ściany. Na ścianie zewnętrznej  nad 
oknem na II piętrze należy pod stropem ułożyć I140 zabezpieczający  istniejące 
nadproże okienne przed dodatkowym obciążeniem.  Obciążenie  od belek  central 
zostanie przekazane na ściany poza otworem okiennym. Belki pod centrale należy 
ułożyć tak, aby nie dociążyć stropu istniejącego, w tym celu należy wykonać 3 cm 
dylatacje pod układanymi belkami, w razie braku miejsca należy rozebrać w tym 
pasie  stropu  istniejącą  posadzkę  i  wykonać   w  posadzce  bruzdy  pod  belkami. 
Ostateczny poziom montażu i rozstaw belek pod centrale należy skonsultować z 
wybranym dostawcą urządzeń.  

7.2 Stropodach nad klatkami K1 i K2

Nad klatkami  K1 i K2 nad dachem zostaną zamontowane   agregaty chłodnicze dla 
klimatyzacji.  W celu przeniesienia obciążeń od agregatów bezpośrednio na ściany 
klatki  schodowej  zaprojektowano  konstrukcje  wsporczą  z  I  160  nad  połacią 
dachową . W celu oparcia belek na ścianach klatki schodowej należy wykonać  nad 
ścianami  klatek  schodowych   słupki  i  trzpienie  żelbetowe   do  odpowiedniego 
poziomu.  Ponadto  w  celu  wykonania  klapy  odymiającej  nad  klatką  K1  należy 
rozebrać fragment istniejącego stropu w dwóch polach, założyć nową belkę I 180 i 
strop  uzupełnić  płytami  WPS między  belkami.  Odtworzyć  warstwy  stropowe  i 
konstrukcje drewnianą dachu. Wokół wyłazu wykonać nowe pokrycie z papy.   
Szczególna uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie obróbek blacharskich 
wokół ścian i słupków wystających ponad połać dachową. 

7.3 Stropy. 

Konstrukcję istniejących stropów pozostawia się bez zmian. Stropy znajdują się w 
dobrym stanie  a  projektowana  przebudowa  nie  zwiększa  obciążeń  użytkowych 
pomieszczeń.  W celu  zachowania  tych samych  obciążeń  stałych  stropów nowe 
warstwy  posadzkowe  należy  wykonać  po  rozebraniu  warstw  istniejących.  Nie 
dopuszcza  się  zwiększenia  obciążeń.  Wszystkie  nowe  ścianki  działowe  należy 
wykonać jako lekkie z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu metalowym.



Przejścia instalacyjne należy prowadzić miedzy istniejącymi belkami stropowymi, 
Usuwanie wypełnienia z istniejących płyt żelbetowych  lub ceramicznych należy 
przeprowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu, tak aby nie naruszyć pozostawianej 
części płyt stropowych. Po wykonaniu otworów miedzy istniejącymi belkami płyty 
stropowe  należy  uzupełnić płytą  żelbetową  gr.  10  cm  wylaną  miedzy  belkami 
istniejącymi i uzupełniającymi nowymi wymianami stalowymi lub żelbetowymi.  
Zasypki  stropowe  nad  uzupełnianymi  fragmentami  stropów  należy  wykonać  z 
keramzytu.

7.4. Ściany nośne. Przejścia przez ściany, otwory drzwiowe 

Nad  wszystkimi  projektowanymi  ,  przesuwanymi  i  poszerzanymi  otworami 
drzwiowymi oraz otworami pod instalacje o szerokości większej niż 40 cm należy 
wykonać  nadproża  z  belek  stalowych  I  140.  Ilość  belek  uzależniona  jest  od 
grubości ściany i wynosi odpowiednio  dla ściany gr. 25 cm – 2 belki, gr. od 38 – 
52 – 3 belki, gr. powyżej  52 cm  4 belki. Belki należy usztywnić stosując śruby 
skręcające M12 w tulejach zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Należy stosować 
po 2 śruby na każde nadproże.
Nadproża  wykonać  przed  wykuciem otworu  wykonując  kolejno  z  dwóch  stron 
bruzdy w ścianie na odpowiednia głębokość. Oparcie belek na ścianie po 25 cm z 
każdej strony otworu. W przypadku układania belek bezpośrednio pod stropem – 
dla  otworów  pod  kanały  wentylacji  mechanicznej  -  opierające  się  nad 
projektowanym otworem belki stropu istniejącego należy podstemplować.
Należy  stosować  konstrukcje  zabezpieczające  i  wsporcze  z  zachowaniem zasad 
statyki, nie dopuszczając do przeciążenia pozostawianych elementów. 
Wszystkie  belki  stalowe  osadzać  stosując  podlewki  i  wypełnienia  z  zaprawy 
montażowej  nisko  skurczowej   np.  Ceresit  CX  15  lub  równorzędnej.  Należy 
zwracać uwagę na staranne podklinowanie istniejących stropów i ścian .
W ścianach należy wykonać bruzdy na prowadzenie części przewodów instalacji 
wod. – kan. i niektórych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie bruzdy 
należy prowadzić miedzy belkami stalowymi stropów, minimum 20 cm od belki. 
Nowe przewody wentylacji  grawitacyjnej  rozpoczynają  się  pod stropem nad II- 
gim piętrem.  Zaleca  się  kontrolę  usytuowania  przewodów tak,  aby  kominy  nie 
kolidowały z istniejącą więźbą dachową.
Wszystkie  zamurowania  wykonać cegłą  pełną kl.  10 na zaprawie cementowo – 
wapiennej 3,0 MPa. Fragmenty domurowane łączyć z istniejącymi na strzępia.
 Do prac rozbiórkowych używać sprzętu, który nie spowoduje nadmiernych drgań 
pozostawianych elementów.

7.5. Ścianki działowe 



Nowe  ścianki  wykonać  jako  lekkie  z  płyt  gipsowo  –kartonowych  na  stelażu 
metalowym. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty wodoodporne. Ścianki 
oddzielenia  pożarowego  z  płyt  ognioodpornych  np.  Fermacel  według  projektu 
architektury. 
Niedopuszczalne  jest  ustawianie  na  istniejących  stropach  ciężkich  ścianek 
murowanych.
Zamurowania  otworów  w  istniejących  ścianach  działowych  wykonać  z  cegły 
dziurawki  lub  bloczków  z  betonu  komórkowego  na  zaprawie  cementowo  – 
wapiennej.

7.6. Winda 

Istniejący w duszy klatki schodowej K3 szyb windowy konstrukcji stalowej należy 
zdemontować.  Demontaż prowadzić ze szczególna ostrożnością, aby nie naruszyć 
konstrukcji  łęków  i  sklepień  schodów  i  stropów.  Istniejące  elementy  kotwiące 
należy odcinać bez rozkuwania konstrukcji murowych.
Nowy dźwig  zaprojektowano w miejscu istniejącego, maszynownię usytuowano w 
piwnicy w sąsiadującym pomieszczeniu. Głębokość podszybia wynosi 45 cm. 
Po rozbiórce konstrukcji stalowej należy uporządkować dno szybu, skuć wystający 
na  środku  kloc  odbojnicy,  rozebrać  istniejącą  posadzkę,  widoczne  odsadzki 
fundamentów  należy  pozostawić.  Warstwy  pod  posadzka  rozebrać  do  poziomu 
spodu ław istniejących i natychmiast wypełnić betonem B10 do żądanego poziomu. 
Zaleca się wykonanie wymiany w polach wielkości ¼ powierzchni dna szybu aby 
nie  odkrywać  wszystkich  fundamentów  jednocześnie.  Nie  dopuszczalne  jest 
pozostawienie odkrytych fundamentów bez wykonania wypełnienia betonem. 
Następnie należy ułożyć izolacje przeciwwodną np. z membrany Preprufe160R  
 firmy  Grace wywiniętą  na  pozostawiane  odsadzki  fundamentowe,  a  następnie 
wylać płytę żelbetową grubości 25 cm , a nad odsadzkami 15 cm. Płyta z betonu 
C20/25 zbrojonego prętami  Ø 8 co 15 cm i  co 7 cm nad odsadzkami  w obu 
kierunkach.  Płyta pełni rolę fundamentu pod konstrukcje stalową szybu i  dźwigu. 
Konstrukcja  stalowa  szybu  z  profili  stalowych  zamkniętych  –  słupy  z  rur 
kwadratowych 50x100x 4 mm połączonych poziomo ryglami z rur kwadratowych 
o tym samym przekroju. Oparcie słupów  na płycie żelbetowej za pośrednictwem 
blach stalowych grubości 20 mm. 
Konstrukcje szybu należy  kotwić  w pionie do stropów masywnych i łęków biegu 
schodowego. Prowadnice dźwigu mocować do rygli szybu.  Konstrukcję dźwigu 
podzielono  na  elementy  montażowe  umożliwiające  montaż  w  ograniczonej 
przestrzeni duszy istniejących schodów. Montaż należy rozpocząć od ustawienia 
elementu E1, element należy  ustawić ze szczególną starannością, zwracając uwagę 



na usytuowanie i pionowość konstrukcji. 
Przed wykonaniem konstrukcji należy skontrolować wszystkie wymiary w naturze 
i uzgodnić przyjęte rozwiązania z dostawcą urządzeń. 
UWAGA . Nie   dopuszcza się możliwości  pogłębienia podszybia w stosunku do   
głębokości przyjętej w projekcie. 
Całość  konstrukcji  należy  zabezpieczyć   antykorozyjnie  przez  cynkowanie 
ogniowe przed wbudowaniem. 

7.8. Uwagi końcowe i wykonawcze

• wszelkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  projektu  oraz  ewentualne  zmiany 
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru 
autorskiego konsultować i uzgadniać z projektantem obiektu

• Prace  rozpocząć  od  zabezpieczeniu  terenu  przed  dostępem  osób 
nieuprawnionych.

• Elementy zagrożone utratą stateczności (np. wolnostojące, nie podparte ściany i 
ścianki działowe) podpierać na czas demontażu.

• Należy zabezpieczyć prawidłową gospodarkę odpadami i gruzem z rozbiórki, 
zapewniając  ich wywóz w miejsce  do tego przeznaczone,  odpady szkodliwe 
oddzielać od gruzu.

• Gruz  z  rozbiórek  usuwać  sukcesywnie,  nie  wolno  składować   gruzu  i 
materiałów budowlanych na stropach.

• W trakcie prowadzenia prac, wszystkie widoczne istniejące uszkodzenia należy 
naprawiać.

• Prace remontowe i  adaptacyjne należy prowadzić  zgodnie z  zasadami  sztuki 
budowlanej i podanymi wcześniej zaleceniami

• Każdorazowo należy sprawdzać wymiar podane w projekcie z naturą
• W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na odstępstwa od założeń 

przyjętych      do projektowania należy wezwać projektanta.
• Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, w razie 

konieczności  należy  zwiększyć  zakres   prac  wzmacniających  i 
zabezpieczających. 

• Konstrukcje wsporcze można usunąć po uzyskaniu pewności  bezpieczeństwa 
konstrukcji.

• Prace rozbiórkowe , przekucia, wykucia prowadzić ręcznie lub z zastosowaniem 
lekkiego  sprzętu  tak,  aby  nie  dopuścić  do  nadmiernych  drgań  i  wstrząsów 
konstrukcji pozostawianych, a w szczególności sklepień i łęków ceglanych.

• wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, 
zgodnie z niniejszym projektem i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 



obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z 
zachowaniem przepisów BHP.

• przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane 
dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w 
budownictwie  na  podstawie  przepisów  Prawa  Budowlanego  i  przepisów  o 
certyfikacji.  Stosowane  wyroby  budowlane  należy  wbudowywać, 
transportować,  składować  zgodnie  z  niniejszym  projektem,  aprobatami 
technicznymi, kartami technicznymi, instrukcjami i wytycznymi producenta.

UWAGA: Nie wolno wykonywać poziomych bruzd pod instalacje.

UWAGA: prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby 
uprawnionej z zachowaniem szczególnej ostrożności, mając na uwadze 
bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji.

Opracowanie:
mgr inż. Anna Mazij
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