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1.

PODSTA W A OPRACOWANIA

Przy opracowywaniu ekspertyzy wykorzystano nast((puj'l.ce informacje
irodiowe:
1.1.

1.3.

Wizja lokalna na obiekcie, ogl((dziny elementow budynku grudzien,
styczen 2008 r. oraz wykonanie odkrywek stropow.
Inwentaryzacja budowlana z pazdziernika 2007 r. wykonana przez
arch. 1. Czarny; T. Moskalewicz
Umowa od inwestora na opracowanie ekspertyzy

2.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.

Celem ekspertyzy jest ustalenie obecnego stanu technicznego budynku
wraz z okresleniem obecnego stanu technicznego giownych elementow nosnych
w aspekcie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb muzeum.

3.

DANE OGOLNE 0 OBIEKCIE

Budynek jest zlokalizowany w zespole osiedla srodmiejskiego Swi((tochiowic.
Budynek i teren usytuowany jest u zbiegu ulic: W. Polaka i ul. Szpitalnej w
bezposrednim s'l.siedztwie ul. Katowickiej.
Istniej'l.cy obiekt powstai w pierwszych latach dwudziestego wieku. Stylowo
stanowi styl historyzuj'l.cy 0 detalu neogotyckim. Budynek skiada si(( z trzech
kondygnacji naziemnych. Caiosc budynku podpiwniczona. Bryia i podziai
elewacji wieloosiowy niesymetryczny 0 swobodnym rozkiadzie okien na
poszczegolnych kondygnacjach. Elewacja frontowa z giownym wejsciem
znajduje si(( od ul. W. Polaka. Elewacje ryzalitowane 0 wyraznym podziale
horyzontalnym -gzymsy i wertykalnym -pilastry. Elewacje wyiozone cegi'l.
klinkierow'l., profilowan'l., fragmentarycznie glazurowan'l..
Rzut budynku oparty na ukiadzie k'l.towym wynikaj'l.cy z usytuowania naroznego
obiektu. Budynek posiada dwie klatki schodowe, giown'l. na wprost wejscia do
budynku i boczn'l., po stronie elewacji wschodniej.
Dach stromy 0 nachyleniu poiaci 52° wielospadowy 0 zromicowanej wysokosci.
Na poziomie dachu elewacji frontowej, trojk'l.tne zwienczenie, podkreslaj'l.ce i
akcentuj'l.ce CZ((SC wejsciow'l. budynku. Sciana szczytowa od strony poinocnej na
wysokosci dachu uksztahowana schodkowo.
W bezposrednim s'l.siedztwie opisywanego obiektu zostaiy po roku 1945
wybudowane dwa budynki, parterowy garaz od strony ul. Szpitalnej i
wolnostoj'l.cy budynek administracyjny 0 4 kondygnacjach.
Katowice styczen 2008r
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Konstrukeja budynku teehnologii tradyeyjnej 0 ukladzie trakt6w mieszanym.
Seiany z eegly pelnej eeramieznej. Elewaeje oblieowane eeglct eeramieznct
spomowanct·
Stropy -odeinkowe ;Kleina; drewniane. Daeh w konstrukeji drewnianej typu
platwiowo- kleszezowy. Klatka sehodowa gl6wna w konstrukeji zelbetowo
stalowej natomiast klatka sehodowa boezna w konstrukeji drewnianej. Budynek
jest zabytkowy i znajduje si~ w strefie oehrony konserwatorskiej.
Wskainiki:
•
•
•
•
•

4.

Powierzehnia zabudowy:
Kubatura budynku:
Powierzehnia uZytkowa:
Numer geodezyjny dzialki:
Rok budowy:

2

375,74 m
6529,00 m3
1189,0 m 2
27671153 i 2766/153
pocz~tek XX wieku.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Opis elementow konstrukcji.

4.1. Glownymi elementami konstrukcji budynku
- wi~zba daehowa
- stropy w poziomie 0,00;3,82;7,70; 11 ,08m
- podeiqgi strop owe na poziomie 3,82m
- seiany i nadproza
- klatki sehodowe
- fundamenty

s~:

4.2
Opis poszczegolnych elementow konstrukcyjnych
4.2.1 Wi~iba dachowa
Konstrukeja daehudrewniana typu kleszezowo- platwiowy.
Krokwie sosnowe 0 przekroju 70x 140( 120x 140)mm rozstawione co
11 Oem. Prostopadle do krokwi przybite gwozdziami deski 0 przekroju
25x( 100-120mm) rozstawione co 60 em stanowictee podpory pod pokryeie.
Platwie 0 przekroju 1 15xl20;slupy 1 15x120;murlaty 130x130mm;kleszeze
2x65x 140em;mieeze 65x 14em.
Pokryeie daehu stano wi blaeha stalowa trapezowa (TI5) oeynkowana.
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4.2.2. Strop w poziomie 11,08m.
Wykonany jako strop drewniany listwowy .Strop zlozony jest z belek
drewnianyeh 0 przekroju bxh=16x23em w rozstawie co 90-1 OOem.
Pomi€tdzy belkami wykonana jest zasypka gr.l Oem na slepym pUlapie z
desek gr.25mm.Od dolu belek stropowyeh podsi€tbitka z desek gr.25mm
oraz tynk na trzeinie. Od gory widoezna polepa bez podlogi.
4.2.3. Strop w poziomie 7,70m.
Wykonany jako strop drewniany listwowy .Strop zlozony jest z belek
drewnianyeh 0 przekroju bxh=20x27em w rozstawie co 90-1 OOem.
Pomi€tdzy belkami wykonana jest zasypka gr.8em na slepym pulapie z
desek g.25mm.Od dolu belek stropowyeh podsi€tbitka oraz tynk na trzeinie
tynk na trzeinie. Od gory belek przybita jest podloga zlozona z plyty
pilsniowej i linoleum.
4.2.4. Strop w poziomie 3,82m.
Wykonany jako strop typu Kleina z pustakow eeramieznyeh.
Strop zlozony belek stalowyeh 2T280 rozstawionyeh co od 130-150em
Pomi€tdzy belkami rozpi€tta jest plyta z pustakow eeramieznyeh 0 grubosei
10em ze zbrojeniem w spoinaeh. Na plyeie wykonana jest warstwa
gr.12em z zuzlobetonu oraz szliehta eementowa gr.3-5em. Plyta stropu od
dolu otynkowana. Na posadzk€t stosowano -linoleum ;lastriko. Lqczna
gr.stropu od 28-30em.
4.2.5. Strop w poziomie O,OOm.
Nad piwnieami strop odeinkowy z eegly eeramieznej na zaprawie eem
wapiennej oparty na seianaeh poprzeeznyeh oraz belkaeh stalowyeh z
dwuteownika 160.
Grubosc sklepienia odeinka wynika z ukladu eegiel na "rqb lezqcy" i
wynosi 12-14em z strzalk::t ugi€teia rz€tdu 13-17em i waha si€t w granieaeh
(111 0-1112)1.
Na sklepieniu i w paehwinaeh wylewka z zaprawy wapiennej lub
wapienno-eementowej gr.5em, dalej warstwa zuzla z gruzem eeglanym do
10em i podloga z desek gr.35 mm na legaraeh drewnianyeh lub posadzka
lastriko. Miejseami deskaeh polozona jest plyta wiorowa gr.20-25 mm oraz
plytki podlogowe z tworzyw sztueznyeh. Miejseami wykonany jest strop
typu Kleina zlozony z pustakow eeramieznyeh oraz belek nosnyeh
stalowyeh z 2T180 rozstawionyeh co od 130-150.
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4.2.6.

Podci~gi

w poziomie 3,82m ..
Podeiqg stropowy 0 rozpi~tosei 754em w swietle seian zlozony jest z
2x2T475mm.
Podeiqg stropowy 0 rozpi~tosei 370em w swietle selan zlozony jest z
3x2T340mm. Podeiqgi s'l wyszpaldowane eegl'l i oblozone tynkiem na
siatee Rabitza.

4.2.7. Sciany i nadproza.
Grubosc seian zewn~trznyeh 2eegiel wzmoenione pilastrami na zewn'ltrz
Seiany wewn~trzne nosne gr.1; 1,5e. Seiany dzialowe gr.12;25em.
Seiany wykonane S'l z eegly eeramieznej na zaprawie wapienno
eementowej. Wszystkie nadproza okienne oraz zew.drzwiowe wykonane z
eegly w forrnie sklepien z eegly pelnej. Nadproza drzwiowe wewn~trzne
zlozone z stali ksztaltowej.
4.2.8. Klatki schodowe.
Klatka schodowa gl6wna
Biegi sehodowe zlozone S'l z stopnie zelbetowyeh ulozonyeh na
jednostronnyeh belkaeh poliezkowyeh. Stopniee oparte jednym koneem na
seianie a drugim koneem na belce poliezkowej z C 160.
Diwigary poliezkowe oparte obustronnie na diwigaraeh spoeznikowyeh
zlozonyeh z 2 C 160.
Balustrady stalowe
moeowane dolem z boku do stopnie a gor'l
zakonezone poehwytem drewnianym.
Klatka schodowa boczna
Sehody wykonane w konstrukeji drewnianej. Sehody wpuszezane w
poliezki.
Konstrukej~ sehodow stanowi'l:
Biegi schodowe
-poliezki sehodowe wykonane z brusow -8x27
-stopniee sehodowe wpuszezane w poliezki-5x32
-podstawki wpuszezane w poliezki i w stopniee-2,5x 17
Spoczniki schodowe
-belki spoeznikowe skrajne diwigaj'lee poliezki
-belki spoeznikowe przyseienne
-belki spoeznikowe wymiany
Te belki diwigaj'l konstrukeje stropow'l z podlog'l i podsufitk~.
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Balustrady drewniane mocowane od gory do policzek gor'l:. zakonczone
pochwytem drewnianym.
4.2.9. Fundamenty
Budynek podpiwniczony.
Fundamentowanie piytkie bezposrednie w formie law z kamienia.
4.2.10. Materialy konstrukcyjne
Elementy konstrukcji betonowej wykonano z betonu odpowiednik klasy
C-16/20. O. Sciany z ceg!y ceramicznej kl.15 zaprawa cem-wapiennej M3.
Drewno kl. C-30.
5.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
5.l.Dach -konstrukcja i pokrycie
Konstrukcja nosna dachu widoczne ugi~cia krokwi. Przekroje krokwi;
p!atwi; s!upow oraz !at s'l:. niewystarczaj'l:.ce i nie zapewniaj'l:. sztywnosci
statecznosci konstrukcji. Stan techniczny mozna uznac jako z!y.
FOT 3,4,7
Powierzchnie dachu nierowne, z widoczne szczeliny w pokryciu. Liczne
uszkodzenia pokrycia blaszanego przez korozj~ w miejscach mocowania
dawnej instalacji odgromowej. Przecieki wyst~puj'l:. na obrzezach budynku
oraz koszach s'l:. spowodowane wadliwymi obrobkami blacharskimi z
powodu ich uszkodzen .Rynny i rury spustowe bardzo skorodowane ,brak
odcinkami rynien, rynhakow. Widoczne zacieki i plamy w
pomieszczeniach. Instalacja odgromowa mozna uznac ze nie istnieje
zosta!a w stanie szcz'l:.tkowym-brak cictg!osci zwodow pionowych i
poziomych, brak zamocowan z konstrukcj'l dachu
Stan techniczny pokrycia instalacji odgromowej, obrobek nalezy
uznac jako zly.
5.2.Strop w poziomie 11,08m
Istniej'lcy strop drewniany listwowy w wyniku pozaru zosta! zniszczony a
a na cz~sci powierzchni rozebrany. Stan techniczny z!y jego naprawa jest
nieop!acalna a dalsze uzytkowanie moze spowodowac zagrozenia Zycia lub
zdrowia i bezpieczenstwa. FOT 5,6,9
Ogolny stan techniczny konstrukcji stropow ocenia si~ zly.
5.3.Strop w poziomie 7,70m
Istniej'lcy strop drewniany listwowy stopien zuzycia technicznego 30-50%.
Belki drewniane wykazuj'l ugi~cia w granicach normowych.
Pod!ogi zuzyte wymagaj'l wymiany.
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Podsufitka z desek oraz tynk na trzcinie zUZyte -widoczne zarysowanra
ugi~cia, p~kni~cia ,zawilgocenia -wymagajct wymiany.
Stan techniczny kwalifikuje strop do naprawy przywracajctc jego pierwotne
walory wytrzymalosciowe i uZytkowe. FOT 10.
Ogolny stan techniczny konstrukcji stropow ocenia si~ mierny.
5.4.Stropy podci~gi w poziomie 3,82m
Istniejctcy strop typu Kleina wykazuj'l stopien zuzycia technicznego
20-30%.
Brak widocznych ugi~c, p~kni~c, zarysowan. Miejscami ubytki
zawilgocenia tynku z powodu zalewania z nieszczelnego dachu.
Podcic:tgi stalowe stan techniczny dobry.
Ogolny stan techniczny konstrukcji strop6w oceOla Sl~ jako
zadawalaj~cy.

5.5.Strop w poziomie O,OOm
Istniej'lce stropy odcinkowe i Kleina wykazuj'l
stopien zuzycia
technicznego 20-25%
Brak widocznych ugi~c, p~kni~c, zarysowan. Miejscami ubytki i
zawilgocenia tynk6w z powodu zawilgocenia brak wentylacji.
Og61ny stan techniczny konstrukcji stropow oceOla Sl~ jako
zadawalaj~cy.

5.6.Klatka schodowa glowna
Biegi schodowe zlozone z stopnic zelbetowych wykazujct ubytki w
materiale lastriko. Belki policzkowe stalowe - brak widocznych ugi~c,
powloka malarska uszkodzona. Balustrady stalowe wymagajct renowacji
pochwyty drewniane zuzyte miejscami brak.
StopieD zutycia technicznego do 20% i ocenia si~ jako zadawalaj~cy.
5.7.Klatka schodowa boczna
Schody wykonane calkowicie w konstrukcji drewnianej.
W wyniku pozaru schody zostaly zniszczone a w cz~sci i rozebrane.
Stan teclmiczny zly jego naprawa jest nieoplacalna a dalsze
uZytkowanie moze spowodowac zagrozenia Zycia lub zdrowia
i bezpieczenstwa.FOT 14.
Ogolny stan techniczny konstrukcji ocenia si~ zty.
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5.8.Sciany i nadproza .
Wszystkie sciany elewacyjne oraz nadproza posiadaj~ ubytki w materiale
ceglarskim oraz ubytki zaprawy w spoinach.
Sciany wewn~trzne -brak defonnacji i odchylenia od pionu ,widoczne s~
jedynie drobne rysy w tynkach.
Nadproza widocznych ugi~c, p~kni~c, zarysowan.
Ogolny stan teehniezny seian i nadprozy oeenia si~ jako zadawalaj~ey.

5.9.Fundamenty
W konstrukcji obiektu nie wyst~puj~ defonnacje spowodowane
odksztalceniem fundament6w, wyst~puj~ zawilgocenia scian z powodu
nieszczelnej izolacji pionowej .
Stan teehniezny fundamentow oeenia si~ jako zadawalaj~ey.
5.1 O.Ogolny stopieii zuzyeia budynku Sz
Calkowity okres uzytkowania w latach T= 120lat
Wiek budynku w latach t=96lat

Sz =tIT)xlOO =80%
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6. WNIOSKI

6.1.Na wskutek zlej eksploatacj i budynku brak planowej gospodarki
remontowej stopien zUZycia budynku szacuje si~ na poziomie Sz=80%.
Stan techniczny budynku okresla sift jako zty
6.2.Na podstawie oceny stanu technicznego zasadniczych element6w
nosnych konstrukcji strop6w w budynku oraz obliczen sprawdzaj'\.cych
mozna dopuscic do zmiany sposobu uzytkowania dla funkcji muzeum.
nast~puj'\.ce stropy:
Stropy piwnic -poz. O,OOm
Stropy parteru -poz. 3,82m
Dla obci'\.zenia uZytkowego normowego p<4,OkN/m2
Stropy I pi~tra -poz. 7,70m
Dla obci'\.zenia uzytkowego normowego p<2,OkN/m2
6.3.Stropy II
uzytkowania

pi~tra

-poz.II,08m- nie dopuszcza

Sl~

do dalszego

6.4.Na podstawie oceny stanu technicznego element6w nosnych
konstrukcji dachu oraz obliczen sprawdzaj'\.cych nie mozna dopuscic do
dalszego uzytkowania istniej'\.cej konstrukcji drewnianej dachu wraz z
pokryciem.
jest zadawalaj'\.cy i
6.S.Stan techniczny konstrukcji klatki gl6wnej
wymagany jest remont stopnic, balustrad, tynk6w przed dopuszczeniem
do uzytkowania.
6.6.Stan techniczny wentylacji grawitacyjnej pomieszczen jest zly
6.7.Stan techniczny konstrukcji schod6w
zly i nie nadaje si~ do uZytkowania.
6.8.Sciany i dach wymagaj'\. docieplen.
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7.

ZALECENIA.
7.1. Strop I pi~tra -poz. 7,70m
NaleZy wykonac nowy strop ognioodpomy typu g~stozebrowy
ceramiczny lub zelbetowy.
Strop drewniany istniejqcy ze wzgl~d6w wytrzymaiosciowych i
wymaganej odpomosci ogniowej nie nadaje si~ do adaptacji dla funkcji
muzeum.
Patrz zal. obI. statyczne poz.A- 2.4.
7.2.Schody drewniane
nowe.

wewn~trzne

boczne nalezy rozebrac i odtworzyc

7.3.Wykonac remont caiej elewacji poprzez wykonanie przemurowan
p~kni~tych scian pod oknami ,uzupeinienie brakujqcych cegiei,
wykonanie nowego spoinowania ,czyszczenie elewacji i konserwacja.
7.4.Wykonac docieplenie caiego budynku do
wartosci normowej
wsp6kzynnika przewodnosci celem likwidacji mostk6w termicznych.
7.5.Konstrukcj~

dachu wraz pokryciem i obr6bkami nalezy w caiosci
wymienic na nowq.

7.6.Wykonac nowe kominy dla wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.
7.7.Wykonac nOWq instalacj~ odgromowq budynku.
7.8.Wykonac w caiosci nowe tynki

wewn~trzne.

7.9. Wykonac peinq hydroizolacj~ pionowq i poziomq wraz z osuszeniem
,.
. .
scwn pIWDlC.
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UW AGI KONCOWE:
• Budynek mozna adaptowac na cele muzeum pod warunkiem spelnienia
zalecen zawartych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.
• Na wykonanie w/w prac wyrnagane jest projekt budowlany
uzyskania pozwolenie na budow~ .

w celu

• Prace nalezy wykonywac pod nadzorern inzyniera posiadajqcyrn uprawnienia
budowlane.

8. OSWIADCZENIE
Ekspertyza jest wykonana zgodnie z urnowq, obowiqzujqcymi przepisarni oraz
nonnarni, jest kornpletna z punktu widzenia celu, ktorernu rna s.J:uzyc.

Autor:
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ZALL\CZNIK A
OBLICZENIA STATYCZNE
SPRAWDZAJL\CE
SPIS TRESCI:
• AI.

Zalozenia do obliczen

• A2. Zestawienie obciqzen
Obliczenia statyczno- wytrzymalosciowe

A.I. Zalozenia do obliczen
- Norma obciqzen PN-82/B-02001-3
- Nonna - konstr. bet. i zelbet - PN-84/B-03264
- Materialy konstrukcyjne
StO
Stal
Ra = 210 MPa
Beton - B-20
Rb = 11,5 MPa
Drewno- C30
- Inwentaryzacja konstrukcji istniejqcych strop6w wraz z odkrywkami.
A.2. Zestawienie obciqzen ,obliczenia sprawdzajqce
A.2.1. DACH
aI. Obciqzenia stale
Dach
Dane
• Nachy1enie polaci dachowej
a =51,60 0
• Konstrukcja dachu kleszczowo- platwiowa
• Rozstaw krokwi
a= 1,10m
• Pokrycie blach'l. trapezow'l. T18
• ObciqZenie sniegiem II strefa
• ObciqZenie wiatrem I strefa
• Polozenie Swi~tochlowice
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Podklad pod pokrycie-Iata
Zestawienie obci~en
-rozstaw lat co 60cm
-laty 0 wymiarach 25x 100 mm A=2,5x 1O-3 m 2, Psosny=5,5kN/m 3
=>Obci~zenia stale - stan istniej~cy
K ons tru
k c.la
" dac
h"
"
u 1 po k
~rycle

OBClf\ZENIA

OBC.CHARAKT.

[ kN/m2]
-blacha T18
-laty 25x 100
-krokwie

0,67
0,06
0,14

RAZEM

0,87

Yf

OBC.OBLICZEN .

1,2
1, 1
1, 1

0,804
0,066
0,154

[ kN/m2]

1,024

,

- 0,87 kN/m.1.

Ogolem obc" norm owe
Ogolem obc. obliczeniowe

qlk-

q == 1,02 kN/m

2

=>Obci~zenia stale - stan przewidywany
K onstru k"dh"
"
cJa ac u I po k
~rycle

OBClf\ZENIA

OBC.CHARAKT.

[ kN/m2]
-

dach6wka ceramiczna
!aty 45x63
krokwie
welna mineralna gr.200mm
podsufitka 2 x 12,5 plyty gipsowe GKB

0,67
0,06
0,14
0,20
0,20

Yf

OBC.OBLICZEN.

1,2
1,1
1, 1
1,2
1,1

0,804
0,066
0,154
0,240
0,220

[ kN/m2]

1,270

RAZEM

1,484

,

Ogolem obc. norm owe
Ogolem obc. obliczeniowe

qlk==

q

=

=>Obci~zenia

zmienne
• sniegiem II strefa
2
a =51,6 0 Qk=0,90 kN/m ;~1= 0,80(60-51,6)/30=0,22
2
Sk= 0,90x 0,22=0,20 kN/m
• wiatr I strefa
a =51,6 0 Qk==0,25 kN /m2 ; C e=0,8 (rodzaj terenu B; h> 10m)
; ~ =1,8

Ssanie:
Nawietrzna
Zawietrzna

C z= 0,015 a -0 ,20=0,015x51,6-02=0,574
C z= -0,045(40- 51 ,6)=-0,522 (pomijamy poniewaZ pomniejsza on c.dachu)

Katowice styczen 2008r
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. . , zmlennyc h
Zest aWleme 0b cl~zen
OBCIA.lENIA

Snieg
Sk
Wiatr
Pk

obc.char.
[ kN/m 2]

Yr

obc.obliczen.
[ kN/m 2 ]

0,20

1,4

0,28

0,207

1,3

0,27

Krokwie dachowe

.,
~

.-

•

...

/'

..... 1

=

~ ,?
~

.....

,

J'

'T:

~

.....

/'

'~

..

.....

~.

~

a =51 , 6°
cos a= 0 '621
' sin a=O 784'' tto
a=1 , 26
"
>
k=1090cm ;H=855cm. L=682cm
k l =383 cm; k 2=474 cm ; k3=233 cm
1\ =237cm; lz =294cm; h =151cm
Rozstaw krokwi a= 1,1 Om.
Obci'tzenia:
2
qkk(gk x cos a+ Sk x cos 2 a+ Pk..!..)X a=(1 ,27xO,621 +0,20 xO,621 +O,207)x 1, 10 =1,18 kN 1m
2
2
q..!.. = (g x cos a+ S x cos a+ p..l.) x a= (1 ,48xO,621 +0,28 xO,621 +O,27 )x 1,10 = 1,380 kN 1m

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci
-Krokiew 0 rozpi~tosci 1=474cm
2
2
M= 0,125xqxI =0,125xl ,380x4,74 =3,875 kNm
Dla przekroju o7x14cm ; Wy=7xI4,02/6= 229cm 3 ;Iy =7,OxI4,0 3112=1600cm
2
A= 98,Ocm
Katowice styczeil 2008r
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fm,y,k

-wytrzymalosc charakterystyczna na zginanie , Dla drewna C30

=30MPa

rm = 1,3 - cz~sciowy wsp6lczynnik bezpieczenstwa
kmod=O,90
fm,y,d
<7 m .., .d

fm .... d

(J'

= O'~,;30 = 20,77 MPa
= 16 ,92 = 0 82 < 1
20,76
'


m,y,d

=~
= 16920kPa = 16, 92MPa
w)" =~
229xI0-6

Sprawdzenie stanu granicznego uZytkowa)nosci
u

net,fin=

u fin

4741200=2,37cm
5xq,.xl'

5xO 0118x474 '

4 40

= 384 x£.. xl, = 384~1100x 1600 = ,

em> u netjin

Stan graniczny uZytkowalnosci przekroczony 0 85%
Konstrukcja dachu wymaga wzmocnien i nie mozna dopuscic do uZytku.

Katowice styczen 2008r
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A.2.2. STROP PIWNIC
poziom +O,Om
Sprawdzenie nosnosci belek stalowych stanowiqcych podpory sklepien.

Z es t aWlellle
. . 0b
· · ' s t aly Ch-s t an przeWl·dywany
C1'l.zen
OBCli\ZENIA
-wykl.z tworzyw sztucz.0,07x1,0
-pl.wi6rowe 0,02x6,5x 1,0
-deski podl.na legarach 0,33x 1,0
-wylewka z zapr. cem-wap gr.5cm.
0,05xI9x1,0
-zuzel+gruz.gr 10cm 0,lOxI2x1,0
-sklepienie z cegly gr 12cm
0,028x5,5x 1,0
-tynk cem-wapienny 0,01 x 19x 1,0
-obc.zast~pcze od scian dzialowych
RAZEM OBCli\ZENIA STALE

OBC.CHARAKT.
[ kN/m2]
0,07
0,12
0,31

1,2
1,3

1,14
1,56

2,25
0,19
0,75

1,2
1,2
1,2

2,70
0,23
0,90
7,15

5,84
PN=4,00kN/m
po=I,30x4,0=5,20kN/m 2

Szkic konstrukcji stropu nad piwnicami

- -  - - -- - - - - -

o

LlJ

II
'+

1000

Strop

0 rozpi~tosci:

1,2
1,2
1,2

In=3,87m , a=l ,OOm.

Katowice styczen 2008r
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Przyj~to:

-stal gatunku St3S fd=215MPa.
-rozpi~tosc elementu lerF3,87x 1,05=4,06m.
-przekr6j belek 2T 160; Wx= 117 cm 3 ; Jx=93 5cm 4
-rozstaw belek
a=I,OOm.

Obciqtenie ci~le dzialaj'lce na belk~:
-charakterystyczne:
q=(5,84+4,0)x 1,0 = 9,84 kN/m
-obliczeniowe
q=(7,15+5,2)xl,0 = 12,35kN/m

g+p

4850

Obliczeniowy moment od obci'lzen calkowitych:
MSd =0,125x 12,35x4,06 2 =25,45kNm
Obliczeniowy moment przenoszony przez

belk~:

MR=I,07xI17 x215 x 10 3 =26,91 kNm
MSd :M R=25,45/26,91 =0,95<1
Ugi~cie

a --

1 77 em < a -lim

5x9 .84x406'
_
6
-,
384x2 .lx 10 x935

I'JJ 200 -

406 200 -

2 , 00 em

Zatem nosnosc belki jest zapewniona.
Sprawdzenie nacisku belek na podporach
N=12,35x4,06xO,50=25, 10 kN
Powierzchnia docisku
Fd= 1Ox20=200cm2
8= NlF d=2510010.02=1,25MPa >f vk=1,50MPa zakladaj'lc wytrzymalosc cegly f b= 10MPa
przy zaprawie marki M2; f m= 2,OMPa

I
Katowice styczen 2008r
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A.2.3. STROP PARTERU
poziom + 3,82m
Sprawdzenie nosnosci belek stalowych

. . , stalyh
Zes t aWleme 0 bCHtzen
C -stan przewl
OBCli\ZENIA
-wykl.z tworzyw sztucz.O,05xl,0
-wylewka z zapr. cem-wap gr.5cm.
0,05x21xl,0

ywany

OBL.CHARAKT.
2
[ kN/m ]
0,07

Y
1,2

OBL.OBLICZEN.
[ kN/m 2]
0,08

1,05

1,2

1,26

-zuzel+gruz.gr 12cm 0,12x13x1,0

1,56

1,3

2,02

-pustaki ceramiczne gr 10cm
0,lOx14x1,0
-tynk cem-wapienny 0,0 15x 19x 1,0

2,25
1,40
0,29

1,2
1,2
1,2

2,70
1,68
0,35

-obc.zast~pcze

0,75

1,2

0,90

od scian dzialowych
RAZEM OBCIAZENIA STALE

8,99

7,37
2

Obciq:zenie uZytkowe:

Pn=4,00kN/m
2
Po= 1,30x4,0=5,20kN/m

Szkic konstrukcji stropu Kleina

1 ),0 st r '='::;"~' W '" !=-uslo '< l
\ ,:> Y"'"1 k. C e ·-n  W fJ (j

,>'" :I'r ; .'::'i";

i

II
I
Strop

0 rozpi~tosci:

3,
1 28
1500

In=4,97m, a=1,50m.
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Przyj~to:

-stal gatunku St3S f d=21SMPa.
-rozpi~tosc elementu letF4,97x 1,OS=S,22m.
-przekr6j belek 2T 280; Wx=S42 cm 3 ; Jx=7S90cm 4
-rozstaw belek
a= 1,SOm.

Obci'iZenie ci~le dzialaj,\:ce na belk~:
-charakterystyczne:
q=(7,3 7+4,0)x I,S =
-obliczeniowe
q=(8,99+S,2)x I,S =

A.l:: I

HI!

17,OS kN/m
21,28kN/m

"I"If" ! " " !I n n ~ J ~

Obliczeniowy moment od obci'iZeil calkowitych:
MSd =0, 12Sx 21 ,28xS,22 2 =72,48kNm
Obliczeniowy moment przenoszony przez

belk~:

MR=I,07xS42 x21S x 10 3=124,69 kNm
MSd :MR=72,481124,69=0,S8< 1
Ugi~cie

a=

1 03cm < a . =

5xI7,05x522'
=
384 x2,lxI0 6 x7590'

lim

i'/J
200

=.m = 2 60cm
200

'

Zatem nosnosc belki jest zapewniona.
Sprawdzenie nacisku belek na podporach
N=21,28xS,22xO,SO=SS,S4kN
Przyj~to powierzclmi~ docisku
Fd=llx2S=27Scm2
0= NlFd=SSS4010.027S=2,OMPa >f vk=1 ,SOMPa zakladaj,\:c wytrzymalosc cegly f b= 10MPa
przy zaprawie marki M2; f m= 2,OMPa
Przed adaptacj,\: naieZy sprawdzic gniazda podp6r w ceiu ewentualnego wzmocnienia.

I
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A.2.4. STROP I PIF;TRA
poziom +7,70m
Zestawienie obei'izen staiyeh -stan przewidywany
OBCIAiENIA
-wykl.z tworzyw sztucz.O,07xO,95
-plyty wi6rowe OSB-O,03x 5,50xO,95
-welna mineralna 0,1 Ox2xO,95
-deski sl.pulapu 0,025x5,5xO,95
-deski podsufitu 0,025x5 ,5xO,95
-tynk wapienny na trzcinie
O,020x 19xO,95
-belki drewniane 0,20xO,27x5,50

OBC.CHARAKT.
[kN /m]
0,21
0,16
0,19
0,13
0,13

1,2
1,2
1,3
1,2
1,2

OBC.OBLICZEN.
[ kN/m]
0,25
0,19
0,25
0,19
0,19

0,36
0,29

1,2
1,2

0,43
0,35

RAZEM OBClt\ZENIA STALE

1,47

Y

1,85

dla belki 20/27: W =2,25xl0 6 mm :l
na zUZyeie teehniezne belki przyj~to bnetto = 20-2=18em; h netto =27-2=25em
4
6
Wnetto=1875 em 3 =1 ,875x 10 mm 3 ;Ix netto=23438em
d1a drewna C24: fm•k =24MPa; fm•d =24xO,61l ,3= 11 MPa
a ponadto m=I,O ;E m=11000MPa
st'id; M<11 ,Ox 1,Oxl ,875x 10 6 kGem=20,62x1 0 6 Nmm= 21 ,00kNm
1=5, 7x 1,05=5,98m.
.
st'id wartosc obei'izenia dopuszezalnego:
g <

8xM
I'

= 8x21
.0 = 4 70kN 1m
5.98'
,

zatem wartosc uzytkowego obei'izenia obliezeniowego nie moze przekroezyc:
p> (4,70-1,85):0,95=3,00 kN/m 2
Be1ki 20/27 nie zapewniaj'i stosownej nosnosei.
Dla obci~zenie uiytkowego muzeum p= 4,Oxl,3=5,20 kN/m 2
Belki 20/27 zapewniaj'i stosown'i nosnosc.
Dla obei'izenie uZytkowego pomieszezen biurowyeh p= 2,Oxl,3=2,60 kN/m

Katowice styczen 2008r
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A.2.S. PODCIi\G STROPOWY
L=7,S4m -poziom +3,82m
Sprawdzenie nosnosci
Zestawienie obci<tzen stalych-stan przewidywany
-obc. z stropu I pi~tra 1=5,1 Om
qk=3,47x5, 1OxO,5= 8,85kNm
qo=4,45x5, 1OxO,5=11 ,35kNm
-c. wlasny sciany 1p.c gr.3 1em
gk=0,31 x 18x3,2=
17,86kN/m
go=0,31 x 18x3,2x 1,2= 21 ,43kN/m
-oddzialywanie stropu na parterze 1=4,96m
qk=11,37x5 ,20xO,5= 29,56 kN/m
Qo=14,19x5,20xO,5= 36,84 kN /m
-c. wlasny podciqgu 2x2T475+szpaldownie
Qk=2x 1,28+(0,5xO,36) 18= 5,80 kN /m
Qo=2x 1,28+(0,5xO,36) 18x 1,2= 6,96 kN/m
Og6lem
qk= 62,07 kN/m
Nonnowe
Obliczeniowe qo=76,58 kN/m

Podciqg
Przyj~to:

0 rozpi~tosci:

In=7,54 m

-stal gatunku St3S f d=215MPa .
-rozpi~tosc elementu lefF7 ,54x 1,05=7, 90m.
-przekr6j belek 2T 475; Wx=2x2380=4760 cm 3 ; Jx =2x56480=112960 cm4

Obliczeniowy moment od obciq.z:en calkowitych:
.

2

MSd =0,125x 76,58x7,90 =597,42kNm
Obliczeniowy moment przenoszony przez

belk~:

M R=I,07x4760 x215 x 103 =1095,04 kNm
MSd :MR=597,4211 095,04=0,55 <1
Ugi~cie

a

= 384x2,lx
5x62.07 x790·
= 1 32cm < a !1m. =!2...
= 12Q.
= 3' 95cm
l0 xI12960'
200
200
6
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Zatem nosnosc belki jest zapewniona.
Sprawdzenie nacisku belek na podporach
R,=76,S8x7,90xO,S= 302,SOkN
Przyj~to powierzchni~ docisku
2
F d=36x3S=1260cm
8= N/Fd=302S0010. 126=2,40MPa >f vk=l ,SOMPa zakladajqc wytrzymalosc cegty f b= 10MPa
przy zaprawie marki M2; f m= 2,OMPa
Przed adaptacjq nalezy sprawdzic gniazda podpor w celu ewentualnego wzmocnienia.

A.2.6. PODCli\G STROPOWY
L=3,70m -poziom +3,82m
Sprawdzenie nosnosci
Zestawienie obciCl,zen staiych-stan przewidywany
-reakcje z podciqgu poz.A.2.S.
Rk=62,07x7,90xO,S= 24S,17kJ"J
R,=76,S8x7,90xO,S= 302,SOkN
-oddzialywanie stropu na parterze I=S,20m
qk=11,37xS,20xO,S= 29,S6 kN/m
qo=14,19xS,20xO,S= 36,84 kN/m
-c.wlasny podciqgu 3x2T340+szpaldownie
Qk=3xO,68+(0,34xO,28) 18= 3,7S kJ"J/m
Qo=3xO,68+(0,34xO,28) 18x 1,2= 4,SO kN/m
Ogolem obc.ciqgle
Normowe
qk= 33,31 kN/m
Obliczeniowe qo==41,34 kN /m
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Podciqg
Przyj ~to

:

0 rozpi~tosci:

In=3,70

ill

-stal gatunku St3 S fd=215 MPa ,
-rozpi~tosc elementu lerF3,70xl,05=3,88m.
-przekr6j belek 3T 340; Wx=3x923=2769cm

3 ;

Jx=3xI5700=47100 cm4

Obliczeniowy moment od obcictzen calkowitych:
2

MSd =0,125x 41,34x3,88 + 0,25x302,50x3,88 =365,21kNm
Obliczeniowy moment przenoszony przez

belk~ :

MR=I ,07x2769 x215 x 10 3=637,0 kNm
MSd :MR=365,21 /637=0,57 <1
Zatem nosnosc belki jest zapewniona,

Autor opracowania
r~~

7

-- .- _ .. .. ,'.
"

I
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ZALi\CZNIK B
SERWIS FOTOGRAFICZNY
STAN N A DZIEN 5.01.200SR
ZAWARTOSC:
FOT 1. WIDOK KLATKl SCHODOWEJ GLOWNEJ
FOT 2. WIDOK KLATKl SCHODOWEJ GLOWNEJ
(widoczne zUZycie stopnic)
FOT 3. WIDOK KONSTRUKCJI WIF;ZBY DREWNIANEJ DACHU
(wfzel kJeszcze -platew)
FOT 4. WIDOK FRAGMENTU POLACI DACHU
(pokrycie z blachy i obr6bki -widoczna korozja pokrycia)
FOT 5. WIDOK FRAGMENTU ODPADAJACEGO TYNKU
(podsufitka IIp-tynk na trzcinie)
FOT 6. WIDOK FRAGMENTU STROPU PODSUFITU
(podsufitka lip-stan po pozarze)
FOT 7. WIDOK KONSTRUKCJI WF;ZLA KOSZOWEGO DACHU
(widoczne zawilgocenia -korozja obr6bek)
FOT 8. FRAGMENT KONSTRUKCJI DACHU
(pol~czenie murlata-krokiew)
FOT 9. FRAGMENT PODSUFITKl liP.
(widok warstw stropowych oraz uszkodzenia spowodowane poi:arem)
FOT 10. FRAGMENT STROPU I P.
(widok warstw stropowych )
FOT 11. PODCIi\G STALOWY NA POZ.3,82M
(widok warstw zabezpieczaj~cych podci~g- tynk na siatce Rabitza)
FOT 12.WIDOK STROPU ODCINKOWEGO PIWNIC
FOT 13. WIDOK KLATKl SCHODOWEJ DREWNIANEJ BOCZNEJ
(widoczoe zUZycie stopnic)
FOT 14. WIDOK KLA TKl SCHODOWEJ DREWNIANEJ BOCZNEJ
(widoczne zniszczenia po poi:arze)
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