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 OPIS TECHNICZNY 
 
INWESTOR: JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 

W JAROCINIE, UL. ZACISZNA 5 
OBIEKT: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA 

MONTAŻU URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH 
NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - 
WARSZTATOWYM 

ADRES BUDOWY: UL. ZACISZNA 5, 63-200 JAROCIN, DZ. NR 
335/22 

 
I. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – BEZ ZMIAN 
II. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  

BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych polegających na montażu paneli 
fotowoltaicznych na dachu budynku administracyjno - warsztatowego.    
1 .Zestawienie powierzchni przedmiotowego obiektu:  

- powierzchnia zabudowy 939,48m2 
- powierzchnia użytkowa             787,29m2 

- kubatura             5709,25m3 

2. Zestawienie wymiarów gabarytowych przedmiotowego obiektu:  
- długość       59,19m 
- szerokość                                 18,86m 
- wysokość max:                 7,25 m 
- ilość kondygnacji– 1 
3. Zestawienie powierzchni podlegającej przekształceniu: 
Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu   -  bez zmian 
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Montaż paneli fotowoltaicznych nie zmienia warunków sanitarnych budynku. W związku z 
powyższym odstąpiono od uzyskiwania opinii sanitarnej. 
 

III. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 
1. Przedmiotowy obiekt, to budynek administracyjno - warsztatowy, na dachu którego planuje 
się montaż paneli fotowoltaicznych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 

2. Montaż paneli nie zmieni wymiarów gabarytowych, powierzchni utwardzeń i sposobu 
użytkowania obiektu.  

3. Konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z cegły i pustaków ceramicznych. Budynek 
posadowiony jest na żelbetowych fundamentach, z betonowymi murami fundamentowymi. 
Stropodach wykonany jest z płyt prefabrykowanych panwiowych, opartych na ścianach 
konstrukcyjnych oraz z płyt korytkowych, opartych na stalowych wiązarach kratownicowych. 
Dach płaski ze spadkiem 5° na front i tył budynku, izolowany termicznie styropapą i kryty papą 
termozgrzewalną. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane. 

4. Budynek wyposażony jest w instalacje: gazową, kanalizacji ściekowej, kanalizacji 
deszczowej, wodociągowej oraz elektroenergetyczną.  

5. Projektuje się montaż 147szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o łącznej mocy 
49,98kW.  

6. Projekt  obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na systemowej konstrukcji wsporczej, 
umożliwiającej montaż paneli pod kątem 15°. Do konstrukcji wsporczej mocowane są 
bezpośrednio panele fotowoltaiczne, np. RISEN ENERGY RSM 120-6 340M lub równoważny.   
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IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 2015 poz. 1422 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 206 
ust.1 dla obiektu objętego niniejszym opracowaniem sporządzono ekspertyzę 
techniczną stanu konstrukcji istniejącego budynku na dz. nr  335/22: 
Ustalono na podstawie dokonanych oględzin, że istniejący budynek jest wykonany z 
konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi: 
1. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe są w dobrym stanie technicznym, nie 

stwierdzono żadnych spękań czy uszkodzeń betonu. 
2. Ściany murowane są w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono żadnych spękań i 

uszkodzeń. 
3. Konstrukcja dachu budynku – istniejąca konstrukcja w dobrym stanie technicznym, nie 

stwierdzono śladów korozji. 
4. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.  
5. Stan podłoża gruntowego przebudowywanego budynku nie budzi zastrzeżeń. 
6. Montaż paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku nie wpłynie negatywnie na stan 

techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryły  oraz nie spowoduje 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. 

V. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO  
1. FUNDAMENTY – BEZ ZMIAN  
2. ŚCIANY PODZIEMNE – BEZ ZMIAN 
3. ŚCIANY NADZIEMNE – BEZ ZMIAN 
4. KONSTRUKCJA NOŚNA – BEZ ZMIAN  
5. KOMINY I WENTYLACJA – BEZ ZMIAN 
6. KONSTRUKCJA DACHU – BEZ ZMIAN 
7. POKRYCIE DACHU – Projekt  obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na systemowej 
konstrukcji wsporczej, umożliwiającej montaż paneli pod kątem 15°. 
8. POSADZKI – BEZ ZMIAN 
9. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE I AKUSTYCZNE – BEZ ZMIAN 
10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – BEZ ZMIAN 
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11. UTWARDZENIA – BEZ ZMIAN 
12. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH  

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 
ogólne. Obciążenie śniegiem. 

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne. Obciążenie wiatrem. 

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: 
Projektowanie węzłów. 

Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystne układy obciążeń. Wymiarowanie poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i z 
zastosowaniem jednostek miar w układzie S.I. 
 

IV. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE  
1. INSTALACJA GRZEWCZA – BEZ ZMIAN.  
2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA – BEZ ZMIAN. 
3. INSTALACJA KANALIZACYJNA – BEZ ZMIAN . 
4. INSTALACJA WENTYLACYJNA – BEZ ZMIAN. 
5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA – wg odrębnego opracowania.  
 

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU – BEZ ZMIAN  
 

VI.     PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE – BEZ ZMIAN 
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VII.    WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Montaż paneli fotowoltaicznych nie wpłynie na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Uwaga: 
Obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o 
którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 620), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w 
art. 56 ust. 1a, stosuje się. 
Zgodnie z powyższym projekt został uzgodniony pod względem zgodności wymagań ochrony 
PPOŻ. 
 

VIII.  UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagań 
BHP w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
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NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - 
WARSZTATOWYM 
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PROJEKTANT: inż. bud. RYSZARD KOWALSKI 
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje: 
 a)  montaż paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu. 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych - działka zabudowana przedmiotowym obiektem. 
3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią następujące elementy 
zagospodarowania działki - nie występują. 
4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót, 
a) montaż pokrycia dachu i paneli fotowoltaicznych, 
b) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem. 
5.  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 
indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 
6. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w strefach szczególnego 
zagrożenia należy:  
a) przestrzegać instrukcji montażu rusztowań. 
b) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi, 
c) używać środków ochrony osobistej. 
d) używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi. 
e) pozostawić wolne drogi ewakuacyjne. 

OPRACOWAŁ: 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY 

NAZWA TEMATU: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MONTAŻU URZĄDZEŃ 
FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - WARSZTATOWYM 

 

Adres: UL. ZACISZNA 5, 63-200 JAROCIN, DZ. NR 335/22 

 

1. PODSTAWA WYKONANIA 

Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji są: 
- umowa z Inwestorem 
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy   
- projekt architektoniczny 
- normy i obowiązujące przepisy 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projektowaną instalację fotowoltaiczną na dachu 
budynku administracyjno - warsztatowym w m. Jarocin. 
Wykaz instalacji: 
- Instalacja fotowoltaiczna 
- Instalacja wlz-ów zasilających 
 
    3.  INSTALACJA FOTOWOTAICZNA 

 Projektuje się instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy trójfazowej 49,98kW  z 
wykorzystaniem  paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz przekształtników 
napięcia. Wyprodukowana Energia odnawialna będzie zużywana w pierwszej 
kolejności na własne potrzeby a jej nadwyżki sprzedawane do sieci dystrybucyjnej 
oraz zliczane trójfazowym licznikiem pomiarowym [kWh].  

Projektuje się montaż na dachu - paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 
min. 340Wp (np. moduł fotowoltaiczny firmy Corab - Risen energy RSM 120-6 340M; 
1689x996x35mm) oraz przekształtników napięcia umożliwiających współpracę z 
optymalizerem: 

Grupa nr1 – 49,98 kW: 
- 147 szt.  paneli fotowoltaicznych podłączanych pod 2 przekształtniki 
o mocy 25kW (np. Solar Edge SE 25K) – łącznie zamontować 2 szt. 

Rozmieszczenie grup modułów fotowoltaicznych pokazano na rzucie dachu budynku. 
Panele należy montować na dedykowanej konstrukcji przygotowanej pod konkretną 
ilość ogniw np. system montażowy CORAB, montowanej w sposób trwały do połaci 
dachowej. Panele należy łączyć przy użyciu optymalizerów montowanych do ramy 
modułu (po 2 panele fotowoltaiczne  pod 1 optymalizer np. P700). 
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Instalację między panelami fotowoltaicznymi a falownikami należy wykonać 
przewodami odpornymi na działanie promieni słonecznych: (np. Solarflex-x PV1-F 
linka CU 1x6mm2). Projektowane kable należy układać na dachu w korycie 
perforowanym z pokrywą. Kable prowadzić w korytkach możliwie pod konstrukcją 
paneli fotowoltaicznych. Kable od paneli fotowoltaicznych należy doprowadzić do 
projektowanych przekształtników przetwarzających stałe napięcie DC na zmienne 
napięcie AC 400V. 

Projektuje się rozdzielnię fotowoltaika którą należy doposażyć w zabezpieczenia 
zwarciowe oraz przeciwprzepięciowe.  Przekształtniki wraz z rozdzielnią fotowoltaiki 
należy zabudować w pomieszczeniu kotłowni na ścianie lub w innym pomieszczeniu 
technicznym wskazanym przez użytkownika.   

Od projektowanej rozdzielnicy fotowoltaiki należy ułożyć kabel YKXS 5 x 25mm2 do 
istniejącej rozdzielni głównej obiektu, kabel układać podtynkiem w rurze DVR oraz 
podłączyć pod nowoprojektowany rozłącznik bezpiecznikowy 3x gG 200A w RG. W 
istniejącej rozdzielni głównej należy zamontować trójsystemowy licznik pomiarowy 
energii czynnej – celem zliczania wyprodukowanej energii oddanej do sieci 
dystrybucyjnej.  

Zwraca się szczególną uwagę na konieczność doprowadzenia sygnału internetowego 
do przekształtników napięcia. Przyłącze internetowe wykonać w porozumieniu z 
inwestorem na budowie. Należy wykonać połączenie skrętką komputerową między 
wszystkimi przekształtnikami w sposób szeregowy.  

Wymiary wszystkich projektowanych rozdzielni dostosować do wyposażenia oraz 
potrzeby wprowadzenia kabli zasilających.  

 

4.  INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, ODGROMOWE, WYRÓWNAWCZE 

 Na dachu budynku będącego przedmiotem opracowania znajduje się istniejąca 
instalacja odgromowa. Należy wykonać pomiary elektryczne celem potwierdzenia 
pełnej sprawności istniejącej instalacji odgromowej. Konstrukcję paneli 
fotowoltaicznych należy uziemić poprzez połączenie konstrukcji ze zwodami 
poziomymi. Wszystkie stalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć z 
instalacją odgromową.  
Instalację odgromową na dachu budynku należy dostosować do obowiązujących 
wymagań poprzez montaż iglic odgromowych zapewniających odpowiednią ochronę 
paneli fotowoltaicznych.  
Zabezpieczenia w rozdzielniach fotowoltaicznych montować i oprzewodować zgodnie z 
DTR, wytycznymi producenta.   
W rozdzielnicy fotowoltaicznej  projektuje się  I i II stopień ochrony przepięciowej 
przy zastosowaniu ograniczników przepięciowych. Należy zastosować ograniczniki 
przepięć typ. B+C. 
Wszystkie projektowane tablice rozdzielcze, złącza kablowe należy uziemić bednarką 
ocynkowaną FeZn 30x4mm lub linką LgY.   
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5.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Dla urządzeń, oprócz ochrony podstawowej, należy wykonać ochronę dodatkową  
przez “SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”' realizowane poprzez wyłączniki 
nadprądowe w tablicach rozdzielczych. 
Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wyłączniki różnicowoprądowe. 
Aby zapewnić prawidłową ochronę należy zastosować przewód ochronny we 
wszystkich  obwodach ( układ TN - S). 
Przewody ochronne powinny mieć kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami . 
W projektowanej instalacji żyłę zerową i zerującą należy poprowadzić osobno. 
 
 
6. UWAGI:  
 
 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem 
Budowlanym, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisami BHP, oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych część 
V roboty elektryczne.  

 Projekt został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, polskim prawem oraz 
polskimi obowiązującymi normami. Wszystkie przedstawione rozwiązania przy użyciu 
konkretnych produktów wymienionych producentów mają charakter przykładowy, 
dopuszcza się stosowanie materiał równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiałów zamiennych należy 
uzyskać zgodę inwestora na przedłożone rozwiązanie zamienne. Jeśli dane materiały 
nie zostały uwzględnione w projekcie w ilości wystarczającej do wykonania zadania – 
wykonawca powinien skalkulować je w ofercie przed przystąpieniem do robót.  

Sprawność wykonanej instalacji należy potwierdzić odpowiednimi protokołami 
pomiarowymi.  

 

                                                                                     Opracował: 

              mgr inż. Mirosław Gocki 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

Na podstawie ustawy z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U z 2019 r., poz.1186 z późn. zmianami ), że dokumentacja techniczna 

instalacji elektrycznej - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MONTAŻU URZĄDZEŃ 
FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - WARSZTATOWYM, 

adres: UL. ZACISZNA 5, 63-200 JAROCIN, DZ. NR 335/22, 

została opracowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY – 
SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI DACHU 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA KONTRUKCJĘ DACHU 
1. Obciążenia stałe 

Ciężar własny dachu: 
 

Lp. Rodzaj obciążenia 
Obciążenie 

charakterystyczne 
[kN/m2] 

Współczynnik 
obciążenia �� 

Obciążenie 
obliczeniowe 

[kN/m2] 
OBCIĄŻENIA STAŁE 

0,13 1,35 0,18 
1. 

2xPapa na lepiku 2�0,065 ���� 

2. 
Papa 3 warstwa 1�0,065 ���� 

0,065 1,35 0,09 

3. 
Warstwa ochronna nadbetonu 21 ���� ∙ 0,04 � 0,84 1,35 1,13 

4. 
Styropian  0,45 ���� ∙ 0,15 � 

0,07 1,35 0,09 

RAZEM [kN/m2] 1,11 1,35 1,22 
 

· płyty korytkowe 100 kg/m2 =  �,� ��/�� 
 
Panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji systemowej:  

· Ciężar jednego modułu:  19,9��  
· Masa balastu przypadającego na jeden moduł : 56 �� 
· Masa podkonstrukcji systemowej przypadająca na 1 moduł: 4,79 �� 

Obciążenie liniowe przypadające na najbardziej obciążoną kratownicę: 
Zaprojektowano 2 zestawy po 6 modułów. 
Obciążenie liniowe dla jednego zestawu :  
19,9x6 + 56x6 + 4,79x6 = 484,14 kg = 4,84 kN 
Długość pasa górnego 7,25 m  
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE OD 
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: 
 

RAZEM : �,�� ��/� 

 

 

 



 

2. Obciążenie śniegiem � = �� ∗ �� ∗ �� ∗ �� �� = 0,8 �� = 1,0 �� = 1,0 
Dla strefy II: �� = 0,90 ��/�� � = 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 0,9 = �,�� ��/�� 

3. Obciążenie wiatrem 
Kąt nachylenia połaci dachowej: 9% = 5° → ���ℎ �ł���� 
Obciążenie pomijalnie małe. 

4. Obciążenie użytkowe 
Przyjęto obciążenia użytkowe wynikające z możliwości podwieszenia lamp i instalacji 
wynoszące �� = �,�� ��/�� 

5. Zestawienie obciążeń przypadające na kratownicę:  
 
Rozstaw kratownic : 3,0 m 
 

Obciążenie Wartość charakterystyczna [�� �⁄ ] 
Stałe 6,33 

Instalacja fotowoltaiczna 0,67 
Śnieg 2,16 

Użytkowe 0,10 
 
 

SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI ZASTOSOWANEJ PŁYTY 
KORYTKOWEJ 

Prefabrykowane dachowe płyty korytkowe . Szerokość płyty wynosi 60 cm, wysokość 10 cm, 
długość 300cm. 
Charakterystyczne obciążenie równomiernie rozłożone, jakie może działać na płyty, wynosi 
1.82kN/m2 

Obciążenie przypadające na 1 m2 płyty korytkowej : 1,83 kN/ m2 
WNIOSEK :  
Istniejąca konstrukcja dachu nie pozwala na dodatkowe dociążenie instalacją fotowoltaiczną. 
Warstwy pokrycia dachu oraz obciążenie śniegiem w całości wyczerpują nośność płyt 
korytkowych. 
Rozwiązanie: 
Zaprojektowano podkonstrukcję PB firmy Corab. Panele rozmieszczono na dachu w osiach 
dźwigarów kratowych.  
Całość obciążenia została przeniesiona przez kratownicę. 



 

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie 
podkonstrukcji w osiach dźwigarów dachowych kratowych. 
Zaleca się zastosowanie mat grzewczych lub odpowiednie przeszkolenie osoby 
odpowiedzialnej za odśnieżanie dachu. 
 
 

SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI DŹWIGARÓW DACHOWYCH 
KRATOWYCH 

W celu sprawdzenia konstrukcji dachu „wycięto” z konstrukcji jedno przęsło  
i zamodelowano je w programie obliczeniowym Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional. 

 
 

Przypadki obciążeń 
Wszystkie obciążenia poza ciężarem własnym elementów przyłożono jako siły osiowe 
równomiernie obciążone do konstrukcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stałe: 

 
Instalacja fotowoltaiczna: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Śnieg: 

 
 
Użytkowe  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kombinacje obciążeń  

 
 
 
ELEMENTY WYMAGAJĄCE WZMOCNIENIA: 
 

 
 

 



 

KOMENTARZ: 
Należy wzmocnić rozciągane krzyżulce 19 oraz 29.  
Propozycja wzmocnienia poprzez przyspawanie pręta gładkiego fi12. 
 
Wyniki wymiarowania elementów stalowych PO WZMOCNIENIU: 
 
Stan graniczny nośności – SGN 

 
Stan graniczny użytkowalności – SGU 

 
KOMENTARZ: 
Zastosowane elementy stalowego  po wzmocnieniu spełniają warunki w stanie 
granicznym nośności (SGN)  
i stanie granicznym użytkowalności (SGU). 
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