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Opis techniczny, 

Założenia konstrukcyjne i podstawowe

wyniki obliczeń



1. Ogólny opis

1.1. Przedmiot inwestycji

Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie. 

1.2. Ogólny opis obiektu

Stan obecny

Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie oparte na czterech ramach. Pokrycie z papy na 

pełnym deskowaniu. W korytarzu i środkowym pomieszczeniu dach obrobiony płytami 

gipsowo-kartonowymi. Dach nieocieplony, pokrycie nieszczelne – zawilgocenie dolnej 

płaszczyzny dachu nad klatką schodową. Konstrukcja poddana była doraźnym wzmocnieniom. 

W jednym skrzydle podparto obie płatwie słupami ( jednym słupem każdą) opartymi na belkach 

stropowych za pośrednictwem podwalin. W drugim do konstrukcji dodano belkę kalenicową 

podpartą dwoma słupami. Konstrukcja dachu znacznie ugięta – ugięcie w kalenicy ok 8cm, przy 

dopuszczalnych (605cm/250) 2,5cm. Końcówki niektórych krokwi oraz dwie skrajne krokwie od

strony zachodniej z uszkodzeniami kwalifikującymi je do wymiany.

Projektowane zmiany 

Zastąpienie doraźnych wzmocnień zastrzałami podpierającymi płatwie. Pokrycie dachu 

blachą trapezową. Przyjęto blachę trapezową T35 grubości 0,6mm, ułożoną jako negatyw, na 

łatach drewnianych 40x40mm. Łaty  i kontrłaty będą zamontowane do istniejącego pokrycia za 

pomocą gwoździ. Nie przewidziano zdjęcia istniejącej papy ani deskowania. Rozstaw łat – max 

1m. Nie przewidziano prostowania istniejącej konstrukcji. Ugięcia są przekroczone ale nośność 

jest wystarczająca. Założono, że płaszczyzny dachu będą wyrównane za pomocą kontrłat 

ułożonych na przekładkach o różnych grubościach dobranych w trakcie realizacji robót.

UWAGA!    Przekładki dystansowe należy układać w miejscach przebiegu łat mocując je do 

podłoża aby zapobiec ich wysuwaniu w trakcie użytkowania. 

 Po ustawieniu rusztowań i odsłonięciu elementów więźby należy dokonać ich oględzin wybrać 

elementy do wzmocnienia  w porozumieniu z inspektorem nadzoru i w razie koniecznośći 

autorem opracowania. (ilość elementów z uszkodzeniami widocznymi w trakcie wykonywania 

inwentaryzacji i przeznaczonymi do wymiany lub wzmocnienia zostały podane w przedmiarze 

robót).

2. Zakres robót

• Wykonanie zabezpieczeń
Przed przystąpieniem go robót należy zabezpieczyć teren wydzielając wokół budynku strefy

niebezpieczne, a wrazie konieczności wykonać wygrodzenia.

• Zamontowanie wzmocnień konstrukcji więźby 

Wzmocnienia powinny być wykonane z ciągłych elementów, powinny być zabezpieczone 

przed korozją. 

• Demontaż rynien i rur spustowych

• Demontaż skorodowanych elementów więźby

• Demontaż odciągu, masztu anteny i syreny



• Zamontowanie łat i kontrłat

Kontrłaty powinny być przybite do krokwi za pośrednictwem przekładek drewnianych o 

zmiennej grubości. Grubości przekładek należy dobrać tak aby umożliwić zamontowanie 

prostych kontrłat. Łaty będą zamontowane do krokwi gwoździami przez kontrłaty i przekładki. 

Nie należy montować łat do kontrłat z pominięciem podkładek. Jeśli zachodzi taka potrzeba 

należy dodać więcej podkładek. 

• Zamontowanie blachy trapezowej

Blachę należy zamocować do kontrłat za pomocą wkrętów z podkładkami z EPDM. 

Rozstaw i średnica wkrętów wg zaleceń producenta blachy. 

• Zamontowanie obróbek blacharskich

• Demontaż zabezpieczeń

2.1. Zalecenia szczegółowe

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachą trapezową należy odpowiednio przygotować 

konstrukcję pokrycia dachu. Istniejące pokrycie papowe należy naprawić poprzez wstawienie łat

oraz smarowanie emulsją asfaltową. Na tak przygotowane podłoże należy nabić kontrłaty 

płaszczyznując powierzchnię przy użyciu drewnianych podkładek podkładek a następnie 

prostopadle na nich należy nabić łaty w odstępach około 100cm. W miejscach styku łat z 

kontrłatami należy pod te ostatnie ułożyć i zamocować podkładki. Wszystkie elementy 

drewniane muszą być impregnowane. Powierzchnie cięcia wykonane na budowie należy 

zaimpregnować przed i po montażu. Następnie do łat mocowane będzie pokrycie z blachy 

trapezowej powlekanej. Należy zwracać szczególną uwagę na dobór właściwej długości 

łączników – gwoździ, które muszą mocować łatę do krokwi przechodząc przez kontrłaty i 

podkładkę wyrównującą. Głębokość zagłębienia gwoździa w krokiew nie może być mniejsza niż
7 cm. Do mocowania łat można stosować wkręty do drewna przestrzegając wymaganej długości 

zakotwienia. 

Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli 
arkusze blachy przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od 

temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 

skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 

temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie 

układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu wyjściowego w 

okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie 

dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań.Do mocowania blachy należy używać 

nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w ilościach i odstępach 

zalecanych przez producenta pokrycia. W pierwszej kolejności należy zamontować pas 

nadrynnowy, a następnie montować blachę wykonując na bieżąco montaż niezbędnych obróbek 

i akcesoriów. Na bieżąco powinien być również realizowany montaż gąsiorów wraz z taśmą 

podgąsiorową. W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po 

ułożonej blasze można ostrożnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając 

stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po 

zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, 

ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca 

należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną.

Istotne dla dalszego montażu jest dokładne zamocowanie znajdującej się przy okapie, 

pierwszej łaty nośnej (dwóch łat obok siebie umożliwiając zamocowanie pasa 



nadrynnowego). Montaż należy zacząć od najdłuższych arkuszy blachy. Kładzie się je rzędami 

od okapu do kalenicy. Przed przykręceniem blachy skontrolować trzeba położenie każdego 

arkusza. W celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomiędzy arkuszami, montując blachy 

dociska się je dokładnie skośnie w kierunku odwrotnym do spadku dachu. 

Do cięcia blachy używa się nożyc wibracyjnych tzw, niblera lub specjalnej przystawki do 

wiertarki elektrycznej, a w przypadku małych nacięć - nożyc do blachy. Stosowanie narzędzi 

wywołujących efekt termiczny - nagły wzrost temperatury (np. szlifierka kątowa), powoduje 

zmianę struktury blachy i wytopienie cynkowej warstwy ochronnej na szerokości 3 - 4 mm od 

linii cięcia, co uniemożliwia samo regenerację tej warstwy.

•   UWAGA!!

•  Zabrania się używania do cięcia blachy urządzeń 

powodujących efekt termiczny np. szlifierki kątowe

Blachę mocuje się do podłoża używając nierdzewnych lub ocynkowanych (warstwa gr. min.

20 mikronów), lakierowanych wkrętów samowiercących, z podkładką uszczelniającą z gumy 

EPDM. Guma ta odporna jest na działanie promieni ultrafioletowych oraz wysokich i niskich 

temperatur (od - 60°C do +200°C). Wkręty umieszcza się wyłącznie w dnie fali i wkręca 

wiertarką o regulowanej prędkości obrotów. Wkręty dociągać trzeba tak mocno, by znajdującą 

się pod podkładką, gumowa uszczelka "wyszła" ok. 1 mm poza nią. Takich samych wkrętów 

używa się do montażu blach obróbkowych.

Zwykle stosuje się ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni dachu.

   Ważne: 

- zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręcaniem wkrętów, w 

przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i 

szczelności!

• Montaż winien być zorganizowany w taki sposób, by uniknąć chodzenia po blasze, Jeśli 
jednak okaże się to konieczne, do tego celu używać należy wyłącznie obuwia o miękkich 

spodach, a chodzić jedynie po dnie fali unikając stawania na grzbiety fal.

• Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki lub istniejące elementy metalowe można 

zamalować oryginalną farbą zaprawkową.

• Gąsiory mocujemy  wkrętami  "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując 

uprzednio uszczelki profilowane, uniwersalne

• Montaż orynnowania należy zsynchronizowań z montażem pasa nadrynnowego 

zachowując wymagane spadki rynien w kierunku odpływu

• Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie

od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z 

zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem 

napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca



powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta 

stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy

uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji. 

3. Obliczenia sprawdzające

Założenia konstrukcyjne 

Ściany budynku są murowane z cegły pełnej, stropy drewniane z wypełnieniem z żużla. 

Więźba dachowa drewniana. 

Projektowana inwestycja nie wpływa znacząco na warunki posadowienia. Przyjęto pierwszą
kategorię geotechniczną. Drewno C24.

Przyjęta kategoria projektowanego okresu użytkowania – 4 (orientacyjny okres użytkowania

50 lat)

Przyjęta klasa konsekwencji zniszczenia – CC2 - przeciętne zagrożenie życia 

Przyjęta klasa niezawodności konstrukcji – RC2 - współczynnik do oddziaływań KFI=1,0

Przyjęty poziom nadzoru przy projektowaniu – DSL2 – normalny nadzór – sprawdzenie 

zgodne z procedurami jednostki projektowej 

Przyjęty poziom inspekcji w trakcie wykonanie – IL2 – normalna inspekcja – zgodnie z 

procedurami jednostki wykonawczej.



4. Zestawienie obciążeń
4.1. Stałe

Ciężar pokrycia dachu

4.2. Zmienne

4.2.1. Obciążenie wiatrem

Obiekt znajduje się na terenie kategorii III

Współczynnik ekspozycji

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru

Obiekt znajduje się na wysokości mniejszej niż 300m.n.p.m.

Przyjęto wartość jak dla trzeciej strefy obciążenia wiatrem.

Bazowa prędkość wiatru

Wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości

Ce(z)=1,9( z

10)0,26=1,9(12

10)0,26=2

warstwa ciężar grubość
[-] [-] [cm]

blacha trapezowa na łatach 1,2 0,9 0,4 0,48 0,36

0,4 0,48 0,36

współczynniki ogólne 1,2 0,9

γ1 γ2 qc qd1 qd2
[kN/m3] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

qb=1

2
⋅ρ⋅vb

2=1

2
⋅1,25

kg

m
3
⋅(22

m

s )2

=0,3 kPa

v b=cdir⋅cseason⋅v b,0=1,0⋅1,0⋅22
m

s
=22

m

s

v b,0=22
m

s



Współczynnik ciśnienia zewnętrznego 

Dach dwuspadowy, przy Θ=0º obciążenie wiatrem działa różnie na powierzchniach F,G,H,I,J, 

przy Θ=90º obciążenie jest różnicowane na powierzchniach F,G,H,I. Dla nachylenia połaci α=9º 

wykonano interpolację. 

Zasięg stref F i J

Zasięg stref F i J

Współczynnik konstrukcyjny – przyjęto

Ostatecznie qw = 

qp=Ce(z)⋅q b=2⋅0,3kPa=0,6 kPa

cs cd=1,0

Θ=0º
kąt F G H I J

[deg] [-]

5 -1,7 0 -1,2 0 -0,6 0 -0,6 -0,6 0,2 -0,6

15 -0,9 0,2 -0,8 0,2 -0,3 0,2 -0,4 0 -1 0

9 -1,38 0,08 -1,04 0,08 -0,48 0,08 -0,52 -0,36 -0,28 -0,36

Θ=90º
kąt F G H I

[deg] [-]

5 -1,6 -1,2 -0,7 -0,6

15 -1,3 -1,3 -0,6 -0,5

9 -1,48 -1,24 -0,66 -0,56

e=min { b ;2h}=min { 20,4 ;24}=20,4m

e

4
=5,1m

e

10
=2,04 m

e=min { b ;2h}=min {12,35 ; 24}=12,35 m

e

4
=3,09 m

e

10
=1,23 m

e

2
=6,17 m



Współczynnik obliczeniowy obciążenia 

4.2.2. Obciążenie śniegiem 

Obiekt znajduje się w pierwszej strefie obciążenia śniegiem, na wysokości mniejszej niż 300 

m.n.p.m. Nie wystąpi obciążenie zaspami.

Charakterystyczne obciążenie gruntu 

Obciążenie śniegiem dachów w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej 

Teren normalny

Nie wystąpi topienie śniegu przez nadmiernie uchodzące ciepło 

Dla dachu o kącie nachylenia 38°

Ostatecznie 

sk=max(0,007⋅A�1,4 ;0,7)=max(0,56 ;0,7)=0,7 kPa

s=µi Ce Ct sk

Ce=1,0

Ct=1,0

µ1,9=0,8

γQ=1,5

kąt F G H I J

[deg] [kPa]

9 -0,41 0,02 -0,31 0,02 -0,14 0,02 -0,16 -0,11 -0,08 -0,11

q
w
 dla Θ=0º

kąt F G H I

[deg] [kPa]

9 -0,44 -0,37 -0,20 -0,17

q
w
 dla Θ=90º



5. Kombinacje obciążeń 

5.1. ULS (SGN)

Przyjęto trwałą i przejściową sytuację obliczeniową. Nie przewidziano sytuacji sejsmicznej ani 

wyjątkowej. 

5.2. SLS (SGU)

Przyjęto kombinację charakterystyczną i quasi-stałą. 

kombinacja charakterystyczna

kombinacja quasi-stała

sk ,9=0,56 kPa

γQ=1,5

0,95⋅G+1,5⋅W
1,05⋅G+1,5⋅S+1,5⋅W⋅0,6

G+S+W⋅0,6

G+S⋅0,2

G+S



6. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeń 

Ilustracja 6.1: Schemat statyczny

Ilustracja 6.2: 16x16



Ilustracja 6.3: 18x18

Ilustracja 6.4: 12x16



Ilustracja 6.5: 12x14

Ilustracja 6.6: 12x10



Ilustracja 6.7: Nx, max 22 kN

Ilustracja 6.8: My i Mz, max 5,7 kNm



7. Wnioski

Po wykonaniu przyjętych w projekcie wzmocnień konstrukcja dachu będzie bezpiecznie 

pracować.


















