
marka do mocowania
kasety projektora;
lokalizacja:
-bezpo�rednio pod gzymsem,

Propozycja monta¿u wci¹garki
(zdemontowana po zamontowaniu ekranu)

marka do mocowania
kasety projektora;
lokalizacja:
-bezpo�rednio pod gzymsem,

Widok sceny

mocowanie marki ekranu projektora

skala 1:100

55
0

kaseta ekranu projektora

1000

ekra
n pro

jekto
ra

o w
ymiara

ch bxh=10,0x5,5m

Propozycja monta¿u wci¹garki
(zdemontowana po zamontowaniu ekranu)

id11273703 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



R
z
u

t p
a
rte

ru

m
o

c
o

w
a

n
ie

 m
a

rk
i e

k
ra

n
u

 p
ro

je
k
to

ra

s
k

a
la

 1
:1

0
0

m
arka do m

ocow
ania

kasety projektora;
lokalizacja:
-bezpo

�rednio pod gzym
sem

,

m
arka do m

ocow
ania

kasety projektora;
lokalizacja:
-bezpo

�rednio pod gzym
sem

,

E
K

R
A

N
 P

R
O

JE
K

T
O

R
A

id11131765 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



O6

Dz7

Widok/przekrój

mocowanie marki ekranu projektora

skala 1:100

marka do mocowania
kasety projektora;
lokalizacja:
-bezpo�rednio pod gzymsem,

77
5

34

id11303765 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Wrocùaw, 18.03.2015

Arch. BOÝENA MARSZA£KIEWICZ

53-212 Wrocùaw ul. Odkrywców 2/1

Dotyczy: Monta¿u ekranu projektora w sali widowiskowej.

Obiekt: Modernizacja budynku na O�rodek Wspóùpracy Europejskiej w Oùawie,

dz. nr 18, 19/2 AM-44

Zaùo¿enia:

1. Ekran projektora  o wymiarach 1000x550cm.  Kaseta ekranu montowana bêdzie

do �cian bocznych w sali widowiskowej (�ciany prostopadùe do sceny).

2. Ciê¿ar kasety + wci¹garek do monta¿u przyjêto ù¹cznie 500kg.

3. Podkonstrukcjê (wsporniki montowane do �cian murowanych z cegùy peùnej)

przyjêto wg rozstawu na rysunku. Pionowe elementy stanowi¹ rury stalowe

walcowane o przekroju prostok¹tnym o wymiarach 80x60x5mm. Wsporniki

przyjêto z rur 80x60x5mm usztywnionych ¿ebrami z blach gr.10mm. Geometria

wspornika, wymiary zewnêtrzne bxh=60x80cm.

id12280375 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Przyjêty schemat obliczeniowy

Na podstawie przyjêtego schematu oraz reakcji w kotwach dobrano zamocowanie

chemiczne iniekcyjne wg Tab.1  dostosowane do wystêpuj¹cego podùo¿a, które speùnia

wymogi projektu.



Schemat rozmieszczenia ù¹czników w elemencie pionowym wspornika.





Wnioski i przyjête rozwi¹zania:

1. Nale¿y zastosowaã na jeden element pionowy wspornika minimum 3 kotwy

Hilti HAS, prêt gwintowany  z HIT-HY 70 � patron (ùadunek) foliowy, osadzone

na gùêboko�ã  hef= 110 mm, rozmiar kotwy M10, zabezpieczenie antykorozyjne:
Stal ocynkowana galwanicznie, Wiercenie udarowe, monta¿ wg aprobaty.

£¹cznie 6 kotew na jeden wspornik.

2. Ramê wspornika wykonaã z rury stalowej walcowanej o przekroju

prostok¹tnym o wymiarach 80x60x5mm. Poprzeczki poziome wykonaã z rury

stalowej prostok¹tnej j.w.

Pod kotwy w �ciance rury wykonaã otwory przelotowe, wielko�ã otworów

uzgodniã z projektantem.

Wsporniki przyjêto z rur 80x60x5mm usztywnionych ¿ebrami z blach gr.10mm,

geometria wg rysunku dostawcy.

Do wsporników zamocowaã kasetê na �ruby M12.

Wszystkie elementy spawaã spoin¹ gr.3,5mm po obwodzie, na caùym odcinku

przylegania.

3. Bezwzglêdnie nale¿y sprawdziã materiaù podùo¿a. Wszystkie wymiary

sprawdziã na budowie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie monta¿u jakichkolwiek ró¿nic w przyjêtych

zaùo¿eniach nale¿y wstrzymaã prace i powiadomiã o nich projektanta.

4. UWAGA: Dopuszcza siê wykonanie mocowania wspornika przy pomocy

kotew innego producenta/dostawcy przy zachowaniu przyjêtego schematu,

rozstawu i wielko�ci siù przenoszonych przez te kotwy.

W przypadku zmiany schematu mocowania, ciê¿aru ekranu, wielko�ci

wspornika wymagane jest wykonanie nowego projektu zamocowania przez
osobê uprawnion¹. Projekt musi byã uzgodniony z projektantem konstrukcji

obiektu.

Opracowanie:

mgr in¿. Krzysztof Úlusarczyk

mgr in¿. Tomasz Dziadkowiec
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