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Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia  2012 (Dz.  U.  z   2010  r.  Nr  243,  poz.  1623)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu

budowlanego, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r. Nr 0

Poz.  1409),  normami  i  przepisami  których  stosowanie  jest  obowiązkowe  oraz  zasadami  wiedzy  i  sztuki

budowlanej oświadczamy iż niniejszy projekt:

Etap 2 Rozbudowy hali „BOTA TECHNIK” z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanej w Gdańsku

przy ul. Nowy Świat na dz. nr ewid. : 88/38 posiadający nr PR-584/19 z października 2019 wydanie W-01

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczenie potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.

Projektant:

mgr inż. KAROL TELESIŃSKI

nr upr. POM/0122/POOK/08

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Wiszniewski

nr upr. POM/0123/POOK/08
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

– Zlecenie na oprac. dokumentacji BOTA TECHNIK Sp. z.o.o. sp. komandytowa

                                                   81-044 Gdynia, ul. Kartuska 15A/4 

– Architektura mgr inż. arch. Grzegorz Jaszczurowski

                                                   upr. Nr  PO/KK/041/03

– Badania geotechniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Fundament” 

Sp. z.o.o. ul. Czyżewskiego 40, 80-336 Gdańsk

– Archiwalny proj.budowlany konstrukcji stalowej Statikus

– wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna Statikus 

                                                     

– Normy:

PN-EN 1990:2004 - Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje:

 cz.1-1: Oddziaływanie ogólne-Ciężar objętościowy,

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje:

cz.1-2: Oddziaływanie ogólne- Oddziaływania na 

konstrukcję w warunkach pożaru

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje:

 cz.1-3: Oddziaływanie ogólne-Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje:

 cz.1-4: Oddziaływanie ogólne-Oddziaływanie wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

 cz.1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1992-1-2:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

cz.1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki 

pożarowe

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

 cz.1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1993-1-2:2007 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

 cz.1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na 

warunki pożarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

 cz.1-3: Reguły ogólne Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 

kształtowników i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-5:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

 cz.1-5: Blachownice

PN-EN 1993-1-8:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

 cz.1-8: Projektowanie węzłów

PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

 cz.1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych
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i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

 cz.1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

 cz.2: Wymagania projektowe, dobór materiałów

wykonanie murów

PN-EN 1996-3:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

 cz.3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji 

niezbrojonych

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

 cz.1: Zasady ogólne

PN-EN 1997-2:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

 cz.2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

PN-EN 206 - Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgod.

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13670 - Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13369 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

PN-EN 14992 - Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt etapu 2 rozbudowy hali „BOTA TECHNIK” z zapleczem socjalno-

biurowym zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Nowy Świat na dz. nr ewid. : 88/38.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

 projekt rozbudowy części produkcyjnej (konstrukcja stalowa hali wraz z fundamentami, 

 ocena stanu technicznego rozbudowywanych obiektów

 ustalenie lokalizacji zbiornika z polietylenu oraz żurawi słupowych

Opracowanie nie obejmuje:

 projektu posadzki

 projektu biurowca (wg osobnego projektu)

9



4. FAZA OPRACOWANIA

Projekt budowlany służy celowi jakiemu jest przeznaczony i nie stanowi podstawy do wzniesienia

obiektu.  Wymagany  w  tym  celu  jest  projekt  szczegółowy -  wykonawczy  wykonany  w  oparciu  o

niniejszy projekt budowlany. Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnień projektowych,

do  których  niezbędne  są  dodatkowe  dane  tj.  DTR  bram,  projekty  wykonawcze  instalacji,  DTR

urządzeń podwieszanych do dachu, obciążenie posadzki, itp. 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

HALA STALOWA W POLU h7-h14:

Głównym założeniem było takie wykonstruowanie nowej hali (w osiach h7-h14) na przedłużeniu istniejącej

(h1-h7), by nie było potrzeby wzmacniania istniejącej konstrukcji. W tym celu wykonano model obliczeniowy

całej hali (wykorzystując pierwotnie utworzony model dla hali istniejącej). Obciążenia: 

– w pierwszej części  hali  były pierwotnie ustalane na podstawie polskiej normy, dla całej  hali  już jednak

zmienione – ustalone wg Eurokodu,

 dodano obciążenie od nowej suwnicy 25t (o większym udźwigu niż istniejąca 10t), przy czym założono, że

nowa suwnica porusza się jedynie po torze na długości nowej hali i może zbliżyć się do istniejącej hali na

odległość nie mniejszą niż 3m. Ustalono, że suwnice mogą pracować jednocześnie, nie mogą zbliżać się do

siebie na odległość mniejszą niż 3m. Istniejąca suwnica może jeździć zarówno po starej jak i nowej hali.

 obciążenia  stałe  dachu  na  projektowanej  części  hali  wzrosły  ze  względu  na  zmianę  warstw

wykończeniowych dachu,

 zaspę śnieżną przy demontowanej ścianie szczytowej w osi h7 usunięto

 dopuszczalne  obciążenie  połaci  dachowej  instalacjami  wynosi  15kg/m2..  Zwiększenie  obciążenia

instalacjami  ponad  powyższą  wartość  wymaga  zgody  Projektanta  i  wiąże  się  z  koniecznością

przeprojektowania konstrukcji. 

 założono, że biurowiec osłania halę w osi hA/H8-H14 przed wiatrem.

Poniżej  przedstawiono DTR-kę nowej  suwnicy.  Nie załączono DTR-ki  istniejącej  suwnicy-znajduje się  w

archiwalnym projekcie.
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 Przeprowadzono  wymiarowanie  wszystkich  elementów  stalowych,  w  którym  stwierdzono,  że  zarówno

istniejące jak i nowo projektowane elementy, spełniają kryteria nośności i użytkowania.  Obliczenia znajdują

się w archiwum Statikus. 

Założono, że przy attykach – poza występującym śniegiem rozłożonym równomiernie o obciążeniu 0,96

kN/m2 –  będzie  usypywała  się  zaspa  śnieżna  generująca  dodatkowe  obciążenie  zmienne  liniowo  o

wartościach 0–0,62kN/m2  w pasie  o  szerokości  5,0m (0,62kN/m2 przy  osi  h14).  Zarządca nieruchomości

powinien posiadać projekt odśnieżania na wypadek katastrofalnych opadów śniegu. Dopuszczalna grubość

pokrywy śnieżniej która zalegać może na dachu obiektu wynosi  odpowiednio bezpośrednio przy attyce/na

połaci dachu:

śnieg świeży - gęstość 1kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy – 1,58m / 0,96m

śnieg ustabilizowany - gęstość 2kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy – 0,79m / 0,48m

śnieg stary - gęstość 3kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy – 0,53m / 0,32m

śnieg mokry - gęstość 4kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy – 0,39m / 0,24m

lód - gęstość 9kN/m3 dopuszczalna grubość pokrywy – 0,17m / 0,10m

Odśnieżanie dachu należy przeprowadzić po stwierdzeniu na dachu śniegu o grubości wynoszącej 80% z 

podanych wartości. Odśnieżanie wykonywać mogą tylko odpowiednio przeszkolone osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami do prac na wysokości przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego oraz 

zgodnie z procedurami BHP. Projekt odśnieżania winien być zatwierdzony przez uprawnionego inspektora 

BHP.

Pokrycie  dachu  zaprojektowano  z  twardej  wełny  mineralnej  0,20m  o  gęstości  nie  przekraczającej

160kg/m3 układanej na blasze trapezowej T50. Pokrycie dachu uczestniczy w przenoszeniu sił poziomych -

jest tarczą dachową, stabilizuje płatwie zetowe, a te stabilizują rygle na zwichrzenie i wyboczenie. 

Obudowa  hali  w układzie  poziomym z  płyt  warstwowych  ściennych  Pruszyński  o  grubości  150  mm.

Schemat - belka wolnopodparta.

W budynku przewidziane są dwa żurawie słupowe oraz jeden zbiornik podziemny z polietylenu.
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6. KONSTRUKCJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH – CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNA, OPINIA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny rozbudowy zakładu produkcyjnego składającego się 

z :

 hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej

 części biurowo-socjalnej o murowanej i żelbetowej

Budynek  o  konstrukcji  stalowej  jest  stosunkowo  nowy  -  pochodzi  z  roku  2016. Konstrukcja  stalowa

nowych hal została wykonana w oparciu o własny archiwalny projekt wykonawczy.

6.1 HALA PRODUKCYJNA

Opis konstrukcji:

 Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o wymiarach osiowych w rzucie 35,90x15,90m,

 Dach jednospadowy o nachyleniu 7%, o poziome maksymalnym 11,75 m,

 Pokrycie dachu stanowi układ dwóch blach trapezowych: T40 gr. 0,7 mm(negatyw) oraz T18 gr. 0,5 

mm, z wypełnieniem pomiędzy nimi w postaci wełny mineralnej o grubości 200 mm i gęstości nie 

większej niż 45 kg/m2.

 Oparcie dla pokrycia dachu stanowią płatwie zetowe Z 200x68x60 o grubościach w polach skrajnych

3,0mm oraz  w  polach  wewnętrznych  2,0mm  z  zakładami  wg  katalogu  firmy  Pruszyński  ze  stali

S350GD,

 Obudowę  ścian   stanowi  płyta  warstwowa  Pruszyński  (grubość  150  mm)  z  rdzeniem  z  wełny

mineralnej w układzie poziomym pracująca zawsze w schemacie belki wolnopodpartej. 

 Wszystkie płyty warstwowe muszą zostać dobrane na podstawie zebrania obciążeń znajdującego się

w załączonych obliczeniach. 

 Konstrukcję  główną  hali  stanowią  słupy  wspornikowe  IPE450  ze  stali  S355  w  rozstawie  6m (za

wyjątkiem pola H1-H2, gdzie rozstaw słupów wynosi 5,9m,

 Konstrukcję dachu stanowią rygle IPE400 sztywno połączone ze słupami w rozstawie w osiach HA1-

HB1 wynoszącym 15,56m,

 Rygle  ścian  szczytowych  w  osi  H1,  zaprojektowano  z  tych  samych  profili  co  rygle  pośrednie  i

połączono  sztywno  ze  słupami.  Do  rygli  dochodzą  2  słupy  ściany  szczytowej  z  profili  IPE270

(przegubowo  połączone  ze  stopami  fundamentowymi),  których  połączenie  z  ryglami,  umożliwia

swobodny pionowy przesuw wspominanych rygli. Rama posiada tą samą nośność co ramy pośrednie,

umożliwiając tym samym wydłużenie hali.

 Stateczność konstrukcji zapewniono za pomocą stężeń połaciowych i ściennych  z prętów  f20,  f30

oraz tężników z rur kwadratowych i prostokątnych ze stali S355.

 Dopuszcza się możliwość pracy pojedynczej suwnicy 10/5t.

 Podtorze  suwnicy  jako  belki  wolnopodparte,  blachownicowe  z  pasem  górnym  w  postaci  blachy

240x10mm (wzmocnionym 2xL80x8), środnikiem 320x6mm oraz pasem dolnym 200x10mm, 

 Kozły odbojowe z profili HEA160,

Budynek zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej E. 

14



Stan techniczny:

Na podstawie oceny wizualnej istniejącego obiektu stwierdza się ich bardzo dobry stan.

Projektowane zmiany oraz ich wpływ na budynek:

 Demontaż ściany szczytowej w osi H7,

 Rozbudowa obiektu do osi H14 – opis w pkt. 7,

 Wpływ na istniejącą konstrukcję będzie niewielki – dociążone zostanę rygiel i słupy w osi H7 oraz

zmienią się siły wewnętrzne np. w tężnikach.

 Dodanie suwnicy o udźwigu 25t w dostawianej hali (suwnica nie może poruszać się  na terenie starej

hali)

 

6.2 CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA

Opis konstrukcji:

 Budynek socjalno-biurowy opisanymi osiami A-F/1-6 o wymiarach w osiach 15,72m x 11,20m. 

Budynek jedną ściana przylega do istniejącej hali produkcyjnej od strony ściany szczytowej w osi H1. 

Budynek przekryty płytami stropowymi filigran.  

Stan techniczny:

 Na podstawie oceny fotografii istniejącego obiektu stwierdza się ich bardzo dobry stan.

Projektowane zmiany oraz ich wpływ na budynek:

 rozbudowa hali stalowej nie ma wpływu na istniejący budynek socjalno-biurowy

7. KONSTRUKCJA OBIEKTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH –

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Rozbudowa budynku produkcji z wymiarów osiowych 35,90x15,90m do 71,8x15,90m (wydłużenie o 

35,90m względem osi H7). Obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy, dach jednospadowy (nachylenie 

połaci wynosi 7%) o poziomie maksymalnym 11,75m:

 Obie części budynku stanowią całość – brak dylatacji,

 Pokrycie dachu zaprojektowano z twardej wełny mineralnej 0,20m o gęstości nie przekraczającej 

160kg/m3 układanej na blasze trapezowej T50.

 Oparcie dla pokrycia dachu stanowią płatwie zetowe (o wys. ze stali S350GD,

 Konstrukcję główną tworzą słupy stalowe blachownicowe utwierdzone (na kierunku poprzecznym) w 

stopach fundamentowych w osiach hA i hB oraz sztywno połączone rygle IPE400. Rozstaw ram 6,0m za 

wyjątkiem osi H13-H14: 5,90m,

 Rygle ścian szczytowych  w osi  H14,  zaprojektowano z tych samych profili  co  rygle  pośrednie i

połączono sztywno ze słupami. Do rygli dochodzą 2 słupy ściany szczytowej z profili IPE330 (przegubowo

połączone ze  stopami  fundamentowymi),  których  połączenie  z  ryglami,  umożliwia  swobodny pionowy

przesuw wspominanych  rygli.  Rama posiada  tą  samą nośność  co  ramy pośrednie,  umożliwiając  tym

samym wydłużenie hali.

 Stateczność konstrukcji, charakterystyka i zalecenie dot. obudowy ścian – tak jak w istniejącej hali 
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8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Budynek produkcyjny zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej „E”. Oznacza to, że nie ma

konieczności dodatkowego zabezpieczenia elementów konstrukcji.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 Stwierdzono następujące warstwy geotechniczne: humus, piaski gliniaste, (gliny piaszczyste,) gliny,

gliny piaszczyste, piaski gliniaste, 

 Do głębokości 6m nie stwierdzono występowania wody gruntowej

 W oparciu o opinię geotechniczną warunki gruntowo-wodne podłoża można zaliczyć do prostych,

natomiast projektowany budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

 Grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji hali, konieczne jest jednak usunięcie

wierzchnich warstw składających się z (humusu, gleb, nasypów niekontrolowanych), bezpośrednio pod

fundamentami  ułożenie  warstwy  podbetonu  C8/10  grubości  10cm  oraz  pod  warstwą  podbetonu

wykonanie poduszki (20-30cm) Ps o Is>0,97 zagęszczanej warstwami

 Zaleca się wybieranie ostatniej warstwy 30cm ręcznie tuż przed fundamentowaniem. 

 Prace ziemne i  fundamentowe oraz odwodnieniowe należy prowadzić  tak,  aby nie  dopuścić  do

naruszenia naturalnej struktury gruntów, co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a

co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. Nie dopuszcza się zagęszczania dynamicznego gruntów

spoistych (glin, pyłów, itp.). Dopuszcza się jedynie ich zagęszczanie statyczne, np. poprzez walcowanie.

 W razie rozluźnienia, uszkodzenia naturalnej struktury gruntu, przemarznięcia dna wykopu, zalania

dna wykopu należy uszkodzone grunty wymienić na piasek stabilizowany cementem.

 Wskazane jest zaprojektowanie i odprowadzenie wód z połaci dachowej i sąsiedztwa budynku.

 Wykonany  wykop  fundamentowy,  a  także  wykonanie  wymiany  gruntu  podlega  odbiorowi

geotechnicznemu potwierdzonym wpisem do dziennika budowy,

 Obliczenia  statyczne  dla  posadowienia  bezpośredniego  wykonano  zgodnie  z  postanowieniami

normy PN-81/B-03020 i poprawką do niej ogłoszoną w Biuletynie PKNM i J Nr 2/88.

 W  razie  stwierdzenia  innych  warunków  gruntowych  należy  powiadomić  projektanta  celem

przeprojektowania fundamentów.

 Obowiązują uwagi i zalecenia zawarte w dokumentacji geotechnicznej. Teren poza wpływem

oddziaływań górniczych.

10. FUNDAMENTY 

 Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30) – PN-

EN 206-1:

klasa ekspozycji XC2,

 klasa zawartości chlorków Cl 0,2

klasa konsystencji S3 wg PN-EN 12350-2

          max średnica kruszywa 16mm

min. zawartość cementu 280kg/m3
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 W zależności od pory roku prowadzenia prac betonowych należy stosować dodatki przyspieszające

lub opóźniające wiązanie betonu.

 Pod fundamentami należy ułożyć warstwę podbetonu C8/10 (B10) grubości 10cm.

 Podbeton należy ułożyć na warstwie gruntu rodzimego niespoistego IV, a w przypadku wymiany

nasypów niebudowlanych na 20-30cm podsypki piaskowo - żwirowej zagęszczonej do Is=0,97. 

 Zbrojenie zaprojektowano ze stali AIII-N z gatunku B500SP.

 Zbrojenie wbudowywane w fundament musi być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz

innych zanieczyszczeń.

 Powierzchnie  fundamentów  posadowionych  na  poziomie  -0,9  stykające  się  z  gruntem  należy

zabezpieczyć  przed  działaniem  wody  opadowej  i  gruntowej  przez  dwukrotne  malowanie  preparatem

Izobud Izohan W lub innym o niegorszych parametrach.

 Powierzchnie fundamentów posadowionych głębiej stykające się z gruntem należy zabezpieczyć

przed działaniem wody opadowej i gruntowej przez dwukrotne malowanie preparatem Izobud Izohan WM

lub innym o niegorszych parametrach.

 Przed  zabetonowaniem  stóp  należy  umieścić  w  nich  bednarkę  uziemienia  wg  projektu  inst.

elektrycznej.

 Wykopy należy  zabezpieczyć  przed osuwaniem poprzez  wykonanie  deskowań,  lub profilowanie

skarp o nachyleniu dostosowanym do rodzaju gruntu.

 Belki podwalinowe należy obsypywać symetrycznie z obu stron. Niedopuszczalne jest obsypanie

najpierw z jednej strony, a potem z drugiej. 

 Naspawki wokół kotew wymagają obspawania po rektyfikacji konstrukcji stalowej.

 Pod słupami wykonać podlewki z Ceresit CX-15 – grubość dopasowana do rzędnych z projektu.

Wszystkie prace związane z wykonawstwem fundamentów tj. wykonanie izolacji  oraz zbrojenia należy

potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

   

11. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ

 Wszystkie elementy konstrukcji stalowych oprócz belek podsuwnicowych należy wykonać w klasie

wykonania EXC2 o wg PN EN 1090-2  tab. B.3 którą dobrano w oparciu o następujące założenia:

- klasa konsekwencji zniszczenia CC2,

- kategoria użytkowania SC1

- kategoria produkcji PC2

 Belki podsuwnicowe należy wykonać w klasie wykonania EXC3 o wg PN EN 1090-2  tab. B.3,

którą dobrano w oparciu o następujące założenia:

- klasa konsekwencji zniszczenia CC2,

- kategoria użytkowania SC2

- kategoria produkcji PC2

 Stopień przygotowania powierzchni elementów stalowych – P2 wg wg tab 22 PN EN 1090-2 

 Klasa  tolerancji  funkcjonalnych  1  wg  załącznika  D  PN EN 1090-2,  tolerancje  podstawowe  wg

załącznika D PN EN 1090-2.

 Znakowanie elementów wymagane.

 Montaż  konstrukcji  stalowych wykonać  w  oparciu  o  projekt  montażu  sporządzany przez

firmę montującą konstrukcję w oparciu o wytyczne zawarte w rozdziale 9 PN EN 1090-2.  Montaż
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powinien być wykonany wyłącznie przez brygady montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem oraz

kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania montażu zgodnie z niniejszym opisem i przywołanymi normami.

 Przed  rozpoczęciem  montażu  konstrukcji  kierownik  montażu  powinien  sprawdzić  kompletność

dostarczonej konstrukcji oraz łączników, zgłosić do usunięcia ewentualne uszkodzenia oraz przygotować

prefabrykaty w kolejności dogodnej do montażu.

 Profile  stalowe,  blachy,  kształtowniki  użyte  do  sprefabrykowania  konstrukcji   w  odniesieniu  do

warunków  technicznych  dostawy,  wymiarów  oraz  tolerancji  spełniać  muszą  odpowiednie  im  normy

przypisane w tabeli 2,3,4 PN EN 1090-2.

 Tolerancja grubości blach A wg 5.3.2 PN EN 1090-2.

 Stan powierzchni blach płaskich klasa A2, stan powierzchni kształtowników C1 wg 5.3.3 PN EN

1090-2.

 Materiały dodatkowe do spawania powinny spełniać wymagania EN 13479 oraz odpowiednich norm

wyrobów wymienionych w tablicy 5.

 Do  połączeń  sprężanych  należy  używać  śrub  systemu  HV  zgodnych  z  EN  14399-4  (śruba  i

nakrętka)  oraz  EN 14399-5  (podkładka).  Momenty  dokręcenia  śrub  sprężanych  wg  PN-EN-1993-1-8.

Metoda dokręcenia dogodna dla wykonawcy zgodna z tabelą 20 PN-EN 1090-2. Połączenia śrubowe

sprężane należy sprawdzić pod kątem oznaczenia klas na łbach oraz momentów dokręcenia. Sprężenie

śrub musi być udokumentowane protokołem i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zgodnie z PN

EN 1090-2 pkt. 12.5.2.3 należy należy dobrać zakres i metodę kontroli łączników.

 Do połączeń niesprężanych należy używać śrub zgodnych z EN 15048-1 (śruby ISO 4014 niepełny

gwint  +nakrętka  ISO  4032  jednego  producenta).  Połączenia  śrubowe  należy  sprawdzić  pod  kątem

oznaczenia klas na łbach oraz dokręcenia nakrętek do pierwszego oporu dla śrub niesprężanych.

 Gwint śruby w połączeniu musi wystawać ponad nakrętkę minimum na 2 zwoje. Każde połączenie

niesprężane należy doprowadzić do stanu ścisłego docisku wg pkt. 8.3 PN EN 1090-2.

 Śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane ogniowo.

 Połączenia na kotwy wklejane HILTI należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza

się zamianę kotew HILTI na inne o niegorszych parametrach wytrzymałościowych.

 Wyroby  konstrukcyjne  powinny  być  transportowane  i  składowane  w  warunkach  zgodnych  z

wytycznymi  producentów.  Podczas  transportu  i  składowania  powinny  być  stosowane  odpowiednie

zabezpieczenia  wg  tab.8  PN  EN  1090-2.  Wykonawca  powinien  przygotować  procedurę  odnawiania

uszkodzonych w trakcie transportu elementów.

 Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami

gwarancji  jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby

nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

 Jakość powierzchni po cięciu określona zgodnie z EN ISO 9013 powinna spełniać wymagania dla

klasy EXC2/3 wg tab 9 PN EN 1090-2.

 Spawanie konstrukcji  wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN EN ISO 3834-3. Przed

przystąpieniem do spawania należy sporządzić  plan spawania w oparciu o  PN EN ISO 3834-3 oraz

wytyczne jego zawartości określone w punkcie 7.2.2 PN EN 1090-2.

 Stykowania  warsztatowe  elementów  należy  uzgodnić  z  projektantem  konstrukcji.  Nie  należy

wykonywać stykowań warsztatowych w elementach krótszych niż 6m.

 Kwalifikacja metody spawania i personelu spawalniczego wraz z nadzorem spawalniczym w punktu

7.4 PN EN 1090-2.
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 Kryteria niezgodności spawalniczych przyjmuje się wg EN ISO 5817 – poziom jakości C.  Zakres

badań NDT konstrukcji wg tablicy 24 dla zadanej klasy wykonania EXC2 i EXC3. Dobór metod badania

wg norm przypisanych dla poszczególnych metod (RT – EN 1435,UT-EN 1714/EN 1713,MT EN 1290 ,PT

EN 571-1) Wszystkie spoiny badane wizualnie wg EN 970.

 Konstrukcja  stalowa  malowana,  grubość  powłoki  dobrana  do  okresu  gwarancyjnego,  klasy

korozyjności środowiska C3 (budynek produkcyjny) oraz wytycznych zawartych w EN 14616, EN 15311,

EN ISO14713 i załączniku F EN 1090-2. W przypadku elementów zabezpieczanych ognioochronnie

należy stosować kompletny system zabezpieczenia p. poż. oraz antykorozyjnego.

 Grubość powłoki oraz typ farby antykorozyjnej wg wytycznych producenta farby pęczniejącej.

 Kolorystyka konstrukcji wg projektu architektonicznego.

 Otworowanie  konstrukcji  niezbędne  do  cynkowania  wg  wytycznych  ocynkowni.  Otworowanie  w

głównych elementach konstrukcji wysłać do akceptacji autorowi niniejszego opracowania

 Wykonawca konstrukcji stalowych zobligowany jest do sporządzenia planu jakości zgodnie z 

załącznikiem C PN EN 1090-2. 

12. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

 Wykonawca konstrukcji monolitycznych/prefabrykowanych zobligowany jest do sporządzenia planu 

jakości zgodnie z PN-EN 13670.

 Wykonane konstrukcje żelbetowe spełniać muszą klasę tolerancji 1 wg PN-EN 13670 – dopuszczalne

odchyłki montażowe oraz wykonawcze wg załącznika G oraz rozdziału 10. 

 Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 3 wg PN-EN 13670.

 Kontrola materiałów i wyrobów wg tabeli 1, zakres nadzoru wykonawstwa wg tabeli 2 rodzaj i 

dokumentacja kontroli wg tabeli 3 wg PN-EN 13670.

 Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080.

 Beton zgodny z EN 206-1.

 Złącza konstrukcyjne powinny być czyste, bez mleczka cementowego zwilżone do stanu wilgotnego.

 Deskowanie musi być nieuszkodzone, wolne od lodu, śniegu i stojącej wody, o powierzchni 

zapewniającej uzyskanie wykończenie powierzchni wymagane przez Inwestora.

 Gięcie i cięcie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje się gięcia zbrojenia w temperaturze

poniżej -5ºC.

 Grubości otuliny, długości zakładów wg rysunków szczegółowych- nie dopuszcza się układania 

zbrojenia w sposób ciągły.

 Otwory po ściągach szalunków uszczelnić za pomocą atestowanego systemu uszczelniającego np. 

firmy Drufa, Kegel itp. 

 Mieszanka betonowa powinna być układana i zagęszczana w taki sposób aby zapewnić otulinę 

całego zbrojenia i wbudowanych wkładek oraz założoną wytrzymałość i trwałość betonu.

 Usuwanie rusztowań, szalunków, podparć tymczasowych nie może powodować powstawania 

zarysowań, pęknięć oraz innych uszkodzeń mogących rzutować na jakość betonu, bezpieczeństwo 

konstrukcji oraz personelu prowadzącego prace.

 Zasady pielęgnacji betonu, techniki pielęgnacji betonu, wymagane okresy pielęgnacji w zależności od

temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymałości betonu przyjąć z załącznika F wg PN-EN 13670 dla klasy 

pielęgnacji min. 3.
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 Temperatura betonu nie powinna spadać poniżej 0ºC dopóki wytrzymałość betonu na ściskanie  w 

warstwie powierzchniowej nie osiągnie min. 5MPa.

 Wykończenie powierzchni poszczególnych elementów ustalić na budowie zgodnie z wymaganiami 

Inwestora. 

 Na każdym elemencie prefabrykowanym musi znajdować się oznaczenie umożliwiające identyfikację 

wyrobu.

 Zbrojenie, cięgna sprężające należy rozmieścić w szalunkach w sposób uniemożliwiający ich

przesunięcia,  obluzowanie  oraz  zmianę  otuliny  –  należy  stosować  w  tym  celu  atestowane

podkładki dystansowe z betonu.

13. ODBIÓR KONSTRUKCJI

 W czasie montażu konstrukcji należy wykonać następujące odbiory:

 rzędnych wierzchu słupów i kominków oraz usytuowania kotew,

 rzędnych wierzchu stropów

 sprawdzenie zgodności i kompletności zmontowanej konstrukcji,

 sprawdzenie odchyłek montażowych,

 sprawdzenie łączników sprężanych i niesprężanych

 sprawdzenia gabarytów elementów, zbrojenia (średnica, rozstaw),

14. UWAGI KOŃCOWE

· Wszelkie niejasności  dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych 

rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego  konsultować  i  uzgadniać  z  

jednostką  projektową  i  upoważnionymi  przez  nią projektantami.

· Nie  dopuszcza  się   wprowadzania  zmian  do  projektu  bez  zgody  autorów  niniejszego 

opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną aprobatę autorów projektu.

· Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie z 

niniejszym  projektem,  normami  i  normatywami  PN,  wiedzą  techniczną,  pod właściwym kierownictwem

osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

· Do  prac  budowlanych  należy  używać  wyłącznie  materiałów  i  wyrobów  posiadających 

stosowne dopuszczenia i atesty umożliwiających ich stosowanie w Polsce.

· Przed  przystąpieniem  do  realizacji  wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu

organizacji robót. Projekt organizacji musi uwzględniać zachowanie stateczności konstrukcji na  każdym

etapie jej realizacji.

Opracował: Sprawdził:

mgr inż. Karol Telesiński mgr inż. Tomasz Wiszniewski
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES OBIEKTU

ROZBUDOWA HALI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

Adres: GDAŃSK, ul. Nowy Świat dz.nr 88/38 

PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt budowlany rozbudowy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

 -określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

-wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 

zakresie projektu rozbudowy,

ZAKRES PRAC

Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:

 Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji

 Wykonanie ewentualnej wymiany gruntu pod fundamentami 

 Prace fundamentowe,

 Montaż konstrukcji stalowej,

 Murowanie ścian, szalunki, wykonywanie zbrojenia, betonowanie 

 Wywóz odpadów powstałych podczas prowadzenia prac

 Uporządkowanie terenu inwestycji

Kolejność wykonania prac wynika z technologii oraz harmonogramu przyjętego przez firmę wykonawczą. 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT

Możliwe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas prowadzenia prac:

 upadek z wysokości;

 potknięcie o przewody spawalnicze, przewody pod napięciem;

 zderzenie z maszyną budowlaną (żuraw, zwyżka)

 poślizgnięcie na plamie oleju;

 zrzucenie narzędzia, materiału budowlanego z wysokości;

 zrzucenie elementu konstrukcji z wysokości,
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 porażenie prądem;

 zranienie mechanicznym narzędziem typu spawarka, szlifierka, wiertarka itp.;

 uderzenie w nieruchome elementy konstrukcji;

 zaprószenie oczu opiłkami metalu, iskrami;

 praca z wymuszoną pozycją ciała w trudno dostępnych miejscach;

 oparzenie w wyniku kontaktu z gorącym metalem;

 kontakt z ostrymi krawędziami narzędzi, blach, maszyn;

 pęknięcie tarczy szlifierki;

 hałas;

 wpadnięcie do wykopu;

 udar słoneczny, wychłodzenie organizmu;

WYTYCZNE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do 

instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych pracach z 

organizacją prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz zasadami ewakuacji z terenu

budowy. Załogę należy zapoznać z Planem BIOZ. Bezwzględnie należy poinformować członków załogi o

zawartości i lokalizacji apteczki na budowie.

Każdorazowo przed przystąpieniem do nowego etapu prac montażowo – budowlanych należy 

przeprowadzić z członkami załogi instruktaż stanowiskowy oraz poinformować pracowników o możliwych

zagrożeniach. 

SPOSOBY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC

 Zabezpieczenie terenu prac przed dostępem przez osoby postronne.

 Prawidłowa organizacja ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy

 Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników 

posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

 Osoby wykonujące prace spawalnicze muszą posiadać wymagane uprawnienia.

 Zaopatrzenie wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej – odzież roboczą,

obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy – szelki 

ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary ochronne, itp. środki ochrony

 Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim 

ustalenie i ścisłe egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na wysokości oraz pracach spawalniczych.

Opracował: mgr inż. Karol Telesiński
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OBLICZENIA STATYCZNE
ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ
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AKSONOMETRIA HALI STALOWEJ

PRZYPADKI OBCIĄŻEŃ
1 – cw -ciężar własny – zadany automatycznie przez program
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2 – stałe 

3 – instalacje
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4 – śnieg

5 – wiatr z prawej
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6 – wiatr z lewej

7– wiatr z przodu
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8 – nadciśnienie

9 – podciśnienie
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10 – suwnica 1

11 – suwnica 2

33



12 – suwnica 3

13 – suwnica 4
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14 – suwnica uderzenie y+

15 – suwnica uderzenie y-
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KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ
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WYMIAROWANIE ELEMENTÓW HALI STALOWEJ 

Jako miarodajną do obliczeń wybrano ramę w osi H8.

Obwiednia sił normalnych Fx [kN]
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Obwiednia Momentów zginających My [kNm]

Obwiednia Momentów zginających Fz [kNm]
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WYMIAROWANIE SŁUPA DOLNEGO W OSI H8/hA (Pręt 547)

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:      
PRĘT:   547  PUNKT:   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   18 SGN/3=1*1.15+2*1.15+3*1.15+10*1.35+5*1.50+9*1.50+4*0.75  
(1+2+3)*1.15+10*1.35+(5+9)*1.50+4*0.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PARAMETRY PRZEKROJU:  750x8/250x12
h=778 mm gM0=1.00 gM1=1.00
b=250 mm Ay=70.00 cm2 Az=60.00 cm2 Ax=130.00 cm2 
tw=8 mm Iy=130283.23 cm4 Iz=3649.03 cm4 Ix=56.83 cm4 
tf=14 mm Wely=3349.18 cm3 Welz=291.92 cm3

Weff,y=3349.18 cm3 Weff,z=291.92 cm3 Aeff=96.85 cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N,Ed = 403.46 kN  My,Ed = 517.06 kN*m Mz,Ed = -0.00 kN*m Vy,Ed = -0.17 kN
Nc,Rd = 4615.00 kN My,Ed,max = 517.06 kN*m Mz,Ed,max = 0.74 kN*m Tau,y,max,Ed
= -0.04 MPa
Nb,Rd = 2004.64 kN My,c,Rd = 1188.96 kN*m Mz,c,Rd = 103.63 kN*m Vz,Ed = -92.67 kN
  Tau,z,max,Ed = -16.89 MPa

Mb,Rd = 938.96 kN*m Tt,Ed = 0.00 kN*m
dMy,Ed = 0.66 kN*m KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 
z = 1.00 Mcr = 2525.21 kN*m Krzywa,LT - d XLT = 0.77
Lcr,upp=4.350 m Lam_LT = 0.69 fi,LT = 0.79 XLT,mod = 0.79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

      względem osi y:       względem osi z:
Ly = 8.071 m Lam_y = 0.49 Lz = 8.071 m Lam_z = 0.93 
Lcr,y = 13.721 m Xy = 0.89 Lcr,z = 4.350 m Xz = 0.58 
Lamy = 43.34 kzy = 0.88 Lamz = 82.11 kzz = 1.07

wyboczenie skrętne: wyboczenie giętno-skrętne
Krzywa,T=c alfa,T=0.49 Krzywa,TF=c alfa,TF=0.49
Lt=4.350 m fi,T=0.92 Ncr,y=14343.50 kN fi,TF=0.92
Ncr,T=6120.02 kN X,T=0.69 Ncr,TF=6120.02 kN X,TF=0.69
Lam_T=0.49 Nb,T,Rd=2385.57 kN Lam_TF=0.75 Nb,TF,Rd=2385.57 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE: 
Kontrola wytrzymałości przekroju:
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.52 < 1.00   (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,max,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.52 < 1.00   (6.2.1.(5))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)
(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.08 < 1.00   (6.2.6-7)
Kontrola stateczności globalnej pręta:
Lambda,y = 43.34 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 82.11 < Lambda,max = 250.00    STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.20 < 1.00   (6.3.1)
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.55 < 1.00   (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.61 < 1.00   
(6.3.3.(4))
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N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00   
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

Zgodnie z punktem 5.5.2.(9) przekrój pręta zostały zaklasyfikowany jako przekrój klasy 3 mimo, że zgodnie z tablicą 5.2 
spełnia warunki klasy 4. Kontrola stateczności została  przeprowadzona zgodnie z 5.5.2.(10) jak dla prętów klasy 4.

WYMIAROWANIE SŁUPA DOLNEGO W OSI H8/hB (Pręt 543)

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:      
PRĘT:   543  PUNKT:   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   55 SGN/40=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 13*1.35 + 5*1.50 + 9*1.50  
(1+2+3)*1.15+13*1.35+(5+9)*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PARAMETRY PRZEKROJU:  750x8/250x12
h=778 mm gM0=1.00 gM1=1.00
b=250 mm Ay=70.00 cm2 Az=60.00 cm2 Ax=130.00 cm2 
tw=8 mm Iy=130283.23 cm4 Iz=3649.03 cm4 Ix=56.83 cm4 
tf=14 mm Wely=3349.18 cm3 Welz=291.92 cm3

Weff,y=3349.18 cm3 Weff,z=291.92 cm3 Aeff=96.85 cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N,Ed = 328.31 kN  My,Ed = 476.63 kN*m Mz,Ed = -0.00 kN*m Vy,Ed = 0.11 kN
Nc,Rd = 4615.00 kN My,Ed,max = 476.63 kN*m Mz,Ed,max = -0.46 kN*m Tau,y,max,Ed
= 0.02 MPa
Nb,Rd = 2004.64 kN My,c,Rd = 1188.96 kN*m Mz,c,Rd = 103.63 kN*m Vz,Ed = -86.65 kN
  Tau,z,max,Ed = -15.79 MPa

Mb,Rd = 911.34 kN*m Tt,Ed = -0.01 kN*m
dMy,Ed = 0.54 kN*m KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 
z = 1.00 Mcr = 2312.27 kN*m Krzywa,LT - d XLT = 0.75
Lcr,upp=4.350 m Lam_LT = 0.72 fi,LT = 0.81 XLT,mod = 0.77
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

      względem osi y:       względem osi z:
Ly = 8.071 m Lam_y = 0.52 Lz = 8.071 m Lam_z = 0.93 
Lcr,y = 14.528 m Xy = 0.88 Lcr,z = 4.350 m Xz = 0.58 
Lamy = 45.89 kzy = 0.92 Lamz = 82.11 kzz = 1.05

wyboczenie skrętne: wyboczenie giętno-skrętne
Krzywa,T=c alfa,T=0.49 Krzywa,TF=c alfa,TF=0.49
Lt=4.350 m fi,T=0.92 Ncr,y=12794.04 kN fi,TF=0.92
Ncr,T=6120.02 kN X,T=0.69 Ncr,TF=6120.02 kN X,TF=0.69
Lam_T=0.52 Nb,T,Rd=2385.57 kN Lam_TF=0.75 Nb,TF,Rd=2385.57 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE: 
Kontrola wytrzymałości przekroju:
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.47 < 1.00   (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,max,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.47 < 1.00   (6.2.1.(5))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)
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(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.08 < 1.00   (6.2.6-7)
Kontrola stateczności globalnej pręta:
Lambda,y = 45.89 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 82.11 < Lambda,max = 250.00    STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.16 < 1.00   (6.3.1)
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.52 < 1.00   (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.59 < 1.00   
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.61 < 1.00   
(6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

Zgodnie z punktem 5.5.2.(9) przekrój pręta zostały zaklasyfikowany jako przekrój klasy 3 mimo, że zgodnie z tablicą 5.2 
spełnia warunki klasy 4. Kontrola stateczności została  przeprowadzona zgodnie z 5.5.2.(10) jak dla prętów klasy 4.

WYMIAROWANIE SŁUPA GÓRNEGO W OSI H8/hA (Pręt 548)

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:      
PRĘT:   548  PUNKT:   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   88 SGN/121=1*1.15+2*1.15+3*1.15+13*1.35+7*0.90+9*0.90+4*1.50  
(1+2+3)*1.15+13*1.35+(7+9)*0.90+4*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 450
h=450 mm gM0=1.00 gM1=1.00
b=190 mm Ay=63.19 cm2 Az=50.82 cm2 Ax=98.80 cm2 
tw=9 mm Iy=33740.00 cm4 Iz=1680.00 cm4 Ix=68.90 cm4 
tf=15 mm Wply=1701.79 cm3 Wplz=276.38 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N,Ed = 150.02 kN  My,Ed = -182.44 kN*m Mz,Ed = 0.03 kN*m Vy,Ed = 0.05 kN
Nc,Rd = 3507.40 kN My,Ed,max = -303.28 kN*m Mz,Ed,max = -0.09 kN*m Tau,y,max,Ed
= 0.01 MPa
Nb,Rd = 2842.44 kN My,c,Rd = 604.14 kN*m Mz,c,Rd = 98.12 kN*m Vz,Ed = -61.78 kN
 MN,y,Rd = 604.14 kN*m MN,z,Rd = 98.12 kN*m Tau,z,max,Ed = -16.51 MPa

Mb,Rd = 580.37 kN*m Tt,Ed = -0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 
z = 1.00 Mcr = 2357.44 kN*m Krzywa,LT - c XLT = 0.94
Lcr,low=2.053 m Lam_LT = 0.51 fi,LT = 0.62 XLT,mod = 0.96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

      względem osi y:       względem osi z:
Ly = 2.053 m Lam_y = 0.44 Lz = 2.053 m Lam_z = 0.65 
Lcr,y = 6.158 m Xy = 0.94 Lcr,z = 2.053 m Xz = 0.81 
Lamy = 33.32 kyy = 0.99 Lamz = 49.78 kyz = 0.81

wyboczenie skrętne: wyboczenie giętno-skrętne
Krzywa,T=b alfa,T=0.34 Krzywa,TF=b alfa,TF=0.34
Lt=2.053 m fi,T=0.70 Ncr,y=18443.34 kN fi,TF=0.70
Ncr,T=12478.55 kN X,T=0.87 Ncr,TF=12478.55 kN X,TF=0.87
Lam_T=0.44 Nb,T,Rd=3053.56 kN Lam_TF=0.53 Nb,TF,Rd=3053.56 kN
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE: 
Kontrola wytrzymałości przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.09 < 1.00   (6.2.9.1.(6))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)
(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.08 < 1.00   (6.2.6-7)
Kontrola stateczności globalnej pręta:
Lambda,y = 33.32 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 49.78 < Lambda,max = 250.00    STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.05 < 1.00   (6.3.1)
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.52 < 1.00   (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.56 < 1.00   (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

WYMIAROWANIE SŁUPA GÓRNEGO W OSI H8/hB (Pręt 542)

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:      
PRĘT:   542  PUNKT:   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   76 SGN/109=1*1.15+2*1.15+3*1.15+11*1.35+7*0.90+9*0.90+4*1.50  
(1+2+3)*1.15+11*1.35+(7+9)*0.90+4*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 450
h=450 mm gM0=1.00 gM1=1.00
b=190 mm Ay=63.19 cm2 Az=50.82 cm2 Ax=98.80 cm2 
tw=9 mm Iy=33740.00 cm4 Iz=1680.00 cm4 Ix=68.90 cm4 
tf=15 mm Wply=1701.79 cm3 Wplz=276.38 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N,Ed = 147.25 kN  My,Ed = 119.19 kN*m Mz,Ed = 0.31 kN*m Vy,Ed = -0.04 kN
Nc,Rd = 3507.40 kN My,Ed,max = 316.88 kN*m Mz,Ed,max = 0.32 kN*m Tau,y,max,Ed
= -0.01 MPa
Nb,Rd = 2111.74 kN My,c,Rd = 604.14 kN*m Mz,c,Rd = 98.12 kN*m Vz,Ed = 61.82 kN
 MN,y,Rd = 604.14 kN*m MN,z,Rd = 98.12 kN*m Tau,z,max,Ed = 16.53 MPa

Mb,Rd = 516.22 kN*m Tt,Ed = 0.01 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 
z = 1.00 Mcr = 1276.57 kN*m Krzywa,LT - c XLT = 0.83
Lcr,upp=3.126 m Lam_LT = 0.69 fi,LT = 0.75 XLT,mod = 0.85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

      względem osi y:       względem osi z:
Ly = 3.126 m Lam_y = 0.66 Lz = 3.126 m Lam_z = 0.99 
Lcr,y = 9.377 m Xy = 0.86 Lcr,z = 3.126 m Xz = 0.60 
Lamy = 50.74 kyy = 0.99 Lamz = 75.80 kyz = 1.11

wyboczenie skrętne: wyboczenie giętno-skrętne
Krzywa,T=b alfa,T=0.34 Krzywa,TF=b alfa,TF=0.34
Lt=3.126 m fi,T=0.87 Ncr,y=7952.74 kN fi,TF=0.87
Ncr,T=6263.68 kN X,T=0.76 Ncr,TF=6263.68 kN X,TF=0.76
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Lam_T=0.66 Nb,T,Rd=2650.71 kN Lam_TF=0.75 Nb,TF,Rd=2650.71 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE: 
Kontrola wytrzymałości przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)
(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.08 < 1.00   (6.2.6-7)
Kontrola stateczności globalnej pręta:
Lambda,y = 50.74 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 75.80 < Lambda,max = 250.00    STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.07 < 1.00   (6.3.1)
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.61 < 1.00   (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.66 < 1.00   (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00   (6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

WYMIAROWANIE RYGLA W OSI H8 (Pręt 538+566+565 – Superpręt 1002)

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:      
PRĘT:   1002  1002 PUNKT:   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   76 SGN/109=1*1.15+2*1.15+3*1.15+11*1.35+7*0.90+9*0.90+4*1.50  
(1+2+3)*1.15+11*1.35+(7+9)*0.90+4*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 400
h=400 mm gM0=1.00 gM1=1.00
b=180 mm Ay=56.03 cm2 Az=42.73 cm2 Ax=84.50 cm2 
tw=9 mm Iy=23130.00 cm4 Iz=1320.00 cm4 Ix=52.40 cm4 
tf=14 mm Wply=1307.15 cm3 Wplz=229.00 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N,Ed = 94.86 kN  My,Ed = -232.11 kN*m Mz,Ed = 0.03 kN*m Vy,Ed = -0.20 kN
Nc,Rd = 2999.75 kN My,Ed,max = -285.24 kN*m Mz,Ed,max = 0.40 kN*m Tau,y,max,Ed
= -0.06 MPa
Nb,Rd = 1474.67 kN My,c,Rd = 464.04 kN*m Mz,c,Rd = 81.30 kN*m Vz,Ed = 123.03 kN
 MN,y,Rd = 464.04 kN*m MN,z,Rd = 81.30 kN*m Tau,z,max,Ed = 40.23 MPa

Mb,Rd = 330.94 kN*m Tt,Ed = 0.07 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 
z = 1.00 Mcr = 561.62 kN*m Krzywa,LT - c XLT = 0.70
Lcr,low=3.550 m Lam_LT = 0.91 fi,LT = 0.93 XLT,mod = 0.71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

      względem osi y:       względem osi z:
Ly = 15.500 m Lam_y = 1.23 Lz = 3.550 m Lam_z = 1.18 
Lcr,y = 15.500 m Xy = 0.51 Lcr,z = 3.550 m Xz = 0.49 
Lamy = 93.69 kyy = 1.05 Lamz = 89.82 kyz = 1.60

wyboczenie skrętne: wyboczenie giętno-skrętne
Krzywa,T=b alfa,T=0.34 Krzywa,TF=b alfa,TF=0.34
Lt=3.550 m fi,T=0.96 Ncr,y=1995.41 kN fi,TF=0.96
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Ncr,T=4264.60 kN X,T=0.70 Ncr,TF=4264.60 kN X,TF=0.70
Lam_T=1.23 Nb,T,Rd=2100.71 kN Lam_TF=0.84 Nb,TF,Rd=2100.71 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE: 
Kontrola wytrzymałości przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.25 < 1.00   (6.2.9.1.(6))
(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7)
(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.20 < 1.00   (6.2.6-7)
Kontrola stateczności globalnej pręta:
Lambda,y = 93.69 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 89.82 < Lambda,max = 250.00    STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.06 < 1.00   (6.3.1)
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.86 < 1.00   (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.97 < 1.00   (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.56 < 1.00   (6.3.3.(4))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!
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STOPY FUNDAMENTOWE
Numeracja węzłów (stóp fundamentowych)

1 Stopa fundamentowa: Fundament 835, 881, 937, 986, 1035, 1084 Ilość: 1

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Założenia

·Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
·Obliczenia żelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
·Dobór kształtu : bez ograniczeń

1.1.2 Geometria:

A = 4,800 (m) a = 1,000 (m)
B = 2,700 (m) b = 0,450 (m)
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h1 = 0,450 (m) ex = 0,300 (m)
h2 = 1,150 (m) ey = 0,000 (m)
h4 = 0,050 (m)

a' = 250 (mm)
b' = 250 (mm)
cnom1 = 60 (mm)
cnom2 = 60 (mm)
Odchyłki otuliny: Cdev = 10(mm),  Cdur = 0(mm) 

1.1.3 Materiały

·Beton : C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa
  ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)
  prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

·Zbrojenie podłużne : typ      A-IIIN (B500SP) wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa
  Klasa ciągliwości:     C
  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

·Zbrojenie poprzeczne : typ      A-IIIN (B500SP) wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 
MPa

·Dodatkowe zbrojenie: : typ      A-III (RB400W) wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

1.1.4 Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:
(Usunięto listę kombinacji ze względu na ich ilość – lista do uzyskania w archiwum STATIKUS)

Obciążenia naziomu:
brak

1.1.5 Lista kombinacji

(Usunięto listę kombinacji ze względu na ich ilość – lista do uzyskania w archiwum STATIKUS) 

1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Założenia

·Współczynnik redukujący kohezję: 0,00
·Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu: dla kierunków X i Y
·Podejście obliczeniowe: 2

A1 + M1 + R2

gf' = 1,00

gc' = 1,00

gcu = 1,00

gqu = 1,00

gg = 1,00

gR,v = 1,40

gR,h = 1,10

1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N1 = 0,000 (m)
Poziom trzonu słupa: Na = -0,400 (m)
Minimalny poziom posadowienia: Nf = -0,500 (m)

1.  Piasek średni
• Poziom gruntu: 0.000 (m)
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• Miąższość:1.700 (m)
• Ciężar objętościowy: 1780.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 34.3 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

2.  Piasek gruby
• Poziom gruntu: -1.700 (m)
• Miąższość:0.300 (m)
• Ciężar objętościowy: 2020.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.1 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

3.  Glina piaszczysta
• Poziom gruntu: -2.000 (m)
• Miąższość:0.600 (m)
• Ciężar objętościowy: 2200.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 14.5 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

4.  Glina
• Poziom gruntu: -2.600 (m)
• Miąższość:1.400 (m)
• Ciężar objętościowy: 2020.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.1 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

5.  Glina piaszczysta
• Poziom gruntu: -4.000 (m)
• Miąższość:1.000 (m)
• Ciężar objętościowy: 2200.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 14.5 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

6.  Piasek gruby
• Poziom gruntu: -5.000 (m)
• Miąższość:2.000 (m)
• Ciężar objętościowy: 2020.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.1 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

7.  Piasek średni
• Poziom gruntu: -7.000 (m)
• Miąższość:1.000 (m)
• Ciężar objętościowy: 1780.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 34.3 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarująca SGN :  

SGN/114=1*1.15+2*1.15+3*1.15+12*1.35+7*0.90+8*0.90+4*1.50 N=433,58 My=-451,93 Fx=-104,97 Fy=0,12
Współczynniki obciążeniowe: 1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu
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Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 667,21 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 1100,79 (kN) Mx = -0,19 (kN*m) My = -489,60 (kN*m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimośród działania obciążenia:
|eB| = 0,000 (m) |eL| = 0,445 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:
B' = B - 2|eB| = 2,700 (m)
L' = L - 2|eL| = 3,910 (m)

Głębokość posadowienia: Dmin = 2,000 (m)

Współczynniki nośności:
Ng = 1.43
Nc = 10.67
Nq = 3.76

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:
ig = 0.90
ic = 0.92
iq = 0.94

Współczynniki kształtu:
sg = 0.79
sc = 1.24
sq = 1.17

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
bg = 1.00
bc = 1.00
bq = 1.00

Parametry geotechniczne:
C = 0.03 (MPa)
f = 0,25
g = 1816.00 (kG/m3)

qu = 0,56 (MPa)
Obliczeniowy opór podłoża gruntowego:
qlim = qu / gf = 0.40 (MPa)

gf = 1,40

Naprężenie w gruncie: qref = 0.13 (MPa)
Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 3.015  >  1 

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarująca SGN :  

SGN/17=1*1.15+2*1.15+3*1.15+11*1.35+6*1.50+8*1.50+4*0.75 N=89,61 My=-283,42 Fx=-57,26 Fy=41,43
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s = 0,17
 slim = 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca SGN :  
SGN/33=1*1.15+2*1.15+3*1.15+12*1.35+7*1.50+8*1.50+4*0.75 N=389,44 My=-443,82 Fx=-109,39 Fy=0,11

Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu
1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 494,23 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 883,68 (kN) Mx = -0,18 (kN*m) My = -501,84 (kN*m)
Wymiary zastępcze fundamentu: A_ = 4,800 (m) B_ = 2,700 (m)
Powierzchnia poślizgu: 12,960 (m2)
Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,26
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Kohezja: cu = 0.03 (MPa)
Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -109,39 (kN) Hy = 0,11 (kN)
Ppx = 45,72 (kN) Ppy = -91,43 (kN)
Pax = -8,56 (kN) Pay = 13,31 (kN)

Wartość siły poślizgu Hd = 72,23 (kN)
Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: Rd = 208,87 (kN)
Stateczność na przesunięcie: 2.892  >  1

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarująca SGU :  

SGU:CHR/67=1*1.00+2*1.00+3*1.00+12*1.00+7*0.60+9*0.60+4*1.00 N=353,35 My=-304,68 Fx=-68,46 Fy=0,11
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 494,23 (kN)
Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego: q = 0,07 (MPa)
Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 2,000 (m)
Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,02 (MPa)
- wywołane ciężarem gruntu: szg = 0,08 (MPa)

Osiadanie:
- pierwotne s' = 1 (mm)
- wtórne s'' = 0 (mm)
- CAŁKOWITE S = 1 (mm)  <  Sadm = 50 (mm)

Współczynnik bezpieczeństwa: 36.84  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca SGU :  
SGU:CHR/66=1*1.00+2*1.00+3*1.00+12*1.00+7*0.60+8*0.60+4*1.00 N=329,02 My=-328,56 Fx=-75,90 Fy=0,10

Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu
1.00 * ciężar gruntu

Różnica osiadań: S = 4 (mm) < Sadm = 50 (mm)
Współczynnik bezpieczeństwa: 11.73  >  1

Obrót

Wokół osi OX
Kombinacja wymiarująca SGN :  SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*1.50 N=-

59,37 My=165,32 Fx=39,77 Fy=40,66
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 494,23 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 434,86 (kN) Mx = -65,06 (kN*m) My = 211,29 (kN*m)
Moment stabilizujący: Mstab = 667,21 (kN*m)
Moment obracający: Mrenv = 145,21 (kN*m)
Stateczność na obrót: 4.595  >  1

Wokół osi OY
Kombinacja wymiarująca: SGN :  

SGN/21=1*1.15+2*1.15+3*1.15+11*1.35+7*1.50+8*1.50+4*0.75 N=170,03 My=-397,12 Fx=-84,79 Fy=0,12
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 494,23 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 664,26 (kN) Mx = -0,19 (kN*m) My = -481,61 (kN*m)
Moment stabilizujący: Mstab = 1641,59 (kN*m)
Moment obracający: Mrenv = 532,78 (kN*m)
Stateczność na obrót: 3.081  >  1
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1.3  Wymiarowanie żelbetowe

1.3.1 Założenia

·Środowisko : XC2
·Klasa konstrukcji : S4

1.3.2 Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca SGN :  
SGN/114=1*1.15+2*1.15+3*1.15+12*1.35+7*0.90+8*0.90+4*1.50 N=433,58 My=-451,93 Fx=-104,97 Fy=0,12

Współczynniki obciążeniowe: 1.35 * ciężar fundamentu
1.35 * ciężar gruntu

Obciążenie wymiarujące:
Nr = 1100,79 (kN) Mx = -0,19 (kN*m) My = -489,60 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego: 6,243 (m)
Siła przebijająca: 354,45 (kN)                      
Wysokość użyteczna przekroju heff = 0,380 (m)
Stopień zbrojenia: r = 0.20 %
Naprężenie ścinające: 0,41 (MPa)
Dopuszczalne naprężenie ścinające: 0,57 (MPa)
Współczynnik bezpieczeństwa: 1.391  >  1

1.3.3 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  SGN/114=1*1.15+2*1.15+3*1.15+12*1.35+7*0.90+8*0.90+4*1.50 N=433,58 My=-451,93 
Fx=-104,97 Fy=0,12

My = 487,23 (kN*m) Asx= 10,82 (cm2/m)

SGN :  SGN/115=1*1.15+2*1.15+3*1.15+12*1.35+7*0.90+9*0.90+4*1.50 N=470,08 My=-416,10 
Fx=-93,81 Fy=0,12

Mx = 124,18 (kN*m) Asy= 5,14 (cm2/m)

As min = 5,14 (cm2/m)

górne:

SGN :  SGN/10=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 9*1.50 N=0,25 My=225,75 Fx=58,46 Fy=23,21
My = -153,98 (kN*m) A'sx = 6,54 (cm2/m)

SGN :  SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*1.50 N=-59,37 My=165,32 Fx=39,77 Fy=40,66
Mx = -42,20 (kN*m) A'sy = 6,54 (cm2/m)

As min = 6,54 (cm2/m)

Trzon słupa:
Zbrojenie podłużne A = 21,22 (cm2) A min = 9,00 (cm2)

A = 2 * (Asx + Asy)
Asx = 6,87 (cm2) Asy = 3,74 (cm2)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdłuż osi X:

26  A-IIIN (B500SP) 12 l = 4,680 (m) e = 1*-1,244 + 25*0,100
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Wzdłuż osi Y:
22  A-IIIN (B500SP) 12 l = 2,580 (m) e = 1*-2,199 + 21*0,210

Górne:
Wzdłuż osi X:

16  A-IIIN (B500SP) 12 l = 4,680 (m) e = 1*-1,194 + 15*0,160
Wzdłuż osi Y:

28  A-IIIN (B500SP) 12 l = 2,580 (m) e = 1*-2,289 + 27*0,170

Trzon
Zbrojenie podłużne
Wzdłuż osi X:

4  A-IIIN (B500SP) 12 l = 3,607 (m) e = 1*-0,106 + 3*0,271
Wzdłuż osi Y:

7  A-IIIN (B500SP) 12 l = 4,755 (m) e = 1*-0,131 + 6*0,044
Zbrojenie poprzeczne

8  A-IIIN (B500SP) 8 l = 2,516 (m) e = 1*0,314 + 5*0,200 + 2*0,090

1 Stopa fundamentowa: Fundament 1282, 1284 Ilość: 1

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Założenia

·Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
·Obliczenia żelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
·Dobór kształtu : bez ograniczeń

1.1.2 Geometria:

A = 1,600 (m) a = 0,200 (m)
B = 2,400 (m) b = 0,330 (m)
h1 = 0,400 (m) ex = 0,000 (m)
h2 = 1,200 (m) ey = 0,000 (m)
h4 = 0,050 (m)

a' = 200 (mm)
b' = 330 (mm)
cnom1 = 60 (mm)
cnom2 = 60 (mm)
Odchyłki otuliny: Cdev = 10(mm),  Cdur = 0(mm) 

1.1.3 Materiały

·Beton : C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa
  ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)
  prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

·Zbrojenie podłużne : typ      A-IIIN (B500SP) wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa
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  Klasa ciągliwości:     C
  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

·Zbrojenie poprzeczne : typ      A-IIIN (B500SP) wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 
MPa

·Dodatkowe zbrojenie: : typ      A-III (RB400W) wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

1.1.4 Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:
(Usunięto listę kombinacji ze względu na ich ilość – lista do uzyskania w archiwum STATIKUS)

Obciążenia naziomu:
brak

1.1.5 Lista kombinacji

(Usunięto listę kombinacji ze względu na ich ilość – lista do uzyskania w archiwum STATIKUS) 

1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Założenia

·Współczynnik redukujący kohezję: 0,00
·Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu: dla kierunków X i Y
·Podejście obliczeniowe: 2

A1 + M1 + R2

gf' = 1,00

gc' = 1,00

gcu = 1,00

gqu = 1,00

gg = 1,00

gR,v = 1,40

gR,h = 1,10

1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N1 = 0,000 (m)
Poziom trzonu słupa: Na = -0,400 (m)
Minimalny poziom posadowienia: Nf = -0,500 (m)

1.  Piasek średni
• Poziom gruntu: 0.000 (m)
• Miąższość:1.700 (m)
• Ciężar objętościowy: 1780.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 34.3 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

2.  Piasek gruby
• Poziom gruntu: -1.700 (m)
• Miąższość:0.300 (m)
• Ciężar objętościowy: 2020.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.1 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

3.  Glina piaszczysta
• Poziom gruntu: -2.000 (m)
• Miąższość:0.600 (m)
• Ciężar objętościowy: 2200.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
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• Kąt tarcia wewnętrznego: 14.5 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

4.  Glina
• Poziom gruntu: -2.600 (m)
• Miąższość:1.400 (m)
• Ciężar objętościowy: 2020.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.1 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

5.  Glina piaszczysta
• Poziom gruntu: -4.000 (m)
• Miąższość:1.000 (m)
• Ciężar objętościowy: 2200.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 14.5 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

6.  Piasek gruby
• Poziom gruntu: -5.000 (m)
• Miąższość:2.000 (m)
• Ciężar objętościowy: 2020.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.1 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

7.  Piasek średni
• Poziom gruntu: -7.000 (m)
• Miąższość:1.000 (m)
• Ciężar objętościowy: 1780.00 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 34.3 (Deg)
• Kohezja: 0.00 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarująca SGN :  

SGN/37=1*1.15+2*1.15+3*1.15+13*1.35+5*1.50+8*1.50+4*0.75 N=40,42 Fx=-0,12 Fy=40,21
Współczynniki obciążeniowe: 1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu
Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 195,79 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 236,21 (kN) Mx = -64,34 (kN*m) My = -0,20 (kN*m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimośród działania obciążenia:
|eB| = 0,001 (m) |eL| = 0,272 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:
B' = B - 2|eB| = 1,598 (m)
L' = L - 2|eL| = 1,855 (m)

Głębokość posadowienia: Dmin = 2,000 (m)

Współczynniki nośności:
Ng = 1.43
Nc = 10.67
Nq = 3.76

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:
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ig = 0.84
ic = 0.87
iq = 0.90

Współczynniki kształtu:
sg = 0.74
sc = 1.29
sq = 1.22

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
bg = 1.00
bc = 1.00
bq = 1.00

Parametry geotechniczne:
C = 0.03 (MPa)
f = 0,25
g = 1816.00 (kG/m3)

qu = 0,54 (MPa)
Obliczeniowy opór podłoża gruntowego:
qlim = qu / gf = 0.39 (MPa)

gf = 1,40

Naprężenie w gruncie: qref = 0.10 (MPa)
Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 3.73  >  1 

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarująca SGN :  SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*1.50 N=28,45

Fx=-0,03 Fy=40,21
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s = 0,15
 slim = 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca SGN :  SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*1.50 N=28,45
Fx=-0,03 Fy=40,21

Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu
1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 145,03 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 173,48 (kN) Mx = -64,34 (kN*m) My = -0,06 (kN*m)
Wymiary zastępcze fundamentu: A_ = 1,600 (m) B_ = 2,400 (m)
Powierzchnia poślizgu: 3,840 (m2)
Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,26
Kohezja: cu = 0.03 (MPa)
Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -0,03 (kN) Hy = 40,21 (kN)
Ppx = 34,73 (kN) Ppy = -23,15 (kN)
Pax = -7,15 (kN) Pay = 4,76 (kN)

Wartość siły poślizgu Hd = 21,82 (kN)
Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: Rd = 41,00 (kN)
Stateczność na przesunięcie: 1.879  >  1

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarująca SGU :  SGU:CHR/75=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00 

+ 4*1.00 N=45,87 Fx=0,09
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 145,03 (kN)
Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego: q = 0,05 (MPa)
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Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 0,950 (m)
Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,01 (MPa)
- wywołane ciężarem gruntu: szg = 0,06 (MPa)

Osiadanie:
- pierwotne s' = 0 (mm)
- wtórne s'' = 0 (mm)
- CAŁKOWITE S = 0 (mm)  <  Sadm = 50 (mm)

Współczynnik bezpieczeństwa: 136.3  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca SGU :  
SGU:CHR/41=1*1.00+2*1.00+3*1.00+13*1.00+6*1.00+8*1.00+4*0.50 N=35,83 Fx=-0,06 Fy=25,65

Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu
1.00 * ciężar gruntu

Różnica osiadań: S = 0 (mm) < Sadm = 50 (mm)
Współczynnik bezpieczeństwa: 448.1  >  1

Obrót

Wokół osi OX
Kombinacja wymiarująca SGN :  SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*1.50 N=28,45

Fx=-0,03 Fy=40,21
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 145,03 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 173,48 (kN) Mx = -64,34 (kN*m) My = -0,06 (kN*m)
Moment stabilizujący: Mstab = 208,17 (kN*m)
Moment obracający: Mrenv = 64,34 (kN*m)
Stateczność na obrót: 3.236  >  1

Wokół osi OY
Kombinacja wymiarująca: SGN :  

SGN/21=1*1.15+2*1.15+3*1.15+11*1.35+7*1.50+8*1.50+4*0.75 N=44,82 Fx=0,22 Fy=-15,95
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 145,03 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 189,85 (kN) Mx = 25,52 (kN*m) My = 0,35 (kN*m)
Moment stabilizujący: Mstab = 151,88 (kN*m)
Moment obracający: Mrenv = 0,35 (kN*m)
Stateczność na obrót: 433  >  1

1.3  Wymiarowanie żelbetowe

1.3.1 Założenia

·Środowisko : XC2
·Klasa konstrukcji : S4

1.3.2 Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca SGN :  
SGN/37=1*1.15+2*1.15+3*1.15+13*1.35+5*1.50+8*1.50+4*0.75 N=40,42 Fx=-0,12 Fy=40,21

Współczynniki obciążeniowe: 1.35 * ciężar fundamentu
1.35 * ciężar gruntu

Obciążenie wymiarujące:
Nr = 236,21 (kN) Mx = -64,34 (kN*m) My = -0,20 (kN*m)
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Długość obwodu krytycznego: 2,304 (m)
Siła przebijająca: 36,24 (kN)                      
Wysokość użyteczna przekroju heff = 0,330 (m)
Stopień zbrojenia: r = 0.14 %
Naprężenie ścinające: 0,28 (MPa)
Dopuszczalne naprężenie ścinające: 1,38 (MPa)
Współczynnik bezpieczeństwa: 4.979  >  1.15

1.3.3 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  SGN/147=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 11*1.35 + 4*1.50 N=55,07 Fx=0,13

My = 9,29 (kN*m) Asx= 4,46 (cm2/m)

SGN :  SGN/37=1*1.15+2*1.15+3*1.15+13*1.35+5*1.50+8*1.50+4*0.75 N=40,42 Fx=-0,12 Fy=40,21
Mx = 37,49 (kN*m) Asy= 4,46 (cm2/m)

As min = 4,46 (cm2/m)

górne:
A'sx = 0,00 (cm2/m)

SGN :  SGN/9=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*1.50 N=28,45 Fx=-0,03 Fy=40,21
Mx = -20,52 (kN*m) A'sy = 6,05 (cm2/m)

As min = 0,00 (cm2/m)

Trzon słupa:
Zbrojenie podłużne A = 8,53 (cm2) A min = 1,32 (cm2)

A = 2 * (Asx + Asy)
Asx = 0,09 (cm2) Asy = 4,18 (cm2)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdłuż osi X:

10  A-IIIN (B500SP) 12 l = 1,480 (m) e = 1*-1,074 + 9*0,240
Wzdłuż osi Y:

7  A-IIIN (B500SP) 12 l = 2,280 (m) e = 1*-0,684 + 6*0,230

Trzon
Zbrojenie podłużne

Opracował: mgr inż. Karol Telesiński
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1. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO:

Na podstawie analizy występujących gruntów oraz parametrów geofizycznych i wodnych gruntów, sytuacja 

mogącą zmienić właściwości gruntów w obrębie oddziaływania fundamentów, występować może podczas 

wykopów prowadzonych w okresie zimowym co związane jest to z możliwością przemarznięcia wierzchnich 

warstw gruntu oraz podczas wykonywania wymiany gruntu poprzez zalanie wykopów wodą opadową.

2. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH:

Opis warunków podłoża gruntowego zawiera się w opinii geotechnicznej wykonanej przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Fundament” Sp. z.o.o. ul. Czyżewskiego 40, 80-336 Gdańsk. 

Parametry geotechniczne zamieszczono w załączniku do w/w opinii. Zaprojektowano posadowienie 

bezpośrednie na poduszce (20-30cm) Ps o Is>0,97 wykonanej na warstwie Ib. 

W badaniach wyodrębniono następujące warstwy:

Ia – gliny piaszczyste IL=0,20

Ib – gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym IL=0,4            

II –  piaski średnie  Id=0,7

3. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DO OBLICZEŃ 

GEOTECHNICZNYCH

Przy obliczaniu stanow granicznych nośności podłoża (GEO) oraz stanu granicznego

konstrukcji (STR) korzystano z podejścia obliczeniowego 2, dla którego częściowe współczynniki

bezpieczeństwa przedstawiono w poniższej tabeli za normą PN-EN 1997-1:2008/Ap2.

4. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ NA GRUNT

Oddziaływanie gruntu na budynek to przede wszystkim odpór gruntu na stopy fundamentowe i tarcie 

pomiędzy podłożem a fundamentami.
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5. SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOŚCI ROBÓT

ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

Wszystkie  roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  wykonywać  pod  nadzorem  geotechnicznym.

Wykopy pod fundamenty należy prowadzić tak, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu

poniżej  spodu fundamentu oraz aby nie  doszło  do zalania  dna wykopu wodami powierzchniowymi  i

podziemnymi.  W przypadku zalania  dna wykopu wodami,  należy przede wszystkim usunąć wodę,  a

następnie zbadać czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Badania

stanu gruntu można wykonać w przypadku gruntów niespoistych sondą dynamiczną DPH lub DPSH, a w

przypadku gruntów spoistych sondą krzyżakową lub poprzez ocenę makroskopową. Do badań można

zastosować  również  płytę  VSS lub  płytę  dynamiczną.  W okresie  zimowym należy  ochronić  podłoże

gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku przemarznięcia lub naruszenia wierzchniej warstwy należy

grunt usunąć zastępując go od poziomu posadowienia podbetonem lub innym odpowiednim materiałem

na  przykład  zagęszczonym  piaskiem gruboziarnistym,  pospółką,  żwirem  (zagęszczenie  do  Is>0,97).

Wbudowany materiał piaszczysty powinien zostać poddany badaniom pod kątem jego odpowiedniego

zagęszczenia  metodą  proctora  lub  za  pomocą  sondy  dynamicznej.  Dodatkowa  kontrola  w  czasie

wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinna obejmować dla fundamentów budynku:

-sprawdzenie zgodności wykonywania robót z dokumentacją,

-kontrole prawidłowości wytyczenia robót w terenie,

-sprawdzenie przygotowania terenu,

-kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

-sprawdzenie wymiarów wykopów,

-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

6.  PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY PRZYJĘTY DO OBLICZEŃ, OBLICZENIE NOŚNOŚCI ORAZ OSIADAŃ
PODŁOŻA  GRUNTOWEGO,  OGÓLNEJ  STATECZNOŚCI,  USTALENIE  DANYCH  NIEZBĘDNYCH  DO
ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW

    WYMIAROWANIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W OSIACH osi 'A' i 'E' : obliczenia przedstawiono na 

stronach 47-53 niniejszego opracowania.

7.    OKREŚLENIE SZKODLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA WÓD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY:

·Sączenie wód gruntowych nawiercono w otworze nr 1 na głębokości 2,7 m p.p.t., tj. na rzędnej H = 142,91 

m n.p.m.

·Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed działaniem wody opadowej 

i gruntowej przez malowanie preparatem Izobud Izohan Dysperbit podkład, Izobud Izohan WM 2K 

izolacja, lub innym o niegorszych właściwościach.

·Teren objęty okresową zmianą wysokości zwierciadła wodu gruntowej. Należy podjąć czynności projektowe

uwzględniające zmienną wysokość zwierciadła wody gruntowej.

8.     OKREŚLENIE ZAKRESU NIEZBĘDNEGO MONITOROWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTÓW 

SĄSIADUJĄCYCH I OTACZAJĄCEGO GRUNTU, NIEZBĘDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ 

MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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·W czasie prac budowlanych należy kontrolować czy sąsiednie obiekty nie wykazują spękań oraz przyrostu 

osiadań i odkształceń budynku. To jest szczególnie istotne w trakcie prowadzenia prac związanych z 

wykonaniem nowych stóp i ław fundamentowych przy istniejących budynkach. 

Projektant: 

mgr inż. KAROL TELESIŃSKI

                  nr upr. POM/0122/POOK/08

OPRACOWANIE ZAWIERA 61 PONUMEROWANE STRONY
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