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OPIS TECHNICZNY 

 
    

Do projektu budowlanego pt.  
„Wiata do składowania osadów wysuszonych w słonecznej 
suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w 

Dziarnach” dz. nr 148, obręb 6 
 
 
 
INWESTOR : Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.   
ADRES        : ul. Wodna 2,  14-202 Iława, 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego, 
• mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 
• normy i normatywy obowiązujące przy projektowaniu takich obiektów,  
• uzgodnienia materiałowe i konstrukcyjne z inwestorem, 

 
 
 
 

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI   

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży architektonicznej    
i konstrukcyjnej „Wiaty do składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni 
osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków  w Dziarnach". 
  
 Obiekt opracowania zlokalizowany zostanie w  Dziarnach gm. Iława na dział-
ce oznaczonej nr geodezyjnymi 148 obręb nr 6, na terenie prosperującej oczysz-
czalni ścieków.  
  
 Wiata usytuowana została w odległości od 7,0m do 8,44 m do granicy działki 
oznaczonej numerem 10/7 (droga). Zaprojektowana wiata ma kształt kwadratu o 
wymiarach  60,29m x 60,30m. Kształt wiaty i jej gabaryt odpowiada wielkości istnie-
jącego placu betonowego, na którym obecnie składowane są wysuszone osady. 
Miejsce składowania osadów pozostanie bez zmian, zmieni się jedynie sposób ich  
składowania. Do tej pory osady były narażone na warunki atmosferyczne, a po re-
alizacji inwestycji osady składowane będą pod zadaszeniem.   
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Zaprojektowana wiata to obiekt o wymiarach 60,29m x 60,30m i wysokości w 
kalenicy 10,31m. Wiata ze wszystkich stron (oprócz strefy wjazdowej do wiaty) 
ograniczona jest ścianką o wysokości 1,50m, która ma za zadanie uniemożliwić wy-
sypanie się osadów na zewnątrz wiaty. Ścianki zaprojektowano do wykonania jako 
żelbetowe o grubości odpowiadającej szerokości stopy zastosowanych słupów tj. 
ścianki o gr. 29cm i 30cm.  

 
Zaprojektowana wiata to obiekt trójnawowy, jednokondygnacyjny, niepodpiw-

niczony o konstrukcji stalowej. Obiekt pokryty jest stropodachem stalowym, dwu-
spadowym o kącie nachylenia połaci 6°. W kalenicy zaprojektowano naświetle da-
chowe, które pozwoli na doświetlenie centralnej części wiaty światłem dziennym. 

 
Do wiaty prowadzą dwa podjazdy betonowe o szerokości około 20m, jeden 

usytuowano w centralnej części wiaty bezpośrednio przy istniejącej drodze we-
wnętrznej, drugi natomiast po przeciwnej stronie. Wokół wiaty zaprojektowano opa-
skę betonową o szerokości 2,0m wg opisu szczegółowego na rysunkach. 

 
  
  We wiacie nie przewiduje się stałych miejsc pracy. W związku z budową wia-
ty nie wzrośnie również zatrudnienie. Wiata spowoduje jedynie inny niż dotychczas 
sposób składowania osadów tj. pod zadaszeniem.  
 
 

Wiata objęta opracowaniem zaprojektowana została na terenie oznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Iława symbolem 
No1, co oznacza miejską oczyszczalnię ścieków. Opracowanie jest zgodne ze 
wszystkimi zapisami w/w planu. 

 
Nie przewiduje się branży elektrycznej, osady dostarczane będą do wiaty wy-

łącznie za dnia. Oczyszczalnia posiada istniejące oświetlenie terenu, które swoim 
zasięgiem obejmuje teren przy planowanej wiacie. Nie ma konieczności wykonywa-
nia dodatkowych lamp.  

 
 
 
2.2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

  
 Na działce w chwili obecnej znajdują się zabudowania oraz niezbędna infra-
struktura techniczna prosperującej oczyszczalni ścieków. Teren oczyszczalni jest 
ogrodzony posiada bramy wjazdowe i furtki wejściowe. W miejscu, gdzie zaprojek-
towana została wiata istnieje plac betonowy, który obecnie wykorzystywany jest do 
składowania osadów wysuszonych. Plac ten częściowo musi ulec rozbiórce i w jego 
miejsce powstanie wiata, będąca przedmiotem opracowania. 
 
 
 
 
 
 



 3

2.3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  

 
Zaprojektowana wiata usytuowana została na działce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 148 w obrębie ewidencyjnym 6. Wiatę usytuowano w odległości od 
7,0m do 8,44 m do granicy działki oznaczonej numerem 10/7 (droga). Wiata jest w 
kształcie kwadratu o wymiarach  60,29m x 60,30m. Poziom posadowienia wiaty wy-
nosić będzie 108,00 to znaczy, że wyniesiony zostanie ponad poziom otaczającego 
terenu na 2cm.  

W związku z budową wiaty konieczna będzie rozbiórka części placu betono-
wego, aby możliwe było osiągnięcie założonego "zera" na całej powierzchni po-
sadzki wiaty.   

 
 
 

Obszar oddziaływania obiektu: 

Nr ewidencyjny działki Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem 

Uwagi 

148 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo 
budowlane (Dz. U. Z 2013r. poz. 1409 
z późn. zmianami) 

 

  
 
  
 Wiata nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. Obszar oddziaływa-
nia obiektu zamyka się w granicach działki inwestora. 
 
 
 

 
2.4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  
      CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  

 
 
W związku z tym, że nie zmienia się bilans terenu odstąpiono od szczegóło-

wych wyliczeń powierzchni (wiata usytuowana jest  w miejscu istniejącego placu be-
tonowego). Powierzchnia biologicznie czynna nie zmienia się. 

 
 

 

DANE TECHNICZNE:  
 
pow. zabudowy:                                       3 635,49m2     
 
pow. użytkowa:                                               3 564,68m2    
 
H wiaty                10,31m 
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2.5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 
Działki inwestora nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

 

2.6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPOATACJI GÓRNICZEJ 

W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych nie mają 
zastosowania w sprawie przepisy odrębne. 

 
 
 

2.7. INF. O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻ. DLA ŚRODOWISKA 

 
Planowana inwestycja nie naruszy aktualnego stanu środowiska glebowego i 

wód podziemnych w stopniu powodującym jego trwałe zmiany. 
 
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, inwestycja nie spowoduje 

pogorszenia środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 
obiektu budowlanego i jego  otoczenia.  

W chwili obecnej osady składowane są na istniejącej płycie betonowej, nara-
żone są na warunki atmosferyczne. Po realizacji inwestycji sytuacja poprawi się. 
Wiata będzie miała ograniczenie w postaci ścianek, które uniemożliwią wydostanie 
sie osadów poza wiatę. Ponad to osady będą pod zadaszeniem. 

 
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 
- zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz      ze środków łączności, 
- uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 

promieniowanie. 
 

Obiekt nie będzie powodował emisji do powietrza, gleby i wody substancji 
stałych (pyłów), ciekłych i gazowych w ilościach, które mogą szkodliwie wpłynąć na 
zdrowie człowieka lub środowisko. 

 
Inwestycja nie będzie powodować zmiany naturalnego spływu wód opado-

wych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania 
działki, które spowoduje odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do wód po-
wierzchniowych. 

 
W obiekcie nie będzie działalności mogącej przyczynić się do powstawania 

hałasu uciążliwego dla środowiska i otoczenia.  
 
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 
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2.8. INNE DANE  

 
Nie przewiduje się innych danych.   

 
 
 

3. DANE OGÓLNE O PROJEKTOWANEJ WIACIE 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży architektonicznej                  
i konstrukcyjnej „Wiaty do składowania osadów wysuszonych w słonecznej su-
szarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach". 

 
Wiata zlokalizowana została w Dziarnach gm. Iława na działce oznaczonej 

numerem geodezyjnym 148 obręb 6. 
 
Projektowana wiata to obiekt trójnawowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwni-

czony o konstrukcji stalowej. Obiekt pokryty jest stropodachem stalowym, dwuspa-
dowym o kącie nachylenia połaci 6°.  

 
W przyziemiu usytuowano jednoprzestrzenną powierzchnię składową, na  

której przechowywany będzie wysuszony osad pościekowy w pryzmach.  W obiek-
cie nie przewiduje się stałych miejsc pracy.  

 
 

Obiekt zaprojektowano do wykonania w następującej technologii: 
 

• fundamenty w formie stóp i ław żelbetowych wylewanych na mokro,  
• podwaliny-ściany żelbetowe (stanowiące wypełnienie między słupami stalo-

wymi) wylewane na mokro, 
• stropodach stalowy pokryty blachą trapezową + naświetle kalenicowe z poli-

węglanu komorowego. 
 
 
Wymiary obiektu: 

� szerokość (osiowy rozstaw słupów)  - 60,0m (3x20m) 
� długość osiowa (osiowy rozstaw słupów) - 60,0m (6x10m) 
� wysokość (całkowita w kalenicy) - H=10,31m 
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4.    OPIS ARCHITEKTEKTONICZNO–KONSTRUKCYJNY   
 
4.1. FUNDAMENTY 

 
 
Pod  słupami stalowymi zaprojektowano fundamenty w formie stóp funda-

mentowych żelbetowych wylewanych na mokro w deskowaniu z betonu klasy         
C 20/25 (B25). Stopy zazbroić konstrukcyjnie prętami #12 ze stali A-IIIN (gatunek 
np. RB500W - pręty główne), oraz strzemiona φ6 ze stali A-0. W trzonie stopy wto-
pić śruby (kotwy) zakończone gwintem M24 (d=24mm ze stali S235)  służące do 
przytwierdzenia słupów stalowych. 

Pod ścianami żelbetowymi, pomiędzy stopami zaprojektowano ławy żelbeto-
we wylewane na mokro z betonu klasy  C20/25, zbrojone stalą A-IIIN i A-0. 

W miejscu występowania ścian żelbetowych ze stóp oraz ław fundamento-
wych należy wypuścić startery w ilości  odpowiadającej zbrojeniu głównemu po-
szczególnych elementów wystające min. 80cm ponad ławy/stopy (długość starterów 
dopasować do etapów wykonania podwalin / ściany żelbetowej). 
 

 
Fundamenty zagłębić w gruncie na minimum 1 metr poniżej poziomu otacza-

jącego terenu tj. dokładnie stopy na rzędnej -1,50m  poniżej „zera” wiaty, a ławy -
1,40m.  Stopy i ławy posadowić na podkładzie z chudego betonu klasy C 8/10 (B-
10) o grubości  min. 10cm.  

Fundamenty  zabezpieczyć przed zawilgoceniem środkami bitumicznymi 
(dyspersyjnymi) lub stosować beton szczelny W6. 

 
UWAGA! 
 
Po wykonaniu wykopu kierownik budowy musi dokonać odbioru gruntu na 

podstawie podstawowych badań gruntu. Odbiór należy odnotować wpisem do 
dziennika budowy. W przypadku występowania gruntu silnie nienośnego należy 
skontaktować się z projektantem.  

 
 
 

4.2. PODWALINA / ŚCIANA ŻELBETOWA 
 
 
Pomiędzy słupami stalowymi zaprojektowano wypełnienie w formie ściany 

żelbetowej gr.29 i 30cm do poziomu +1,50m.   Ściany  żelbetowe (części nadziem-
nej) wykonać po montażu słupów z betonu klasy C20/25 + W6 (dodatek szczelno-
ści) i zbroić konstrukcyjnie dwoma rzędami prętów: pręty pionowe #10 co 25cm, 
pręty poziome #6 co 25cm ze stali A-IIIN. Na zakończeniu ściany wykonać dozbro-
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jenia w formie ukrytego wieńca (wys. 25cm) zbrojonego prętami podłużnymi 4#12 
ze stali A-IIIN, strzemiona φ6 co 25cm ze stali A-0. Otulina prętów 3cm.  
 
 Ściana żelbetowa pełni funkcję osłonową, zabezpieczającą składowany osad 
przed rozsypywaniem. Na ściany żelbetowe (części nadziemia) przyjęto obciążenie 
poziome wyjątkowe od uderzenia pojazdami (Obciążenie poziome słupów i ścian 

umiejscowionych  w magazynach, garażach, warsztatach, stacjach obsługi, zada-

szeniach, itp. od uderzenia wózkiem jezdniowym podnośnikowym o udźwigu od 10 

kN do 30 kN). Obciążenie zastępcze szer.275 cm i wys.150 cm  
[20,000kN/(2,75m*1,50m)]=4,85kN/m². 
 

 
 

4.3. ŚCIANY WIATY i STROPODACH 
 

Wiatę zaprojektowano o konstrukcji stalowej - ramowej jako obiekt trójnawo-
wy, parterowy o schemacie statycznym ram sztywnych utwierdzonych  w fundamen-
tach o wymiarach osiowych: szerokość 3x20,0m, długość 6x10,0m, wysokość cał-
kowita 10,31m.  

  
Rozstaw ram wynosi maksymalnie 10,0m. Konstrukcję nośną ściany ze-

wnętrznej (oś A i D) stanowią słupy z  dwuteowników HEA 300 ze stali S235, nato-
miast słupy wewnętrzne (oś B i C) zaprojektowano z  dwuteowników HEB 320 ze 
stali S235. Słupy stanowią integralną część ramy stalowej.  

Dla zapewnienia sztywności przestrzennej konstrukcji zaprojektowano stęże-
nia ścian typu „X” z prętów  Ø 20 ze stali S235 + nakrętki rzymskie. 

 
 Pomiędzy słupami stalowymi zaprojektowano wypełnienie w formie ściany 
żelbetowej gr.29 i 30cm do poziomu +1,50m.   Ściany  żelbetowe (części nadziem-
nej) wykonać po montażu słupów, zbrojenie wg poz. 4.2.  
 
 Zaprojektowane ściany od wewnątrz wiaty oraz górną ich część (poziomą) 
oraz wszystkie słupy należy dodatkowo zabezpieczyć specjalnym, szybkoschnącym 
gruntem epoksydowym. Malowanie wykonać do wysokości 1,5m.  
  
 Przekrycie wiaty stanowi dwuspadowy stalowy stropodach (spadek 6°). 
Główną konstrukcję stropodachu stanowią rygle będące integralną częścią ramy 
stalowej. Rygle zaprojektowano z kształtowników spawanych: S IKS 1000-16, S IKS 
1000-11, S IKS 800-3 ze stali S235. Okapy  na przedłużeniu osi 1-6 zaprojektowa-
no jako wspornikowe z dwuteowników HEA 180 ze stali S235. Rygle w osi A-D 
usztywniono zastrzałami z kątownika zimnogiętego L 50x50x3 ze stali S235. Dla 
zapewnienia sztywności przestrzennej konstrukcji stropodachu zaprojektowano  
stężenia połaciowe z prętów  Ø 20 ze stali S235 + nakrętki rzymskie.  

 



 8

 Dla przeniesienia obciążeń z połaci dachowej na ramy zaprojektowano pła-
twie stalowe  z profili cienkościennych typu Z w układzie wieloprzęsłowym, zakład-
kowym firmy PRZUSZYŃSKI -    Z 350x85x75x3,0 oraz Z 350x85x75x2,5  ze stali 
S350GD  co max 200cm po połaci. Płatwie należy usztywnić tężnikami (3 tężniki w 
każdym przęśle) z kształtownika zamkniętego RO 25x2,0mm ze stali S235.  

 
 Jako ostateczne pokrycie stropodachu zastosować blachę trapezową np. fir-
my PRZUSZYŃSKI T-50P gr. 0,7mm ze stali S280 GD ocynkowaną, montowaną do 
płatwii dachowych  w układzie pozytyw (w co drugiej fałdzie) wg instrukcji producen-
ta (przekrycie dachu NRO z uwagi na powierzchnię >1000m2). 
 

 
 Ponadto w stropodachu zaprojektowano naświetle dachowe kalenicowe                       
z poliwęglanu wielokomorowego o wym. 2,15x40,0m w klasie odporności ppoż NRO 
(nierozprzestrzeniające ognia). Naświetle i jego montaż na stropodachu wykonać 
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

 
 
 

4.4. POSADZKA 
 
Przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy wyrównać (zniwelować) 

istniejący teren o nawierzchni betonowej warstwą podkładu z chudego betonu gr. 
15cm (w miejscach gdzie będzie to konieczne należy dokonać częściowej rozbiórki 
placu betonowego). Następnie należy ułożyć 2 x folia budowlana i wylać gotową 
posadzkę przemysłową z betonu C20/25 + W8 (dodatek szczelności), grubości 
20cm ze zbrojeniem rozproszonym dowolnego producenta dobraną odpowiednio do 
warunków panujących w obiekcie (komunikacja ładowarek o udźwigu nominalnym 
30kN a także ruch samochodów ciężarowych z ładunkiem, zatarta na gładko odpor-
na na uderzenia). Posadzkę wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Warstwę 
posadzki dylatować polami o powierzchni około 25m² (nacięcia - szczeliny skurczo-
we szer. 4mm na głębokość 2/3 grubości warstwy). Szczeliny wypełnić kitem trwale 
plastycznym. Posadzkę oddylatować od podwaliny/ściany żelbetowej i słupów war-
stwą pianki PCV. 
 
 
 

4.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
 

Wszystkie elementy stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości. Spoiny 
oczyścić z żużla  poprzez szczotkowanie lub młotkowanie bezpośrednio po spawa-
niu. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu wszystkie elementy poddać cynkowaniu.  
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Dodatkowo słupy zabezpieczyć warstwą gruntu epoksydowego do wys. 1,5m 
(specjalny preparat, szybkoschnący, grubopowłokowy, który zabezpieczy słupy 
przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi). 

  
 
 

4.6. OBRÓBKI  BLACHARSKIE  
 
 Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny o szero-
kości 150/180mm, rury spustowe o przekroju φ120mm.  
  
 

 
4.7. WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE  
 
 Podłogi i posadzki :  

• posadzka przemysłowa 
 
Ściany: 

• ściana żelbetowa 
• konstrukcja stalowa ocynkowana 

 

 
 
4.8. ELEWACJE 
 
 Konstrukcja stalowa ocynkowana. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowa-
nej.  
 Dach - blacha trapezowa w kolorze szarym.  
 
 
 

5. INSTALACJE 
 

• niewymagane 
 

 
 
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
• nie dotyczy 
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7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
  

  

WIATA DO SKŁADOWANIA OSADÓW WYSUSZONYCH 
 
 Warunki ochrony przeciwpożarowej dla: „WIATY OSADÓW 
WYSUSZONYCH”  zlokalizowanej w miejscowości Dziarny  obręb 6, na działce nr  
148. 
 
6.1. Dane ogólne: 

 
Wiata  : 
> ilość kondygnacji nadziemnych   -        1  

> wysokość budynku        -             10,31m (niski) 

> kategoria pożarowa       -       PM  Q<500MJ/m2 

> klasa odporności pożarowej      -                E 

> powierzchnia strefy pożarowej wynosi   -    3 564,68m2 < 20.000m2  

 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku wyko-
nanego w klasie odporności pożarowej „E”:                          
 

� główna konstrukcja nośna ( bez wymagań )  
� konstrukcja dachu ( bez wymagań ) 
� stropy ( bez wymagań ) 
� ściany zewnętrzne ( bez wymagań ) 
� ściany wewnętrzne ( bez wymagań ) 
� przekrycie dachu ( bez wymagań ) 
 
      W związku z tym, że powierzchnia dachu jest większa od 1000m2,  a prze-
krycie dachu w takim wypadku powinno być nierozprzestrzeniające ognia, za-
stosowano przekrycie dachu w klasie NRO. 

 
Rozwiązania przyjęte w projektowanym budynku spełniają wszystkie 

wymogi ochrony przeciwpożarowej.  
 
Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapew-

nienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane 
wymagają uzgodnienia, są: 

 
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagro-

żenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V - NIE DOTYCZY 
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2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wyso-

kościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia lu-
dzi ZL III lub ZL IV - NIE DOTYCZY 

 
3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 

1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondy-
gnację nadziemną inną niż pierwsza - NIE DOTYCZY 

 
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności pu-

blicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jedno-
czesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 
m2 - NIE DOTYCZY 

 
5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urzą-

dzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo 
wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: 

 
a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2 - NIE 

DOTYCZY 

 
b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość 

obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2 - NIE DOTYCZY 

 
c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gę-

stość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 - NIE DOTYCZY 

 
d) występuje zagrożenie wybuchem - NIE DOTYCZY 

 
6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymaga-

jący zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samo-
czynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowy-
mi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych - NIE DOTYCZY 

 
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji 

pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawcze-
go, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów - NIE DOTYCZY 

 
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne 

oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne - NIE 

DOTYCZY 
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9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciw-
pożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do 
celów przeciwpożarowych - NIE DOTYCZY 

 
10) tunel o długości ponad 100 m - NIE DOTYCZY 

 
11) obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 
1893) - NIE DOTYCZY 

 
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmia-

ny sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożaro-
wej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót nie-
zbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe 
dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mo-
wa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane - NIE DOTYCZY 

 
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015r. poz. 2117) w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej pro-
jektowana wiata do składowania osadów wysuszonych nie wymaga uzgad-
niania z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

 
 
8. UWAGI KOŃCOWE 

 
• roboty można rozpocząć po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę 

oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 

•  budowę należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierowni-
ka, 

• wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu, 
• roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepi-

sów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.) oraz w zakresie Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

• odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi 
warunkami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”.  
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   CZĘŚĆ  OPISOWA  
 

 
Do  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy     

realizacji inwestycji: „Wiaty do składowania osadów wysuszonych w sło-
necznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziar-
nach".  
 Wiata zlokalizowano w miejscowości Dziarny gm. Iława na działce nr 
148 obr. 6. 
 
 
INWESTOR :  IŁAWSKIE WODOCIĄGI Spółka z o. o. 
 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność reali-

zacji poszczególnych obiektów   
 

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą : 
 

• przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi do-
jazdowej wewnętrznej (zaopatrzeniowo – przeciwpożarowej); 

• rozbiórka części istniejącej płyty betonowej w miejscu budowy wiaty do 
rzędnych określonych w projekcie budowlanym, 

• wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanej wiaty, 
• wykonanie fundamentów pod słupy i ściany projektowanej wiaty, 
• wykonanie wiaty do składowania osadów wysuszonych. 

 
 
2. Wykaz  istniejących  obiektów budowlanych   
 

• W/w działka w chwili obecnej jest zagospodarowana. Istnieją na niej za-
budowania prosperującej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną. W miejscu planowanej wiaty istnieje plac betono-
wy, który jest wykorzystywany do składowania osadów wysuszonych. 
Plac częściowo zostanie rozebrany, w tym samym miejscu powstanie 
wiata będąca przedmiotem opracowania. 

 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   
 

• Nie istnieją elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia   

 
 

• Wykopy pod fundamenty projektowanej wiaty. Możliwe zagrożenia: ob-
sunięcie się gruntu przy wykonywaniu wykopów. Skala zagrożenia jest 
niewielka ze względu na zagłębienie fundamentów na 1,5m i 1,4m poni-
żej poziomu posadzki wiaty. 
 

• Postawienie rusztowań oraz bytność tych urządzeń w trakcie montażu 
elementów konstrukcyjnych wiaty oraz w trakcie montażu naświetli da-
chowych. Możliwe zagrożenia: przewrócenie rusztowania na skutek 
niewłaściwego montażu, spadnięcie pracownika z rusztowania, upadek 
przedmiotu z rusztowania, porażenie prądem, wejście osób postronnych 
na rusztowanie. 
 
Zagrożenie to występowało będzie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
wiaty. Na ten czas wydzielić wokół niej strefę ochronną bez możliwości 
przebywania w tej strefie osób postronnych.  
Pracownicy dokonujący montażu będą przeszkoleni i wyspecjalizowani 
w tej dziedzinie, przy montażu zabezpieczeni będą w pasy bezpieczeń-
stwa. 

 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przy-

stąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych   
 

Pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne 
warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługi-
wanego urządzenia. Ponad to prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę tech-
niczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz-
nych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być 
prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruk-
taż należy przeprowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. 

 
Przed przystąpieniem do instruktażu powinny być poruszone następujące tema-

ty: 
• zakres prowadzenia robót, 

• sposób i technologia prowadzenia robót, 

• stan istniejący – przed rozpoczęciem robót, 

• efekt końcowy wykonania prac, 

•  wymagane  warunki atmosferyczne, 

• przydzielenie obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom, 
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• zasady udzielenia pierwszej pomocy, 

• inne niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.  

 
Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa z przypomnieniem tema-

tów poruszanych podczas instruktażu. 
 
Ochrona osobista pracowników – przed dopuszczeniem pracownika do pracy za-

kład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, pora-
żenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz 
inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w 
sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz in-
strukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 
Pierwsza pomoc – na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługi-

wane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.  
 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebez-

pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają-
cych bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
 

• Nie występują tu strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.  
 

• Zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką 
ewakuację będzie przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem terenu budo-
wy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wydzielenie drogi dojazdowej we-
wnętrznej (zaopatrzeniowo – przeciwpożarowej), montaż odpowiednich tablic 
ostrzegawczych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwia-
jącej szybką ewakuację. 

 
• Wykonanie wykopów przez wyspecjalizowane ekipy budowlane. 

 
• Montaż i demontaż deskowań fundamentów przez wyspecjalizowane ekipy 

budowlane. 
 

• Odbiór deskowań przez dozór techniczny. 
 

• Do prac związanych z montażem muszą być wyznaczeni pracownicy le-
gitymujący się uprawnieniami do prac na wysokości. 

 
• Montaż konstrukcji wiaty przez wyspecjalizowane ekipy. 
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• Osoby, których obecność w strefie zagrożenia jest niezbędna, należy 
zapoznać z grożącym niebezpieczeństwem. Wszystkie drobne elementy 
oraz narzędzia znajdujące się na wysokości w trakcie montażu, muszą 
być umieszczone w zamykanych skrzynkach. 

 
• Zaleca się przy wykonywaniu prac montażowych, przymocowanie na-

rzędzi do pasów monterskich.  
 

• Roboty montażowe prowadzić w okresie pełnej widoczności – przy świe-
tle dziennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

 
• Dozór terenu budowy zabezpieczający przed wejściem na teren budowy 

osób postronnych. 
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 OBLICZENIA STATYCZNE 
 

Do projektu budowlanego pt.  
„Wiata do składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni 

osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach” 
 
 
 
INWESTOR : Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.   
ADRES        : ul. Wodna 2,  14-202 Iława, 
  
 
 
Według norm: 
 
• PN – 82 / B – 02003     (Obciążenia budowli, Obciążenia zmienne technologiczne) 

 
• PN – B – 03264: 2002   (Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne i projektowanie) 

 
• PN – 90 / B – 03200      (Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczna i projektowanie)  
 
• PN – 81 / B – 03020      (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia stat. i projekt.) 
 
 
 
 

   
 
 

Obciążenia – założenia do obliczeń: 
 

• Obciążenie  stałe na 1m
2
 pokrycia dachu    

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m

2
 

γf Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Blacha trapezowa TR 50 gr. 0,7mm  [0,07kN/m2] 0,07 1,20 0,08 
2.   Obc. Technologiczne, tężniki płatwi  [0,08kN/m2] 0,08 1,30 0,10 
3.   Płatwie, stężenia  [0,10kN/m2] 0,10 1,10 0,11 

 Σ: 0,25 1,19 0,30 

• Obciążenia zmienne na 1m
2
 dachu    

- Śnieg 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m

2
 

γf Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m 
n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 6,0 st. -> C2=0,8)  
[0,960kN/m2] 

0,96 1,50 1,44 

 

- Wiatr - dach 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m

2
 

γf Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej wiaty dwuspadowej - 
wariant I wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-9 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> 
qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=10,5 m, -> Ce=1,01, wymiary wiaty 
H=10,5 m, L=63,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 6,0 st. -> 

0,68 1,50 1,02 

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI  
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wsp. aerodyn. C=1,240, beta=1,80)  [0,676kN/m2] 
2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej wiaty dwuspadowej wg PN-

B-02011:1977/Az1/Z1-9 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,5 m, -> Ce=1,01, wymiary wiaty H=10,5 
m, L=63,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 6,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-1,0, beta=1,80)  [-0,545kN/m2] 

-0,55 1,50 -0,83 

3.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej wiaty dwuspadowej - 
wariant II wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-9 (strefa I, H=300 m n.p.m. -
> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=10,5 m, -> Ce=1,01, wymiary wiaty 
H=10,5 m, L=63,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 6,0 st. -> 
wsp. aerodyn. C=-0,760, beta=1,80)  [-0,415kN/m2] 

-0,41 1,50 -0,61 

4.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej wiaty dwuspadowej wg PN-
B-02011:1977/Az1/Z1-9 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,5 m, -> Ce=1,01, wymiary wiaty H=10,5 
m, L=63,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 6,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-1,0, beta=1,80)  [-0,545kN/m2] 

-0,55 1,50 -0,83 

 

 
 

 
 
1.1. PŁATEW DACHOWA PŁ1, PŁ2 

 

• spadek  6°   �     10,51%   , rozstaw max 2,0m (0,84m) po połaci 
- przyjęto płatwie zetowe w układzie wieloprzęsłowym wg katalogu firmy "PRUSZYŃSKI":  
 PŁ1  Z 350x85x75x3,0  S50GD ; PŁ2  Z 350x85x75x2,5  S50GD ; 
  

 
1.2. RAMA STALOWA oś 1-6  
 
WĘZŁY:    

1

2

3
4

5

6 7

8

9

10

11

12
13 14

15

1,600
14,232 5,768

3,182
6,818 6,817

3,183
5,768 14,232

1,600

H=63,200

6,582

0,168

1,496
0,606

0,334
0,717

V=9,903

 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:       
------------------------------------------------------------------ 
  1       1,600      0,000         9      41,600      8,852        
  2       1,600      6,750        10      61,600      6,750        
  3      31,600      9,903        11      61,600      0,000        
  4      21,600      8,852        12      15,832      8,246        
  5      21,600      0,000        13      24,782      9,186        
  6       0,000      6,582        14      38,417      9,186        
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  7      63,200      6,582        15      47,368      8,246        
  8      41,600      0,000        
------------------------------------------------------------------ 
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
------------------------------------------------------------------ 
   1    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00 
   5    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00 
   8    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00 
  11    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00 
------------------------------------------------------------------ 
PRĘTY:    

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

1,600
14,232 5,768

3,182
6,818 6,817

3,183
5,768 14,232

1,600

H=63,200

6,582

0,168

1,496
0,606

0,334
0,717

V=9,903

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

1,600
14,232 5,768

3,182
6,818 6,817

3,183
5,768 14,232

1,600

H=63,200

6,582

0,168

1,496
0,606

0,334
0,717

V=9,903

10

6
7 7 5

9

8 8

9

5 7 7
6

10

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   2     0,000    6,750   6,750  1,000  10 I 300 HEA 
  2   00    2  12    14,232    1,496  14,310  1,000   6 S IKS-1000-11 
  3   00   12   4     5,768    0,606   5,800  1,000   7 S IKS-1000-16 
  4   00    4  13     3,182    0,334   3,199  1,000   7 S IKS-1000-16 
  5   00   13   3     6,818    0,717   6,856  1,000   5 S IKS- 800- 3 
  6   00    4   5     0,000   -8,852   8,852  1,000   9 I 320 HEB 
  7   00    6   2     1,600    0,168   1,609  1,000   8 I 180 HEA 
  8   00   10   7     1,600   -0,168   1,609  1,000   8 I 180 HEA 
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  9   00    8   9     0,000    8,852   8,852  1,000   9 I 320 HEB 
 10   00    3  14     6,817   -0,717   6,855  1,000   5 S IKS- 800- 3 
 11   00   14   9     3,183   -0,334   3,200  1,000   7 S IKS-1000-16 
 12   00    9  15     5,768   -0,606   5,800  1,000   7 S IKS-1000-16 
 13   00   15  10    14,232   -1,496  14,310  1,000   6 S IKS-1000-11 
 14   00   10  11     0,000   -6,750   6,750  1,000  10 I 300 HEA 
------------------------------------------------------------------ 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
  5   126,3  139037    5402    3476   3476   80,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
  6   159,8  245443    5406    4909   4909  100,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
  7   195,2  314732   10012    6295   6295  100,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
  8    45,3    2510     925     294    294   17,1  2 St3S (X,Y,V,W) 
  9   161,0   30820    9240    1926   1926   32,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
 10   112,5   18260    6310    1259   1259   29,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
------------------------------------------------------------------ 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05 
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIA:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

2,500
2,5002,500 2,5002,5002,5002,500

2,500

2,5002,500 2,5002,500

2,500
2,5002,5002,5002,500 2,5002,500

2,500

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      γf= 1,19/0,90 
  2    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00   14,31 
  3    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    5,80 
  4    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    3,20 
  5    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    6,86 
  7    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    1,61 
  8    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    1,61 
 10    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    6,85 
 11    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    3,20 
 12    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    5,80 
 13    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00   14,31 
------------------------------------------------------------------ 
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OBCIĄŻENIA:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

9,600 9,6009,600 9,6009,6009,600
9,600 9,600

9,6009,600 9,6009,600

9,600 9,600
9,6009,6009,600 9,6009,600 9,600

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  B  "Śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00   14,31 
  3    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    5,80 
  4    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    3,20 
  5    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    6,86 
  7    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    1,61 
  8    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    1,61 
 10    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    6,85 
 11    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    3,20 
 12    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00    5,80 
 13    Liniowe-Y     0,0       9,600     9,600     0,00   14,31 
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIA:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

6,760
6,7606,760 6,7606,7606,7606,760 6,760

6,7606,760
-5,450-5,450

-5,450
-5,450-5,450-5,450-5,450 -5,450-5,450

-5,450

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  C  "W1 L"                        Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe       6,0       6,760     6,760     0,00   14,31 
  3    Liniowe       6,0       6,760     6,760     0,00    5,80 
  4    Liniowe       6,0       6,760     6,760     0,00    3,20 
  5    Liniowe       6,0       6,760     6,760     0,00    6,86 
  7    Liniowe       6,0       6,760     6,760     0,00    1,61 
  8    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    1,61 
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 10    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    6,85 
 11    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    3,20 
 12    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    5,80 
 13    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00   14,31 
------------------------------------------------------------------ 
 
OBCIĄŻENIA:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

-5,450
-5,450-5,450 -5,450-5,450-5,450-5,450

-5,450

-5,450-5,450
6,7606,760

6,760 6,7606,7606,7606,760 6,7606,760
6,760

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  D  "W1 P"                        Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00   14,31 
  3    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    5,80 
  4    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    3,20 
  5    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    6,86 
  7    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    1,61 
  8    Liniowe      -6,0       6,760     6,760     0,00    1,61 
 10    Liniowe      -6,0       6,760     6,760     0,00    6,85 
 11    Liniowe      -6,0       6,760     6,760     0,00    3,20 
 12    Liniowe      -6,0       6,760     6,760     0,00    5,80 
 13    Liniowe      -6,0       6,760     6,760     0,00   14,31 
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIA:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

-4,150
-4,150-4,150 -4,150-4,150-4,150-4,150 -4,150

-4,150-4,150
-5,450-5,450

-5,450 -5,450-5,450-5,450-5,450 -5,450-5,450
-5,450

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  E  "W2 L"                        Zmienne    γf= 1,50 
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  2    Liniowe       6,0      -4,150    -4,150     0,00   14,31 
  3    Liniowe       6,0      -4,150    -4,150     0,00    5,80 
  4    Liniowe       6,0      -4,150    -4,150     0,00    3,20 
  5    Liniowe       6,0      -4,150    -4,150     0,00    6,86 
  7    Liniowe       6,0      -4,150    -4,150     0,00    1,61 
  8    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    1,61 
 10    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    6,85 
 11    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    3,20 
 12    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00    5,80 
 13    Liniowe      -6,0      -5,450    -5,450     0,00   14,31 
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIA:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

-5,450
-5,450-5,450 -5,450-5,450-5,450-5,450 -5,450

-5,450-5,450
-4,150-4,150

-4,150 -4,150-4,150-4,150-4,150 -4,150-4,150
-4,150

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  F  "W2 P"                        Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00   14,31 
  3    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    5,80 
  4    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    3,20 
  5    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    6,86 
  7    Liniowe       6,0      -5,450    -5,450     0,00    1,61 
  8    Liniowe      -6,0      -4,150    -4,150     0,00    1,61 
 10    Liniowe      -6,0      -4,150    -4,150     0,00    6,85 
 11    Liniowe      -6,0      -4,150    -4,150     0,00    3,20 
 12    Liniowe      -6,0      -4,150    -4,150     0,00    5,80 
 13    Liniowe      -6,0      -4,150    -4,150     0,00   14,31 
------------------------------------------------------------------ 
================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
================================================================== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -"Stałe"                         Stałe                 1,19/0,90 
B -"Śnieg"                         Zmienne    1   0,00   1,50 
C -"W1 L"                          Zmienne    2   0,00   1,50 
D -"W1 P"                          Zmienne    2   0,00   1,50 
E -"W2 L"                          Zmienne    2   0,00   1,50 
F -"W2 P"                          Zmienne    2   0,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
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RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                      ZAWSZE      
A -"Stałe"                      ZAWSZE      
 
B -"Śnieg"                      EWENTUALNIE 
C -"W1 L"                       EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: DEF 
 
D -"W1 P"                       EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: CEF 
 
E -"W2 L"                       EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: CDF 
 
F -"W2 P"                       EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: CDE 
------------------------------------------------------------------ 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B+C/D/E/F 
 2      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B 
 3      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: C/D/E/F 
------------------------------------------------------------------ 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

104,515-27,378

23,237-133,217 29,370

-158,946

265,005

-45,534

265,005

-45,534

208,785

-1183,643

169,458

-1036,447

56,232

-349,467

56,232

-349,467

171,198

-25,581

97,162 -147,196

107,881 -88,647

7,180
-34,574

7,180
-34,574

107,878-88,647

97,162-147,190171,198

-25,581

56,206

-349,314

56,206

-349,314

169,463

-1036,476

208,783

-1183,666

264,989

-45,535

264,989

-45,535

29,370

-158,943

23,236 -133,214

104,513 -27,378
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TNĄCE-OBWIEDNIE:      

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

5,793 -35,220

5,793 -35,220

227,822

-37,646

31,493

-168,571

31,494

-168,570

56,206

-330,985

259,515

-42,205

169,917

-28,573

169,910

-28,568

16,413

-18,151
28,816 -20,991

28,816 -20,991

8,926

-42,982

42,982

-8,926

20,991 -28,815

20,991 -28,815

18,150

-16,413

28,563

-169,884

28,569

-169,892

42,206

-259,519

330,987

-56,206

168,572

-31,494

168,573

-31,493
37,646

-227,821

35,219 -5,793

35,219 -5,793

 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   

1

2
3 4 5

6
7 8

9

10 11 12
13

14

40,721 -281,210

47,278 -274,653

9,641

-48,043

15,049

-20,080

15,051

-20,089

17,429
-8,579

23,730

-44,870

25,043

-38,531

25,047

-38,548

27,432

-25,377
94,697 -590,719

82,391 -603,026

2,9730,443 2,9730,443

82,391 -603,030

94,698 -590,723

27,432

-25,377
25,048

-38,548

25,043

-38,526

23,729

-44,866

17,429
-8,578

15,051

-20,088
15,049

-20,079 9,641

-48,04247,278 -274,652

40,721 -281,209

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   0,000    104,515*  -35,220  -124,634   ABD 
      6,750   -133,217*  -35,220  -118,076   ABD 
      0,000    104,515   -35,220* -124,634   ABD 
      6,750   -133,217   -35,220* -118,076   ABD 
      6,750     22,190     4,280    47,278*  aF 
      0,000     27,042   -22,432  -281,210*  ABC 
 
  2   8,050    777,516*    4,851   -32,314   ABC 
      0,000   -158,946*  227,822   -48,043   ABC 
      0,000   -158,946   227,822*  -48,043   ABC 
     14,310    -41,927    27,681    15,049*  aF 
      0,000   -158,946   227,822   -48,043*  ABC 
 
  3   0,000    265,005* -168,570   -20,089   ABC 
      5,800  -1183,643* -330,985    -8,579   ABC 
      5,800  -1183,643  -330,985*   -8,579   ABC 
      5,800    190,277    52,393    17,429*  aF 
      0,000    265,005  -168,570   -20,089*  ABC 
 
  4   0,000    169,458*  -42,205    23,345   aF 
      0,000  -1036,447*  259,515   -41,619   ABC 
      0,000  -1036,447   259,515*  -41,619   ABC 
      3,199     35,576   -18,875    25,043*  aE 
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      0,000   -515,211   124,806   -44,870*  ABD 
 
  5   5,999    176,571*    5,476   -23,763   ABC 
      0,000   -349,467*  169,910   -35,311   ABC 
      0,000   -349,467   169,910*  -35,311   ABC 
      6,856    -25,580     1,029    27,432*  aE 
      0,000   -174,864    87,938   -38,548*  ABD 
 
  6   8,852    107,881*   28,816  -603,026   ABC 
      0,000   -147,196*   28,816  -590,719   ABC 
      8,852    107,881    28,816* -603,026   ABC 
      0,000   -147,196    28,816* -590,719   ABC 
      0,000     20,819    -3,997    94,697*  aF 
      8,852    107,881    28,816  -603,026*  ABC 
 
  7   1,609      7,180*    8,926     0,443   aD 
      1,609    -34,574*  -42,982     2,973   ABC 
      1,609    -34,574   -42,982*    2,973   ABC 
      1,609    -34,574   -42,982     2,973*  ABC 
      0,000      0,000     0,000     0,000*  ABC 
 
  8   0,000      7,180*   -8,926     0,443   aE 
      0,000    -34,574*   42,982     2,973   ABD 
      0,000    -34,574    42,982*    2,973   ABD 
      0,000    -34,574    42,982     2,973*  ABD 
      1,609     -0,000    -0,000     0,000*  aBD 
 
  9   0,000    107,878*  -28,815  -603,030   ABD 
      8,852   -147,190*  -28,815  -590,723   ABD 
      0,000    107,878   -28,815* -603,030   ABD 
      8,852   -147,190   -28,815* -590,723   ABD 
      8,852     20,818     3,997    94,698*  aE 
      0,000    107,878   -28,815  -603,030*  ABD 
 
 10   0,857    176,565*   -5,474   -23,763   ABD 
      6,855   -349,314* -169,884   -35,312   ABD 
      6,855   -349,314  -169,884*  -35,312   ABD 
      0,000    -25,581    -1,029    27,432*  aF 
      6,855   -174,784   -87,929   -38,548*  ABC 
 
 11   3,200    169,463*   42,206    23,344   aE 
      3,200  -1036,476* -259,519   -41,611   ABD 
      3,200  -1036,476  -259,519*  -41,611   ABD 
      0,000     35,559    18,874    25,043*  aF 
      3,200   -515,232  -124,810   -44,866*  ABC 
 
 12   5,800    264,989*  168,572   -20,088   ABD 
      0,000  -1183,666*  330,987    -8,578   ABD 
      0,000  -1183,666   330,987*   -8,578   ABD 
      0,000    190,281   -52,393    17,429*  aE 
      5,800    264,989   168,572   -20,088*  ABD 
 
 13   6,261    777,509*   -4,849   -32,313   ABD 
     14,310   -158,943* -227,821   -48,042   ABD 
     14,310   -158,943  -227,821*  -48,042   ABD 
      0,000    -41,925   -27,682    15,049*  aE 
     14,310   -158,943  -227,821   -48,042*  ABD 
 
 14   6,750    104,513*   35,219  -124,632   ABC 
      0,000   -133,214*   35,219  -118,075   ABC 
      6,750    104,513    35,219* -124,632   ABC 



 11 

      0,000   -133,214    35,219* -118,075   ABC 
      0,000     22,190    -4,280    47,278*  aE 
      6,750     27,040    22,431  -281,209*  ABD 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1    35,220*  124,634   129,514  -104,515  ABD 
       -5,793*  -22,198    22,942    15,865  aE 
       22,432   281,210*  282,104   -27,042  ABC 
       -4,280   -40,721*   40,946     6,699  aF 
       22,432   281,210   282,104*  -27,042  ABC 
       -0,183   139,010   139,011    27,378* aC 
       35,220   124,634   129,514  -104,515* ABD 
 
  5    20,991*  -72,659    75,630   -88,647  aD 
      -28,816*  603,026   603,714   107,881  ABC 
      -28,816   603,026*  603,714   107,881  ABC 
        3,997   -82,391*   82,488   -14,563  aF 
      -28,816   603,026   603,714*  107,881  ABC 
      -28,816   603,026   603,714   107,881* ABC 
       20,991   -72,659    75,630   -88,647* aD 
 
  8    28,815*  603,030   603,718  -107,878  ABD 
      -20,991*  -72,658    75,629    88,647  aC 
       28,815   603,030*  603,718  -107,878  ABD 
       -3,997   -82,391*   82,488    14,563  aE 
       28,815   603,030   603,718* -107,878  ABD 
      -20,991   -72,658    75,629    88,647* aC 
       28,815   603,030   603,718  -107,878* ABD 
 
 11     5,793*  -22,198    22,941   -15,864  aF 
      -35,219*  124,632   129,513   104,513  ABC 
      -22,431   281,209*  282,102    27,040  ABD 
        4,280   -40,721*   40,945    -6,699  aE 
      -22,431   281,209   282,102*   27,040  ABD 
      -35,219   124,632   129,513   104,513* ABC 
        0,183   139,010   139,010   -27,378* aD 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 
------------------------------------------------------------------ 

     5      5  Zgin.(54)       57,1%   ABC 

           10  Zgin.(54)       57,1%   ABD 

     6      2  Śc.zg.(58)      88,3%   ABC 

           13  Śc.zg.(58)      88,3%   ABD 

     7      3  Zgin.(54)       92,7%   ABC 

            4  Zgin.(54)       83,6%   ABC 

           11  Zgin.(54)       83,6%   ABD 

           12  Zgin.(54)       92,7%   ABD 

     8      7  Zgin.(54)       55,1%   ABC 

            8  Napręż.(1)      55,1%   ABD 

     9      6  Śc.zg.(58)      83,9%   ABC 
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            9  Śc.zg.(58)      83,9%   ABD 

    10      1  Napręż.(1)      57,3%   ABC 

           14  Napręż.(1)      57,3%   ABD 
------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

   
 
 

 
2.1. STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 
 

 Klasa fundamentu: stopa prostokątna, 

 Typ konstrukcji: słup prostokątny, 

 Położenie fundamentu względem układy globalnego: 

 Wymiary podstawy fundamentu:  Bx = 2,60 m,    By = 2,40 m, 
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Warstwy gruntu 

 Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu   Poz. wody grunt. 

         [m]           [m]                 [m] 

 1    0,00    1,50   Piasek drobny       1,40 
 2    1,50 nieokreśl. Glina piaszczysta       1,40 

 Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: słup prostokątny 

 Wymiary słupa:   b = 0,75 m,     l = 0,75 m, 

 Współrzędne osi słupa:     x0 = 0,00 m,       y0 = 0,00 m, 

 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = 0,00
0
. 

Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,25 m. 

2. FUNDAMENTY 



 13 

Lista obciążeń: 
 Lp    Rodzaj       N       Hx       Hy       Mx       My       γ 
 obciążenia

* 
    [kN]      [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]      [−] 

 1     D+K  124,6  -35,2    0,0   0,00 -104,50   1,20 
 2     D+K  -22,2    5,8    0,0   0,00  15,90   1,20 
 3     D+K  281,2  -22,4    0,0   0,00 -27,00   1,20 
 4     D+K  -40,7    4,3    0,0   0,00   6,70   1,20 
 5     D+K  139,0    0,2    0,0   0,00  27,40   1,20 

  
*
 D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   

    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

 Materiał 

 Rodzaj materiału:  żelbet 

 Klasa betonu:  B25,     nazwa stali:  RB 500 W, 

 Średnica prętów zbrojeniowych:   

  na kierunku x:  dx = 12,0 mm,     na kierunku y:  dy = 12,0 mm, 

 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 

 Grubość otuliny:  5,0 cm. 

 Dopuszcza się zbrojenie strzemionami, jeżeli warunek na przebicie tego wymaga. 

 Wymiary fundamentu 

 Względny poziom posadowienia:  zf = 1,50 m 

 Kształt fundamentu: prosty 

 Wymiary podstawy:  Bx = 2,60 m,    By = 2,40 m, 

 Wysokość:  H = 0,50 m, 

 Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m. 

 

 Stan graniczny I 

 Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc. Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
*  1     D+K   1,50     0,20     0,82 
   2     D+K   1,50     0,07     0,27 
   3     D+K   1,50     0,17     0,19 
   4     D+K   1,50     0,06     0,16 
   5     D+K   1,50     0,11     0,15 

 Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1 

 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 2,60 m,    By = 2,40 m. 

 Względny poziom posadowienia:  H = 1,50 m. 

 Rodzaj obciążenia:  D+K, 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji: 

  siła pionowa:  N = 124,60 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 

  siła pozioma:  Hx = -35,20 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 1,25 m, 

  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 1,25 m, 

  moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = -104,50 kNm. 

 Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek: 

  siła pionowa:  G = 225,05 kN/m,     momenty:  MGx = 0,00 kNm/m,     MGy = 0,00 kNm/m. 

 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia 

  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 
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 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 

 Obciążenie pionowe: 

  Nr = N + G = 124,60 + 225,05 | 154,20 = 349,65 | 278,80 kN. 

 Momenty względem środka podstawy: 

  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 124,60·0,00 - 0,00·1,25 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 

kNm. 

  Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -124,60·0,00 + (-35,20)·1,25 + (-104,50) + (0,00) | (0,00) = 

-148,50 | -148,50 kNm. 

 Mimośrody sił względem środka podstawy: 

  erx = |Mry/Nr| = 148,50/278,80 = 0,53 m, 

  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/278,80 = 0,00 m. 

  erx/Bx + ery/By = 0,205 + 0,000 = 0,205 m < 0,250. 

 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 

  Bx′ = Bx − 2·erx = 2,60 - 2·0,42 = 1,75 m,     By′ = By − 2·ery = 2,40 - 2·0,00 = 2,40 m. 

 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 

  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,53 t/m
3
, 

  minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m, 

  obciążenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,53·9,81·1,50 = 22,47 kPa. 

 Współczynniki nośności podłoża: 

  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 18,10·0,90 = 16,29
0
, 

  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 28,17 kPa, 

  NB = 0,76    NC = 11,83,    ND = 4,46. 

 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 

  tg δx = |Hx|/Nr = 35,20/349,65 = 0,10,     tg δx/tg Φu(r) = 0,1007/0,2922 = 0,344, 

   iBx = 0,69,    iCx = 0,81,    iDx = 0,85. 

  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/349,65 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2922 = 0,000, 

   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 

 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 1,12·0,90·9,81 = 9,91 kN/m

3
. 

 Współczynniki kształtu: 

  mB = 1 − 0,25·Bx′/By′ = 0,82,    mC = 1 + 0,3·Bx′/By′ = 1,22,    mD = 1 + 1,5·Bx′/By′ = 2,09 

 Odpór graniczny podłoża: 

  QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)· iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin· iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′· iBx) = 2160,18 kN. 

  QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)· iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin· iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′· iBy) = 2649,77 kN. 

 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 

  Nr = 349,65 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·2160,18 = 1749,75 kN. 

 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
 

Wymiarowanie fundamentu 

Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie    

 Nr obc.  Przekrój        Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 

          V  [kN]           Vr  [kN]        Vs  [kN] 

* 1   1       66      530     - 
  2   1       11      530     - 
  3   1       62      530     - 
  4   1       10      530     - 
  5   1       31      530     - 
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 Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 

  siła pionowa:  Nr = 125 kN, 

  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -148,50 kNm.   

  Mimośrody siły względem środka podstawy: 

  exr = |Myr/Nr| = 1,19 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 

d

c
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x

y A

A-A

A

b B

 

 Przebicie stopy w przekroju 1: 

 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 66 kN. 

 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,75+0,44)·0,44·1000 = 530 kN. 

  VSd = 66 kN < VRd = 530 kN. 

 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 

 Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie    

 Nr obc. Kierunek  Przekrój  Moment zginający  Nośność przekroju 

          M  [kNm]         Mr  [kNm] 

* 1   x   1       78       171 
   y   1       23       185 
  2   x   1      -13       171 
   y   1       -4       185 
* 3   x   1       77       171 
   y   1       51       185 
  4   x   1      -13       171 
   y   1       -7       185 
  5   x   1       38       171 
   y   1       25       185 
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 Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych. 

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  1 na kierunku x 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 

  siła pionowa:  Nr = 125 kN, 

  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -148,50 kNm.   

  Mimośrody siły względem środka podstawy: 

  exr = |Myr/Nr| = 1,19 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 

d

s

e

q1

q2

qs

N

x

y A

A-A

A

b B

 

 Zginanie stopy w przekroju 1: 

 Moment zginający:    

 MSd = (2·q2 + qs)·B·s
2
/6 = (2·75+31)·2,40·1,08/6 = 78 kNm. 

 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 4,6 cm
2
. 

 Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 10,2 cm
2
. 

  As = 4,6 cm
2
 < ARs = 10,2 cm

2
. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 

 Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  3 na kierunku y 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 

  siła pionowa:  Nr = 281 kN, 

  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -55,00 kNm.   

  Mimośrody siły względem środka podstawy: 

  exr = |Myr/Nr| = 0,20 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
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 Zginanie stopy w przekroju 1: 

 Moment zginający:  

 MSd = (2·q1 + qs)·B·s
2
/6 = (2·45+45)·2,60·0,88/6 = 51 kNm. 

 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 3,2 cm
2
. 

 Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 11,3 cm
2
. 

  As = 3,2 cm
2
 < ARs = 11,3 cm

2
. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
 

Zbrojenie  dolne stopy 

 Zbrojenie główne na kierunku x: 

  Średnica prętów: 16  # 12 mm. 

 Zbrojenie główne na kierunku y: 

  Średnica prętów:  14# 12 mm. 

  

Zbrojenie górne stopy 

 Zbrojenie główne na kierunku x: 

  Średnica prętów: 13 # 12 mm. 

 Zbrojenie główne na kierunku y: 

  Średnica prętów:  11# 12 mm. 

 

2.2. STOPA FUNDAMENTOWA SF-2 
 
 Klasa fundamentu: stopa prostokątna, 

 Typ konstrukcji: słup prostokątny, 

 Położenie fundamentu względem układy globalnego: 

 Wymiary podstawy fundamentu:  Bx = 3,60 m,    By = 2,40 m, 
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 Warstwy gruntu 

 Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu   Poz. wody grunt. 

         [m]           [m]                 [m] 

 1    0,00    1,50   Piasek drobny       1,40 
 2    1,50 nieokreśl. Glina piaszczysta       1,40 

Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: słup prostokątny 

 Wymiary słupa:   b = 0,75 m,     l = 0,75 m, 

 Współrzędne osi słupa:     x0 = 0,00 m,       y0 = 0,00 m, 

 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = 0,00
0
. 

Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,25 m. 

Lista obciążeń: 
 Lp    Rodzaj       N       Hx       Hy       Mx       My       γ 
 obciążenia

* 
    [kN]      [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]      [−] 

 1     D+K  -72,7  -21,0    0,0   0,00 -88,60   1,20 
 2     D+K  603,0   28,8    0,0   0,00 107,90   1,20 
 3     D+K  -82,4   -4,0    0,0   0,00 -14,60   1,20 

  
*
 D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   

    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

 Materiał 

 Rodzaj materiału:  żelbet 

 Klasa betonu:  B25,     nazwa stali:  RB 500 W, 

 Średnica prętów zbrojeniowych:   

  na kierunku x:  dx = 12,0 mm,     na kierunku y:  dy = 12,0 mm, 

 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 

 Grubość otuliny:  5,0 cm. 

 Dopuszcza się zbrojenie strzemionami, jeżeli warunek na przebicie tego wymaga. 

Wymiary fundamentu 
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 Względny poziom posadowienia:  zf = 1,50 m 

 Kształt fundamentu: prosty 

 Wymiary podstawy:  Bx = 3,60 m,    By = 2,40 m, 

 Wysokość:  H = 0,50 m, 

 Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m. 

Stan graniczny I 

Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc. Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
*  1     D+K   1,50     0,08     0,88 
   2     D+K   1,50     0,24     0,19 
   3     D+K   1,50     0,06     0,16 

Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1 

 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 3,60 m,    By = 2,40 m. 

 Względny poziom posadowienia:  H = 1,50 m. 

 Rodzaj obciążenia:  D+K, 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji: 

  siła pionowa:  N = -72,70 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 

  siła pozioma:  Hx = -21,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 1,25 m, 

  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 1,25 m, 

  moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = -88,60 kNm. 

 Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek: 

  siła pionowa:  G = 317,23 kN/m,     momenty:  MGx = 0,00 kNm/m,     MGy = 0,00 kNm/m. 

 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia 

  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 

 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 

 Obciążenie pionowe: 

  Nr = N + G = -72,70 + 317,23 | 216,96 = 244,53 | 144,26 kN. 

 Momenty względem środka podstawy: 

  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = -72,70·0,00 - 0,00·1,25 + 0,00 + (0,00) | (0,00) = 0,00 | 0,00 

kNm. 

  Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = 72,70·0,00 + (-21,00)·1,25 + (-88,60) + 0,00 | (0,00) = -

114,85 | -114,85 kNm. 

 Mimośrody sił względem środka podstawy: 

  erx = |Mry/Nr| = 114,85/144,26 = 0,80 m, 

  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/144,26 = 0,00 m. 

  erx/Bx + ery/By = 0,221 + 0,000 = 0,221 m < 0,250. 

 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 

  Bx′ = Bx − 2·erx = 3,60 - 2·0,47 = 2,66 m,     By′ = By − 2·ery = 2,40 - 2·0,00 = 2,40 m. 

 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 

  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,53 t/m
3
, 

  minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m, 

  obciążenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,53·9,81·1,50 = 22,47 kPa. 

 Współczynniki nośności podłoża: 

  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 18,10·0,90 = 16,29
0
, 

  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 28,17 kPa, 

  NB = 0,76    NC = 11,83,    ND = 4,46. 

 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 
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  tg δx = |Hx|/Nr = 21,00/244,53 = 0,09,     tg δx/tg Φu(r) = 0,0859/0,2922 = 0,294, 

   iBx = 0,73,    iCx = 0,84,    iDx = 0,88. 

  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/244,53 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2922 = 0,000, 

   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 

 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 1,12·0,90·9,81 = 9,91 kN/m

3
. 

 Współczynniki kształtu: 

  mB = 1 − 0,25·By′/Bx′ = 0,77,    mC = 1 + 0,3·By′/Bx′ = 1,27,    mD = 1 + 1,5·By′/Bx′ = 2,35 

 Odpór graniczny podłoża: 

  QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)· iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin· iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′· iBx) = 3655,42 kN. 

  QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)· iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin· iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′· iBy) = 4298,17 kN. 

 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 

  Nr = 244,53 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·3655,42 = 2960,89 kN. 

 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 

 

Wymiarowanie fundamentu 

Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie    

 Nr obc.  Przekrój        Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 

          V  [kN]           Vr  [kN]        Vs  [kN] 

  1   1       55      530     - 
* 2   1      200      530     - 
  3   1       27      530     - 

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  2 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 

  siła pionowa:  Nr = 603 kN, 

  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 143,90 kNm.   

  Mimośrody siły względem środka podstawy: 

  exr = |Myr/Nr| = 0,24 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 

d

c

e

q1

q2
qc

N

x

y A

A-A

A

b B
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 Przebicie stopy w przekroju 1: 

 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 200 kN. 

 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,75+0,44)·0,44·1000 = 530 kN. 

  VSd = 200 kN < VRd = 530 kN. 

 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 

Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie    

 Nr obc. Kierunek  Przekrój  Moment zginający  Nośność przekroju 

          M  [kNm]         Mr  [kNm] 

  1   x   1      -69       247 
   y   1      -13       277 
* 2   x   1      254       304 
   y   1      110       369 
  3   x   1      -35       247 
   y   1      -15       277 

 Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych. 

 Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  2 na kierunku x 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 

  siła pionowa:  Nr = 603 kN, 

  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 143,90 kNm.   

  Mimośrody siły względem środka podstawy: 

  exr = |Myr/Nr| = 0,24 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 

d

s

e

q1

q2
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x
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A-A

A

b B

 

 Zginanie stopy w przekroju 1: 

 Moment zginający:  

 MSd = (2·q1 + qs)·B·s
2
/6 = (2·98+74)·2,40·2,36/6 = 254 kNm. 

 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 15,2 cm
2
. 

 Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 18,1 cm
2
. 

  As = 15,2 cm
2
 < ARs = 18,1 cm

2
. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
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Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  2 na kierunku y 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 

  siła pionowa:  Nr = 603 kN, 

  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 143,90 kNm.   

  Mimośrody siły względem środka podstawy: 

  exr = |Myr/Nr| = 0,24 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
d

s

q1

q2
qs
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 Zginanie stopy w przekroju 1: 

 Moment zginający:  

 MSd = (2·q1 + qs)·B·s
2
/6 = (2·70+70)·3,60·0,88/6 = 110 kNm. 

 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 6,8 cm
2
. 

 Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 22,6 cm
2
. 

  As = 6,8 cm
2
 < ARs = 22,6 cm

2
. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 

Zbrojenie  dolne stopy 

 Zbrojenie główne na kierunku x: 

  Średnica prętów: 16  # 12 mm. 

 Zbrojenie główne na kierunku y: 

  Średnica prętów:  20# 12 mm. 

  

Zbrojenie górne stopy 

 Zbrojenie główne na kierunku x: 

  Średnica prętów: 13 # 12 mm. 

 Zbrojenie główne na kierunku y: 

  Średnica prętów:  15# 12 mm. 

 

 



 
OPINIA  GEOTECHNICZNA  GRUNTU 

 
 
  
OBIEKT      : Wiata do składowania osadów wysuszonych w słonecznej 

suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków  
 w Dziarnach 

 
ADRES       :      Dziarny, gm. Iława, (dz. nr 148 obręb 6) 

 
INWESTOR:      Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.   
       ul. Wodna 2,  14-202 Iława,    

    
KATEGORIA:     pierwsza kategoria geotechniczna gruntu 
 
POSADOWIENIE:     grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia 
 
OPIS WARUNKÓW:   badania podłoża gruntowego dokonano świdrem ręcz- 
                                    nym do głębokości 4,00 m. Wykonano 4 otwory badaw- 

    cze zlokalizowane w obrysie projektowanego obiektu.  
    W poziomie projektowanych fundamentów zalegają grunty 
    w postaci  glin piaszczystych, a powyżej piaski drobne,   
    humus i nawierzchnie betonowe (nasypy niebudowlane). 

                                   Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym  na poziomie ok. 
      -1,4m poniżej rzędnej terenu przyległego. 
 

0,00 - 0,30 - ziemia roślinna (humus)/ beton  
0,30 -1,40  - piasek drobny ze żwirem                    JD = 0,40 
1,40 - 4,00 - glina piaszczysta ze żwirem (szara)      JL= 0,40 

  
 
 
 
Dopuszczalne obciążenie: 
 
            qf = 220,0 kPa 
 
 
 
                                                               Opracował :        mgr inż. M. Zdrojewski 
 
















