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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.1 Branża Architektoniczna opracowania 

1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm) 

1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim   

      powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) 

1.4 Normy: 

▪ PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
▪ PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

▪ PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

▪ PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia wiatru. 

▪ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

▪ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

▪ PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część    1-1. 
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
 

2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest rozbudowa budynku usługowego położonego na części działek nr 

ewid. 5670/6 i 5670/7 obręb Staszów- miasto.  

 

3. LOKALIZACJA I STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
▪ usytuowanie:  dz. nr ewid. 5670/6, 5670/7 
▪ miejscowość:  Staszów- miasto 
▪ powiat:  staszowski 
▪ województwo:  świętokrzyskie 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Stwierdza się, że podłoże w poziomie posadowienia jest jednorodne: do poziomu  -4,2 p.p.t. 

występują: iły. Parametry gruntowe przyjęte na podstawie opinii geotechnicznej. Zgodnie                         

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorąc pod uwagę charakter 

projektowanego budynku, obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przy 

zakładanych obciążeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi 

warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego w związku                           

z tym geotechniczne warunki posadowienia obiektu określa się jako proste. 



 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

5.1 Uwagi dotyczące posadowienia i lokalizacji budynku 

▪ I strefa obciążenia wiatrem  
▪ III strefa obciążenia śniegiem 
▪ II strefa przemarzania gruntu 
 

5.2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE UŻYTE DO BUDOWY  

▪ Beton monolityczny – C16/20 (stopy fundamentowe, belki podwalinowe) 
▪ Chudy beton na podbudowę – C8/10 
▪ Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) – oznaczenie # 
▪ Stal gładka (strzemiona) - Ø 

 
6. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  

 

6.1 FUNDAMENTY 

Stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy A-IIIN Rb500 o średnicy 12mm 

i strzemiona ze stali gładkiej Ø6 wykonane na podlewce z chudego betonu gr. 10cm, na stopach 

należy wykonać podwaliny 24cm x 40cm z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy A-IIIN Rb500 

o średnicy 12mm i strzemiona ze stali gładkiej Ø6. Se stóp fundamentowych należy wyprowadzić 

trzpienie do kotwieni słupów. 

 

6.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Ściany fundamentowe – z bloczka betonowego na zaprawie cementowo wapiennej klasy 5 MPa 

z izolacją przeciwwilgociową w postaci np. dysperbitu, termiczną w postaci styroduru 

(λ=0,036 W/mK) o grubości 8cm oraz przeciwwodną w postaci foli kubełkowej. 

 

6.3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Szkielet konstrukcji stanowić będą ramy z kształtowników gorącowalcowanych; słupy z RK 140x5, 

i montażowo przy oknach 60x40x3, rygle i dźwigary z RK 140x5. Słupy kotwione w trzpieniach za 

pomocą blach węzłowych wg. projektu technicznego. Słupy z ryglami i dźwigarami łączone za 

pomocą blach węzłowych wg. projektu technicznego.  Stal kształtowa klasy S235. Pokrycie ścian 

stanowić będzie płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm, kolorystyka zewnętrzna 

zgodnie z kolorystyką na istniejącej elewacji, od wewnątrz płyta biała. Płyta warstwowa dachowa 

gr. 16cm w kolorze jak na istniejącym dachu. 

 

6.4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Ściany wewnętrzne – z płyt g/k na stelażu, należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienie ścian 

(dodatkowy profil) na wysokości montażu szafek wiszących. 

 

 

 



 

6.5 KONSTRUKCJA DACHU 

Kąt nachylenia 3°, pokrycie dachowe z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr 16cm. 

 

6.6 OBRÓBKA BLACHARSKA DACHU, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury 

spustowe metalowe, wszystkie elementy w kolorze pokrycie istniejącego budynku. 

 

6.7 IZOLACJE 

Izolacje- przeciwwilgociowa pionowa: masa asfaltowo-kauczukowa, pozioma: 2x folia PCV gr 

0,2mm, termiczna: styropian EPS 100 15cm na gruncie (λ=0,036 W/mK). 

6.8 WENTYLACJA 

Wentylacja grawitacyjna, zapewniony będzie dopływ świeżego powietrza poprzez 

mikrowentylację w ramach stolarki okiennej. 

 

4. REALIZACJA BUDOWY 

Wszystkie roboty budowlane związane z projektowaną inwestycją należy realizować na 

podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po 

uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę i dziennika budowy. Na czas prowadzenia robót 

należy zapewnić nadzór techniczny osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone                        

w czasie wykonywania muszą być uzgodnione z zespołem autorskim. Teren budowy należy 

ogrodzić i umieścić w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujące wejście na plac 

budowy. Ze względów jw. w trakcie realizacji robót zachować szczególną ostrożność                                          

i przestrzegać skrupulatnie przepisów bhp. 

UWAGA:  

Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić zgodność rzeczywistych warunków gruntowych                           

z przyjętymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieżności mogących mieć 

wpływ na warunki posadowienia obiektu, należy zawiadomić projektanta celem dokonania 

ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych.  

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów 

posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów 

ustawy Prawo Budowlane.  

Należy zapewnić fachowy uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi.  

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących 

odpowiednich robót.  
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Obciążenia Eurokod PN-EN 

1. Obc. dach 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m2] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m2] 

1 Płyta 

warstwowa 

dachowa PIR 

0.142 [kN/m2] 1.000 0.142  1.350 0.192  

          gk1=0.142 
1.350 gd1=0.192 

                

 

 

2. Obc. ściany 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m2] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m2] 

1 Płyta 

warstwowa 

ścienna PIR 

0.126 [kN/m2] 1.000 0.126  1.350 0.170  

          gk1=0.126 
1.350 gd1=0.170 

                

 

 

3. Obc. wiatr dach 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m2] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m2] 

1 Obciążenie 

wiatrem 

-1.150 [kN/m2] 1.000 -1.150  1.500 -1.725  

          wk1=-1.150 
1.500 wd1=-1.725 

                

 

 

3.1 Obc. wiatr ściana  

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

wiatrem 

-0.498 [kN/m2] 1.000 -0.498  1.500 -0.747  

          wk1=-0.498 
1.500 wd1=-0.747 

                

 

 

4. Obc. śnieg 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m2] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m2] 

1 Obciążenie 

śniegiem 

0.960 [kN/m2] 1.000 0.960  1.500 1.440  

          sk1=0.960 
1.500 sd1=1.440 
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R3D3-Rama 3D - Wymiarowanie 
 

 

 

 
 

 R3D3-Rama 3D - Widok 3D 
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RYGIEL R1 

 

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D: 

 
Wszystkie obliczenia są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś 

główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg. 

Geometria: 

 

Nazwa profilu: R 140x6 

Długość pręta: L = 5.62 m 

Gatunek stali: S235 

Granica plastyczności: fy = 235.00 MPa 

Pole przekroju: A = 30.61 cm2 

Momenty bezwładności: Jy = 889.31 cm4 Jz = 889.31 cm4 

Wskaźniki wytrzymałości 

sprężyste: 
Wy = 127.04 cm3 Wz = 127.04 cm3 

Plastyczne: Wy,pl = 150.91 cm3 Wz,pl = 150.91 cm3 

Momenty bezwładności na 

skręcanie: 
It = 1443.66 cm4 

 

Element prosty, nr pręta: 13 

Punkt nr: 0 na pręcie, położenie: 5.62 m 

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi głównych: 

Wiatr z tyłu 

N = 2.13 kN Ty = Vy = 0.48 kN Tz = Vz = 7.33 kN 

My = -8.65 kNm Mz = 0.25 kNm  

 

Klasa przekroju na ściskanie: 

 Klasa ścianek środnika = 1 Klasa przekroju na ściskanie = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność przekroju na rozciąganie 

Nt,Rd = 719.34 [kN]  

Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 
Udział pasów w nośności na zginanie 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi z 
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Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

MN,y,Rd = 35.46 [kNm]  

MN,z,Rd = 35.46 [kNm]  

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

MN,V,Rd,y = 35.46 [kNm]  MN,V,Rd,z = 35.46 [kNm]  

Warunki nośności: 

 

 

 

 

 

 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie górnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynniki interakcji. 

kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kzz = 1.00 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 
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Element prosty, nr pręta: 13 

Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 5.62 m 

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi głównych: 

Wiatr z przodu 

N = -5.01 kN Ty = Vy = -0.43 kN Tz = Vz = -17.61 kN 

My = 16.13 kNm Mz = 0.00 kNm  

Klasa przekroju na ściskanie: 

 Klasa ścianek środnika = 1 Klasa przekroju na ściskanie = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 
Udział pasów w nośności na zginanie 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi z 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

MN,y,Rd = 35.46 [kNm]  

MN,z,Rd = 35.46 [kNm]  

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 
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MN,V,Rd,y = 35.46 [kNm]  MN,V,Rd,z = 35.46 [kNm]  

Warunki nośności: 

 

 

 

 

 

 

 
Długości krytyczne: 

Lcr,y = 5.62 [m] Lcr,z = 5.62 [m] 

Siły krytyczne: 

Ncr,y = 583.58 [kN] Ncr,z = 583.58 [kN] 

Smukłości względne: 

ly = 1.11  lz = 1.11  

Współczynniki wyboczenia: 

cy = 0.48  cz = 0.48  cmin = 0.48  

Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie górnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynniki interakcji. 

kyy = 0.61 kyz = 0.55 kzy = 0.36 kzz = 0.91 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 

 

 
Wyniki obwiedni przemieszczeń: 

Położenie: x = 2.94 [m] 

Lista grup obciążeń: 
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Nazwa grupy obciążeń: 

Wiatr z przodu 

Ciężar własny Stałe Wiatr z boku Śnieg 

 
Wykres przemieszczeń w kierunku Y: 

 

 
Wykres przemieszczeń w kierunku Z: 

 

 
Wyniki ugięcia względnego: 

Położenie: x = 1.07 [m] 

Lista grup obciążeń: 

Nazwa grupy obciążeń: 

Stałe Ciężar własny Wiatr z tyłu Śnieg 

Wykres przemieszczeń dla zestawu grup obciążeń tworzących ugięcie względne w kierunku Y: 

 
Wykres przemieszczeń dla zestawu grup obciążeń tworzących ugięcie względne w kierunku Z: 

 

 

 

 

 
Warunek przekroczony! 

Różnica przemieszczeń węzła początkowego i końcowego: 
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SŁUP S2 

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D: 
Wszystkie obliczenia są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś 

główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg. 

Geometria: 

 

Nazwa profilu: R 140x6 

Długość pręta: L = 3.56 m 

Gatunek stali: S235 

Granica plastyczności: fy = 235.00 MPa 

Pole przekroju: A = 30.61 cm2 

Momenty bezwładności: Jy = 889.31 cm4 Jz = 889.31 cm4 

Wskaźniki wytrzymałości 

sprężyste: 
Wy = 127.04 cm3 Wz = 127.04 cm3 

Plastyczne: Wy,pl = 150.91 cm3 Wz,pl = 150.91 cm3 

Momenty bezwładności na 

skręcanie: 
It = 1443.66 cm4 

Element prosty, nr pręta: 7 

Punkt nr: 0 na pręcie, położenie: 0.00 m 

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi głównych: 

Wiatr z tyłu 

N = 7.35 kN Ty = Vy = 10.98 kN Tz = Vz = 2.08 kN 

My = 2.27 kNm Mz = -13.57 kNm  

Klasa przekroju na ściskanie: 

 Klasa ścianek środnika = 1 Klasa przekroju na ściskanie = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność przekroju na rozciąganie 

Nt,Rd = 719.34 [kN]  

Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 
Udział pasów w nośności na zginanie 
 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi z 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 
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Nośność na ścinanie 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

MN,y,Rd = 35.46 [kNm]  

MN,z,Rd = 35.46 [kNm]  

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

MN,V,Rd,y = 35.46 [kNm]  MN,V,Rd,z = 35.46 [kNm]  

Warunki nośności: 

 

 

 

 

 

 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie górnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynniki interakcji. 

kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kzz = 1.00 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 
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Element prosty, nr pręta: 7 

Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 0.00 m 

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi głównych: 

Wiatr z przodu 

N = -33.33 kN Ty = Vy = -14.21 kN Tz = Vz = -2.69 kN 

My = -2.81 kNm Mz = 17.41 kNm  

Klasa przekroju na ściskanie: 

 Klasa ścianek środnika = 1 Klasa przekroju na ściskanie = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 
Udział pasów w nośności na zginanie 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi z 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

MN,y,Rd = 35.46 [kNm]  

MN,z,Rd = 35.46 [kNm]  

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

MN,V,Rd,y = 35.46 [kNm]  MN,V,Rd,z = 35.46 [kNm]  

Warunki nośności: 
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Długości krytyczne: 

Lcr,y = 3.56 [m] Lcr,z = 3.56 [m] 

Siły krytyczne: 

Ncr,y = 1455.17 [kN] Ncr,z = 1455.17 [kN] 

Smukłości względne: 

ly = 0.70  lz = 0.70  

Współczynniki wyboczenia: 

cy = 0.72  cz = 0.72  cmin = 0.72  

Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie górnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynniki interakcji. 

kyy = 0.62 kyz = 0.56 kzy = 0.37 kzz = 0.93 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 

 

 
Wyniki obwiedni przemieszczeń: 

Położenie: x = 3.05 [m] 

Lista grup obciążeń: 

Nazwa grupy obciążeń: 
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Śnieg i wiatr z boku 

Ciężar własny Stałe Wiatr z przodu Śnieg 

 
Wykres przemieszczeń w kierunku Y: 

 

 
Wykres przemieszczeń w kierunku Z: 

 

 
Wyniki ugięcia względnego: 

Położenie: x = 2.71 [m] 

Lista grup obciążeń: 

Nazwa grupy obciążeń: 

Stałe Ciężar własny Wiatr z przodu Śnieg 

Wykres przemieszczeń dla zestawu grup obciążeń tworzących ugięcie względne w kierunku Y: 

 
Wykres przemieszczeń dla zestawu grup obciążeń tworzących ugięcie względne w kierunku Z: 

 

 

 

 

 
Różnica przemieszczeń węzła początkowego i końcowego: 
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STOPA FUNDAMENTOWA SF1 

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu 

Rama3D/2D: 

Geometria 

Szerokość stopy B [m] 1.40 

Długość stopy L [m] 1.40 

Wysokość stopy Hf [m] 0.40 

Szerokość przekroju słupa b [m] 0.25 

Wysokość przekroju słupa h [m] 0.25 

Mimośród ex [m] 0.00 

Mimośród ey [m] 0.55 

 

 
Materiały 

Klasa betonu  C16/20 

Ciężar objętościowy betonu [kN/m3] 24.00 

Stopa prefabrykowana  NIE 

Granica plastyczności stali [MPa] 500 

Średnica zbrojenia [mm] 12.00 

Grubość otuliny [mm] 45.00 

Czas realizacji budynku  powyżej roku 

Ciężar zasypki [kN/m3] 18.50 
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Stan graniczny nośności (GEO) 

Podejście obliczeniowe DA2 

gG,niekorzystne = 1.35, gQ = 1.50 

gR = 1,4 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na wyparcie 

gR,h = 1,1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na ścięcie gruntu pod 

fundamentem 

Głębokość posadowienia hf = 1.20 m  

Schemat nr 1 

Sprawdzenie nośności podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu. 

Warunki "z odpływem" 

Dodatkowe obciążenia podłoża: 

Ciężaru fundamentu (całkowity): 

 
Ciężar gruntu nad fundamentem: 

 
Obliczeniowa wartość obciążenia podłoża: 

 
Obciążenia przekazywane na podłoże (charakterystyczne, wartości momentów bez uwzględnienia 

nieosiowego działania sił pionowej): 

 

 

 

 
Mimośród obciążeń: 

 
Warunek spełniony 

 
Warunek spełniony 

Sprowadzone wymiary fundamentu 

 

 

 
Jednostkowy opór graniczny podłoża 

 
q – naprężenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (całkowite) 

 
Warunek obliczeniowy: 
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Warunek nośności na wyparcie spełniony. 
 

Sprawdzenie stanu granicznego na ścięcie gruntu w poziomie posadowienia: 

 
gdzie: 

Hd – wartość obliczeniowa siły poziomej przekazywanej przez fundament na grunt, 

Rd – opór graniczny podłoża pod fundamentem na ścięcie, 

Rp,d – opór graniczny podłoża na przesunięcie fundamentu, przyjęto = 0,0 

Wartość obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem 
 

 

 
Warunek nośności na ścięcie spełniony. 

Sprawdzenie nośności pozostałych warstw 

Poziom spr. Nawodniona 
Warunki z odpływem Warunki bez odpływu 

Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) 

3.00 TAK 0.057 0.068 - - 

 

Sprawdzenie stateczności fundamentu (EQU): 

Oznaczenia: 

 - std - oddziaływania stabilizujące 

 - dst - oddziaływania destabilizujące 

Współczynniki częściowe do oddziaływań: 

gG, dst = 1.10 

gG, stb = 0.90 

gQ, dst = 1.50 

 

 
Warunek stateczności spełniony. 

Sprawdzenie przebicia fundamentu: 

Wymiary obwodu kontrolnego: 

 
 

 
Obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie przy przebiciu: 

 

 

 
 

Schemat nr 1 

Maksymalne naprężenie ścinające: 
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Sprawdzenie nośności: 

 
Nośność na przebicie wystarczająca. 

Wymiarowanie zbrojenia 

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1 

AB = 4.85 cm2/mb AL = 1.62 cm2/mb 

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 4.62 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi = 12.0 mm w rozstawie s1 = 25.0 cm  As1 = 5.14 cm2/mb 

W kierunku x (L) przyjęto fi = 12.0 mm w rozstawie s2 = 25.0 cm  As2 = 5.14 cm2/mb 

 
Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 6 134 8.04 

2 6 134 8.04 

Średnica [mm] 12.0 

Granica plastyczności stali [MPa] 500 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 

Długość ogółem [m] 16.08 

Masa ogółem [kg] 14.3 
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Osiadanie fundamentu 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

sZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

sZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

sZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 

 

Schemat nr 1 

Osiadania pierwotne = 0.008 cm 

Osiadania wtórne = 0.018 cm 

Osiadania całkowite = 0.026 cm 

Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00001 

Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00013 

Przechyłka = 0.00013 rad 

Warunek naprężeniowy 

 
Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] sZR [kN/m2] sZS [kN/m2] sZD [kN/m2] Suma = sZS + sZD + sZDsiła + sZDfund 

0 1.20 21.60 21.60 1.87 23.47 

1 1.30 23.40 21.55 2.68 24.23 

2 1.50 27.00 20.59 4.81 25.40 

3 1.70 30.60 18.25 5.67 23.92 

4 1.90 34.20 15.38 5.56 20.94 

5 2.10 37.80 12.50 4.82 17.32 

6 2.30 41.40 10.08 4.03 14.11 

7 2.50 45.00 8.16 3.35 11.50 

8 2.70 48.60 6.66 2.78 9.44 
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STOPA FUNDAMENTOWA SF2 

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu 

Rama3D/2D: 

Geometria 

Szerokość stopy B [m] 1.60 

Długość stopy L [m] 1.60 

Wysokość stopy Hf [m] 0.40 

Szerokość przekroju słupa b [m] 0.25 

Wysokość przekroju słupa h [m] 0.25 

Mimośród ex [m] 0.65 

Mimośród ey [m] 0.00 

 

 
Materiały 

Klasa betonu  C16/20 

Ciężar objętościowy betonu [kN/m3] 24.00 

Stopa prefabrykowana  NIE 

Granica plastyczności stali [MPa] 500 

Średnica zbrojenia [mm] 12.00 

Grubość otuliny [mm] 45.00 

Czas realizacji budynku  powyżej roku 

Ciężar zasypki [kN/m3] 18.50 
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Stan graniczny nośności (GEO) 

Podejście obliczeniowe DA2 

gG,niekorzystne = 1.35, gQ = 1.50 

gR = 1,4 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na wyparcie 

gR,h = 1,1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na ścięcie gruntu pod 

fundamentem 

Głębokość posadowienia hf = 1.20 m  

Schemat nr 2 

Sprawdzenie nośności podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu. 

Warunki "z odpływem" 

Dodatkowe obciążenia podłoża: 

Ciężaru fundamentu (całkowity): 

 
Ciężar gruntu nad fundamentem: 

 
Obliczeniowa wartość obciążenia podłoża: 

 
Obciążenia przekazywane na podłoże (charakterystyczne, wartości momentów bez uwzględnienia 

nieosiowego działania sił pionowej): 

 

 

 

 
Mimośród obciążeń: 

 
Warunek spełniony 

 
Warunek spełniony 

Sprowadzone wymiary fundamentu 

 

 

 
Jednostkowy opór graniczny podłoża 

 
q – naprężenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (całkowite) 

 
Warunek obliczeniowy: 
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Warunek nośności na wyparcie spełniony. 
 

Sprawdzenie stanu granicznego na ścięcie gruntu w poziomie posadowienia: 

 
gdzie: 

Hd – wartość obliczeniowa siły poziomej przekazywanej przez fundament na grunt, 

Rd – opór graniczny podłoża pod fundamentem na ścięcie, 

Rp,d – opór graniczny podłoża na przesunięcie fundamentu, przyjęto = 0,0 

Wartość obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem 
 

 

 
Warunek nośności na ścięcie spełniony. 

Sprawdzenie nośności pozostałych warstw 

Poziom spr. Nawodniona 
Warunki z odpływem Warunki bez odpływu 

Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) 

3.00 TAK 0.075 0.070 - - 

Sprawdzenie stateczności fundamentu (EQU): 

Oznaczenia: 

 - std - oddziaływania stabilizujące 

 - dst - oddziaływania destabilizujące 

Współczynniki częściowe do oddziaływań: 

gG, dst = 1.10 

gG, stb = 0.90 

gQ, dst = 1.50 

 

 
Warunek stateczności spełniony. 

Sprawdzenie przebicia fundamentu: 

Wymiary obwodu kontrolnego: 

 
 

 
Obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie przy przebiciu: 

 

 

 
 

Schemat nr 2 

Maksymalne naprężenie ścinające: 
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Sprawdzenie nośności: 

 
Nośność na przebicie wystarczająca. 

Wymiarowanie zbrojenia 

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 2 

AB = 1.41 cm2/mb AL = 3.53 cm2/mb 

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 4.62 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi = 12.0 mm w rozstawie s1 = 25.0 cm  As1 = 5.06 cm2/mb 

W kierunku x (L) przyjęto fi = 12.0 mm w rozstawie s2 = 25.0 cm  As2 = 5.06 cm2/mb 

 
Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 7 154 10.78 

2 7 154 10.78 

Średnica [mm] 12.0 

Granica plastyczności stali [MPa] 500 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 

Długość ogółem [m] 21.56 

Masa ogółem [kg] 19.1 
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Osiadanie fundamentu 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

sZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

sZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

sZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 

 

Schemat nr 2 

Osiadania pierwotne = 0.000 cm 

Osiadania wtórne = 0.020 cm 

Osiadania całkowite = 0.020 cm 

Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00006 

Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00018 

Przechyłka = 0.00019 rad 

Warunek naprężeniowy 

 
Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] sZR [kN/m2] sZS [kN/m2] sZD [kN/m2] Suma = sZS + sZD + sZDsiła + sZDfund 

0 1.20 21.60 21.53 0.00 21.53 

1 1.30 23.40 21.50 0.00 21.50 

2 1.50 27.00 20.85 0.00 20.85 

3 1.70 30.60 19.10 0.00 19.10 

4 1.90 34.20 16.69 0.00 16.69 

5 2.10 37.80 14.14 0.00 14.14 

6 2.30 41.40 11.76 0.00 11.76 

7 2.50 45.00 9.75 0.00 9.75 

8 2.70 48.60 8.12 0.00 8.12 
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STOPA FUNDAMENTOWA SF3 

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu 

Rama3D/2D: 

Geometria 

Szerokość stopy B [m] 1.40 

Długość stopy L [m] 1.40 

Wysokość stopy Hf [m] 0.40 

Szerokość przekroju słupa b [m] 0.25 

Wysokość przekroju słupa h [m] 0.25 

Mimośród ex [m] 0.00 

Mimośród ey [m] 0.00 

 

 
Materiały 

Klasa betonu  C16/20 

Ciężar objętościowy betonu [kN/m3] 24.00 

Stopa prefabrykowana  NIE 

Granica plastyczności stali [MPa] 500 

Średnica zbrojenia [mm] 12.00 

Grubość otuliny [mm] 45.00 

Czas realizacji budynku  powyżej roku 

Ciężar zasypki [kN/m3] 18.50 
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Stan graniczny nośności (GEO) 

Podejście obliczeniowe DA2 

gG,niekorzystne = 1.35, gQ = 1.50 

gR = 1,4 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na wyparcie 

gR,h = 1,1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na ścięcie gruntu pod 

fundamentem 

Głębokość posadowienia hf = 1.20 m  

Schemat nr 1 

Sprawdzenie nośności podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu. 

Warunki "z odpływem" 

Dodatkowe obciążenia podłoża: 

Ciężaru fundamentu (całkowity): 

 
Ciężar gruntu nad fundamentem: 

 
Obliczeniowa wartość obciążenia podłoża: 

 
Obciążenia przekazywane na podłoże (charakterystyczne, wartości momentów bez uwzględnienia 

nieosiowego działania sił pionowej): 

 

 

 

 
Mimośród obciążeń: 

 
Warunek spełniony 

 
Warunek spełniony 

Sprowadzone wymiary fundamentu 

 

 

 
Jednostkowy opór graniczny podłoża 

 
q – naprężenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (całkowite) 

 
Warunek obliczeniowy: 
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Warunek nośności na wyparcie spełniony. 
 

Sprawdzenie stanu granicznego na ścięcie gruntu w poziomie posadowienia: 

 
gdzie: 

Hd – wartość obliczeniowa siły poziomej przekazywanej przez fundament na grunt, 

Rd – opór graniczny podłoża pod fundamentem na ścięcie, 

Rp,d – opór graniczny podłoża na przesunięcie fundamentu, przyjęto = 0,0 

Wartość obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem 
 

 

 
Warunek nośności na ścięcie spełniony. 
 

Sprawdzenie nośności pozostałych warstw 

Poziom spr. Nawodniona 
Warunki z odpływem Warunki bez odpływu 

Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) 

3.00 TAK 0.061 0.068 - - 

 

Sprawdzenie stateczności fundamentu (EQU): 

Oznaczenia: 

 - std - oddziaływania stabilizujące 

 - dst - oddziaływania destabilizujące 

Współczynniki częściowe do oddziaływań: 

gG, dst = 1.10 

gG, stb = 0.90 

gQ, dst = 1.50 

 

 
Warunek stateczności spełniony. 
 

Sprawdzenie przebicia fundamentu: 

Wymiary obwodu kontrolnego: 

 
 

 
Nośność na przebicie spełniona, obwód krytyczny poza stopą.
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Wymiarowanie zbrojenia 

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1 

AB = 1.62 cm2/mb AL = 1.62 cm2/mb 

 

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 4.62 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi = 12.0 mm w rozstawie s1 = 25.0 cm  As1 = 5.14 cm2/mb 

W kierunku x (L) przyjęto fi = 12.0 mm w rozstawie s2 = 25.0 cm  As2 = 5.14 cm2/mb 

 
Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 6 134 8.04 

2 6 134 8.04 

Średnica [mm] 12.0 

Granica plastyczności stali [MPa] 500 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 

Długość ogółem [m] 16.08 

Masa ogółem [kg] 14.3 
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Osiadanie fundamentu 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

sZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

sZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

sZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 

 

Schemat nr 1 

Osiadania pierwotne = 0.006 cm 

Osiadania wtórne = 0.018 cm 

Osiadania całkowite = 0.024 cm 

Tangens kąta nachylenia względem osi X = -0.00001 

Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00010 

Przechyłka = 0.00010 rad 

Warunek naprężeniowy 

 
Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

 

 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] sZR [kN/m2] sZS [kN/m2] sZD [kN/m2] Suma = sZS + sZD + sZDsiła + sZDfund 

0 1.20 21.60 21.60 0.44 22.04 

1 1.30 23.40 21.55 1.49 23.04 

2 1.50 27.00 20.59 3.38 23.97 

3 1.70 30.60 18.25 4.14 22.39 

4 1.90 34.20 15.38 4.12 19.50 

5 2.10 37.80 12.50 3.59 16.09 

6 2.30 41.40 10.08 3.02 13.09 

7 2.50 45.00 8.16 2.51 10.66 

8 2.70 48.60 6.66 2.08 8.75 
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Raport z obliczania połączenia elementów konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993-1-8 dla 
programu R3D3/R2D2 - Rama3D/2D 

 

Rodzaj połączenia: zakotwienie słupa (prostokątnego) 
Tytuł:   
Podtytuł: Złącze w węźle nr 10 – typ Zakotwienie słupa prostokątnego 
 

Typ raportu: skrócony (obliczenia dla poszczególnych wytężeń przeprowadzane jedynie dla 
zestawów sił, dla których dane wytężenie ma największą wartość) 
 
 

1. Geometria modelu (rysunek poglądowy) 
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2. Obciążenia 

 
Kombinacja 2 - N2.1,Ed = Nc,as,Rd 

(Nas - dodatkowa kombinacja dla rozciągającego obciążenia montażowego) 

 

 
Zestawienie 

Nr Seria NEd [kN] VEd,z [kN] 
MEd,y 
[kNm] 

VEd,y [kN] 
MEd,z 
[kNm] 

1.1 
Śnieg i 
wiatr z 
przodu 

-30.95 -1.57 -1.55 -8.45 10.28 

2.1 Nc,as,Rd 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Geometria 
Słup 

 

Typ profilu R 140x6 

Wysokość przekroju [mm] ac = 140.00 

Szerokość przekroju [mm] bc = 140.00 

Grubość ścianki przekroju [mm] tc = 6.00 

Promień wewnętrzny [mm] R1c = 12.00 

Promień zewnętrzny [mm] R2c = 12.00 

Pole powierzchni przekroju poprzecznego 
[mm2] 

Ac = 3123.00 

Moment bezwładności względem osi y-y 
[cm4] 

Iyc = 920.43 

Moment bezwładności względem osi z-z 
[cm4] 

Izc = 920.43 

Stal S 235 

Granica plastyczności [MPa] fyc = 235.00 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] fuc = 360.00 

ε 1.00 
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Promień bezwładności przekroju względem osi y-y: 

 
Promień bezwładności przekroju względem osi z-z: 

 
Blacha podstawy 

 

Typ profilu BL 240 x 240 x 15 

Szerokość [mm] bp = 240.00 

Długość [mm] lp = 240.00 

Grubość [mm] tp = 15.00 

Stal S 235 

Granica plastyczności [MPa] fyp = 235.00 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] fup = 360.00 

ε 1.00 

Blok fundamentowy 

 

Szerokość [mm] Bf = 250.00 

Długość [mm] Lf = 250.00 

Wysokość [mm] Hf = 800.00 

Beton C20/25 

Charakterystyczna wytrzymałość walcowa 
na ściskanie [MPa] 

fckf = 20.00 

Charakterystyczna wytrzymałość 
kostkowa na ściskanie [MPa] 

fck,cube,f = 25.00 

Charakterystyczna wytrzymałość na 
rozciąganie osiowe [MPa] 

fctk,0,0.5,f = 1.50 

  

Podlewka:  

Grubość [mm] tg = 25.00 

Beton C20/25 

Charakterystyczna wytrzymałość walcowa 
na ściskanie [MPa] 

fckg = 20.00 

Charakterystyczna wytrzymałość 
kostkowa na ściskanie [MPa] 

fck,cube,g = 25.00 

Charakterystyczna wytrzymałość na 
rozciąganie osiowe [MPa] 

fctk,0,0.5,g = 1.50 

Obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie: 

 
4. Parametry połączenia 
4.1. Zadane parametry obliczeniowe 
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Tryb obliczeniowy (zasięg strefy 
ściskanej) 

dla osi obojętnej rzeczywistej 
(przesuniętej) 

Metoda wymiarowania 
interakcja zginania 
jednokierunkowego 

Metoda wyznaczania całkowitej 
nośności betonu FRdu 

suma pojedynczych nośności 
rozłącznych segmentów (bez 
nachodzenia) 

Formuła wyznaczania interakcji 
dwukierunkowej 

 

 

Sprawdź możliwość zajścia efektu 
dźwigni dla zginanej blachy 

podstawy 
tak 

  

Współczynnik redukcyjny nośności śrub 
wg PN-EN 1993-1-8 pkt. 3.6.1(3): 

 

Uwzględnij do redukcji nośności śrub na 
rozciąganie 

tak 

Współczynnik redukcyjny [-] β = 0.85 

  

Parametry betonu i podlewki:  

Stan pracy konstrukcji betonowej zarysowany 

Współczynnik tarcia między blachą podstawy 
a podlewką [-] 

cf,d = 0.60 

  

Baza obliczeniowa dla zespolenia śrub z 
betonem: 

 

Wg PN-EN 50341-1, Tablica K.2 tak 

Wg DD CEN/TS 1992-4-2:2009 nie 

  

Elementy przenoszące ścinanie:  

Tarcie podstawy tak 

Ostroga nie 

Kotwy nie 

  

Sztywność połączenia:  

Wyznacz sztywność połączenia tak 

Zamierzona sztywność węzła podatny 

Zamierzona sztywność węzła [mm] Lc = 3559 
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Rama nieprzesuwna (układ stężeń redukuje 
poziomy przechył o co najmniej 80% i wpływ 

deformacji może być pominięty) 
nie 

Tryb obliczeniowy (dla wyznaczania 
sztywności) 

dla osi obojętnej rzeczywistej 
(przesuniętej) 

Metoda wymiarowania (dla wyznaczania 
sztywności) 

względem głównych kierunków 
zginania 

4.2. Spawanego 
Spoiny - zasięg spoin 

 

Rodzaj spoin poziomych (do 
blachy podstawy) 

pachwinowa 

Rodzaj spoin pionowych (do 
trzonu słupa) 

pachwinowa 

  

Spoiny - słup (do blachy podstawy) 

 

Grubość spoiny ścianki słupa [mm] ac = 4.00 

  

4.3. Śrubowego 
Tryb 4 śrub narożnych 
Tryb 4 śrub narożnych występuje, gdy rozmieszczenie śrub uniemożliwia utworzenie zastępczych 
króćców teowych, ze względu na niewystępowanie prostopadłej ścianki przekroju [tnąc w 
płaszczyznach głównych] słupa, którą można by wyodrębnić do tego celu. W sytuacji takiej nie 
znajdują zastosowania wzory na długości efektywne wg Tablicy 6.6 normy PN-EN 1993-1-8. 

 

Ilość śrub ns = 4 

Rozstaw śrub horyzontalny [mm] pH = 180 

Rozstaw śrub wertykalny [mm] pV = 180 

Odległość od krawędzi blachy podstawy 
(w płaszczyźnie horyzontalnej) [mm] 

eH = 30.0 

Odległość od krawędzi blachy podstawy 
(w płaszczyźnie wertykalnej) [mm] 

eV = 30.0 

Odległość od krawędzi przekroju słupa 
(linii zasięgu przekroju w płaszczyźnie 

horyzontalnej) [mm] 
mH = 20.0 

Odległość od krawędzi przekroju słupa 
(linii zasięgu przekroju w płaszczyźnie 

wertykalnej) [mm] 
mV = 20.0 

 
 

Blacha podstawy - rozstaw szeregów 
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Szereg 
Szeregów 

łącznie 
eH,1 | pH,i [mm] pVi [mm] 

1 2 x 1 eH,1 = 30.00 180.00 

2 2 x 1 pH,1 = 180.00 180.00 

- - eH,end = 30.00 - 

 

Kotwa katalogowa 
zamodelowano kotwę 
niekatalogową 

  

Dwie nakrętki nie 

Powiększone otwory na śruby w blasze 
podstawy 

nie 

Użycie płytki centrującej nie 

  

Model obliczeniowy kotwy:  

Typ kotwy (model obliczeniowy) kotwa prosta 

Długość wolna [mm] lt = 29 (1) 

Długość śruby ponad blachę podstawy 
[mm] 

L2 = 50 

Łącza grubość blachy podstawy i warstwy 
podlewki [mm] 

L1 = 40 

Długość śruby w bloku fundamentowym 
[mm] 

L = 510 

Wysokość zabetonowanej części śruby 
[mm] 

510 

  

Klasa śruby 4.6 

Płaszczyzna części ścinanej śruby Nienagwintowana 

Granica plastyczności [MPa] fyb = 240.00 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] fub = 400.00 

Średnica śruby [mm] d = 20.00 

Średnica rdzenia śruby [mm] dc = 16.00 (*) 

Średnica otworu na śruby [mm] d0 = 22.00 

(1) - wartość orientacyjna, powinna uwzględniać odchyłkę wykonawczą poziomu fundamentu 
(±20mm) oraz odchyłkę śruby ponad nakrętkę (20mm). 
(*) - wartość dokładna nieznana 

5. Sprawdzenie warunków normowych 
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Liczba niespełnionych warunków geometrycznych lub normowych: 0 z 10 
5.1. Połączenie blacha podstawy-ścianka słupa (spoiny) 
grubość spoiny pachwinowej ac [warunek literaturowy] 

 

 

 

 

 

 
Warunek spełniony 
5.2. Połączenie blacha podstawy-ścianka słupa (spoiny) 
długość spoiny pachwinowej leff,c 

 

 

 
Warunek spełniony 
5.3. Połączenie blacha podstawy-ścianka słupa (spoiny) 
grubość spoiny pachwinowej ac [warunek literaturowy] 

 

 

 

 

 

 
Warunek spełniony 
5.4. Połączenie blacha podstawy-ścianka słupa (spoiny) 
długość spoiny pachwinowej leff,c 

 

 

 
Warunek spełniony 
5.5. Połączenie blacha podstawy-blok fundamentowy (śruby) 
odległość śrub od krawędzi elementu eH (blacha podstawy) 

 

 
Warunek spełniony 
5.6. Połączenie blacha podstawy-blok fundamentowy (śruby) 
odległość śrub od krawędzi elementu eV (blacha podstawy) 
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Warunek spełniony 
5.7. Połączenie blacha podstawy-blok fundamentowy (śruby) 
dopuszczalny rozstaw śrub pV (blacha podstawy) 

 

 
Warunek spełniony 
5.8. Połączenie blacha podstawy-blok fundamentowy (śruby) 
dopuszczalny rozstaw śrub pH (blacha podstawy) 

 

 
Warunek spełniony 
5.9. Połączenie blacha podstawy-blok fundamentowy (śruby) 
klasa stali kotew 
Nominalna granica plastyczności stali kotew nie przenoszących ścinanie nie powinna przekraczać 
900 N/mm2. 

 
Warunek spełniony 
5.10. podlewka (wymiary) 
Ograniczenia dla wsp. materiałowego βj 

Aby można przyjąć wartość wsp. βj = 2/3 muszą być spełnione warunki: 

 

 

 

 
Warunek spełniony 

6. Lista maksymalnych wytężeń 
Liczba przekroczonych warunków nośności: 0 z 9 
Maksymalne wytężenie główne w obliczanej konstrukcji wynosi: 0.93 

Sprawdzany element War. Siła 

Warunek nośności podstawy słupa przy zginaniu (względem osi y) 0.15 1 

Granica zadanej sztywności węzła (względem osi y) 0.77 1 

Warunek nośności podstawy słupa przy zginaniu (względem osi z) 0.78 1 

Granica zadanej sztywności węzła (względem osi z) 0.45 1 

Warunek interakcji dwukierunkowej zginania podstawy słupa 0.93 1 

Warunek nośności na siły poprzeczne po kierunku zy 0.46 1 

Połączenie blacha podstawy-słup (spawane): naprężenie zastępcze 0.62 1 

Połączenie blacha podstawy-słup (spawane): naprężenie prost. 0.43 1 

Warunek nośności podstawy słupa przy rozciąganiu osiowym 0.20 2 

 

 

7. Obliczenia wstępne 
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7.1. Obliczenia wspólne 
7.1.1. Sytuacja obliczeniowa: obliczenia dla zginania względem osi Y-Y lub rozciągania osiowego 
słupa 
7.1.1.1. Rysunek numeracji śrub rozciąganych i/lub zasięgu strefy ściskanej dla sytuacji 
obliczeniowej 

 
Położenie śrub/szeregów o danym numerze dla poszczególnych kombinacji sił (pkt. 8) może 
różnić się (być odbite symetrycznie względem osi głównych), jednak w ramach tej samej sytuacji 
obliczeniowej są one obliczeniowo tożsame.  
Dla poszczególnych kombinacji sił (pkt. 8) nie wszystkie niżej badane śruby/szeregi muszą być 
rozciągane (znajdować się po stronie rozciąganej węzła).  
7.1.1.2. Nośność rozciąganych śrub (szeregi rozpatrywane indywidualnie) 
Ogólne 

Szereg m mx mxz e ex n 

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 - - 28.28 30.00 30.00 30.00 

2 - - 28.28 30.00 30.00 30.00 

Obliczenia parametrów króćca wspólne dla każdej pojedynczej szeregu/śruby 
Nośność rozciąganych śrub - króćce teowe blachy podstawy: 

 

 
efektywna długość śruby kotwiącej (baza wydłużalności) równa sumie 8 nominalnych średnic 
śrub, grubości podlewki, grubości blachy, płytki centrującej, podkładki oraz połowy grubości 
nakrętki: 

 
Możliwość wystąpienia efektu dźwigni sprawdzana jest niezależnie dla każdego szeregu (bądź 
śruby, jeśli ta badana jest jako pojedyncza). 
Nośność pojedynczej śruby na zespolenia z betonem wg PN-EN 50341-1, Tablica K.2: 
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naprężenie przyczepności pomiędzy stalą a betonem (na bazie PN-EN 50341-1, Tablica K.2): 

 

 

 
Obliczenia parametrów króćców dla poszczególnych śrub/szeregów 
Szereg nr 1 
typ: Śruba w układzie narożnym 
Nośność rozciąganych śrub - króćce teowe blachy podstawy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
efekt dźwigni może wystąpić 
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Nośność rozciąganych śrub - ścianka słupa/żebro rozciągana w kierunku podłużnym: 

 

 
Szereg nr 2 
typ: Śruba w układzie narożnym 
Obliczenia parametrów króćca teowego jak dla szeregu nr 1. 
7.1.1.3. Nośność rozciąganych śrub - grupy szeregów 
Grupy śrub dla zginanej blachy podstawy nie występują (brak procedury obliczeniowej). 
7.1.1.4. Efektywna obliczeniowa nośność na rozciąganie szeregów śrub F t(r),Rd 
Szereg nr 1 
Potencjalna nośność na rozciąganie szeregów śrub Ft,Rd(r): 

 
Efektywna obliczeniowa nośność na rozciąganie: 

 
Szereg nr 2 
Potencjalna nośność na rozciąganie szeregów śrub Ft,Rd(r): 

 
Efektywna obliczeniowa nośność na rozciąganie: 

 
Podsumowanie 
Wartości poszczególnych sił podane w [kN]. 

Szer. Ft,ep,Rd(r) Ft,wb,Rd(r) Fa,Rd Ft,Rd(r) Ft,ep, Rd(l-r,g) Ft,wb, Rd(l-r,g) Σl
r-1 Ftj,Rd Ftr,Rd 

1 87.41 79.76 2 * 36.85 73.70 - - - 73.70 

2 87.41 79.76 2 * 36.85 73.70 - - - 73.70 

7.1.1.5. Nośność na osiowe rozciąganie 

 

 
7.1.1.6. Sztywność połączenia 
- blacha podstawy zginana w strefie rozciąganej k15, śruba kotwiąca rozciągana k16 oraz 
efektywny współczynnik sztywności keff dla poszczególnych śrub/szeregów 
Szereg nr 1 

 



 12.2021 

EuroZłącza 4.1 ArCADiasoft Chudzik sp.j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl 
Licencja dla: Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [001] 

 

 

 
Szereg nr 2 
Obliczenia parametrów króćca teowego jak dla szeregu nr 1. 
Sztywności graniczne: 

 
7.1.2. Sytuacja obliczeniowa: obliczenia dla zginania względem osi Z-Z 
7.1.2.1. Rysunek numeracji śrub rozciąganych i/lub zasięgu strefy ściskanej dla sytuacji 
obliczeniowej 

 
Położenie śrub/szeregów o danym numerze dla poszczególnych kombinacji sił (pkt. 8) może 
różnić się (być odbite symetrycznie względem osi głównych), jednak w ramach tej samej sytuacji 
obliczeniowej są one obliczeniowo tożsame.  
Dla poszczególnych kombinacji sił (pkt. 8) nie wszystkie niżej badane śruby/szeregi muszą być 
rozciągane (znajdować się po stronie rozciąganej węzła).  
7.1.2.2. Nośność rozciąganych śrub (szeregi rozpatrywane indywidualnie) 
Ogólne 

Szereg m mx mxz e ex n 

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 - - 28.28 30.00 30.00 30.00 

2 - - 28.28 30.00 30.00 30.00 

Obliczenia parametrów króćca wspólne dla każdej pojedynczej szeregu/śruby 
Nośność rozciąganych śrub - króćce teowe blachy podstawy: 
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efektywna długość śruby kotwiącej (baza wydłużalności) równa sumie 8 nominalnych średnic 
śrub, grubości podlewki, grubości blachy, płytki centrującej, podkładki oraz połowy grubości 
nakrętki: 

 
Możliwość wystąpienia efektu dźwigni sprawdzana jest niezależnie dla każdego szeregu (bądź 
śruby, jeśli ta badana jest jako pojedyncza). 
Nośność pojedynczej śruby na zespolenia z betonem wg PN-EN 50341-1, Tablica K.2: 
naprężenie przyczepności pomiędzy stalą a betonem (na bazie PN-EN 50341-1, Tablica K.2): 

 

 

 
Obliczenia parametrów króćców dla poszczególnych śrub/szeregów 
Szereg nr 1 
typ: Śruba w układzie narożnym 
Nośność rozciąganych śrub - króćce teowe blachy podstawy: 
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efekt dźwigni może wystąpić 

 

 

 

 

 

 

 
Nośność rozciąganych śrub - ścianka słupa/żebro rozciągana w kierunku podłużnym: 

 

 
Szereg nr 2 
typ: Śruba w układzie narożnym 
Obliczenia parametrów króćca teowego jak dla szeregu nr 1. 
7.1.2.3. Nośność rozciąganych śrub - grupy szeregów 
Grupy śrub dla zginanej blachy podstawy nie występują (brak procedury obliczeniowej). 
7.1.2.4. Efektywna obliczeniowa nośność na rozciąganie szeregów śrub F t(r),Rd 
Szereg nr 1 
Potencjalna nośność na rozciąganie szeregów śrub Ft,Rd(r): 

 
Efektywna obliczeniowa nośność na rozciąganie: 

 
Szereg nr 2 
Potencjalna nośność na rozciąganie szeregów śrub Ft,Rd(r): 

 
Efektywna obliczeniowa nośność na rozciąganie: 

 
Podsumowanie 
Wartości poszczególnych sił podane w [kN]. 

Szer. Ft,ep,Rd(r) Ft,wb,Rd(r) Fa,Rd Ft,Rd(r) Ft,ep, Rd(l-r,g) Ft,wb, Rd(l-r,g) Σl
r-1 Ftj,Rd Ftr,Rd 

1 87.41 79.76 2 * 36.85 73.70 - - - 73.70 

2 87.41 79.76 2 * 36.85 73.70 - - - 73.70 

7.1.2.5. Sztywność połączenia 
- blacha podstawy zginana w strefie rozciąganej k15, śruba kotwiąca rozciągana k16 oraz 
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efektywny współczynnik sztywności keff dla poszczególnych śrub/szeregów 
Szereg nr 1 

 

 

 

 
Szereg nr 2 
Obliczenia parametrów króćca teowego jak dla szeregu nr 1. 
Sztywności graniczne: 

 
7.1.3. Nośność na siły poprzeczne 
7.1.3.1. Nośność ścinanych śrub wg Eurokodu 3 
Nie wskazano kotew jako elementu uczestniczącego w przenoszeniu obciążeń ścinających. 
7.1.4. Połączenie spawane słupa z blachą podstawy 

 
Momenty bezwładności kładu spoin względem osi głównych: 

 

 

 

 

 

 
Powierzchnia spoin przenoszących siły poprzeczne działające wzdłuż danej osi: 
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Całkowite pole powierzchni spoin: 

 
8. Obliczenia dla kolejnych serii sił 
8.1. Zestaw sił nr 1 
8.1.1. Zestawienie 

Element Seria NEd [kN] 
VEd,z 
[kN] 

MEd,y 
[kNm] 

VEd,y 
[kN] 

MEd,z 
[kNm] 

słup Śnieg i wiatr z przodu -30.95 -1.57 -1.55 -8.45 10.28 

wypadkowa siła poprzeczna: 

 
8.1.2. Sytuacja obliczeniowa: zginanie względem osi Y-Y 
8.1.2.1. Rysunek dla aktualnej sytuacji obliczeniowej 

 
(kolorem czerwonym oznaczono strefę ściskaną) 
8.1.2.2. Lokalizacja osi obojętnej 
Dla osi obojętnej środkowej obie strony węzła są poddane ściskaniu. Wyznaczanie położenia osi 
obojętnej przesuniętej jako równowagi pomiędzy ściskaną a rozciągą stroną węzła nie jest 
wykonywane dla bieżącego zestawu sił. 
8.1.2.3. Ściskany przekrój słupa (strona lewa) 

 

 

 
8.1.2.4. Ściskany przekrój słupa (strona prawa) 
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8.1.2.5. Beton w strefie ściskanej (strona lewa) 
Wprowadzono redukcję szerokości strefy ściskane w celu osiągnięcia strefy docisku o 
przybliżonym prostokątnym rozkładzie naprężeń w betonie. Oś dla obliczeń nośności segmentów 
przesunięto o 20% w kierunku ściskanym. 
Wyznaczanie nośności dla każdego segmentu (elementu, pod danym króćcem) odbywa się bez 
wzajemnego nachodzenia powierzchni docisku Ac0,i oraz powierzchni rozdziału Ac1,i. Całkowita 
nośność betonu w strefie ściskanej FC,pl,Rd,all wyznaczana jest jako suma jednostkowych nośności 
FC,pl,Rd,i poszczególnych segmentów. 

 
Obliczenia ściskania dla segmentów pod poszczególnymi ściankami przekroju słupa 
Segment 01 
Efektywna szerokość pasma płyty otaczające kontur przekroju dla segmentu (elementu) 
wyznaczono metodą kolejnych przybliżeń: 
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Suma nośności segmentów 
 

 
8.1.2.6. Beton w strefie ściskanej (strona prawa) 
Wprowadzono redukcję szerokości strefy ściskane w celu osiągnięcia strefy docisku o 
przybliżonym prostokątnym rozkładzie naprężeń w betonie. Oś dla obliczeń nośności segmentów 
przesunięto o 20% w kierunku ściskanym. 

 
Obliczenia ściskania dla segmentów pod poszczególnymi ściankami przekroju słupa 
Segment 02 
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Suma nośności segmentów 

 
8.1.2.7. Nośność podłużna przy zginaniu 
Całkowita nośność rozciąganej strony węzła (strona lewa): 

 
Ramię dźwigni po stronie rozciąganej (strona lewa): 

 
Całkowita nośność rozciąganej strony węzła (strona prawa): 

 
Ramię dźwigni po stronie rozciąganej (strona prawa): 

 
Całkowita nośność ściskanej strony węzła (strona prawa): 

 
Ramię dźwigni po stronie ściskanej (strona prawa): 
ramię dźwigni po stronie ściskanej stanowi mniejsza z odległości od osi środkowej do położenia 
środka ściskania pokrywającego się ze środkiem ciężkości ściskanej części przekroju 
rozszerzonego słupa i pola powierzchni strefy ściskanej bloku betonowego Ac0: 

 
Całkowita nośność ściskanej strony węzła (strona lewa): 

 
Ramię dźwigni po stronie ściskanej (strona lewa): 

 
Mimośród działania sił: 
zamiana znaku MEd ze względu na zachowanie zgodności z nomenklaturą Tablicy 6.7 normy, 
gdzie moment ma przeciwne znakowanie niż zastosowano w aplikacji 

 

 
Typ oddziaływania: 
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ściskanie z lewej, ściskanie z prawej 
Sumaryczne ramię dźwigni: 

 
Obliczeniowa nośność podstawy słupa przy zginaniu: 

 

 

 
Warunek nośności podstawy słupa przy zginaniu (względem osi y) 
|Mj,Ed,y| / |Mj,Rd| = |1545.00| / |10631.48| = 0.15 ≤ 1.0 Warunek spełniony 
8.1.2.8. Sztywność połączenia 
- beton z podlewką w strefie ściskanej k13 (strona prawa) 

 

 

 

 
- zintegrowany współczynnik ściskanej części węzła kC (strona prawa) 

 
- beton z podlewką w strefie ściskanej k13 (strona lewa) 
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- zintegrowany współczynnik ściskanej części węzła kC (strona lewa) 

 
Klasyfikacja sztywności węzła: 

 

 

 
Wyznaczona sztywność - węzeł nie jest sztywny. 
Wyznaczona sztywność jest taka sama jak zadana sztywność zamierzona. Warunek spełniony 
Warunek nośności węzła na zginanie 

 
 Warunek spełniony 
8.1.3. Sytuacja obliczeniowa: zginanie względem osi Z-Z 
8.1.3.1. Rysunek dla aktualnej sytuacji obliczeniowej 

 
(kolorem czerwonym oznaczono strefę ściskaną) 
 
 

8.1.3.2. Lokalizacja osi obojętnej 
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Wyznaczanie położenia osi obojętnej przesuniętej odbyło się w sposób iteracyjny [metodą 
kolejnych przybliżeń] na podstawie równania równowagi: 

 
za cel przyjęto wyznaczenie takiego położenia osi przesuniętej, aby równanie równowagi zwróciło 
wynik mniejszy niż 5% nośności strony ściskanej: 

 
założony cel obliczeniowy został osiągnąć 
wyznaczona oś przesunięta jest o -58.62 mm względem osi środkowej; wartość przesunięcia 
wyznaczono w 4 iteracjach 
8.1.3.3. Ściskany przekrój słupa 

 

 

 
8.1.3.4. Beton w strefie ściskanej 
Wprowadzono redukcję szerokości strefy ściskane w celu osiągnięcia strefy docisku o 
przybliżonym prostokątnym rozkładzie naprężeń w betonie. Oś dla obliczeń nośności segmentów 
przesunięto o 20% w kierunku ściskanym. 

 
Obliczenia ściskania dla segmentów pod poszczególnymi ściankami przekroju słupa 
Segment 01 

 

 

 

 



 12.2021 

EuroZłącza 4.1 ArCADiasoft Chudzik sp.j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl 
Licencja dla: Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [001] 

 

 

 

 

 

 

 
Segment 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segment 03 
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Suma nośności segmentów 

 
8.1.3.5. Nośność podłużna przy zginaniu 
Całkowita nośność rozciąganej strony węzła: 

 
Ramię dźwigni po stronie rozciąganej: 

 
Całkowita nośność ściskanej strony węzła: 

 
Ramię dźwigni po stronie ściskanej: 
ramię dźwigni po stronie ściskanej stanowi mniejsza z odległości od osi środkowej do położenia 
środka ściskania pokrywającego się ze środkiem ciężkości ściskanej części przekroju 
rozszerzonego słupa i pola powierzchni strefy ściskanej bloku betonowego Ac0: 

 
Mimośród działania sił: 
zamiana znaku MEd ze względu na zachowanie zgodności z nomenklaturą Tablicy 6.7 normy, 
gdzie moment ma przeciwne znakowanie niż zastosowano w aplikacji 

 

 
Typ oddziaływania: 

 

 
ściskanie z lewej, rozciąganie z prawej 
Sumaryczne ramię dźwigni: 

 
Obliczeniowa nośność podstawy słupa przy zginaniu: 
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Warunek nośności podstawy słupa przy zginaniu (względem osi z) 
|Mj,Ed,z| / |Mj,Rd| = |-10281.00| / |-13140.59| = 0.78 ≤ 1.0 Warunek spełniony 
8.1.3.6. Sztywność połączenia 
- beton z podlewką w strefie ściskanej k13 

 

 

 

 
- zintegrowany współczynnik ściskanej części węzła kC 

 
Obliczenia wspólne dla strony rozciąganej: 
- zastępczy współczynnik sztywności grupy śrub/szeregów keq oraz rozciąganej części węzła kT: 

 

 
Klasyfikacja sztywności węzła: 
 

 

 

 
Wyznaczona sztywność - węzeł nie jest sztywny. 
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Wyznaczona sztywność jest taka sama jak zadana sztywność zamierzona. Warunek spełniony 
Warunek nośności węzła na zginanie 

 
 Warunek spełniony 
8.1.4. Interakcja dwukierunkowa zginania 
Warunek interakcji dwukierunkowej zginania podstawy słupa 
(|Mj,Ed,y| / |Mj,Rd|)1 + (|Mj,Ed,z| / |Mj,Rd|)1 = (0.15)1 + (0.78)1 = 0.93 ≤ 1.0 Warunek spełniony 
8.1.5. Nośność na siły poprzeczne 
8.1.5.1. Ścinanie przenoszone poprzez tarcie blachy podstawy 

 

 
8.1.5.2. Wyznaczanie nośności na siły poprzeczne 
kierunek zy: 
|VEd,zy| / Ff,Rd = |-8.60| / 18.57 = 0.46 ≤ 1.0 Warunek spełniony 
8.1.6. Połączenie spawane słupa z blachą podstawy 
8.1.6.1. Zestawienie obciążenia i nośności punktów kładu spoin 

 

punkt σprost,i τprost,i τ||,i σzast,i wytęż. σzast,i wytęż. σprost,i 

[mm ; mm] [kN/mm2] [-] 

[ y : -72.00  ;  z : -58.00 ] 0.1121 0.1121 0.0017 0.2241 0.62 0.43 

[ y : -72.00  ;  z : 58.00 ] 0.0904 0.0904 0.0017 0.1808 0.50 0.35 

[ y : 72.00  ;  z : -58.00 ] 0.0668 0.0668 0.0017 0.1337 0.37 0.26 

[ y : 72.00  ;  z : 58.00 ] 0.0885 0.0885 0.0017 0.1770 0.49 0.34 

[ y : -58.00  ;  z : -72.00 ] 0.0973 0.0973 0.0091 0.1952 0.54 0.38 

[ y : 58.00  ;  z : -72.00 ] 0.0468 0.0468 0.0091 0.0949 0.26 0.18 

[ y : -58.00  ;  z : 72.00 ] 0.0704 0.0704 0.0091 0.1417 0.39 0.27 

[ y : 58.00  ;  z : 72.00 ] 0.0737 0.0737 0.0091 0.1482 0.41 0.28 

(współrzędne poszczególnych punktów względem środka układu umieszczonego w punkcie 
centralnym blachy podstawy; punkty dobierane w miejscach charakterystycznych: na krańcach 
odcinków, w połowy grubości spoiny a) 
8.1.6.2. Nośność w najbardziej wytężonych punktach 
Pełne obliczenia przedstawione dla punktów, w których wytężenia dla σzast,i oraz σprost,i osiągają 
największą wartość. 
Punkt: 
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Połączenie blacha podstawy-słup (spawane): naprężenie zastępcze 
σzast,i / σzast,i,max = 0.2241 / 0.3600 = 0.62 ≤ 1.0 Warunek spełniony 

 
Połączenie blacha podstawy-słup (spawane): naprężenie prost. 
σprost,i / σprost,i,max = 0.1121 / 0.2592 = 0.43 ≤ 1.0 Warunek spełniony 

8.2. Zestaw sił nr 2 
8.2.1. Zestawienie 

Element Seria NEd [kN] 
VEd,z 
[kN] 

MEd,y 
[kNm] 

VEd,y 
[kN] 

MEd,z 
[kNm] 

słup Nc,as,Rd 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.2.2. Sytuacja obliczeniowa: rozciąganie osiowego słupa 
8.2.2.1. Rysunek dla aktualnej sytuacji obliczeniowej 

 
(wszystkie śruby rozciągane) 
8.2.2.2. Nośność na osiowe rozciąganie 
Warunek nośności podstawy słupa przy rozciąganiu osiowym 
NEd / Nj,Rd = 30.00 / 147.40 = 0.20 ≤ 1.0 Warunek spełniony 
 
 



































Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Pan Karol Wyrzykowski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0151/17

adres zamieszkania ul. Mała Wieś 9, 28-210 Bogoria

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1. Zakres opracowania 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  techniczny  wewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla rozbudowywanej części budynku usługowego położonego na działkach  
o nr ewid. 5670/6 i 5670/7 w miejscowości Staszów, gmina Staszów. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 wewnętrzną instalację wody, 

 wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 

 wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, 

 wewnętrzną instalację wentylacyjną. 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 Zlecenie inwestora, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332  

z  późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 Mapa do celów projektowych, 
 Ustalenia z inwestorem. 
 
1.3. Materiały wyjściowe 

Materiałami  wyjściowymi  są: 

 geodezyjny  podkład  sytuacyjno – wysokościowy, 

 część  architektoniczno – budowlana, 

 ustalenia z inwestorem. 
 

  



  

2. Opis techniczny 
 

2.1.  Wewnętrzna instalacja wody  

2.1.1. Opis instalacji wodnej 

 Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na: cele bytowe, do 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz do zasilania instalacji grzewczej. Eksploatacja 
instalacji rozbudowywanej części odbywać się będzie z istniejącej instalacji budynku. 
Dostarczana woda odpowiadać będzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 poz.2294 z póź. zmianami). Wewnętrzna 
instalacja wody dla budynku rozpoczyna się za zestawem wodomierza głównego.  

2.1.2. Maksymalny przepływ w instalacji wody zimnej 

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706 - 
raport uproszczony 

 

Dane Wartość Jednostka 

Rodzaj budynku (obiektu):   

Hotele i domy towarowe (budynek usługowy)   

Rodzaj punktu czerpalnego:   

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla zlewozmywaków DN15   

    Liczba 3 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,070 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,070 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Zawór czerpalny bez perlatora DN 15   

    Liczba 2 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej lub 
ciepłej 

0,3 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla umywalek DN 15   

    Liczba 2 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,070 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,070 dm3/s 

Wyniki Wartość Jednostka 

Suma normatywnych wypływów wody 1,3 dm3/s 

Przepływ obliczeniowy 0,72 dm3/s 



  

2.1.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej  

 Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie miejscowo dla wszystkich punktów 
poboru pojemnościowym podgrzewaczem wody, np. Steibel Eltron Trend PSH  o pojemności 
150 l w wersji wiszącej, zamontowanym w pomieszczeniu obróbki wstępnej. 

2.1.4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa (woda zimna, ciepła, cyrkulacyjna) 

 Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-01706. 
Woda zimna doprowadzona jest za pomocą przyłącza wody z istniejącej sieci wodociągowej. 
Przewody rozprowadzające pokazano na odpowiednich rysunkach. Przewody poziome powinny 
być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przewodów przez punkty 
czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Przewody instalacji wody projektuje się z rur PP zespolonych. Rury oraz kształtki winny 
być zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur 
wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić 
producent deklaracją zgodności. Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy 
przewidzieć punkty stałe w rozstawie co 10m. Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt 
zblokowany dwoma kształtkami lub wkładką gumową. Pomiędzy punktami stałymi montujemy 
podpory przesuwne w rozstawie:  

de 16 – 1,2 m  de 25 – 1,5 m  de 40 – 1,7 m  de 63 – 2,2 m  
de 20 – 1,3 m  de 32 – 1,6 m  de 50 – 2,0 m   

 Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem, 
stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m). 
 Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą powinna wynosić odpowiednio 4 i 3 cm. 
Grubość termoizolacji należy przyjąć wg zapisów w  tabeli w punkcie 1.5, załącznika nr 2 do 
„Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie” (Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r z późniejszymi 
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 
poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 
mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych 
odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji  (stosować 
zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydłużeń termicznych.
 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy 
ciśnieniu 1,5 razy większym niż ciśnienie robocze. Próbę należy przeprowadzić jako próbę 
wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego,  
t.j. ok. 9 bar. Ciśnienie to musi w ciągu 30 minut być wytworzone dwukrotnie, w odstępie  
10 minut. 
 Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić 
próbę główną . Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane 
po próbie wstępnej nie może obniżyć się więcej niż o 0,2 bara.  
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. W tej próbie, 
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 bar i 1 bar. 



  

Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby instalacja nie powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu 
dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych 
i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, 
aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 
 Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
 Dla przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei ochronnych 
z tworzywa sztucznego o twardości zbliżonej do polietylenu z gładkimi krawędziami np. PVC, 
a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody, przez 
którą przewody przechodzą umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.  Przestrzeń między 
rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny 
przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury. 
  

Ogólne wytyczne wykonania robót 
 Przybory sanitarne i baterie należy montować na wysokości zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót wodociągowych”. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe należy podłączyć za pomocą wężyków elastycznych. W armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni 
rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. Przewody 
prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej. 
 Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
 Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia.  
 Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub 
posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach 
wodociągowych powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.  

 
 
 
 



  

2.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji 
 

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.  

 
Obliczeniowy przepływ w instalacji kanalizacji wewnętrznej  sanitarnej  - projektowane 

przyłącze: 
 

Dane Wartość Jednostka 

Rodzaj obiektu (budynku) Usługowy  

System instalacji kanalizacyjnej System I  

Rodzaje punktów czerpalnych:   

  Wpust podłogowy DN 50   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

  Umywalka   

    Ilość 2 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,50 dm3/s 

  Zlew kuchenny   

    Ilość 3 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

Zmywarka   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

Basen do mycia naczyń   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

Wyniki Wartość Jednostka 

Suma odpływów jednostkowych 10,50 dm3/s 

Współczynnik częstości 0,50  

Natężenie przepływu ścieków 
sanitarnych 

1,62 dm3/s 

 
Instalacje wewnętrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych 

(posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia) w systemie niskoszumowym, 
wzmocnionym minerałami z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej 
niezawodności oraz odporności termicznej. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie  



  

z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania rur powinno się stosować obejmy o średnicy 
odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury.  
 Poziomy odpływowe należy wykonać przed wykonaniem płyty/ław fundamentowej/-
ych z zachowaniem założonych spadków. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) 
powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45st. Piony należy 
wyposażyć w odpowietrzenia wyprowadzone na dach  i zakończyć wywiewką. U podstawy 
pionów wykonać rewizję kanalizacje. 
 W celu zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnej przed tworzeniem złogów zastosowano 
podzlewowe separatory tłuszczu i skrobi, np. MINI MOT o przepływie 0,5 l/s, o pojemności 
całkowitej 38l, motowane przy zlewozmywakach oraz  przy basenie do mycia naczyń.  
  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej: 
Podejścia i piony należy poddać obserwacji podczas przepływu wody odprowadzającej 

z grupy przyborów sanitarnych. Poziomy kanalizacji należy napełnić wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem i poddać obserwacji. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami  
i przepisami techniczno-budowlanymi, a także instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez 
producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie 
zaproponowano określone technologie i materiały. 

 
2.3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC obliczono, że zapotrzebowanie na moc 
grzewczą wynosi ok. 5,5 kW. Jako źródło ogrzewania zastosowano maty grzewcze podłogowe 
producenta TERMOFOL o mocy 150W/m2, powierzchnie maty są uzależnione od stałej 
zabudowy pomieszczenia. W celu zapewnienia komfortu cieplnego w każdym z pomieszczeń 
należy zastosować inteligentny i zintegrowany termoregulator, np. TERMOFOL TF H6 WIFI. 
 

2.4. Wewnętrzna instalacja wentylacyjna 
 

Minimalne wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych 
pomieszczeń: 

Nazwa pomieszczenia nmin [1/h] Vmin[m3/h] 

Zmywalnia 5 69,60 

Pomieszczenie produkcyjne 10 748,60 

Magazyn suchy 5 65,30 

Komunikacja 0,5 9,10 

Obróbka wstępna 5 92,90 

 
Wentylacja nawiewna będzie zrealizowana w obiekcie przy pomocy dwóch wentylatorów 

osiowych, np. OVK1 200, o wydajności do 405 m3/h. Wywiew powietrza z pomieszczeń 
zmywalni, magazynu suchego, pomieszczenia obróbki wstępnej oraz częściowo z pomieszczenia 
produkcyjnego wprowadzono rurą ocynkowaną Φ110 ocieploną do wspólnego kanału 
prowadzącego do wentylatora dachowego, np. DALAP BATRON Φ213, o wydajności do 700 



  

m3/h.  W celu zapewnienia komfortu użytkowania zastosowano wentylatory nawiewne  
i wywiewne wyposażone w regulatory przepływu powietrza.  

 

3. Wymagania BHP 
 
W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 

warunków BHP przewidziano następujące elementy: 

 Urządzenia zasilane prądem elektrycznym muszą zostać uziemione i zabezpieczone 
przed porażeniem; 

 Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny 
dostęp. 

4. Wymagania wykonania i uwagi projektanta. 

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym 
projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. 
Zapoznać się z DTR projektowanych urządzeń oraz wszystkich komponentów użytych w 
projektowanej instalacji. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z uwzględnieniem aktualnych norm, przepisów BHP 
i przeciwpożarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urządzeń.  
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.  
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa  
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 Wszelkie nazwy produktów (materiałów i urządzeń) przywoływane w projekcie, służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów 
technicznych, założonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwiązań, a także jako 
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne – równoważne – 
w oparciu o wyroby innych producentów, pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości 
technicznych, nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 
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