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......................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
 

KI-II-7342-90/98 

.................................................  
(nr uprawnień)  
 
 

KUP/BO/2270/01 

.....................................................  
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

 

Oświadczenie Projektanta. 
 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - tj. Dz. 

U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-

wykonawczy: 

 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach 

modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej” 

na działce nr 233, jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków – gmina, obręb:  0018 

Rąbczyn, powiat ostrowski; województwo wielkopolskie 

i  sporządzony dla: 

 

WODKAN Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27, 

63- 400 Ostrów Wielkopolski 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

EEEEEEEEEEE.    EEEEEEEEEEEEEEE.. 
(podpis)         (pieczęć) 
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.....................................................  
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Oświadczenie Sprawdzającego. 
 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - tj. Dz. 

U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-

wykonawczy: 

 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach 

modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej” 

na działce nr 233, jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków – gmina, obręb:  0018 

Rąbczyn, powiat ostrowski; województwo wielkopolskie 

i  sporządzony dla: 

 

WODKAN Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27, 

63- 400 Ostrów Wielkopolski 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

  

 

 

 

 

EEEEEEEEEEE.    EEEEEEEEEEEEEEE.. 
(podpis)         (pieczęć) 
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Kserokopie uprawnień i przynależności do OIIB 
Projektanta. 
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OPIS TECHNICZNY  
Do projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej budowy i przebudowy  
Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. 
 

1. Podstawa opracowania. 
 1.1. Umowa pomiędzy Inwestorem a biurem projektów ECO TREATMENT z 

Gniezna. 
 1.2. Plan sytuacyjny. 
 1.3. Podkłady budowlane architektoniczne i dokumentacje archiwalne (do  

 wglądu w czasie wizji lokalnej). 
 1.4. Program ogólny technologii obiektu. 
 1.5. Uzgodnienia międzybranżowe. 
 1.6. [1] Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy  

 oczyszczalni ścieków w msc. Rąbczyn, gm. Raszków, pow. ostrowski,    
woj. wielkopolskie” opracowana przez „GEOLIT” T.T. Szczuczko, Toruń,  

            ul. Iwanowskiej 10d – opracowanie maj 2016 r. 
 1.7. Obowiązujące normy i przepisy budowlane (normy PN). 

 

2. Zakres opracowania. 
      Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży 
konstrukcyjnej dla  nowoprojektowanych obiektów w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków 
w Rąbczynie. Cała dokumentacja konstrukcyjna została wykonana w nawiązaniu do Projektu 
Technologicznego i Projektów Branżowych i należy je rozpatrywać łącznie. 

W ramach prac projektowych część obiektów będzie modernizowana i przebudowywana, 
część będzie całkowicie nowych. Poniżej wykaz obiektów nowoprojektowanych obejmujący 
projekt konstrukcyjny (numeracja zgodna na PZT). 

1 Budynek stacji  odwadniania osadu (w projekcie nazywany też budynkiem technicznym); 
2 Silos wapna; 
3 Wiata magazynowa odpadów (w projekcie nazywany też wiatą technologiczną); 
4 Przepompownia odcieków. 

 

3. Lokalizacja inwestycji. 
       Projektowane (i modernizowane) obiekty technologiczne zlokalizowane będą na terenie 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.  
Obszar oczyszczalni znajduje się na działce nr 233, jednostka ewidencyjna 301706_5 Raszków, 
obręb 0018 Rąbczyn. Powierzchnia działki jest całkowicie zaadaptowana na potrzeby 
oczyszczalni. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, a rzędne w rejonie otworów 
(geotechnicznych) kształtują się w przedziale 134,80-135,30 m n.p.m. 
  

4. Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentację Geotechniczną [1] i nie będzie 
ona powielana w części konstrukcyjnej. Poniżej załączam jedynie tabelę z parametrami gruntów 
oraz z części opisowej pkt. V. WNIOSKI. 
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V. WNIOSKI 

1. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie oczyszczalni oczyszczalni 
ścieków komunalnych warunki gruntowo-wodne są zmienne. W zależności od planowanej 
głębokości posadowienia poszczególnych obiektów budowlanych warunki gruntowe, zgodnie 
Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. można określić jako złożone dla 
potrzeb projektowania posadowienia obiektów budowlanych na głębokości poniżej 2,5 m 
oraz proste –  
w przypadku płytkiego posadowienia obiektów.  

2. Podłoże nośne stanowią grunty mineralne: piaski drobne i pylaste warstwy Ia i piaski średnie 
warstwy Ib w stanie średniozagęszczonym, a także pyły piaszczyste, pyły i gliny pylaste 
warstwy IIa w stanie twardoplastycznym.  

3. Pyły piaszczyste w stanie plastycznym warstwy IIb są podatne na osiadanie.  
4. Grunty spoiste (pyły i gliny pylaste) warstwy IIa i IIb są wrażliwe na przemarzanie, 

uplastycznienie w wyniku wzrostu wilgotności oraz naruszenie struktury w wyniku wibracji, 
zalania wodą lub mechanicznego oddziaływania (np. ruch pojazdów). Podczas robót 
ziemnych należy je szczególnie chronić przed rozmoczeniem, przemarzaniem lub 
naruszeniem struktury,  
a w przypadku takiego zdarzenia należy je wymienić na chudy beton lub nasyp budowlany, 
odpowiednio zagęszczony.  

5. Podłoże niejednorodne o zmiennej nośności stanowią mineralno-organiczne nasypy 
niebudowlane, stanowiące wierzchnią warstwę podłoża o miąższości 1,1-1,2 m. Na gruntach 
tych nie zaleca się projektować posadowienia fundamentów ani posadzek.  

6. W rejonie otw. nr 3 i 4 na głębokości 1,1-1,2 m występują piaski drobne i pospółki 
przewarstwione humusem w stanie średniozagęszczonym. Grunty te określono jako nasypy 
budowlane warstwy Ia, spełniające wymogi gruntów nośnych. Ocenę tych gruntów pod 
kątem przydatności do posadowienia fundamentów należy dokonać podczas realizacji robót 
budowlanych.   

7. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i napiętym, występuje w obrębie osadów 
piaszczystych na głębokości od 2,50-3,40 do 4,20-5,50 m. Ustabilizowane ZWG kształtuje 
się na głębokości 2,50-3,07 m, tj. na rzędnych 132,16-132,60 m n.p.m. Podczas stanów 
wysokich, w wyniku długotrwałych opadów deszczu lub roztopów, ZWG może się podnieść 
o ok. 0,5-0,7 m powyżej obecnego poziomu.  

8. Przy projektowaniu obiektów zgłębionych, należy uwzględnić wypór wody gruntowej w 
okresie maksymalnych stanów.  

9. W rejonie projektowanych budynków znajdują się otwory obserwacyjne (piezometry), 
służące do monitoringu, m.in. głębokości zwierciadła wody gruntowej – zał. nr 1. Otwory te 
można wykorzystać do obserwacji poziomu wód gruntowych podczas realizacji robót 
ziemnych.  

10. Dla potrzeb projektowania posadowienia fundamentów należy przyjąć wartości danych 
geotechnicznych zestawionych w tabeli na zał. nr 5. Parametry te można przyjąć jako 
wartości charakterystyczne.  

11. Mineralne grunty warstw Ia, Ib mogą stanowić materiał na zasypki lub nasypy budowlane  
z zastrzeżeniami. Piaski są równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,9-3,5 i mogą 
być trudnozagęszczalne.  

12. Głębokość przemarzania gruntów na terenie badań wynosi hz= 0,8 m p.p.t.  
13. Roboty ziemne zaleca się wykonywać zgodnie z wytycznymi PN-B-06050:1999. 
14. Zaleca się dokonanie odbioru wykopów fundamentowych przez geologa, celem 

potwierdzenia zgodności warunków gruntowych, określonych w niniejszej dokumentacji i 
ewentualnie sprawdzenia stanu zagęszczenia nasypów budowlanych. 
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5. Kategoria geotechniczna. 
 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych dla projektowanych obiektów ustalam 
DRUGĄ KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ w prostych warunkach gruntowo-wodnych.  
 

6. Dokumentacja badań podłoża i opinia geotechniczna. 
Dokumentacja z badań podłoża gruntowego znajduje się w dokumencie [1]. 

 
 OPINIA GEOTECHNICZNY   

dotyczący projektowanych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. 
 
1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 

W czasie eksploatacji nie przewiduje się zmian własności podłoża gruntowego. 
 

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne. 
W poziomie projektowanego posadowienia na ławach fundamentowych (bud. techniczny) 
występują piaski drobne ze żwirem warstwy Ia w stanie średnio zagęszczonym (ID = 0,55), 
obiekty posadowione na płytach fundamentowych będą posadowione na dogęszczonych 
nasypach. Szczegółowe parametry gruntów określono w załączniku 5 dokumentacji [1]. 
 

3. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych. 
Przyjęto współczynnik bezpieczeństwa jako mnożnik do parametrów gruntowych = 0,90. 
 

4. Określenie oddziaływań od gruntu. 
W poziomie posadowienia nie występują grunty wysadzinowe, które mogą niekorzystnie 
wpływać na fundamenty i posadzki projektowanych obiektów. 
Istniejące nasypy niekontrolowane po ich odpowiednim dogęszczeniu lub w razie potrzeby 
po wymianie na nasyp budowlany (wg zaleceń Geologa odbierającego prace ziemne) 
stanowić będą podłoże pod fundamenty płytowe (silos wapna i wiata).   
 

5. Model obliczeniowy podłoża gruntowego. 
Przyjęto model obliczeniowy na podstawie przekrojów geotechnicznych jako 

jednowarstwowy z uwagi na niewielkie naprężenia i oddziaływane fundamentów na podłoże 
przyjmując posadowienie w gruntach warstwy Ia. 

 
6. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego. 

Obliczenia nośności podłoża i osiadania fundamentów znajdują się w projekcie 
budowlanym – część konstrukcyjna – obliczenia statyczne. 
 

7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów. 
Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów przyjęto na podstawie dokumentacji [1]. 
 

8. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i  
    specjalistycznych robót geotechnicznych. 
 Nie jest wymagane wykonywanie specjalistycznych badań. 
 
9. Szkodliwość wód gruntowych na obiekt budowlany. 

Woda gruntowa stabilizuje się na rzędnej około 132,50mnpm czyli ponad 1m głębiej niż 
projektowany poziom posadowienia najgłębszych fundamentów. Woda gruntowa nie 
będzie wiec wykazywała agresywności względem betonu fundamentów.  
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10. Zakres monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego. 
Nie ma potrzeby monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego poza 
podstawowymi wymaganiami zawartymi w przepisach budowlanych a dotyczących 
sporządzania przeglądów okresowych i 5-letnich.   

 

7. Przyjęty sposób posadowienia. 
Sposób posadowienia dla poszczególnych obiektów znajduje się przy opisach szczegółowych dla 
każdego z nich.  
Posadowienie wiaty i silosu wapna będzie na płytach fundamentowych, budynku technicznugo na 
ławach fundamentowych. 
Pod wszystkimi fundamentami należy ułożyć min. 10cm warstwę podbetonu C8/10 (B10). 
Wszystkie nowoprojektowane obiekty zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości istniejącego i 
częściowo zadaszonego składowiska odpadów. 
Składowisko w miejscu projektowanego budynku technicznego i fundamentu pod silos wapna: 

  
Składowisko w miejscu projektowanej wiaty na odpady: 

 
Przekrój zewnętrznego muru oporowego składowiska z archiwalnej dokumentacji projektowej: 
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Stopy zadaszenia wiaty wystają poza lico ściany oporowej na zewnątrz o 150cm. 
Zatem projektowany budynek techniczny musi być oddalony od lica ściany minimum 200cm (do 
osi konstrukcyjnej), aby nie było wzajemnej kolizji fundamentów istniejących z projektowanymi. 
Po przeanalizowaniu danych gruntowych wg [1] i z dokumentacji archiwalnej składowiska 
posadowienie budynku technicznego musi być na rzędnej zbliżonej do rzędnej spodu podstawy 
muru oporowego = 133,80mnpm.    
Szczegóły posadowienia pokazano będą w części graficznej opracowania. 
 

8. Ocena stanu technicznego konstrukcji murów oporowych 
istniejącego składowiska. 
Projektowane nowe obiekty technologiczne (budynek techniczny, fundament silosu wapna, 

wiata na odpady i studnia) nie będą stykały się z konstrukcją żelbetową istniejącego składowiska i 
jego fundamentami. 
Oceniam stan techniczny żelbetowych murów oporowych składowiska zlokalizowanych od strony 
projektowanych obiektów jako dobry.  
  

9. Zalecenia dotyczące prowadzenia robót ziemnych. 
Patrz WNIOSKI z dokumentacji geologicznej [1] zawarte w pkt. 4 niniejszego opisu. 
Dodatkowo ze względów konstrukcyjnych wymagane jest, aby w przypadku natrafienia w 
poziomach posadowienia na grunty nienośne  - wymiana na podsypkę piaskową zagęszczoną do   
IS = 0,95.  
 

10. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 
Beton musi spełniać wymagania wodoszczelności i mrozoodporności o parametrach 

wskazanych w projekcie.  
Otulina dla stóp i płyt fundamentowych 5cm, dla ścian i stropów minimum 3cm. 

Elementy stalowe (podesty, balustrady) będą wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9), 
przekrycia będą z kratek pomostowych ocynkowanych. 
      Wszystkie przejścia technologiczne przez ściany żelbetowe należy wykonać jako szczelne 
– zakłada się zastosowanie łańcuchów uszczelniających – dostawca INTEGRA Gliwice.  
UWAGA: Na rysunkach oznaczono wielkości otworów potrzebne do wykonania przejść 
szczelnych  w elementach żelbetowych z uwzględnieniem niezbędnych zapasów na włożenie 
odpowiedniego łańcucha uszczelniającego. 
 

10.1. Budynek techniczny stacji odwadniania osadu. 
Budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony o wymiarach osiowych w rzucie 12,25m x 11,45m i 
wysokości 9,80m. Poziom 0,00 = 135,27 mnpm. 
Poziom spodu ław fundamentowych -1,50 = 133,77 mnpm. 
Konstrukcję budynku (od dachu) stanowią: 

• płyta stropodachu o grubości 14cm oparta na ścianach zewnętrznych i dwóch podciągach o 
przekroju 50x80cm biegnących wzdłuż otworu świetlika dachowego. Pod świetlik 
niewielka ścianka żelbetowa 12x90cm. Beton C25/30 (B30), stal A-IIIN Epstal, otulina do 
zbrojenia głównego 3cm; 

• do podciągów w stropodachu podwieszone będą belki serwisowe z IPE 220 (S235) 
kotwiona prętami wklejanymi gwintowanymi HIT-RE 500 V3 + HIT-V-R M16. Głębokość 
zakotwienia 180mm; 

• płyta stropowa nad parterem o grubości 25cm, beton C25/30 (B30), stal A-IIIN, otulina do 
zbrojenia głównego 3cm; 
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• na wszystkich ścianach nośnych w poziomie stropodachu i stropu nad parterem projektuje 
się wieńce żelbetowe o przekroju 25x25cm, beton C25/30 (B30), stal A-IIIN (Epstal), 
otulina 3cm;  

• biegi schodów z płytą spocznikową o gr. 14cm – żelbetowe z C20/25 (B25), otuliny 3cm, 
zbrojenie A-IIIN Epstal;  

• ściany nośne na parterze i piętrze gr. 25cm murowane z pustaków ceramicznych UNI-
MAX 220 o wytrzymałości 15 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 
MPa. Klasa wykonania elementów murowych – pierwsza. Z uwagi na znaczną smukłość 
ścian należy dosztywnić rdzeniami żelbetowymi z C20/25 (B25), stal A-IIIN, otul. 3cm. 
Układ rdzeni pokazano w części graficznej opracowania; 

• nadproża okienne i drzwiowe o rozpiętości do 2,80m projektuje się jako typowe nadproża 
prefabrykowane L19-N/L=…. (L- oznacza całkowitą długość nadproża) w ilości po 2 
sztuki na jeden otwór. Minimalne oparcie nadproża na ścianie nie może być mniejsze niż 9 
cm, wartość zalecana oparcia to 14cm.  Nadproże musi być ułożone półką w dół. Nadproża 
po ułożeniu na ścianie należy podstemplować i zabetonować betonem min. C16/20 (B20). 
Stemplowanie można usunąć po zabetonowaniu wieńca i osiągnięciu przez beton stropu i 
wieńca min. 80% wytrzymałości projektowanej i nie wcześniej niż po 7 dniach w 
normalnych warunkach dojrzewania betonu. 

• nadproże okienne na piętrze o rozpiętości w świetle 3,00m projektuje się jak wieniec o 
przekroju 25/25cm z betonu C20/25(B25), stal A-IIIN, otulina 3 cm.  

• ławy fundamentowe posadowione na rzędnej 133,80mnpm na warstwie podbetonu C8/10 
(B10) gr. 10cm. Ława w osi B o przekroju 30x100cm, pozostałe ławy 30x80cm. Beton 
C20/25 (B25), W8, F150, zbrojenie stalą A-IIIN (Epstal), otuliny 5cm; 

• warstwa nośna płyty posadzkowej zintegrowana z cokołami pod montaż urządzeń 
technologicznych. Projektuje się posadzkę żelbetową o gr. 15cm z C25/30 (B30) zbrojoną 
konstrukcyjnie zbrojeniem stalowym rozproszonym w ilości 20 kg/m3 i włóknami 
polipropylenowymi 0,7 kg/m3. Pod cokoły urządzeń wykonać podwyższenia ze 
zbrojeniem prętami ze stali A-IIIN. Układ warstw posadzkowych (od góry) 

- zatarcie posadzki lub posadzka z żywic (wg architektury); 
- posadzka gr. 15cm z cokołami wystającymi 10cm wyżej; 
- warstwa poslizogowa – folia PE gr. >0,2mm; 
- ocieplenie – styropian (wg architektury); 
- izolacja 2 x papa; 
- chudy beton C8/10 (B10) gr. 10cm; 
- podsypka piaskowa zagęszoczona do IS>0,98 gr. 30cm; 
- naruszone podłoże lub grunty nienośne wymienić na chudy beton.  
 

Dodatkowo wewnątrz budynku należy zamontować elementy stalowe (stal kwasoodporna 1.4301, 
OH18N9, AISI 304:  

• balustrady ochronne stalowe przy oknie i przy schodach; 
• otwory w stropie nad parterem - rama z kątownika L50x50x4 oparta na krawędzi płyty 

żelbetowej, przekrycie - blacha ryflowana gr. 5mm, wykonać szczelne zamknięcie – 
montaż obwodowo uszczelek gumowych. 

    
Na elewacji budynku projektuje się drabinę aluminiową jako gotowy element z katalogu 
dostawców KRAUSE,  CRYNOLINE (lub innej firmy).   
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10.2. Fundament pod silos wapna. 
Bezposrednio obok budynku technicznego ustawiony będzie silos wapna. To stalowa płąszczowa 
konstrukcja na 4 nogach – element gotowy dostarczany w całości na miejsce wbudowania. 
Projektuje się płytę fundamentową pod silos wapna o wymiarach 3,0x3,0x0,4m z C25/30 (B30), 
W6, F100 zbrojoną konstrukcyjnie stalą A-IIIN na otulinie 5cm. 
Pod płytą podkład betonowy C8/10 (B10) gr. 10cm i podsypka piaskowa gr. 50 cm zagęszczona 
do Is = 0,99. Jeśli poniżej występują grunty nasypowe należy je dogęścić lub wymienić na chudy 
beton lub zagęszczoną podsypkę piaskową. 
Wierzch płyty fundamentowej na rzędnej 135,27mnpm (tj. 10cm powyżej terenu). 
 

10.3. Wiata magazynowa odpadów. 
Wiata będzie o konstrukcji stalowej złożonej ze sztywnych trzech ram opartych przegubowo na 
zwieńczeniu murów oporowych. Płatwie kratownicowe wolnopodparte, pokrycie z blachy 
trapezowej. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.  
Posadzka wiaty pełnić będzie rolę płyty fundamentowej (żelbetowa na gruncie). Mury oporowe 
połączone z płytą fundamentową (posadzki) będą o dobrej sztywności.  
Wiata o wymiarach osiowych 24,40m x 8,20m.    
 
Poziom odniesienia = poziom odwodnienia przy wjeździe pod wiatę: 0,00 = 135,30 mnpm. 
 
Konstrukcję wiaty stanowią: 

• płyta fundamentowo-posadzkowa gr.25cm w spadku poprzecznym z obwodowymi i 
wewnętrznymi murami oporowymi gr. 20cm o zmiennej wysokości (do +1,65m) wykonane 
z betonu C30/37 (B37), W6, F150, stal A-IIIN (RB500W-EPSTAL), otuliny dla płyty 5cm, 
dla ścian 3cm.  

• płyta fundamentowa wykonana będzie praktycznie w poziomie terenu. Należy ją wykonać 
na przygotowanej podbudowie z piasków zagęszczonych do IS = 0,98 o miąższości 
minimum 50cm i na podbudowie betonowej C8/10 (B10) gr. 10cm. Jeśli poniżej 
projektowanej podsypki występują nasypy lub grunty słabonośne (patrz wnioski w 
geologii) należy wykonać ich dogęszczenie na głębokość do stropu gruntów nośnych;  

• na wierzchu ścian oporowych oparte będą w rozstawie co 12,20m trzy sztywne ramy 
stalowe złożone z 2 słupów i rygla dachowego (rygiel w spadku 5%); 

• na ramach oparte będą kratownicowe płatwie o rozpiętości 12,2m w rozstawie co około 
2,60m; 

• sztywność poprzeczną zapewniają same ramy wiaty. Sztywność podłużną zapewnią 
dodatkowe stężenia prętowe montowane pomiędzy słupem ramy a pasem dolnym płatwi 
kratowej;  

• pokrycie dachu - blacha trapezowa układana 3-przesłowo - PRUSZYŃSKI typ T60 gr. 
0,60mm ze stali S320 układaną jako NEGATYW. Dobrana blacha uwzględnia jej tarczową 
pracę, bo konstrukcję dachu zaprojektowano bez stężeń połaciowych. 

 
      Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej. Kolorystyka wg opracowania części 
architektonicznej.  
Całą konstrukcję stalową wiaty należy wykonać jako ocynkowaną i malowaną proszkowo. 
 

10.4. Przepompownia wód ociekowych. 
Projektuje się przepompownię wód ociekowych jako studnię prefabrykowaną o średnicy 
wewnętrznej 2000 mm z żelbetową prefabrykowaną płytą przekrycia. Zamówienie 
poszczególnych elementów leży w gestii Wykonawcy (Producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. 
Równa 2 Gdańsk, www.ecol-unicon.com.pl). 
Na stronie internetowej znajduje się odpowiedni formularz zamówienia. 
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Na podstawie rysunku technologicznego producent przygotowuje odpowiednio prefabrykaty z 
otworami przygotowanymi do wstawienia rur na łańcuchy uszczelniające INTEGRA. 
Zwraca się uwagę Wykonawcy, że  w czasie montażu poszczególnych prefabrykatów należy 
uszczelnić styki - szczegółowe wymagania wg kart katalogowych producenta. 
W płycie przekrycia należy osadzić właz szczelny typu lekkiego z kratą zabezpieczającą 
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9). Właz należy osadzić w prefabrykacie i 
dostarczyć na budowę jako gotowy element. 
Studnię należy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. 
Prefabrykaty w części podziemnej izolować od zewnątrz smarując go 2-krotnie systemem izolacji 
bitumicznej rozpuszczalnikowej – np. IZOHAN IZOBUD BR + izolacyjna masa szpachlowa 
IZOHAN. 

10.5. Przepompownia osadu uwodnionego. 
W istniejącym budynku należy zaprojektować kilka elementów związanych z przepompownią 
osadu uwodnionego. 
Zaprojektowano kanał dla rurociągu osadu żelbetowy z pełnym przekryciem z krat pomostowych i 
blachy aluminiowej ryflowanej. Kanał z betonu C25/30 (B30), W6, F100, zbrojenie konstrukcyjne 
z prętów #8 (stal A-IIIN Epstal). Kątowniki ze stali kwasoodpornej, kratka pomostowa 
ocynko0wana, blacha ryflowana alumionowa. 
Dodatkowy cokół pod pompy wykonać z betonu C25/30 (B30), W6, F100, stal A-IIIN Epstal, 
zbrojenie konstrukcyjne z siatki #8 co 15/15cm z zakotwieniem do istniejącej posadzki. 
W istniejącej komorze osadu przefermentowanego należy wykonać reprofilację dna w formie 
wylewki betonowej z C25/30 (B30), W6, F100. Szczegóły w części graficznej opracowania.       
 

11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 
Elementy konstrukcji stalowych podzielono na trzy grupy pod względem rodzaju zabezpieczenia 
antykorozyjnego: 
A/ konstrukcje stalowe wykonane ze stali S235 lub S355 – np. belki pod wciągarki - 
zabezpieczenie tradycyjne poprzez malowanie; 
B/ konstrukcja nośna wiaty technologicznej - zabezpieczenie przez cynkowanie i malowanie 
proszkowe; 
C/ konstrukcje podestów obsługowych z balustradami – stal kwasoodporna, kratki pomostowe 
fabrycznie ocynkowane – te elementy nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
Elementy z grupy A: 
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą 
antykorozyjną. Proponuje się zastosować system 2-warstwowy złożony z: 
warstwa I- podkład dwuskładnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku 
SIGMACOVER CM PRIMER, grubość powłoki 90 µm; 
warstwa II - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa, utwardzana izocyjanianem 
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubość powłoki 50 µm; 
Łączna grubość warstw min. 140 µm. 
Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić, zalecane przygotowanie powierzchni 
SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejących konstrukcji, gdzie dostęp jest utrudniony)! 
Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys 
spowodowanych montażem. 
Dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań zabezpieczenia antykorozyjnego i 
malowania po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. 
Elementy z grupy B: 
Zabezpieczenie przez cynkowanie i malowanie proszkowe o grubości powłoki 100µm zabezpiecza 
antykorozyjnie konstrukcję. W tej sytuacji elementy można łączyć ze sobą tylko za pomocą śrub 
ocynkowanych. Spawanie w trakcie montażu niedozwolone. 
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12. Uszczelnienia przewodów w ścianach. 
Wszystkie przewody technologiczne przechodzące przez ściany przepompowni wód ociekowych 
montować jako szczelne wg rozwiązań systemu firmy INTEGRA Gliwice w wykonaniu odpornym 
na korozję (typ „N-A2”).   
Przejścia przez ściany poniżej poziomu terenu dla budynku technicznego nie muszą być wykonane 
jako szczelne (systemu Integra)– należy je jednak uszczelnić, aby woda gruntowa nie penetrowała 
w głąb ścian do wnętrza budynku. 
 

13. Określenie obszaru oddziaływania. 
Obiekty nowobudowane zlokalizowane są na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Rąbczynie. 
Wszystkie prace konstrukcyjne prowadzone będą na tym terenie i nie będą powodowały 
uciążliwości dla terenów sąsiadujących z oczyszczalnią. 
Obszar oddziaływania dla projektowanej „Budowy i przebudowy obiektów na terenie oczyszczalni 
ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej” 
ogranicza się do działki nr 233, jednostka ewidencyjna 301706_5 Raszków – gmina, obręb:  0018 
Rąbczyn, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie. 
Obszar oddziaływania został określony na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
administracyjnych - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U z 
2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)). 
 

14. Uwagi końcowe. 
• Do realizacji obiektów należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i 

certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
• Wszystkie prace należy wykonywać pod stałym nadzorem technicznym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych 
technologicznych i przepisów bhp. 

• Prace ziemne wykonywać pod stałym nadzorem Geologa. 
• W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopów innych warunków niż 

przyjęto w dokumentacji projektowej (i wg badań) należy niezwłocznie zawiadomić 
Projektanta w celu ewentualnego skorygowania obliczeń i przyjętych wymiarów 
fundamentów. 

• Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory. Rodzaj wibratorów i sposób 
wibrowania Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie. 

• Wszystkie spoiny pionowe w ścianach murowanych muszą być wykonane – nie dopuszcza 
się murowania tylko na spoiny poziome! 

• Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do opracowania projektów 
warsztatowych dla wszystkich konstrukcji stalowych na podstawie przygotowanej 
dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego. 

• Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu należy uzgadniać z 
głównym projektantem obiektu przed ich wprowadzeniem w formie pisemnej. W 
przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją a także 
w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od tej dokumentacji, projektant zgłosi 
żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze budowlane. 
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15. Informacja i wytyczne Planu BIOZ. 
UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kierownik Budowy przed rozpoczęciem prac na 
budowie zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego Planu BIOZ. 
 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA I PLANU BIOZ 

 
Podczas realizacji inwestycji będą wykonywane czynności mogące powodować zagrożenie życia i zdrowia oraz 
czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 
500 osobodni. Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporządzenia planu BIOZ. 
 

1. Strona tytułowa: 
 
Inwestor:     WODKAN  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.   
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp. 

Obiekt:  Oczyszczalnia Ścieków w Rąbczynie   
Adres budowy:    Teren należący do oczyszczalni wg wykazu działek.  
Nr ewidencyjny działek  63-440 Rąbczyn; jednostka ewidencyjna 301706_5 

Raszków – gmina, obręb 0018 Raszków, powiat 
ostrowski, województwo wielkopolskie. 

Główna Jednostka Projektowa:   
ECO TREATMENT   

     62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 29B/1 
Opracowanie Konstrukcyjne:   

P.W. „TOBUD” Tomasz Skórcz 
ul. Pestalozziego 6/47  

       85-095 Bydgoszcz 
 
2. Zespół projektowy – część konstrukcyjna: 
Projektant:    mgr inż. Tomasz Skórcz 
Sprawdzający:   mgr inż. Damian Wiluś 

 
3. Część opisowa: 
3.1. Zakres robót 
Projektowana inwestycja obejmuje: 

• Budowę obiektów specjalistycznych dla oczyszczalni ścieków takich jak budynek 
techniczny, wiata, fundament silosa i studnia; 

• Adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z ich dostosowaniem do nowych 
wymagań technologicznych; 

• Prace rozbiórkowe;  
• Przebudowę dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, instalacji i przyłączy (wg 

oddzielnych opracowań). 
 
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie w obrębie inwestycji mogą się znajdować sieci i uzbrojenia podziemne, 
 
3.3. Elementy mogące powodować zagrożenie 
Kolizje i konieczność przekładek z istniejącymi liniami energetycznymi, instalacjami 
wod.-kan. i inne (wg projektów branżowych). 

 
3.4. Przewidywane zagrożenia mogące powstać podczas realizacji 

• Prace na wysokościach prowadzone przy murowaniu ścian i montażu nowej 
konstrukcji (rdzenie, stropy, podciągi, stropy itp), 
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• Prace przy rozbiórkach,  
• Prace przy instalacji elektrycznej i zasilającej, 
• Prace w głębokich wykopach, które w razie potrzeby muszą być odwadniane. 

 
3.5. Sposób instruktażu pracowników 

• Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w 
zakresie przepisów, w tym BHP, P-POŻ., obowiązujących na budowie.  

• Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem 
uczestnika szkolenia. 

• Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie 
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość jego pracy na wysokości, 

• Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy z 
odpowiednimi uprawnieniami, 

• Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony 
osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy, 

• Teren robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
niepowołanych, 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany powinny mieć DTR, z którymi należy 
zapoznać obsługę, 

• Urządzenia elektryczne należy, przed włączeniem, poddać próbie technicznej. 
Muszą one posiadać system ochrony przed porażeniem, 

 
3.6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
Przy wykonywaniu robót powodujących zagrożenie należy: 

• Stosować odpowiedni sprzęt do wykonywania poszczególnych robót, 
• Stosować środki ochrony indywidualnej pracowników, 
• Odpowiednio zorganizować plac budowy, 
• Na placu budowy, wokół stanowiska P/POŻ i rozdzielni elektrycznej nie wolno 

składować żadnych materiałów i sprzętu, 
• Wszystkie prace budowlane, a szczególnie te niebezpieczne prowadzone na wysokości 

oraz przy pomocy ciężkiego sprzętu montażowego jeśli zajdzie taka potrzeba muszą 
być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami 

• Strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym 
nie wolno organizować stanowisk pracy, 

• Nie wolno zezwalać na przejścia przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń ochronnych, 
• Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
• W czasie burzy lub silnych wiatrów o prędkości przekraczającej 10 m/s przerwać 

należy wszelkie prace montażowe i prowadzone na wysokości, 
• Pomosty robocze używanych rusztowań należy systematycznie oczyszczać z 

nagromadzonych odłamków gruzu i innych zanieczyszczeń, 
• Wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest możliwe pod 

warunkiem stosowania pasów ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do 
stałych (pewnych) elementów konstrukcji, 

• Montaż stosowanych rusztowań systemowych wykonać ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do dziennika budowy i 
poddawane okresowej kontroli. Muszą one być uziemione i posiadać instalację 
odgromową. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji 
robót (jeśli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi służbami Inwestora, Przy 
wykonywaniu robót stosować przepisy zawarte w   Rozporządzeniu ministra 
infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (dz.u. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)  
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OBLICZENIA STATYCZNE  

Poz.0. Wykaz podstawowych obciążeń. 
Przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych przyjęto stosowanie norm PN. 
A/ Obciążenia stałe - wg charakterystyki danego materiału. 
B/ Obciążenia zmienne - typowe wg normy PN, inne technologiczne - wg wytycznych od 
technologa.  
C/ Obciążenia klimatyczne: 

• śnieg – strefa II (pogranicze I i II) + zmiany wg załącznika Az1; 
• wiatr - strefa I  +  zmiany wg załącznika Az1; 

 

Poz. 1. Budynek stacji  odwadniania osadu.  

Poz. 1.1. Płyta stropodachu. 
Projektowany jest stropodach płaski o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze świetlikiem w 
środku pola stropu (względy technologiczne do wyciągania urządzeń) z dwoma belkami dla 
wciagarek. Pokrycie dachu papą układaną podwójnie na warstwie wełny mineralnej gr. 27cm. 
Warstwę spadkową stanowi wypełnienie z keramzytu w spadku 3% (grubość 4-20cm).  
Układ warstw: 

  
Łączny ciężar warstw na stropodachu    2,40 kPa        1,25    3,00 kPa 
Obc. śniegiem (z częściową kumulacją)     1,20 kPa        1,50    1,80 kPa 
Obc. technologiczne       0,50 kPa        1,20 0,60 kPa 
Obc. dodatkowe od wciągarek (skupione)             40,0 kN           1,20     48,00 kN 
 

Model konstrukcyjny 
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Grupy obciążeń 

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie γf1 γf2 ψd 

c.w. ciężar własny stałe  1,1 1,0 1,0 

A pokrycie i tynk stałe  1,25 1,0 1,0 

B technologia zmienne 1 1,2  1,0 

C Belki wciagników 

środek 

zmienne 1 1,2  1,0 

D Belki wciągników 

podpora 

zmienne 1 1,2  1,0 

S Śnieg z częśc. 

kumulacją 

zmienne 1 1,5  1,0 

 Schematy obciążeń dla grup A i B    C, D i S 

                          
 
Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)  
Dolne „x”      Dolne „y” 
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Górne „x”      Górne „y” 

  
Zbrojenie dolne żeber:  Siły tnące (max) kN: 

  
PRZYJĘTO: 
Projektuje się płytę o grubości 14cm, podciągi o przekroju 50x80cm. Pod montaż świetlika 
niewielka ścianka żelbetowa 12x90cm. Beton C25/30 (B30), stal A-IIIN (Epstal), otulina do 
zbrojenia głównego 3cm (strop i podciąg), 2cm (ścianka pod świetlik), szczegóły zbrojenia w 
części graficznej opracowania. 

Poz. 1.2. Strop nad parterem. 
W strefie środkowej na stropie stać będą 2 prasy ślimakowe o ciężarze 50 kN każda oparta na 4 
nogach. Reakcja skupiona na strop wyniesie R = 50x1,2/4=15 kN.    
Na pozostałej części stropu przyjmuje się obc. zastępcze technologiczne 5  kPa 
Model płyty:                   
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Grupy obciążeń 

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie γf1 γf2 

c.w. ciężar własny stałe  1,1 1,0 

A posadzka i cw schodów stałe  1,25 1,0 

B technologia/śc. działowe zmienne 1 1,2  

C prasa ślimakowa zmienne 1 1,2  

D zm.1 zmienne 1 1,2  

E zm.2 zmienne 1 1,2  

Obciążenia grupy A i B         grupa C                             grupy D i E 

   
Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)  
Dolne „x”      Dolne „y” 
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Górne „x”      Górne „y” 

  
 
Przyjęto: 
Projektuje się płytę o grubości 25cm, beton C25/30 (B30), stal A-IIIN, otulina do zbrojenia 
głównego 3cm, szczegóły zbrojenia w części graficznej opracowania. 
 

Poz. 1.3. Wieńce. 
PRZYJĘTO: 
Na wszystkich ścianach nośnych w poziomie stropodachu i stropu nad parterem projektuje się 
wieńce żelbetowe o przekroju 25x25cm. Zbrojenie podłużne wieńca, ciągłe z 4#12, strzemiona #8 
co 20cm, beton C25/30 (B30), stal A-IIIN (Epstal), otulina 3cm. 
 

Poz. 1.4. Nadproża w ścianach. 
Nadproże na piętrze L=3,00m (w świetle) - obc. ze stropu i od ściany q=18 kN/m 
Pozostałe otwory w budynku o rozpiętości mniejszej niż 2,8m. 
 
PRZYJĘTO: 
Nadproża okienne i drzwiowe o rozpiętości do 2,80m projektuje się jako typowe nadproża 
prefabrykowane L19-N/L=…. (L- oznacza całkowitą długość nadproża) w ilości po 2 sztuki na 
jeden otwór. Minimalne oparcie nadproża na ścianie nie może być mniejsze niż 9 cm, wartość 
zalecana oparcia to 14cm.  Nadproże musi być ułożone półką w dół. Nadproża po ułożeniu na 
ścianie należy podstemplować i zabetonować betonem min. C16/20 (B20). Stemplowanie można 
usunąć po zabetonowaniu wieńca i osiągnięciu przez beton stropu i wieńca min. 80% 
wytrzymałości projektowanej i nie wcześniej niż po 7 dniach w normalnych warunkach 
dojrzewania betonu. 
Nadproże okienne na piętrze o rozpiętości w świetle 3,00m projektuje się jak wieniec o przekroju 
25/25cm zbrojony 4#12 i strzemiona #8 co 20cm , beton C20/25(B25), stal A-IIIN, otulina 3 cm.  
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Poz. 1.5. Ściany murowane piętra i parteru. 
Zestawienie reakcji średnich w [kN/mb]: 

ściana w 
osi

obc. z 
dachu

cw ściany 
attyki

cw ściany 
piętro

Suma 
obc. 

piętro

obc. ze 
stropu

cw ściany 
parter

RAZEM 
[kN/m]

A 19 6 29 54 32 29 115
B 0 0 0 0 150 29 179
C 19 6 29 54 54 29 137
1 18 0 29 47 53 29 129
3 18 0 29 47 53 29 129

2/A-B 0 0 0 0 105 29 134

Rąbczyn - bud. techniczny - reakcje dla ścian 

 
W obrębie ścian zewnętrznych występować będą kumulacje obciążeń przy oparciu podciągów 
stropodachu i w tych miejscach wprowadzone będą rdzenie żelbetowe. 
Ściany będą o wysokości do około 5,00m i będą smukłe przy grubości 25cm. 
Konieczne też będzie wprowadzenie rdzeni usztywniających. 
 
PRZYJĘTO: 
     Projektuje się ściany dla budynku technicznego z pustaków ceramicznych UNI-MAX 220 o 
wytrzymałości 15 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Klasa 
wykonania elementów murowych – pierwsza. 
     Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B15 murowanych na zaprawie cementowej 
marki 8 MPa. 

W ścianach osi A i C w miejscu oparcia podciągów stropodachu rdzenie 2-kondygnacyjne 
o przekroju 50x25cm z betonu C20/25, zbrojone podłużnie 6#12 (A-IIIN), poprzeczne #8 co 20cm 
(A-IIIN) zagęszczone dwukrotnie w rejonie zakładów zbrojenia.  

Pozostałe ściany budynku należy dodatkowo wzmocnić układem rdzeni żelbetowych o 
przekroju 25/25cm z betonu C20/25, zbrojone podłużnie 4#12 (A-IIIN), poprzeczne # 8 co 20cm 
(A-IIIN) zagęszczone dwukrotnie w rejonie zakładów zbrojenia. Rozstaw rdzeni pokazano w 
części graficznej opracowania. 
 
UWAGA: 
Wszystkie spoiny pionowe ścian muszą być wykonane – nie dopuszcza się murowania tylko na 
spoiny poziome! W rejonie występowania rdzeni ścianą murować ze strzępiami i po jej 
wymurowaniu zabetonować rdzenie. 

Poz. 1.6. Posadzka parteru. 
Na parterze ustawione będą urządzenia technologiczne, na podwyższonym cokole 10cm względem 
posadzki. 
Przyjęto: 
Projektuje się posadzkę żelbetową o gr. 15cm z C25/30 (B30) zbrojoną konstrukcyjnie zbrojeniem 
stalowym rozproszonym w ilości 20 kg/m3 i włóknami polipropylenowymi 0,7 kg/m3. 
Pod cokoły urządzeń wykonać podwyższenia ze zbrojeniem prętami #8 co 20/20 cm w kształcie 
zbliżonym do omegi. 
Układ warstw posadzkowych (od góry) 
- zatarcie posadzki lub posadzka z żywic (wg architektury); 
- posadzka gr. 15cm z cokołami wystającymi 10cm wyżej; 
- warstwa poslizogowa – folia PE gr. >0,2mm; 
- ocieplenie – styropian (wg architektury); 
- izolacja 2 x papa; 
- chudy beton C8/10 (B10) gr. 10cm; 
- podsypka piaskowa zagęszoczona do IS>0,98 gr. 30cm; 
- naruszone podłoże lub grunty nienośne wymienić na chudy beton.  



 - 28 - 

Poz. 1.7. Płyty biegów schodowych. 
Największy bieg ma długość (w rzucie) 3,75m 
Schemat: 

  
PRZYJĘTO: 
Projektuje się bieg dłuższy schodów z płytą spocznikową o gr. 14cm, płyta biegu krótszego gr. 
14cm z C20/25 (B25), otuliny 3cm, zbrojenie A-IIIN główne dołem #10 co 10cm, rozdzielcze #8 
co 25cm.  

Poz. 1.8. Ławy fundamentowe. 
Reakcje u podstawy ścian wahają się od 115 do 179 kN/m 
Z tego względu projektuje się dwie szerokości ław: 

• ściana w osi B – V=179 kN/mb - ława o szer. 100cm (naprężenia średnie 180 kPa)  
• ściany pozostałe V<=137 kN/mb - ława szerokości 80cm (naprężenia średnie 172 kPa)   

Poziom ław fundamentowych musi być dopasowany do spodu fundamentów muru oporowego i 
stóp fundamentowych istniejącego składowiska = 133,80mnpm. 

PRZYJĘTO: 

Projektuje się ławy dla budynku technicznego w osi B o przekroju 30x100cm, pozostałe 30x80cm. 
Posadowienie na rzędnej -1,50 = 133,77mnpm. Ławy wykonać z betonu C20/25 (B25), W8, F150, 
zbrojenie stalą A-IIIN (Epstal), otuliny 5cm, zbrojenie główne #10-20 + konstrukcyjne podłużne w 
formie belki z 4#12 + strzemiona #8 co 20cm. 

Poz. 1.9. Elementy stalowe w budynku. 
W budynku wykonać trzeba balustrady schodów i przy oknie na piętrze oraz zamontować drabinę 
na dach. 

PRZYJĘTO: 
Projektuje się elementy wyposażenia wewnątrz ze stali 1.4301 (OH18N9, AISI 304).   
BALUSTRADY: 
Słupki i poręcze balustrady – rura R 42,4x3mm. 
PRZEKRYCIE W STROPIE:  
Rama z kątownika L50x50x4 oparta na krawędzi płyty żelbetowej, przekrycie - blacha ryflowana 
gr. 5mm, wykonać szczelne zamknięcie – montaż obwodowo uszczelek gumowych wokół 
przewodów!  
DRABINA NA DACH: 
Projektuje się drabinę aluminiową jako gotowe elementy z katalogu dostawców KRAUSE,  
CRYNOLINE (lub innej firmy).  
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Poz. 1.10. Belki jezdne wciągników 
Belki jezdne wciągników dla udźwigu 4000kg (40kN) 
 

PRZYJĘTO: 
Projektuje się belki jezdne wciągników z IPE 220 ze stali St3S. Maksymalna reakcja obliczeniowa 
w miejscu podwieszenia wciągarki do belki wyniesie 50,00 kN. Mocowanie belek do podciągu 
stropodachu co 50cm (HIT-RE 500 V3 + HIT-V-R M16, głębokość zakotwienia 180mm): 

 

 

 
 
 

Poz. 2. Fundament pod silos wapna. 
Wstępne dane silosa: 
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Masa silosu : obciążenia od materiału wypełniającego 510kN, ciężar własny silosa 40kN. 
Średnica 2,4m, wysokość około 10,00m. 
 
Dla cylindrycznych konstrukcji parcie i ssanie wiatru jest zmienne w zależności od kąta 
odchylenia ściany cylindra względem osi kierunku wiatru.  
Po wyznaczeniu wielkości parć i ssania wiatru dla 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 stopni można 
przyjąć uśrednione obciążenie wypadkowe równe W =  0,40 + 0,23 = 0,63 kPa (*1,50 = 0,95)   
Moment zginający na fundament wyniesie M=0,95*2,3*9,0*4,5=88,50 kNm 
Reakcja na pojedynczą „nogę” silosa R w = 88,5 / (2*1,70) = +/- 26,0 kN w zależności od 
kierunku wiatru. 
 
PRZYJĘTO: 
Projektuje się płytę fundamentową o wymiarach 3,0x3,0x0,4m z C25/30 (B30), W6, F100 
zbrojoną konstrukcyjnie stalą A-IIIN na otulinie 5cm. Zbrojenie dolne i górne w obu kierunkach 
#12 co 20 cm. 
Pod płytą podkład betonowy C8/10 (B10) gr. 10cm i podsypkę piaskową gr. 50 cm zagęszczona 
do Is = 0,99. 
Wierzch płyty fundamentowej na rzędnej 135,27mnpm (tj. 10cm powyżej terenu). 
 
 

Poz. 3. Wiata magazynowa odpadów. 
Wiata będzie o konstrukcji stalowej złożonej ze sztywnych ram opartych przegubowo na 
zwieńczeniu murów oporowych. Płatwie kratownicowe wolnopodparte, pokrycie z blachy 
trapezowej. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana (szczegóły w opisie). Posadzka wiaty 
pełnić będzie rolę płyty fundamentowej (żelbetowa na gruncie). Mury oporowe połączone z płytą 
fundamentową, mur będzie miał jedna dylatację pionową. 
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Poz. 3.1. Blacha pokrycia 
Obciążenia: 
- śnieg  0,72 1,50 1,08 
- technologia 0,20 1,20 0,24 
- wiatr  0,81 1,50 1,22  
  1,73  2,54 kPa 
Układ 3-przęsłowy o rozpiętości 2,70m. 
 
PRZYJĘTO: 
Projektuje się blachę trapezową układaną 3-przesłowo z katalogu PRUSZYŃSKI  
typ T60 gr. 0,60mm ze stali S320 układaną jako NEGATYW. Dobór blachy uwzględnia jej 
tarczową pracę, bo konstrukcję dachu projektuje się bez stężeń połaciowych. 

    

Poz. 3.2. Płatwie kratowe co 2,70m 

NAZWA: Płatew_wiaty 
WĘZŁY:    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26

0,090
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
0,090

H=12,180

0,600

V=0,600

 
PRĘTY:    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

47

0,090
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
0,090

H=12,180

0,600

V=0,600

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

47

0,090
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
0,090

H=12,180

0,600

V=0,600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

1

1
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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     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  2   00    2   3     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  3   00    3   4     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  4   00    4   5     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  5   00    5   6     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  6   00    6   7     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  7   00    7   8     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  8   00    8   9     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
  9   00    9  10     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
 10   00   10  11     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
 11   00   11  12     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
 12   00   12  13     1,000    0,000   1,000  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
 13   00   14  15     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 14   00   15  16     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 15   00   16  17     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 16   00   17  18     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 17   00   18  19     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 18   00   19  20     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 19   00   20  21     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 20   00   21  22     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 21   00   22  23     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 22   00   23  24     1,000    0,000   1,000  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 23   11   14   2     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 24   11   15   3     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 25   11   16   4     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 26   11   17   5     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 27   11   18   6     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 28   11   19   7     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 29   11   20   8     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 30   11   21   9     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 31   11   22  10     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 32   11   23  11     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 33   11   24  12     0,000    0,600   0,600  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 34   10    1  14     1,000   -0,600   1,166  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 35   11    2  15     1,000   -0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 36   11    3  16     1,000   -0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 37   11    4  17     1,000   -0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 38   11    5  18     1,000   -0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 39   11    6  19     1,000   -0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 40   11   19   8     1,000    0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 41   11   20   9     1,000    0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 42   11   21  10     1,000    0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 43   11   22  11     1,000    0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 44   11   23  12     1,000    0,600   1,166  1,000   3 H 40*40*3.0 G 
 45   01   24  13     1,000    0,600   1,166  1,000   2 H 60*60*4.0 G 
 46   00    1  25    -0,090    0,000   0,090  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
 47   00   13  26     0,090    0,000   0,090  1,000   1 H 80*80*4.0 G 
------------------------------------------------------------------ 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  4 18G2 (A)          205      295,000     1,20E-05 
------------------------------------------------------------------ 
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OBCIĄŻENIA:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

47

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

0,35 0,350,29 0,29

2,09 2,092,35 2,35

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  "blacha"                      Stałe      γf= 1,10 
 1-12  Liniowe       0,0        0,35      0,35     0,00    1,00 
          blacha - pokrycie wiat p=0,12*2,900 
Grupa:  S  "śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
 1-12  Liniowe       0,0        2,09      2,09     0,00    1,00 
          Śnieg wiata (II strefa p=0,72*2,900 
Grupa:  T  "technologia"                 Zmienne    γf= 1,20 
 1-12  Liniowe       0,0        0,29      0,29     0,00    1,00 
          wiata - instalacje 10kg/m p=0,10*2,900 
Grupa:  W  "wiatr - parcie"              Zmienne    γf= 1,50 
 1-12  Liniowe       0,0        2,35      2,35     0,00    1,00 
          Wiata - parcie dachu (strefa I p=0,81*2,900 
------------------------------------------------------------------ 
================================================================== 
                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rzędu 
================================================================== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -"blacha"                        Stałe                 1,10 
S -"śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
T -"technologia"                   Zmienne    1   1,00   1,20 
W -"wiatr - parcie"                Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ASTW 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój: Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie: 
------------------------------------------------------------------ 
     1      1   Nośność przy ściskaniu ze zgin     72,6%   
            2   Nośność przy ściskaniu ze zgin     58,1%   
            3   Nośność przy ściskaniu ze zgin     64,2%   
            4   Nośność przy ściskaniu ze zgin     72,8%   
            5   Nośność przy ściskaniu ze zgin     79,9%   
            6   Nośność przy ściskaniu ze zgin     81,2%   
            7   Nośność przy ściskaniu ze zgin     81,2%   
            8   Nośność przy ściskaniu ze zgin     79,9%   
            9   Nośność przy ściskaniu ze zgin     72,8%   
           10   Nośność przy ściskaniu ze zgin     64,2%   
           11   Nośność przy ściskaniu ze zgin     58,1%   
           12   Nośność przy ściskaniu ze zgin     72,6%   
           46   Naprężenia zredukowane (1)         63,3%   
           47   Naprężenia zredukowane (1)         63,3%   
     2     13   Naprężenia zredukowane (1)         36,7%   
           14   Naprężenia zredukowane (1)         57,6%   
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           15   Naprężenia zredukowane (1)         75,9%   
           16   Naprężenia zredukowane (1)         88,9%   
           17   Naprężenia zredukowane (1)         96,1%   
           18   Naprężenia zredukowane (1)         96,1%   
           19   Naprężenia zredukowane (1)         88,9%   
           20   Naprężenia zredukowane (1)         75,9%   
           21   Naprężenia zredukowane (1)         57,6%   
           22   Naprężenia zredukowane (1)         36,7%   
           34   Naprężenia zredukowane (1)         36,6%   
           45   Naprężenia zredukowane (1)         36,6%   
     3     23   Nośność na ściskanie (39)          38,8%   
           24   Nośność na ściskanie (39)          26,4%   
           25   Nośność na ściskanie (39)          22,0%   
           26   Nośność na ściskanie (39)          15,3%   
           27   Nośność na ściskanie (39)           9,3%   
           28   Nośność na ściskanie (39)           6,5%   
           29   Nośność na ściskanie (39)           9,3%   
           30   Nośność na ściskanie (39)          15,3%   
           31   Nośność na ściskanie (39)          22,0%   
           32   Nośność na ściskanie (39)          26,4%   
           33   Nośność na ściskanie (39)          38,8%   
           35   Nośność (Stateczność) przy zgi     48,8%   
           36   Naprężenia zredukowane (1)         41,1%   
           37   Naprężenia zredukowane (1)         28,8%   
           38   Naprężenia zredukowane (1)         17,5%   
           39   Naprężenia zredukowane (1)          6,6%   
           40   Naprężenia zredukowane (1)          6,6%   
           41   Nośność (Stateczność) przy zgi     17,5%   
           42   Naprężenia zredukowane (1)         28,8%   
           43   Naprężenia zredukowane (1)         41,1%   
           44   Naprężenia zredukowane (1)         48,8%   
------------------------------------------------------------------ 

PRZYJĘTO:  
Projektuje się płatwie kratowe o L=12,18m, wysokość osiowa h=60cm, profile ze stali S355 
(18G2): 
- pas górny - RK 80x80x4 zg. 
- pas dolny i krzyżulec przypodporowy - RK 60x60x4 zg. 
- krzyżulce i słupki - RK 40x40x3 zg. 
 

Poz. 3.3. Rama wiaty co 12,20m 

NAZWA: Rama_wiata 
WĘZŁY:    

1

2

3

4

8,000
H=8,000

3,250

0,419

V=3,669
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PRĘTY I PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1

2

3

8,000
H=8,000

3,250

0,419

V=3,669

1

2

1

 
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   10    1   2     0,000    3,250   3,250  1,000   1 I 180 HEA 
  2   00    2   3     8,000    0,419   8,011  1,000   2 I 330 PE 
  3   10    4   3     0,000    3,669   3,669  1,000   1 I 180 HEA 
------------------------------------------------------------------ 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  4 18G2 (A)          205      295,000     1,20E-05 
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIA:   

1

2

3

0,13

0,13

0,13

0,130,92

25,76

13,12

14,58

6,36
6,36

3,60

3,60

22,90
22,90

12,96

12,96 3,18
3,18

1,80

1,80

25,76

13,12
14,58

0,13

0,13

0,13

0,13 0,92

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  "płatwie i blacha"            Stałe      γf= 1,10 
  2    Skupione      0,0        6,36               2,66         
          dach wiaty (płatwie i blach P=0,20*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0        6,36               5,32         
          dach wiaty (płatwie i blach P=0,20*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0        3,60               8,00         
          dach wiaty (płatwie i blach P=0,20*1,500*12,000 
  2    Skupione      0,0        3,60               0,00         
          dach wiaty (płatwie i blach P=0,20*1,500*12,000 
Grupa:  L  "wiatr słupy z lewej"         Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      90,0        0,13      0,13     0,00    3,25 
          Wiata na słupy (strefa I)  
  1    Skupione     90,0        0,92               3,25         
          Wiata boczny na kratownice (strefa I)  
  3    Liniowe      90,0        0,13      0,13     0,00    3,67 
          Wiata na słupy (strefa I)  
Grupa:  P  "wiatr słupy z prawej"        Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe     -90,0        0,13      0,13     0,00    3,25 
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          Wiata na słupy (strefa I)  
  3    Liniowe     -90,0        0,13      0,13     0,00    3,67 
          Wiata na słupy (strefa I)  
  3    Skupione    -90,0        0,92               3,67         
          Wiata boczny na kratownice (strefa I)  
Grupa:  S  "śnieg (II strefa)"           Zmienne    γf= 1,50 
  2    Skupione      0,0       22,90               2,66         
          Śnieg wiata (II strefa P=0,72*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0       22,90               5,32         
          Śnieg wiata (II strefa P=0,72*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0       12,96               8,00         
          Śnieg wiata (II strefa P=0,72*1,500*12,000 
  2    Skupione      0,0       12,96               0,00         
          Śnieg wiata (II strefa P=0,72*1,500*12,000 
Grupa:  T  "instalacje"                  Zmienne    γf= 1,20 
  2    Skupione      0,0        3,18               2,66         
          wiata - instalacje 10kg/m P=0,10*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0        3,18               5,32         
          wiata - instalacje 10kg/m P=0,10*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0        1,80               8,00         
          wiata - instalacje 10kg/m P=0,10*1,500*12,000 
  2    Skupione      0,0        1,80               0,00         
          wiata - instalacje 10kg/m P=0,10*1,500*12,000 
Grupa:  W  "wiatr dach z lewej"          Zmienne    γf= 1,50 
  2    Skupione      0,0       25,76               2,66         
          Wiata - parcie dachu (strefa I P=0,81*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0       13,12               5,32         
          Wiata - parcie dachu (strefa I P=0,81*1,350*12,000 
  2    Skupione      0,0       14,58               0,00         
          Wiata - parcie dachu (strefa I P=0,81*1,500*12,000 
Grupa:  X  "wiatr dach z prawej"         Zmienne    γf= 1,00 
  2    Skupione      0,0       25,76               5,32         
          Wiata - parcie dachu (strefa I P=0,81*2,650*12,000 
  2    Skupione      0,0       13,12               2,66         
          Wiata - parcie dachu (strefa I P=0,81*1,350*12,000 
  2    Skupione      0,0       14,58               8,01         
          Wiata - parcie dachu (strefa I P=0,81*1,500*12,000 
------------------------------------------------------------------ 
================================================================== 
                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
================================================================== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -"płatwie i blacha"              Stałe                 1,10 
L -"wiatr słupy z lewej"           Zmienne    1   1,00   1,50 
P -"wiatr słupy z prawej"          Zmienne    1   1,00   1,50 
S -"śnieg (II strefa)"             Zmienne    1   1,00   1,50 
T -"instalacje"                    Zmienne    1   1,00   1,20 
W -"wiatr dach z lewej"            Zmienne    1   1,00   1,50 
X -"wiatr dach z prawej"           Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
L -"wiatr słupy z lewej"        EWENTUALNIE, Nie występuje z: X 
P -"wiatr słupy z prawej"       EWENTUALNIE, Nie występuje z: W 
W -"wiatr dach z lewej"         EWENTUALNIE, Nie występuje z: P 
X -"wiatr dach z prawej"        EWENTUALNIE, Nie występuje z: L                                
------------------------------------------------------------------ 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 



 - 37 - 

 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: L/P+S+T+W/X 
------------------------------------------------------------------ 
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       0,00*   -16,49   -128,65   ASTW 
      3,250     -53,61*   -16,49   -127,38   ASTW 
      0,000       0,00    -16,49*  -128,65   ASTW 
      3,250     -53,61    -16,49*  -127,38   ASTW 
      3,250      -2,26     -1,01    -12,30*  AL 
      0,000       0,00    -16,49   -128,65*  ASTW 
 
  2   2,660     156,04*    76,66    -21,05   ALSTW 
      8,011     -63,72*  -100,18    -11,79   ALSTW 
      8,011     -63,72   -100,18*   -11,79   ALSTW 
      8,011      -6,88    -13,17     -1,19*  A 
      0,000     -49,77     78,10    -21,12*  ALSTW 
 
  3   3,669      63,72*    17,01    -99,43   ALSTW 
      0,000       0,00*    14,42   -110,15   ASTX 
      0,000       0,00     17,73*  -100,86   ALSTW 
      3,669       3,67      1,36    -12,16*  AP 
      0,000       0,00     14,42   -110,15*  ASTX 
------------------------------------------------------------------ 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1     16,49*   128,65    129,70            ASTW 
         0,38*    13,57     13,58            AL 
        16,49    128,65*   129,70            ASTW 
         0,38     13,57*    13,58            AL 
        16,49    128,65    129,70*           ASTW 
 
  4     -0,64*    13,60     13,61            AP 
       -17,73*   100,86    102,41            ALSTW 
       -14,42    110,15*   111,09            ASTX 
        -0,64     13,60*    13,61            AP 
       -14,42    110,15    111,09*           ASTX 
------------------------------------------------------------------ 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój: Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 
------------------------------------------------------------------ 
     1      1  Śc.zg.(58)      86,8%   ASTW 
            3  Śc.zg.(58)      97,0%   ALSTW 
     2      2  SGU             84,5%   ALSTW 
------------------------------------------------------------------ 

PRZYJĘTO: 
Projektuje się ramy nośne dla wiaty w rozstawie 12,2m ze stali S355 (18G2) o przekrojach: 
- słupy - HEA 180; 
- rygiel - IPE 330. 
Konstrukcję wykonać jako ocynkowaną i malowaną. 
Ramy należy stężyć ze sobą cięgnami z M20 (S235) ustawionymi pod katem 450 i zamocowane  
do płatwi (naroże pasa dolnego) i półki słupa ramy.  
Styki w narożach ram - połączenie kategorii D na śruby 8 x M20 klasy 5.8. 
Podstawy słupów - połączenie na kotwy wklejanie HILTI HAS M12 kl. 5.8 + żywica RE500. 
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Poz. 3.4. Mury oporowe wiaty 

Na ściany oddziaływać będzie parcie od gromadzonego osadu i jako obc. wyjątkowe uderzenie 
pojazdem (ładowarka, traktor-spychacz itp. - przyjęto siłę poziomą H=20 kN). 
Wys. obliczeniowa ściany h=1,65m. 
 
NAZWA: PB_9_4_Ściana_wiaty 
WĘZŁY:  PRĘTY:  PRZEKROJE PRĘTÓW:    OBCIĄŻENIA:         

1

2

1,650

V=1,650           

1 1,650

V=1,650            

1 1,650

V=1,650

1

              

1

15,00

20,00

 
 
PRĘTY UKŁADU: 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   2     0,000    1,650   1,650  1,000   1 B 20,0x100,0 
------------------------------------------------------------------ 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  "parcie"                      Zmienne    γf= 1,20 
  1    Liniowe      90,0       15,00      0,00     0,00    1,65 
 
Grupa:  B  "uderzenie"                   Wyjątkowe  γf= 1,00 
  1    Skupione     90,0       20,00               1,65         
------------------------------------------------------------------ 
================================================================== 
                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rzędu 
================================================================== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -"parcie"                        Zmienne    1   1,00   1,20 
B -"uderzenie"                     Wyjątkowe             1,00 
------------------------------------------------------------------ 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
  1      0,00     0,000         -39,53        31,88        -8,71 
         1,00     1,650          -0,00        20,00         0,00 
------------------------------------------------------------------ 

PRZYJĘTO: 
Projektuje się ściany wiaty technologicznej gr. 20cm z betonu C30/37 (B37) W6, F150, zbrojenie 
stal A-IIIN, otulina 3,5cm. Zbrojenie pionowe ściany od strony wewnętrznej #12 co 15cm, od 
zewnętrznej #8 co 15cm, rozdzielcze #8 co 20cm. W ścianie wykonać jedną dylatację.  
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Poz. 3.5. Płyta fundamentowa (posadzka) wiaty   
Płyta o stałej grubości ułożona w spadku ~2% (w kierunku do odwodnienia). Na płycie poruszać 
się będą pojazdy - obc. zastępcze 25 kPa (co odpowiada ciężarowi gromadzonego osadu). 
Płyta może dodatkowo być ogrzewana przez gromadzony osad - przyjmuje się różnicę temperatur 
∆t = +20 C0 (góra/dół).  
Model obliczeniowy i lokalizacja dylatacji w ścianie: 

  
 
Dane płyt 
Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał 

1 250mm 100,86m2 0,00m B37 

2 250mm 100,86m2 0,00m B37 

Grupy obciążeń 

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie γf1 γf2 ψd 

c.w. ciężar własny stałe  1,1 1,0 1,0 

A Zm.1 zmienne 1 1,2  1,0 

B Zm. 2 zmienne 1 1,2  1,0 

C Od ram zmienne 1 1,5  1,0 

D temp.20C zmienne 1 1,1  1,0 

E Zm. 3 zmienne 1 1,2  1,0 

F Zm. 4 zmienne 1 1,2  1,0 

G Zm. 5 zmienne 1 1,2  1,0 

Grupy C i D 
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Grupy A, B, E, F i G 

 

Zbrojenie zadane w płytach 

Zbrojenie dolne 

Symbol Stal Pręty na kier.1 Pręty na kier.2 Otulina 

1 A-IIIN #12/250 #12/250 50mm 

Zbrojenie górne 

Symbol Stal Pręty na kier.1 Pręty na kier.2 Otulina 

2 A-IIIN #12/125 #12/150 50mm 

Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w płytach 

Zbrojenie dolne 

 

Zbrojenie górne 
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PRZYJĘTO: 
Projektuje się płytę fundamentowa (posadzkę) dla wiaty technologicznej gr. 25cm z betonu 
C30/37 (B37) W6, F150, zbrojenie stal A-IIIN, otulina 5cm (dół i góra), 3,5cm (boczna). 
Zbrojenie wymagane - jak pokazano na szkicach (powyżej). Zbr. dolne łączyć w środku przęseł, 
górne w obrębie ścianek. 
Płytę posadowić na podbudowie betonowej z C8/10 (B10) gr. 10cm i podsypce piaskowej 
zagęszczonej do IS >0,98 o miąższości minimum 50cm.  
   

Poz. 4. Przepompownia odcieków.   
Przyjęto: 
Projektuje się przepompownię wód ociekowych jako studnię prefabrykowaną o średnicy 
wewnętrznej 2000 mm z żelbetową prefabrykowaną płytą przekrycia. Zamówienie 
poszczególnych elementów leży w gestii Wykonawcy (Producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. 
Równa 2 Gdańsk, www.ecol-unicon.com.pl). Na stronie internetowej znajduje się odpowiedni 
formularz zamówienia.Na podstawie rysunku technologicznego producent przygotowuje 
odpowiednio prefabrykaty z otworami przygotowanymi do wstawienia rur na łańcuchy 
uszczelniające INTEGRA. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że  w czasie montażu poszczególnych 
prefabrykatów należy uszczelnić styki - szczegółowe wymagania wg kart katalogowych 
producenta. W płycie przekrycia należy osadzić właz szczelny typu lekkiego z kratą 
zabezpieczającą wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9). Właz należy osadzić w 
prefabrykacie i dostarczyć na budowę jako gotowy element. Studnię należy posadowić na 
warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Prefabrykaty w części podziemnej izolować od 
zewnątrz smarując go 2-krotnie systemem izolacji bitumicznej rozpuszczalnikowej – np. IZOHAN 
IZOBUD BR + izolacyjna masa szpachlowa IZOHAN. 
 

Poz. 5. Przepompownia osadu uwodnionego. 
Są to prace adaptacyjne technologiczne w budynku istniejącym.  
Przyjęto: 
Projektuje się kanał dla rurociągu osadu żelbetowy z pełnym przekryciem z krat pomostowych i 
blachy aluminiowej ryflowanej. Kanał o gr. ścianek i płyty 10cm z C25/30 (B30), W6, F100, 
zbrojenie konstrukcyjne z prętów #8 (stal A-IIIN Epstal). Kątowniki ze stali kwasoodpornej, 
kratka pomostowa ocynko0wana, blacha ryflowana alumionowa. 
Projektuje się cokół pod pompy z C25/30 (B30), W6, F100, stal A-IIIN Epstal, zbrojenie 
konstrukcyjne z siatki #8 co 15/15cm z zakotwieniem do istniejącej posadzki. 
W istniejącej komorze osadu przefermentowanego należy wykonać reprofilację dna w formie 
wylewki betonowej z C25/30 (B30), W6, F100. 
Szczegóły na rysunkach.       
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