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1. Podstawa opracowania
− oferta z dnia 10.12.2019 dla Zbigniew Wrona Produkcja – Handel – Usługi,
− dokumentacja przekazana mailowo dnia 11.12.2019
2. Podstawa merytoryczna:
− PN-EN 1990 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
− PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania
ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
− PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków
− PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
3. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Opracowanie stanowi opinię konstrukcyjną w zakresie analizy statyczno – wytrzymałościowa
konstrukcji prefabrykowanej piwnicy grobowej. Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie
pod względem konstrukcyjno-wytrzymałościowym stateczności elementów prefabrykowanej
piwnicy grobowej o wysokości 2,6 m, pod wpływem obciążenia gruntem (piasek drobny) oraz
naziomu o wartości 0,5 kN/m2.
4. Ogólna charakterystyka
Zakresem opracowania są żelbetowe prefabrykowane elementy piwnicy grobowej. Elementy
wykonane są z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami żebrowanymi φ6, stal B500A, zgodnie z
informacją producenta. Elementy układane są w formie prostopadłościanu (Rys. 1). Element
belkowy długi wymiary 240 x 20 x 7 cm, zbrojony 3 6 co 5 cm. Element belkowy krótki; wymiary
100 x 20 x 7 cm, zbrojony 3φ6 co 5 cm. Element belkowy długi, stropowy; wymiary
240 x 20 x 10 cm zbrojony 4φ6 co 5 cm. Płyta stropowa, wymiary 85 x 28 cm, zbrojona 4φ6 co
5cm w kierunku podłużnym oraz 3φ6 co 5 cm w kierunku poprzecznym.

Rys. 1. Przykładowy widok złożonych elementów w formie piwnicy grobowej.
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5. Obliczenia
Elementy obliczone zostały za pomocą metody elementów skończonych (MES) o rozmiarze
siatki 5 x 5 cm metodą Coonsa. Model wykonano jako płyta swobodnie podparta (zgodnie ze
schematem złożenia), jednokierunkowo zbrojona prętami φ6. Założono 13 elementów w celu
wykonania pełnej wysokości (2,6 m) piwnicy grobowej. Model obciążono za pomocą parcia
gruntu w postaci piasku średniego (Ps) i obciążenia naziomu równomiernie o wartości 0,5
kN/m2.
ŚCIANA DŁUGA

Rys. 2. Widok długich elementów piwnicy grobowej wraz z przyłożonym obciążeniem.

Rys. 3. Wynik zbrojenia głównego długich elementów piwnicy grobowej.
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Rys. 4. Wynik ugięcia długich elementów piwnicy grobowej.
ŚCIANA KRÓTKA

Rys. 5. Widok krótkich elementów piwnicy grobowej wraz z przyłożonym obciążeniem.
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Rys. 6. Wynik zbrojenia głównego krótkich elementów piwnicy grobowej.

Rys. 7. Wynik ugięcia krótkich elementów piwnicy grobowej.
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PŁYTA STROPOWA

Rys. 8. Widok płyty stropowej o wymiarach 28 x 85 cm wraz z przyłożonym obciążeniem.

Rys. 9. Wynik zbrojenia głównego płyty stropowej.

Rys. 10. Wynik ugięcia płyty stropowej.
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6. Wyniki
W wyniku przeprowadzonych obliczeń elementów piwnicy grobowej zbrojonej prętami φ6:
Element długi/element długi stropowy:
0,85

,

0,404

Są wykonane poprawnie w zakresie przeniesienia obciążenia gruntem i naziomu.
Element krótki:
0,85

,

0,404

Są wykonane poprawnie w zakresie przeniesienia obciążenia gruntem i naziomu.
Element płyty stropowej:
0,13

,

0,115

Są wykonane poprawnie w zakresie przeniesienia obciążenia gruntem i naziomu.

W wyniku analizy statyczno-wytrzymałościowej stwierdzono, iż w przypadku
posadowienia elementów do głębokości 2,6 m w podłożu piaszczystym wilgotnym
(Ps), przy obciążeniu naziomu równym 500 kg (0,5 kN/m2) spełnione zostaną stany
graniczne: nośności i użytkowalności.
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7. Oś wiodczenie projektontow
Oś wiodczenie projektoniów
Zgodnie z qń. 20 ust. 4 ustowy z dnio 7 lipco l99 4 r. Prowo Budowlone (tekst jednolity Dz. U. z
201ó r., oiz. 2019 z poź . zm.) niniejszym oś wiodczom, ż e pzedł ozony projekt zostoł wykonony
zg od nie z obowiqzujqcymi pzepiso mi or oz zosodo mi wiedzy tec h nicznej.
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