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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

1. Oświadczenie projektanta  

Oświadczam, że niniejszy „Projekt techniczny fundamentów pod zbiornik tlenu VT6 
i parownicy SH70HF w Skwierzynie, ul. Szpitalna 5”, został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT: 

 
mgr inż. 
Bogusław KAŹMIERSKI 

105/Sz/87 
Specjalność:  konstrukcyjno – 

budowlana  
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2. Kopia uprawnień 

 

Z a  z g o d n o ś ć  z  o r y g i n a ł e m :   
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3. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby samorządu 

zawodowego 

 



 

8 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Formalna 

a) Dz.U.2020.1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 
poz. 1333, z późn. zm.) 

b) Dz.U.2020.1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1609 z późn. zm.) 

c) Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(t.j. Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.). 

1.2. Merytoryczna 

a) Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym 
inwestycji pt. „Budowa zbiornika z ciekłym tlenem i parownicy wraz z dojściem, 
dojazdem, ogrodzeniem oraz instalacjami - elektryczną i tlenu na terenie Nowego 
Szpitala w Skwierzynie” 

b) Wytyczne Zamawiającego i uzgodnienia z dostawcą urządzeń. 

c) Wizja lokalna w terenie. 

d) „Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego 
posadowienia zbiornika na tlen na terenie Nowego Szpitala w Skwierzynie przy ul. 
Szpitalnej” wykonana w sierpniu 2022 r. przez geologa Zbigniewa Nowaka. 

e) Dane techniczne dotyczące zbiornika VT 6/18 (producent Chart - Ferox) oraz 
parownicy atmosferycznej SG 70 HF (producent Thermax). 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest posadowienie zbiornika ciekłego tlenu wraz 
parownicą atmosferyczną. 

Projekt ten stanowi część Projektu budowlanego inwestycji pt. „Budowa zbiornika z ciekłym 
tlenem i parownicy wraz z dojściem, stanowiskiem postojowym ogrodzeniem oraz 
instalacjami - elektryczną i tlenu na terenie Nowego Szpitala w Skwierzynie”. 

Zakresem projekt obejmuje wykonanie fundamentów pod zbiornik ciekłego tlenu (typ 
VT 6/18) oraz pod powiązaną z nim technologicznie parownicę atmosferyczną (typ 
SG 70 HF). 

Projekt niniejszy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Projektu budowlanego 
inwestycji. 

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

3.1. Warunki gruntowo-wodne 

Podłoże gruntowe budują utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego, reprezentowane 
przez nasyp o miąższości 0,5 m oraz plejstoceńskie osady piaszczyste reprezentowane 
przez piaski drobne, których nie przewiercono do głębokości 5,0 m. 

W podłożu nawiercono wodę gruntową o zwierciadle swobodnym na głębokości 4,4 m 
poniżej poziomu terenu. 
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3.2. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

W podłożu gruntowym, pod warstwą nasypową, wydzielono jedną warstwę geotechniczną 
obejmującą grunty niespoiste - piaski drobne (Pd) w stanie średniozagęszczonym, 
o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,60.  

Piaski te są gruntami niewysadzinowymi. 

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu 

Występujące warunki gruntowe należy uznać za proste a projektowany obiekt można 
zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

4. WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA OBIEKTU 

4.1. Bezpieczeństwo konstrukcji 

W celu zapewnienia bezpiecznego posadowienia konstrukcji zbiornika i parownicy, 
projektuje się żelbetowe fundamenty pod te urządzenia w oparciu o Polskie Normy 
dotyczące projektowania konstrukcji budowlanych, w zakresie: 

 obciążeń budowli (stałych, użytkowych i środowiskowych): 

 PN-EN 1991- Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991-1-1:2004, PN-
EN 1991-1-4:2008) oraz PN-B-02011:1977/Az1:2009 

 posadowienia budowli: 

 PN-EN 1997- Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997-1:2008) oraz PN-
B-03020:1981 

 zbrojonych konstrukcji betonowych: 

 PN-EN 1992- Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992-1-1:2008) 

4.2. Bezpieczeństwo użytkowania 

Bezpieczeństwo konstrukcji fundamentów w trakcie eksploatacji, zostało spełnione na 
etapie projektu budowlanego poprzez: 

1) postawienie wymagań dotyczących zabezpieczenia elementów konstrukcji przed 

korozją biologiczną i fizyko-chemiczną (wymagania dotyczące betonu dla klasy 

ekspozycji XC4); 

2) wybór sposobu posadowienia na gruncie niewrażliwym na przemarzanie oraz na 

głębokości zapobiegającej nagłemu, niekontrolowanemu podmyciu fundamentu 

przez wody opadowe. 

Projektuje się posadowienie na fundamencie płytowym o wymiarach dobranych tak, aby 
wypadkowa sił od obliczeniowych obciążeń stałych oraz zmiennych nie wychodziła poza 
rdzeń podstawy żelbetowego fundamentu. 

5. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI 

5.1. Układ konstrukcyjny 

Posadowienie zbiornika skroplonego tlenu oraz funkcjonalnie z nim związanej parownicy 
atmosferycznej, projektuje się wykonać na niezależnych żelbetowych fundamentach 
płytowych. Na każdym fundamencie zostanie ustawione urządzenie, które będzie następnie 
zakotwione w płycie za pomocą stalowych, wklejanych śrub kotwiących, zgodnie 
z wymaganiami technicznymi producenta urządzenia. 

Pod zbiornik tlenu zaprojektowano fundament żelbetowy „FZ” o wymiarach 3,0 x 3,0 m 
i wysokości 0,65 m, posadowiony na poziomie 0,55 m poniżej p.p.t. (proj. poziomu terenu) 
(+30,59 m n.p.m.), w obrębie rodzimych, niewysadzinowych gruntów piaszczystych. 

Pod parownicę atmosferyczną zaprojektowano fundament żelbetowy „FP” o wymiarach 
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3,0 x 1,5 m i wysokości 0,65 m, posadowiony w pobliżu zbiornika, na tej samej głębokości 
(0,55 m p.p.t.). 

5.2. Założenia do obliczeń 

Wymiary urządzeń i ich ciężary przyjęto na podstawie danych producenta (Chart - Ferox 
oraz Thermax), odpowiednio dla zbiornika typu VT6/18 oraz parownicy typu SG 70 HF. 

Usytuowanie urządzeń w 1 strefie wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4:2008 oraz I strefie 
przemarzania gruntu wg PN-B-03020:1981. 

Założono posadowienie w rodzimych gruntach warstwy I (piaski drobne, 

średniozagęszczone o ID(n) = 0,60), o ciężarze objętościowym  = 17,5 kN/m3. Fundament 
będzie obsypany gruntem o ciężarze objętościowym min. 17,5 kN/m3 i zagęszczony do 
wskaźnika zagęszczenia IS = 0,97 (ID = 0,67). Poziom wody gruntowej na głębokości 4,4 m 
n.p.m. 

5.3. Podstawowe wyniki obliczeń dla fundamentu zbiornika VT6/18 

Dane do obliczeń posadowienia zbiornika: 

Zbiornik walcowy o osi pionowej, średnica zewn. Dz =1,80 m, wysokość całk. Hz = 5,84 m, 
masa pustego zbiornika mz = 4320 kg, masa wypełnienia (skroplony tlen pod ciśnieniem 18 
bar) mw = 6680 kg. 

Lokalizacja (Skwierzyna): 1 strefa wiatrowa (A < 300 m n.p.m.), I strefa przemarzania gruntu 
(hz=0,80 m). 

Zestawienie obciążeń: 

 

Obciążenie wiatrem 

- bazowe ciśnienie prędkości wiatru 

qb = 0,30 kN/m2 

- wsp. ekspozycji (ze = 5,84m) 

Ce(z) = 1,35 

- szczytowe ciśnienie prędkości wiatru 

qp(z) = qb Ce(z) = 0,30 × 1,35 = 0,41 kN/m2 

- wsp. oporu aerodynamicznego 

 = l/b = 5,84/1,80 = 3,25  =>  = 0,65 (dla = 1) 
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cf,0 = 1,20 

cf = cf,0  = 1,20 × 0,65 = 0,78 

- siła parcia wiatru 

wk = cf  qp(z) b = 0,78 × 0,41 × 1,80 = 0,58 kN/m 

- obc. pionowe dachu budowli walcowej, przyłożone mimośrodowo 
  (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009) 

Cz = 0,75 

Pk = 0,785 D2 Cz qk Ce  = 0,785 × 1,802 × 0,75 × 0,30 ×0,67 × 1,8 = 0,69 kN 

Pd = f Pk = 1,5 × 0,69 = 1,04 kN 

e = 0,1 D =  0,1 × 1,80 = 0,18 m 

Obciążenia zewnętrzne fundamentu 

 - obciążenie pionowe 

 VA1 = Qd, max = Gd+Pd = 57,21 + 98,30  = 155,51 kN 

 VA2 =Qd, min = Gk = 42,38 kN 

- obciążenie poziome parciem wiatru 

 HA = Wd, = wd × zmax = 0,87 × 5,84 = 5,08 kN 

- obciążenie momentem od parcia wiatru 

 M1d, max = wd × zmax 2/2 = 0,87 × 5,842/2 = 14,84 kNm 

- obciążenie momentem od mimośrodowego obciążenia dachu 

 M2d, max = Pd × e = 1,04 × 0,18 = 0,12 kNm 

- obciążenie momentem łącznie 

 Md, max = 14,84 + 0,12 = 15,96 kNm 

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności 1 

Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 

Geometria fundamentu - Stopa prostokątna 

 

 
 

Szerokość fundamentu B  = 3,00 m 

Długość fundamentu\ L  = 3,00 m 
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Wysokość fundamentu H  = 0,65 m 

Wymiary słupa l1  = 1,40 m 

 b1  = 1,40 m 

Profil gruntu 

 

Nr Name Z 
 
[m]  

H 
 
[m]  

γsoil 
 
[kN/m3] 

γs 
 
[kN/m3] 

γd 
 
[kN/m3] 

φ' 
 
[deg]  

C' 
 
[kPa]  

Cu 
 
[kPa]  

MOi 
 
[kPa]  

Mi 
 
[kPa]  

1 Piasek 
drobny 

0,00 3,50 17,50 26,50 17,50 30,50 0,00 0,00 69000,00 65727,27 

Poziom posadowienia fundamentu zFL = -0,50 m 

Poziom wody gruntowej zWL = -4,00 m 

Fundament monolityczny 

Weryfikacja nośności gruntu Krytyczny SGN2 qmax / qult = 14% Spełnia 

Weryfikacja poślizgu Krytyczny SGN1 Hxd / Rxres = 5% Spełnia 

Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 MyOT / Myres = 7% Spełnia 

Obciążenia 
Obciążenia wymiarujące: 

Nazwa Stan 
graniczny 

VA 
 

[kN] 

HxA 
 

[kN] 

HyA 
 

[kN] 

MxA 
 

[kNm] 

MyA 
 

[kNm] 

q 
 

[kPa] 

SGN2 SGN 155,51 5,08 0,00 0,00 15,96 10,00 

SGN1 SGN 42,38 5,08 0,00 0,00 15,96 10,00 

 

Weryfikacja nośności gruntu 
Krytyczny SGN2 qmax / qult = 14% Spełnia 

 

 q1= 55,44 kN/m2 

 q2= 55,44 kN/m2 

 q3= 64,00 kN/m2 

 q4= 64,00 kN/m2 

Maksymalne naprężenie   qmax = 64,00 kN/m2 

Minimalne naprężenie   qmin = 55,44 kN/m2 

 

 A = B * L = 9,00 m2 



 

14 
 

 V = VA + VB + F = 537,45 kN 

 
Dopuszczalne naprężenia w gruncie qult

  = qultD / γR,v
  = 454,67 kN/m2 

5.4. Podstawowe wyniki obliczeń dla fundamentu parownicy SG 70HF 

 

Dane do obliczeń posadowienia parownicy: 

 

Parownica w rzucie prostokątna o wymiarach zewnętrznych L × B = 0,91 × 1,22 m, , 
wysokość całkowita Hp = 3,86 m, masa urządzenia mp = 184 kg. 

Lokalizacja (Skwierzyna): 1 strefa wiatrowa (A < 300 m n.p.m.), I strefa przemarzania gruntu 
(hz=0,80 m). 

 

Zestawienie obciążeń: 

 
 

Obciążenie wiatrem 

- bazowe ciśnienie prędkości wiatru 

qb = 0,30 kN/m2 

- wsp. ekspozycji (ze = 3,86m) 

Ce(z) = 1,28 

- szczytowe ciśnienie prędkości wiatru 

qp(z) = qb Ce(z) = 0,30 × 1,28 = 0,38 kN/m2 

- wsp. oporu aerodynamicznego 

 = l/b = 3,86/1,22 = 3,2  =>  = 0,65 (dla = 1) 

cf,0 = 2,40 

cf = cf,0 r  = 1,20 × 1,0 × 0,65 = 1,56 

- siła parcia wiatru 

wk = cf  qp(z) b = 1,56 × 0,38 × 1,22 = 0,72 kN/m 

Obciążenia zewnętrzne fundamentu 

 - obciążenie pionowe 

 VA1 = Qd, max = Gd = 2,44 kN 

 VA2 =Qd, min = Gk = 1,81 kN 

- obciążenie poziome parciem wiatru 
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 HA = Wd, = wd × zmax = 1,08 × 3,86 = 4,17 kN 

- obciążenie momentem od parcia wiatru 

 M1d, max = wd × zmax 2/2 = 1,08 × 3,862/2 = 8,05 kNm 

 

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności 1 

 

Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 

 

Geometria fundamentu - Stopa prostokątna 

 

 
 

Szerokość fundamentu B  = 3,00 m 

Długość fundamentu\ L  = 1,50 m 

Wysokość fundamentu H  = 0,65 m 

Wymiary słupa l1  = 0,91 m 

 b1  = 1,22 m 

Pozycja słupa ex1  = 0,00 m 

 ey  = 0,00 m 

 

Profil gruntu 

 

Nr Name Z 
 
[m]  

H 
 
[m]  

γsoil 
 
[kN/m3] 

γs 
 
[kN/m3] 

γd 
 
[kN/m3] 

φ' 
 
[deg]  

C' 
 
[kPa]  

Cu 
 
[kPa]  

MOi 
 
[kPa]  

Mi 
 
[kPa]  

1 Piasek 
drobny 

0,00 3,50 17,50 26,50 17,50 30,50 0,00 0,00 69000,00 65727,27 

 
Poziom posadowienia fundamentu zFL = -0,50 m 

Poziom wody gruntowej zWL = -4,00 m 

Fundament monolityczny 
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Weryfikacja nośności gruntu Krytyczny SGN1 qmax / qult = 17% Spełnia 

Weryfikacja poślizgu Krytyczny SGN2 Hxd / Rxres = 10% Spełnia 

Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN2 MyOT / Myres = 19% Spełnia 

 

Obciążenia 

 
Obciążenia wymiarujące: 

Nazwa Stan 
graniczny 

VA 
 

[kN] 

HxA 
 

[kN] 

HyA 
 

[kN] 

MxA 
 

[kNm] 

MyA 
 

[kNm] 

q 
 

[kPa] 

SGN2 SGN 1,81 4,17 0,00 0,00 8,05 10,00 

SGN1 SGN 2,44 4,17 0,00 0,00 8,05 10,00 

 

Weryfikacja nośności gruntu 

 
Krytyczny SGN1 qmax / qult = 17% Spełnia 

 

 
 

 q1= 33,41 kN/m2 

 q2= 33,41 kN/m2 

 q3= 52,54 kN/m2 

 q4= 52,54 kN/m2 

Maksymalne naprężenie   qmax = 52,54 kN/m2 

Minimalne naprężenie   qmin = 33,41 kN/m2 

 

 

 A = B * L = 4,50 m2 

 V = VA + VB + F = 193,41 kN 

6. PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C30/37 (B 37). Zbrojenie główne i rozdzielcze 
ze stali klasy A-IIN (B500B). 



 

17 
 

Śruby kotwiące dla zbiornika i parownicy należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją techniczną 
producenta.  

Fundamenty należy zaopatrzyć w uziomy z płaskowników ocynkowanych 50x4 mm, 
przyspawanych do zbrojenia i wypuszczonych z podstawy na min. 20cm w celu połączenia 
z uziomem otokowym ułożonym wokół tych fundamentów. 

7. WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 

Projektuje się bezpośrednie posadowienie fundamentów w warstwie rodzimych, 
niewysadzinowych gruntów piaszczystych, o stopniu zagęszczenia ID(n)

 = 0,60, na 
głębokości 0,55 m poniżej p.p.t. 

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaże się, że niewysadzinowość gruntu podłoża 
jest wątpliwa, należy wykonać jego wymianę na warstwę chudego betonu C8/10 bądź na 
piaski niewysadzinowe do głębokości granicy przemarzania (hz = 0,80 m poniżej p.t.). 
Podsypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS ≥0,97. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne w rejonie posadowienia fundamentów, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy jednoznacznie ustalić ich przebieg a kolidujące 
elementy sieci infrastruktury podziemnej należy zabezpieczyć na okres prowadzenia robót 
ziemnych i fundamentowych ewentualnie dokonać korekty trasy ich przebiegu. 

Zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentów wykonać za pomocą gruntu bądź mieszanki 
mineralnej w postaci piasków o ciężarze objętościowym min. 17,50 kN/m3, z zagęszczeniem 
warstwami, tak aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,97. 

Roboty ziemne oraz ewentualną wymianę gruntów podłoża należy prowadzić pod 
nadzorem geotechnicznym. 

8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWODNE I ANTYKOROZYJNE 

Z uwagi na korzystne warunki gruntowo wodne (brak wody gruntowej na głębokości do 
4,4 m poniżej p.t.) projektuje się strukturalne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
betonowej fundamentów poprzez zastosowanie betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206, dla 
klasy ekspozycji XC4, oraz zwiększonej otuliny zbrojenia (10 cm na spodzie fundamentów 
i 5 cm w pozostałych miejscach). 

Śruby kotwiące powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

9. MONTAŻ URZĄDZEŃ 

Montaż zbiornika i parownicy na wykonanych uprzednio fundamentach należy wykonać za 
pomocą stalowych, wklejanych śrub kotwiących, wg wytycznych i wymagań technicznych 
producenta. 

Montaż należy powierzyć specjalistycznemu Wykonawcy, dysponującemu odpowiednim 
doświadczeniem i sprzętem montażowym do tego typu prac. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie Projekt montażu. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Projekt niniejszy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Projektu budowlanego 
inwestycji. W razie wystąpienia niejasności lub nieścisłości należy skontaktować się 
z projektantem. 

 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, mając na względzie fakt, iż będzie one 
prowadzone na terenie funkcjonującego szpitala. 
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Roboty budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
przedmiotowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
a także z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami i instrukcjami producentów 
wyrobów, materiałów i urządzeń zastosowanych do budowy, które to materiały należy 
traktować, jako uzupełnienie niniejszej dokumentacji. 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami szczegółowymi. 

 

Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii 
należy uzgadniać z projektantem. Zmiany te wymagają pisemnej zgody projektanta. 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Bogusław Kaźmierski 
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