
1 / 4

Fundamentowanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I8B.0748.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Pawłowski

Pozostali prowadzący Andrzej Pawłowski, Daniel Garlikowski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z szeroką tematyką bezpośredniego i pośredniego posadawiania budowli

C2 Przekazanie umiejętności określania nośności podłoża gruntowego pod fundamentami bezpośrednimi

C3 Poznanie podstawowych zasad wymiarowania ścianek szczelnych oraz innych konstrukcji oporowych

C4 Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat posadowień pośrednich, a zwłaszcza pali

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie sposoby przekazywania
obciążeń na podłoże gruntowe oraz efekty ich
działania

BU_P6S_WG09
Egzamin pisemny,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi określić/sprawdzić nośność podłoża
gruntowego pod fundamentem

BU_P6S_UW01,
BU_P6S_UW03

Egzamin pisemny,
Projekt

U2 Student potrafi obliczyć parcie i odpór gruntu oraz
zaprojektować prostą ściankę szczelną BU_P6S_UW01 Egzamin pisemny,

Projekt

U3
Student potrafi uwzględniać w procesie projektowania
geotechnicznego aktualne przepisy prawne, normy
i inne materiały źródłowe

BU_P6S_UK16,
BU_P6S_UW11

Egzamin pisemny,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do stałego uzupełniania wiedzy
oraz współpracy w realizacji zadań

BU_P6S_KK01,
BU_P6S_KK02

Projekt, Obserwacja
pracy studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 5

Przygotowanie do zajęć 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Udział w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
138

ECTS
5.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
68

ECTS
2.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Badania podłoża gruntowego. Rodzaje fundamentów. Fundamenty bezpośrednie –
konstrukcja, określanie nośności podłoża gruntowego.  Osiadania budowli -
przyczyny i skutki. Modele podłoża gruntowego. Wykopy budowlane. Konstrukcje
oporowe. Ścianki szczelne- projektowanie i wykonawstwo. Ściany szczelinowe.
Techniki zbrojenia gruntu. Zakotwienia gruntowe. Fundamentowanie głębokie.
Pale. Technologie palowania. Studnie. Kesony. Wzmacnianie gruntu, wzmacnianie
fundamentów.

Wykład

2.

1. Obliczenia statyczne stopy i ławy fundamentowej

2. Obliczenia ścianki szczelnej (3 schematy statyczne)

3. Podstawowe obliczenia podpory palowej 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Obserwacja pracy studenta 50%

Wymagania wstępne
Mechanika budowli, Wytrzymałość materiałów, Mechanika gruntów

Literatura
Obowiązkowa

Pisarczyk Stanisław:Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego. OWPW, Warszawa 20191.
Wiłun Zenon: Zarys Geotechniki. WKiŁ, Warszawa 20202.
Puła Olgierd: Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7, DWE, Wrocław 20143.
Puła Olgierd: Fundamenty palowe według Eurokodu 7, DWE, Wrocław 20134.
Gwizdała Kazimierz: Fundamenty palowe. Tom 1. Technologie i obliczenia. PWN, Warszawa, 20115.
Gwizdała Kazimierz: Fundamenty palowe Tom 2. Badania i zastosowania. PWN, Warszawa, 20206.

Dodatkowa

Jarominiak Andrzej: Lekkie konstrukcje oporowe, WKiŁ, Warszawa 20001.
Pisarczyk Stanisław: Metody modyfikacji podłoża gruntowego, OWPW, Warszawa 20142.
Starosolski Włodzimierz: Konstrukcje żelbetowe według eurokodu 2 i norm związanych tom 3, PWN, Warszawa 20193.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

BU_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu;

BU_P6S_UK16
Absolwent potrafi stosować przepisy prawa budowlanego, posługiwać się instrumentami prawnymi
służącymi ochronie prawa własności intelektualnych, określić działania prowadzące do poprawy warunków
pracy oraz wskazać sposoby na zmniejszenie zmęczenia podczas pracy;

BU_P6S_UW01
Absolwent potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne i geodezyjne oraz
sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD; umie zwymiarować
podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i
komunikacyjnego;

BU_P6S_UW03 Absolwent potrafi zinterpretować wyniki badań geotechnicznych podłoża w aspekcie posadowienia
obiektów budowlanych oraz zaprojektować ich właściwe posadowienie;

BU_P6S_UW11
Absolwent potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do
wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego
pracę projektanta i wykonawcy robót budowlanych;

BU_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie zasady fundamentowania obiektów budowlanych;


