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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Fundamenty specjalne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIN D10 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z nietypowymi przypadkami fundamentowania
Cel 2 Zapoznanie studentów z zasadami betonowania pod wodą
Cel 3 Zapoznanie studentów z zasadami wzmacniania podłoża i fundamentów

Kod archiwizacji: 3C92EEA6
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Cel 4 Zapoznanie studentów z zasadami zabezpieczania przed osuwiskami
Cel 5 Zapoznanie studentów z zasadami stosowania ścianek szczelnych i ścian szczelinowych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie mechaniki gruntów i fundamentowania
2 Zaliczenie pierwszego semestru konstrukcji betonowych
3 Zaliczenie pierwszego semestru konstrukcji stalowych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student potrafi podać zasady betonowania pod wodą
EK2 Wiedza Student zna zasady wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentów
EK3 Wiedza Student potrafi zidentyfikować zagrożenia osuwiskowe
EK4 Umiejętności Student potrafi podać rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczenia przeciw osuwisku w określonych uwarunkowaniach
EK5 Wiedza Student zna zasady stosowania ścianek szczelnych i ścian szczelinowych
EK6 Umiejętności Student potrafi zaprojektować ściankę szczelną

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Betonowanie pod wodą

2

W2

Wzmacnianie podłoża gruntowego

1

W3

Wzmacnianie fundamentów

2

W4

Osuwiska: identyfikacja zagrożeń i zabezpieczanie

3

W5

Ścianki szczelne i ściany szczelinowe

2

W6

Fundamenty skrzyniowe

1

W7

Lekkie ściany oporowe

2

W8

Posadowienie pośrednie

2
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Temat Projektu: Projekt ścianki szczelnej. Zasady kształtowania i stabilizacji
ścianek szczelnych dla określonych uwarunkowań

1

P2

Zasady wymiarowania ścianek szczelnych o różnych schematach statycznych
(ścianki dołem utwierdzone górą swobodne, ścianki dołem utwierdzone górą
podparte, ścianki dołem nieutwierdzone górą podparte)

4

P3

Obciążenia ścianek szczelnych (parcie gruntu, parcie wody, parcie wywołane
zmiennymi obciążeniami naziomu)

2

P4

Zestawienie obciążeń działających na ściankę szczelną dla określonych
uwarunkowań konstrukcyjnych

2

P5

Obliczenia statyczno-wystrzymałościowe ścianki szczelnej dołem utwierdzonej górą
swobodnej lub dołem utwierdzonej górą podpartej

4

P6

Przygotowanie opisu technicznego oraz rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanej
ścianki szczelnej

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Ćwiczenia projektowe
N5 Konsultacje
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi podać zasady betonowania pod wodą

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić metody betonowania pod wodą

Na ocenę 3.5

Student potrafi opisać metody betonowania pod wodą

Na ocenę 4.0

Student potrafi właściwie dobrać metody betonowania pod wodą w konkretnych
warunkach projektowych

Na ocenę 4.5

Student potrafi przedstawić w formie graficznej co najmniej połowę metod
betonowania pod wodą
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Na ocenę 5.0

Student zna zasady betonowania pod wodą, potrafi właściwie je dobrać
w zależności od określonych uwarunkowań oraz potrafi przedstawić je w formie
rysunkowej
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna zasad wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentów

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić metody wzmacniania podłoża gruntowego
i fundamentów

Na ocenę 3.5

Student potrafi opisać metody wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentów

Na ocenę 4.0

Student potrafi właściwie wymienić, opisać i dobrać metody wzmacniania
podłoża i fundamentów w konkretnych uwarunkowaniach

Na ocenę 4.5

Student potrafi właściwie wymienić, opisać i dobrać metody wzmacniania
podłoża i fundamentów w konkretnych uwarunkowaniach i potrafi przedstawić
w formie rysunkowej metody wzmacniania podłoża gruntowego

Na ocenę 5.0

Student potrafi właściwie wymienić, opisać i dobrać metody wzmacniania
podłoża i fundamentów w konkretnych uwarunkowaniach, potrafi przedstawić
w formie rysunkowej metody wzmacniania podłoża gruntowego oraz przedstawić
w formie rysunkowej metody wzmacniania fundamentów
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna sposobu identyfikacji zagrożenia osuwiskowego

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić przyczyny powstawania osuwisk

Na ocenę 3.5

Student potrafi podać podstawowe rodzaje osuwisk i warunki ich powstania

Na ocenę 4.0

Student potrafi podać warunki stateczności zboczy i skarp

Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić sposoby zabezpieczania przed osuwiskami

Na ocenę 5.0

Student potrafi opisać sposoby zabezpieczania przed osuwiskami
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi podać rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczenia przeciw
osuwisku

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne
zabezpieczania przeciw osuwiskom

Na ocenę 3.5

Student potrafi zapisać podstawowe warunki równowagi skarp i zboczy

Na ocenę 4.0

Student potrafi właściwie dobrać rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczenia
w konkretnych uwarunkowaniach

Na ocenę 4.5

Student potrafi podać w formie graficznej rozwiązania konstrukcyjne
zabezpieczenia skarp i zboczy
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Na ocenę 5.0

Student potrafi dodatkowo podać modele obliczeniowe, a także zasady obliczania
stateczności skarp i zboczy
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi podać zasady stosowania ścianek szczelnych i ścian
szczelinowych

Na ocenę 3.0

Student wymienić i opisać rozwiązania materiałowe ścianek szczelnych

Na ocenę 3.5

Student potrafi podać zasady wykonywania i zakres stosowania ścianek
szczelnych lub ścian szczelinowych

Na ocenę 4.0

Student potrafi dobrać zasady konstruowania i zakres stosowania ścianek
szczelnych i ścian szczelinowych

Na ocenę 4.5

Student potrafi przedstawić w formie graficznej rozwiązania konstrukcyjne
ścianek szczelnych lub ścian szczelinowych

Na ocenę 5.0

Student potrafi przedstawić w formie graficznej rozwiązania konstrukcyjne
ścianek szczelnych i ścian szczelinowych
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zaprojektować ścianki szczelnej i ściany szczelinowej

Na ocenę 3.0

Student zna zasady projektowania ścianek szczelnych i ścian szczelinowych

Na ocenę 3.5

Student potrafi dobrać schematy obliczeniowe ścianek szczelnych i ścian
szczelinowych

Na ocenę 4.0

Student potrafi obliczyć i zwymiarować ściankę szczelną i ścianę szczelinową

Na ocenę 4.5

Student potrafi zaprojektować ściankę szczelną lub ścianę szczelinową

Na ocenę 5.0

Student potrafi zaprojektować ściankę szczelną i ścianę szczelinową

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 2

w1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

Cel 3

w2 w3 w6 w8

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 4

w2 w3 w4 w5 p1

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

Cel 1

w2 w3 w4 w5 w6
w7 w8

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK5

Cel 5

w2 w3 w5 w6 w7
p1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

EK6

Cel 5

w5 p1 p2 p3 p4
p5 p6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Masłowski E., Spiżewska D. — Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Warszawa, 2000, Arkady
[2 ] Jeż J. — Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, Poznań, 2001, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
[3 ] Jarominiak A. — Lekkie konstrukcje oporowe, Warszawa, 2000, WKiŁ
[4 ] Grabowski Z.,Pisarczyk S., Obryski M. — Fundamentowanie, Warszawa, 2005, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej
[5 ] Piętkowski R. — Fundamentowanie, Warszawa, 1969, Arkady
[6 ] Rossiński B. — Fundamentowanie, Warszawa, 1974, Arkady
[7 ] Barański T. — Osuwiska i sposoby zapobiegania im, Warszawa, 1978, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Wysokiński L. — Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy Instrukcja ITB 304/1991,
Warszawa, 1991, ITB
[2 ] Wysokiński L. — Ocena stateczności skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczeń. Instrukcja ITB 424/2011,
Warszawa, 2011, ITB
[3 ] PZITB — Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 0, PZITB
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marek Pańtak (kontakt: mpantak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr inż. Marek Pańtak (kontakt: mpantak@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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