
IV. BRANŻA KONSTRUKCJA – SPIS TRE ŚCI 

 

 

Opis techniczny: 

1. Geotechniczne warunki posadowienia. 

2. Wpływ eksploatacji górniczej. 

3. Fundamenty. 

4. Ściany podziemia. 

5. Ściany nadziemia. 

6. Konstrukcja stropodachu. 

7. Zastosowane materiały. 

8. Zalecenia wykonawcze. 

Obliczenia statyczne 

 

Spis rysunków: 

 

Konstrukcja fundamentów   rys. nr KW.01 

Słupy i wieńce żelbetowe   rys. nr KW.02 

Konstrukcja stalowa stropodachu  rys. nr KW.03 

Rys. warsztatowy konstrukcji stalowej  rys. nr KW.04 

Rys. warsztatowy konstrukcji stalowej  rys. nr KW.05 

Układ attyk stalowych     rys. nr KW.06 

Attyki stalowe      rys. nr KW.07 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

Spis zawartości. 

1. Geotechniczne warunki posadowienia. 
2. Wpływ eksploatacji górniczej. 
3. Fundamenty. 
4. Ściany podziemia. 
5. Ściany nadziemia. 
6. Konstrukcja stropodachu. 
7. Zastosowane materiały. 
8. Zalecenia wykonawcze. 

1. Geotechniczne warunki posadowienia. 

Warunki posadowienia określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez 
Geoprojekt Śląsk ( mgr Leszek Libera ) w marcu 2018 r. Podłoże rozpatrywanego terenu stanowią 
czwartorzędowe i karbońskie. Utwory te w części stropowej są zwietrzałe i przechodzą w 
zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci iłów z łupkami ilastymi o różnej wielkości i miejscami 
ze zwietrzelinami kamienistymi węgla kamiennego. Czwartorzęd reprezentowany jest jako 
plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej w postaci piasków drobnych z wkładkami 
pyłów.  

 
 
Grunty te są nośne i stanowią dobre podłoże dla posadowienia bezpośredniego budynków. Poziom 
wód gruntowych występuje poniżej poziomu posadowienia budynku. Parametry geotechniczne 
określono jako proste i wystarczające dla bezpośredniego posadowienia budynku. Biorąc 
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powyższe pod uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839), ze względu na rodzaj konstrukcji, warunki geotechniczne 
oraz lokalizację, obiekt kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Warunki górnicze posadowienia określone zostały przez Polską Grupę Górniczą ( PGG ) pismem  
62/TMG/PJ/480/2018 z dnia 19.01.2018 r. w tym: 
-  Rejon lokalizacji obiektu znajduje się w na terenie górniczym KWK Murcki-Staszic w którym 

do 2042 r. planowane jest wydobycie. 
-  Dla projektowanej inwestycji występują następujące zagrożenia: 

1.  Obecnie eksploatowany teren znajduje się w zasięgu wpływów ciągłych kat. III. 
2.  Teren częściowo położony jest w przypuszczalnych strefach wychodni uskoków 

„Stanisław„ ( h-35 m ) oraz „Józef” ( h-20 m ). 
3. Z uwagi na częściowe położenie opiniowanego terenu w granicach przypuszczalnej 

wychodni uskoku „Stanisław” nie można wykluczyć wystąpienia deformacji nieciągłej w 
postaci progu terenowego do wysokości 0,5 m. 

- W okresie do 2042 roku prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od 
projektowanej działalności górniczej na powierzchni terenu 

 
 

 
 
 
1. Ze względu na wskaźniki deformacji Emax < 6,0 mm/m. Tmax < 10,0 mm/m i Rmin > 6 km. 

prognozuje się wystąpienie III kategorii terenu górniczego. 
2. Prognozowane obniżenie terenu może wynieść Wmax – 6,0 m. 
3. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących 

przyśpieszenia drgań powierzchni o intensywności odpowiadającemu „I” stopniowi w 
GSIGZWKW – 2012, przy maksymalnym prognozowanym przyśpieszeniu drgań poziomych 
do 300 mm/sek2. 

 
Uwaga!   
Zaprojektowany budynek nie jest zabezpieczony od deformacji nieciągłej ( uskoków ) podłoża 
W przypadku wystąpienia progu terenowego do wysokości 0,5 m. ( pp. 3 warunków 
określonych powyżej ) budynek zachowa swoją strukturę nośną. lecz pochyli się  
proporcjonalnie do nowego ukształtowania terenu. 
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2. Fundamenty. 

Fundamenty zaprojektowano w formie monolitycznej płyty żelbetowej o grubości 20 cm. 
posadowionej na gruntach rodzimych za pośrednictwem „poduszki” piaskowej o grubości min. 0,2  
m., i warstwy chudego betonu – poniżej strefy przemarzania.  Ze względu na III kategorię 
wpływów eksploatacji górniczej, w narożach ścian części murowanej zaprojektowano rdzenie 
żelbetowe o przekroju 25/25 cm. 
 

3. Ściany podziemia. 

Ściany podziemia z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o grubości 25 cm..  

4. Ściany nadziemia. 

Ściany nadziemia z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej,  
zwieńczone w poziomie podstropowym żelbetowym  wieńcem obwodowym o przekroju 25/25 cm. 
W poziomie stropu stropodachu ściany zwieńczono żelbetowymi wieńcami obwodowymi. 

5. Konstrukcja stropodachu. 

Stropodach zaprojektowano z blachy trapezowej T.92/1,0 mm. opartych na dźwigarach 
pośrednich z profili walcowanych HEA-160 0raz wieńcach obwodowych konstrukcji. 
Uwarstwienie stropodachu stanowi: membrana dachowa PVC, wełna mineralna twarda 
kl.100 a sufit z płyt G-K podwieszono za pomocą wieszaków systemowych do blachy  
trapezowej. 

6. Zastosowane materiały. 

- Beton konstrukcyjny C25/30. 
- Chudy beton C15/20 
- Płyta podposadzkowa z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym – 25 kg/m3. 
- Stal konstrukcyjna St3S i R 
- Stal zbrojeniowa BSt500 

7. Zalecenia wykonawcze. 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadające odnośne uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 
OBLICZENIA STATYCZNE 

Zestawienie obciążeń stropodachu: 
- śnieg II strefa: 0,9 x 1,5 x 0,8  = 1,08 kN/m2 
- Membrana dachowa: 0,05 x 1,2  = 0,06 kN/m2 
- Wełna miner: 0,25 x 2,0 x 1,2  = 0,60 kN/m2 
- Blacha TR.55/1,0: 0,12 x 1,2  = 0,14 kN/m2 
- Suchy tynk: 0,013 x 21,0 x 1,2  = 0,33 kN/m2 
     ------------------------- 
     ∑ = 2,21 kN/m2 
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Obliczenia wykonano w układzie przestrzennym przy pomocy programu Robot 2010 ( licencja 
248 ) i uzyskano następujące wyniki 
 

Momenty gnące w ryglach stropodachu 
 
 

Momenty gnące w płycie stropodachu 
 

 

Wymiarowane konstrukcji. 

Wym Belki pośredniej HEA-160 

NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
GRUPA:        
PRĘT:   17  Belka_17 PUNKT:   3   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.42 L = 3.49 m 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  1*1.10+2*1.00 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
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      PARAMETRY PRZEKROJU:     HEA 160 
h=15.2 cm      
b=16.0 cm  Ay=28.80 cm2  Az=9.12 cm2  Ax=38.77 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=1672.98 cm4  Iz=615.57 cm4  Ix=10.90 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=220.13 cm3  Welz=76.95 cm3  
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 1.07 kN   My = 23.07 kN*m  Mz = -0.01 kN*m  Vy = 0.03 kN 
Nrc = 833.55 kN  Mry = 47.33 kN*m  Mrz = 16.54 kN*m Vry = 359.14 kN 
  Mry_v = 47.33 kN*m  Mrz_v = 16.54 kN*m Vz = 6.38 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = 23.07 kN*m 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 1.00 La_L = 1.24 Nw = 1634.57 kN fi L = 0.58 
Ld = 8.28 m Nz = 181.67 kN Mcr = 40.97 kN*m 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.84 + 0.00 = 0.84 < 1.00 - 
Delta y = 1.00 (58) 
Profil poprawny !!! 

Wym Belki skrajnej HEA-160 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
GRUPA:        
PRĘT:   9  Belka_9 PUNKT:   1  WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.41 L = 2.46 m 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  1*1.10+2*1.00 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   

      PARAMETRY PRZEKROJU:     HEA 160 
h=15.2 cm      
b=16.0 cm  Ay=28.80 cm2  Az=9.12 cm2  Ax=38.77 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=1672.98 cm4  Iz=615.57 cm4  Ix=10.90 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=220.13 cm3  Welz=76.95 cm3  
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = -0.20 kN   My = 25.89 kN*m  Mz = 0.01 kN*m  Vy = -0.00 kN 
Nrt = 833.55 kN  Mry = 47.33 kN*m  Mrz = 16.54 kN*m Vry_n = 359.14 kN 
  Mry_v = 47.33 kN*m  Mrz_v = 16.54 kN*m Vz = -9.34 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1    

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 1.00 La_L = 1.05 Nw = 1780.90 kN fi L = 0.72 
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Ld = 5.96 m Nz = 350.62 kN Mcr = 56.51 kN*m 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.76 + 0.00 = 0.76 < 1.00  (54) 
Vy/Vry_n = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.08  <  1.00   (56) 
Profil poprawny !!! 

Wymiarowanie słupka 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
GRUPA:        
PRĘT:   8  Słup_8 PUNKT:   3   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 3.00 m 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  1*1.10+2*1.00 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa  
 
 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     RO 101.6x5 
h=10.2 cm      
b=10.2 cm  Ay=9.12 cm2  Az=9.12 cm2  Ax=15.20 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=177.00 cm4  Iz=177.00 cm4  Ix=354.00 cm4  
tf=0.5 cm  Wely=34.84 cm3  Welz=34.84 cm3  
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 33.82 kN   My = 0.53 kN*m  Mz = -3.94 kN*m  Vy = 1.97 kN 
Nrc = 326.80 kN  Mry = 7.49 kN*m  Mrz = 7.49 kN*m Vry = 113.73 kN 
  Mry_v = 7.49 kN*m  Mrz_v = 7.49 kN*m Vz = 0.27 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1    By*Mymax = 0.53 kN*m    Bz*Mzmax = -3.94 kN*m 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 3.00 m  Lambda_y = 1.04  Lz = 3.00 m  Lambda_z = 1.04  
Lwy = 3.00 m  Ncr y = 397.91 kN  Lwz = 3.00 m  Ncr z = 397.91 kN  
Lambda y = 87.91  fi y = 0.62  Lambda z = 87.91  fi z = 0.62   
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.17 + 0.07 + 0.53 = 0.76 < 1.00 - 
Delta z = 0.95 (58) 
Vy/Vry = 0.02  <  1.00    Vz/Vrz = 0.00  <  1.00   (53) 
Profil poprawny !!! 
 

 
 

 
 

 
 
















