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KSZTAŁTOWANIE OBIEKTÓW NA TERENACH 

GÓRNICZYCH- MAŁE SZTYWNE BUDYNKI  

MIESZKALNE I USŁUGOWE 
 

Wstęp 

  
W wykładzie przedstawiono podstawowe wymagania w zakresie projektowania małych 

sztywnych budynków mieszkalnych i usługowych o kubaturze ok.1000 m
3
 na terenach 

eksploatacji górniczej w oparciu o Instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 416/2006 

”Projektowanie budynków na terenach górniczych” [1] autorstwa dr hab. inż. Mariana 

Kawuloka prof. nadzw. ITB, która stanowi podstawę do projektowania wszelkich obiektów 

na terenach oddziaływań górniczych. Przedstawiono podstawowe wymagania instrukcji [1] 

w zakresie kształtowania obiektów i elementów konstrukcji dla tego typu obiektów na 

oddziaływania górnicze. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność za właściwe zaprojektowanie 

obiektu spoczywa na projektancie obiektu, w tym w zakresie konstrukcji na osobie 

posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. Zatem każdy projektant w sposób należyty 

winien wykonać projekt konstrukcji obiektu, zaadaptować projekt typowy, opracować 

dokumentację zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi 

uwzględniającymi wszelkie oddziaływania górnicze i wymagania określone warunkami 

technicznymi oraz zapewnić właściwą wytrzymałość obiektu na te oddziaływania. 

 

Należy stwierdzić ,że na terenach oddziaływań górniczych realizowana jest znaczna 

ilość małych budynków mieszkalnych i usługowych i one w znacznej mierze stanowią 

przedmiot stosowania instrukcji w zakresie projektowania budynków.  

Dr inż.Krzysztof Michalik 
        Wyższa Szkoła Techniczna 

        w Katowicach 

       Biuro Projektowe 
     „KONSTRUKTOR” 

              Chrzanów 
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Duże obiekty o specjalnej konstrukcji projektowane są przez doświadczonych 

projektantów, jednak zasadnicza część realizowanych obiektów na terenach eksploatacji 

górniczej stanowią obiekty budowlane o kubaturze ok. 1000 m
3
,budynki mieszkalne 

i użytkowe, adaptacje projektów typowych projektowane są przez osoby posiadające 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej bez doświadczenia w tej dziedzinie, bez 

odpowiedniej wiedzy w zakresie projektowania budynków na terenach górniczych, 

a później realizowane przez różnego typu małe firmy budowlane i w tzw. systemie 

gospodarczym” własnymi siłami i środkami inwestora, co powoduje odstępstwa od 

wymagań stawianym obiektom na terenach górniczych przez instrukcję ITB [1]. 

 

Aby wykonać poprawnie projekt konstrukcji zabezpieczeń budynku na oddziaływania 

górnicze należy poznać wpływy, mechanizmy pracy konstrukcji, oddziaływania i ich 

konsekwencje oraz szczegółowo zapoznać się literaturą tematu i obowiązującymi 

przepisami techniczno-prawnymi, dokonać analizy uwarunkowań lokalizacyjnych 

i zastosować w projekcie wymagania instrukcji ITB [1].  

 

W opinii znacznej części inżynierów i techników budownictwa pokutuje opinia, że 

projekty konstrukcji zabezpieczenia budynku na oddziaływania górnicze są niezwykle 

proste i w zasadzie każdy projekt można zaadaptować, dotyczy to również tak zwanych 

projektów typowych, adaptowanych bezkrytycznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia bez ingerencji w architekturę obiektu, układ ścian usztywniających i inne 

elementy konstrukcyjne.  

 

W większości projekty konstrukcji w zakresie zabezpieczeń na oddziaływani górnicze 

małych obiektów budowlanych zawierają elementy rusztu żelbetowego z odpowiednimi 

usztywnieniami, wieńce opaskowe, wymagania materiałowe oraz opis w zakresie wymagań 

określonych instrukcją ITB [1]. 

 

Należy stwierdzić ,że zakres, dostępność  aktualnej literatury, warunków technicznych, 

instrukcji, przykładów obliczeniowych do projektowania tego typu obiektów jest w pełni 

wystarczająca, co umożliwia przeciętnemu inżynierowi właściwe zaprojektowanie 

konstrukcji małego obiektu, wykonanie obliczeń z uwzględnieniem wszelkich zabezpieczeń 

wymaganych Instrukcjami oraz szczegółowego określenia w opisie technicznym wszelkich 

wymagań w zakresie posadowienia budynku, warunków geotechnicznych, technicznych, 

materiałowych, technologicznych dostosowania do wymagań instrukcji ITB w całej 

zawartości z uwzględnieniem wszelkich wymagań technicznych oraz aktualnych wymagań 

normowych. 

 

Wystarczy więc zapoznać się szczegółowo z podanymi niżej instrukcjami i je literalnie, 

sensownie zastosować. 

 

[1] ITB nr 416/2006  - Projektowanie budynków na terenach górniczych-Kawulok 

M.Warszawa 2006  

 

[6]  ITB nr 364/2007  - Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych 

na terenach górniczych- Kawulok M.i inni Warszawa 2007 .  

 

Eksploatacja górnicza charakteryzuje się zjawiskami koniecznymi do uwzględnienia 

i zrozumienia w procesie projektowania i konstruowania obiektu.  
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Zjawiska te są to wymuszone odkształcenia, deformacje ciągłe, nieciągłe i drgania 

podłoża, deformacje powierzchniowe, spełzanie i rozpełzanie terenu, zjawiska dynamiczne 

o charakterze parasejsmicznym wynikające ze wstrząsów górniczych, zatem bezmyślne 

stosowanie zasady „kopiuj i wklej” przy tworzeniu dokumentacji, oderwane od projektu 

podstawowego jest wyłącznie naruszeniem etyki inżynierskiej. 

 

Realizacja takich budynków na terenach oddziaływań górniczych na podstawie 

niekompletnej dokumentacji, obarczonej poważnymi błędami w zakresie branży 

konstrukcyjnej jest przyczyną powstawania uszkodzeń i stanów awaryjnych, powoduje 

również poważne problemy w zakresie postepowań odszkodowawczych. 

 

Konstrukcja obiektów sztywnych powinna być przystosowana do przejmowania sił 

wewnętrznych wywołanych oddziaływaniami górniczymi, przy jednoczesnym spełnieniu 

wymaganych warunków sztywności. Sztywność budynku (segmentu) należy zapewnić 

przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne części fundamentowej i nadziemnej obiektu 

oraz ich wzajemne połączenia 

. 

Fundamenty obiektów sztywnych powinny być tak skonstruowane, by - przy 

współpracy z całą konstrukcją - zapewniały przeniesienie poziomych sił wynikających 

z oddziaływań górniczych oraz geometryczną niezmienność rzutu poziomego 

w płaszczyźnie posadowienia.  

 

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, będących typowymi 

reprezentantami obiektów sztywnych, siły wywołane oddziaływaniami górniczymi są 

przenoszone przez: 

- fundamenty, 

- część podziemną budynku, 

- kondygnacje nadziemne, 

- stropy i wieńce 

. 

Nie powinno stosować się rozwiązania polegającego na usztywnieniu segmentu 

wyłącznie przez podziemną część budynku. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne 

w przypadku oddziaływania na budynek wstrząsów górniczych. 

Zalecanym sposobem posadowienia budynków o ścianowym układzie nośnym jest 

układ żelbetowych ław fundamentowych. Geometryczną niezmienność rzutu poziomego 

można wtedy uzyskać za pomocą odpowiedniej konstrukcji najniższej kondygnacji lub 

poprzez usztywnienie rusztu w płaszczyźnie poziomej za pomocą ściągów przekątniowych, 

W celu przejmowania dużych sił wywołanych poziomymi deformacjami podłoża można 

stosować żelbetową przeponę, której konstrukcja zapewnia jednocześnie geometryczną 

niezmienność rzutu poziomego budynku i może spełniać rolę posadzki piwnicznej. 

Przeponę stanowi zwykle płyta żelbetowa zbrojona krzyżowo grubości 10 cm. 

Część podziemną w budynkach zaleca się projektować w formie zamkniętej skrzyni, 

o stałej wysokości na całym rzucie segmentu, stanowiącej równocześnie kondygnację 

piwniczną. Należy unikać osłabienia skrzyni otworami przecinającymi wieńce stropowe. 

Część podziemną można też konstruować w formie wysokiego rusztu fundamentowego, 

który powinien być w górnym poziomie zamknięty za pomocą monolitycznej płyty 

żelbetowej. 

Projektowanie szkieletowej konstrukcji kondygnacji piwnicznej zaleca się ograniczać 

do budynków lokalizowanych na terenach I i II kategorii. W takich przypadkach należy 
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dążyć do zmonolityzowania szkieletu nośnego piwnic z wypełnieniem. Budynki 

o konstrukcji mieszanej, tj. takie, w których pionowe elementy nośne stanowią częściowo 

słupy, a częściowo ściany, jako charakteryzujące się z reguły niejednorodną sztywnością, 

zaleca się posadawiać na sztywnej skrzyni piwnicznej. 

Przy posadowieniu budynków szkieletowych na płytach lub rusztach fundamentowych, 

bez konstruowania kondygnacji piwnicznej, wskazane jest dobieranie wysokości 

fundamentu zgodnie z warunkami sztywności i nośności wymaganymi do przeniesienia 

oddziaływań górniczych, przy uwzględnieniu współpracy kondygnacji nadziemnych. 

W budynkach, których słupy posadowione są na niezależnych stopach fundamentowych, 

w celu zachowania geometrycznej niezmienności rzutu poziomego fundamentów, wskazane 

jest ich skotwienie za pomocą układu ściągów podłużnych, poprzecznych i ukośnych. 

Ściany konstrukcyjne budynków zaleca się rozmieszczać symetrycznie względem osi 

podłużnej i poprzecznej segmentu. Powinny one być projektowane w jednej płaszczyźnie, 

na całej długości i szerokości segmentu. Wymagane jest skonstruowanie przynajmniej 

jednej podłużnej ściany usztywniającej. W kierunku poprzecznym rozstaw ścian 

konstrukcyjnych nie powinien przekraczać 12 m. 

Stropy powinny być konstruowane jako płyty lub ustroje płytowo-żebrowe betonowane 

na miejscu przeznaczenia i powiązane ze ścianami. Stropy spełniają wtedy także rolę 

poziomych tarcz usztywniających, mogących przenosić siły normalne i styczne występujące 

w ich płaszczyźnie oraz siły styczne na połączeniu ściana-strop. Konstrukcja stropów, na 

szerokości współpracującej ze ścianami, powinna być także przystosowana do przenoszenia 

poziomych sił rozciągających, wynikających ze zginania budynku. 

W stropach wykonywanych z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych 

wykształcenie poziomych tarcz można uzyskać przez skonstruowanie odpowiednich 

połączeń między elementami stropowymi oraz między ścianami a stropami. W przypadku 

niewystarczającej nośności tych połączeń, zmonolityzowanie konstrukcji stropu można 

uzyskać przez założenie na stropie warstwy betonu o grubości nie mniejszej niż 3 cm, 

zbrojonej w kierunku prostopadłym do zbrojenia podłużnego płyt. 

Także w stropach gęstożebrowych nad piwnicą wymagane jest wykonanie analogicznej 

warstwy betonu oraz założenie dodatkowego zbrojenia, usytuowanego prostopadle do osi 

żeber i zakotwionego w wieńcach stropowych. Zalecane jest wzmocnienie stropów 

gęstożebrowych nad pierwszą kondygnacją, a w uzasadnionych obliczeniowo przypadkach 

także stropów wyższych kondygnacji. 

W poziomie wszystkich stropów, wzdłuż ścian zewnętrznych oraz konstrukcyjnych 

ścian wewnętrznych, należy założyć wieńce żelbetowe, wiążące stropy ze ścianami 

nośnymi i usztywniającymi. Wymagana jest ciągłość zbrojenia wieńców. Połączenie ścian 

ze stropami ma na celu zapewnienie ich współpracy w przenoszeniu sił rozciągających, 

występujących przy zginaniu budynku. 

Minimalne zbrojenie wieńców oraz minimalne zbrojenie stropów na przejęcie stycznych 

sił krawędziowych (zbrojenie łączące stropy nad podporą), wraz z wymaganiami 

konstrukcyjnymi dotyczącymi tego zbrojenia, należy ustalać zgodnie z punktem 9.6 normy 

PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczanie statyczne 

i projektowanie”, z warunku na ograniczenie zakresu szkód wywołanych przez 

oddziaływania wyjątkowe. Wieńce stropu nad kondygnacją piwniczną powinny być 

zbrojone co najmniej czterema wkładkami o średnicy 12 mm, niezależnie od klasy stali.[4] 

 

Powyższe wymagania stanowią ogólne zasady kształtowania konstrukcji obiektów, 

zapewnienia sztywności obiektu oraz podstawę projektowania obiektów budowlanych na 



 

 

 

337 

terenach górniczych i wraz z instrukcjami ITB muszą być bezwzględnie uwzględniane 

w projektach zabezpieczeń  

 

1.Wymiary segmentów. 
 

Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

przyjmowania wymiarów segmentów. 

 

Maksymalna długość segmentu budynku nie powinna przekraczać 36m. Na terenach III 

i IV kategorii oraz w budynkach o konstrukcji murowej i szkieletowej z wypełnieniem 

murowym, niezależnie od kategorii terenu, zaleca się przyjmować długość nie większą od 

30m. 

 

Przy ustalaniu długości segmentów należy brać pod uwagę wymaganą sztywność 

konstrukcji i względy funkcjonalne projektowanego budynku. Przyjmowanie segmentów 

dłuższych, niż wyżej podano jest niekorzystne z uwagi na potrzebę wykonania 

zwiększonego zakresu zabezpieczeń konstrukcji na wypadek oddziaływań górniczych 

i wynikające stąd koszty. 

 

Przerwy dylatacyjne powinno się także projektować w miejscach zmiany głębokości 

posadowienia oraz w miejscach takiej zmiany warunków gruntowych, które mogą mieć 

praktyczny wpływ na nierównomierne osiadanie budynku. 

Wydzielone za pomocą przerw dylatacyjnych segmenty powinny mieć kształt 

prostopadłościanu o stałej wysokości. Ewentualna różnica wysokości w obrębie segmentu 

nie powinna przekraczać 20%. ITB nr 416/2006 [1] 

 

Przy doborze wielkości segmentów w trakcie projektowania układów szeregowych 

budynków mieszkalnych należy dążyć do stosowania foremnych kształtów segmentów 

w celu wyeliminowania  dodatkowych sił skręcających. Ograniczenie wymiaru  segmentów 

sprzyja ograniczeniu sił poziomych oddziaływujących na fundamenty budynku 

i w konsekwencji ograniczeniu ilości zbrojenia koniecznego do przeniesienia sił 

parasejsmicznych.  

 

2.Ustrój nośny i usztywniający. 
 

Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

przyjmowania ustrojów nośnych i usztywniających. 

 

Układ nośny budynku można kształtować jako ścianowy lub szkieletowy 

z wypełnieniem murowym. Można także stosować układ mieszany, w którym pionowe 

elementy nośne stanowią częściowo ściany, a częściowo szkielet z wypełnieniem murowym 

Konstrukcja szkieletowa wykonywana jest zwykle jako żelbetowa - monolityczna, lub jako 

stalowa. 

 

Ścianowy układ nośny można projektować jako: 

-poprzeczny, z podłużnymi ścianami usztywniającymi, 

-podłużny, z poprzecznymi ścianami usztywniającymi, 

-mieszany, z podłużnymi i poprzecznymi ścianami nośnymi. 
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W budynkach szkieletowych z wypełnieniem murowym układ nośny należy kształtować 

na analogicznych zasadach jak w budynkach ścianowych. Rozstaw słupów nośnych zaleca 

się przyjmować do 6 m. Pod względem konstrukcyjnym ściany ze sztywnym, murowym 

wypełnieniem szkieletu należy traktować jako równorzędne ze ścianami nośnymi 

wykonanymi z jednorodnego materiału, pod warunkiem zapewnienia jakości wykonania 

robót murowych jak dla kategorii A - według klasyfikacji przyjętej w PN-B-03002: 1999. 

Należy zapewnić sztywność budynku w płaszczyźnie pionowej. Nie zaleca się 

projektować budynków usztywnionych wyłącznie przez konstrukcję kondygnacji 

piwnicznej. 

Usztywnienie w kierunku podłużnym stanowią ściany wykonane jak o ciągłe na 

długości budynku. Wymagane jest skonstruowanie przynajmniej jednej takiej ściany, 

o przebiegu zbliżonym do osi podłużnej budynku. W kierunku poprzecznym rozstaw ścian 

usztywniających nie powinien przekraczać 12m. Poprzeczne ściany usztywniające należy 

wykonywać na całej szerokości budynku. 

Należy dążyć do symetrycznego układu ścian nośnych względem osi podłużnej 

i poprzecznej budynku. Dopuszczalna asymetria usytuowania ścian w budynku z jedną 

podłużną ścianą wewnętrzną, nie wymagająca uwzględnienia w obliczeniach, jest pokazana 

na rysunku 5. Przesunięcie osi ściany wewnętrznej względem osi podłużnej rzutu 

poziomego (a1) nie powinno przekraczać 0,1 poprzecznego wymiaru budynku (tj. 0,1 B) i 

nie powinno być większe niż 1,2 m. Dopuszczalne przesunięcie odcinka poprzecznej ściany 

nośnej (a2) nie powinno przekraczać 0,6 m.  

 

 

 
 

 
Rys. 5. Dopuszczalne przesunięcie ścian podłużnych a1 i ścian poprzecznych a2, 

nie wymagające uwzględnienia w obliczeniach; a1 S0,1 B i a1 S l ,2 m, a2 S0,6 m 
 

 

Zaleca się ograniczać perforację ścian piwnic. Wszelkie niezbędne otwory w piwnicach 

należy rozmieszczać symetrycznie względem osi budynku. Rozmieszczenie otworów 

w ścianach zewnętrznych nie powinno przeszkadzać w założeniu obwodowych - ciągłych 

wieńców stropowych w poziomach stropów. Dotyczy to zwłaszcza otworów okiennych 

i drzwiowych w ścianach zewnętrznych klatek schodowych. Należy unikać sytuowania 

otworów w ścianach przy dylatacyjnych. W razie konieczności ich wykonania należy 

uszczelnić przerwę dylatacyjną wokół otworów w sposób nie utrudniający swobodnego, 

wzajemnego  przemieszczenia  się segmentów. 
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Klatki schodowe i szyby dźwigowe zaleca się sytuować w połowie długości segmentu. 

Ich wymiary w rzucie poziomym nie powinny powodować osłabienia przekroju 

poprzecznego stropów więcej niż o 40%. Klatka schodowa nie powinna wychodzić poza 

obrys ścian zewnętrznych budynku i nie powinna przecinać wieńców założonych 

w poziomie stropów. ITB nr 416/2006 [1] 

 

Projektanci przy doborze ustrojów nośnych i usztywniających powinni stosować układy 

stężone poprzecznymi i podłużnymi ścianami usztywniającymi .W przypadku zastosowanie 

układów otwartych należy zastosować bezwzględnie dodatkowe elementy usztywniające 

zgodnie z instrukcją [1]. Konieczne jest dokładne określenie w projekcie, w przypadku 

układów szkieletowych, zapisów o zapewnieniu połączenia i współpracy pomiędzy murem 

i konstrukcją stropów np.: poprzez zastosowanie tzw. murów skrępowanych zgodnie 

z pkt.6.9 PN-EN 1996-1-1 [N2], które zapewniają zdecydowanie najlepsze po 

monolitycznej usztywnienie konstrukcji. 

 

3.Posadowienie budynków. 
 

Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

posadowienia budynków. 

 

Fundamenty, oprócz przekazania obciążeń pionowych na grunt, powinny przenieść siły 

poziome wynikające z oddziaływań górniczych, a także zapewnić geometryczną 

niezmienność rzutu poziomego budynku (segmentu). Geometryczną niezmienność rzutu 

poziomego można uzyskać poprzez usztywnienie fundamentów w ich płaszczyźnie, 

względnie przez współpracę fundamentów z odpowiednio skonstruowanymi piwnicami lub 

najniższą kondygnacją w budynkach niepodpiwniczonych. 

 

Budynki należy posadawiać za pomocą fundamentów bezpośrednich, ukształtowanych 

w postaci rusztu ław, rusztu ław skotwianych ściągami, ław z przeponą kotwiczną, płyt 

fundamentowych oraz skrzyń piwnicznych. kondygnacjach piwnicznych wykonanych 

w konstrukcji szkieletowej zaleca się stopy fundamentowe powiązać ławami, biegnącymi 

pod ścianami wypełniającymi szkielet. Można też stropy połączyć przekątniowymi 

ściągami fundamentowymi. W celu przejęcia odkształceń poziomych terenu można 

stosować także powiązanie słupów za pomocą przepony fundamentowej. 

 

Fundamenty  powinny być zakładane w miarę możliwości płytko, jednak z uwzględnieniem 

niezbędnej głębokości z uwagi na przemarzanie, zgodnie z PN-81/B-03020. Należy dążyć 

do wykorzystania nośności podłoża. Zapewnia to lepszą pracę statyczną konstrukcji pod 

obciążeniami wynikającymi z wpływów górniczych. 

Fundamenty powinny być posadowione na jednym poziomie w obrębie każdego 

segmentu. W przypadku konieczności posadowienia na różnych poziomach najkorzystniej 

jest sytuować zagłębienie w części środkowej rzutu poziomego, symetrycznie względem osi 

segmentu (rys. 6a). Jeżeli zagłębiona część jest usytuowana od strony zewnętrznej 

segmentu, należy ją oddzielić od pozostałych fundamentów warstwą poślizgową (rys. 6b, c). 

Należy unikać posadowienia sąsiednich segmentów na różnych głębokościach. 

W przypadku konieczności stosowania takiego rozwiązania zaleca się ograniczyć do 

dwóch liczbę segmentów stanowiących jeden budynek. Przejście z części głębszej do 

płytszej zaleca się wtedy wykonać na zasadach fundamentu schodkowego, stosowanego 

przy posadowieniu na stoku (p. 5.1.5). 



 

 

 

340 

Rodzaj 

podsypki 
Minimalna grubość podsypki, m, przy długości budynku L 

ku L L< 10m L = l0-20m L =20-30 m L>30m 

Pr, Ps 0,30 0,40 0,50 0,60 

Ż, Po 0,40 0,50 0,60 0,70 

 

 
 
Rys. 6. Przykłady posadowienia budynku na różnych głębokościach a)zagłębienie części 

środkowej, b i c) asymetryczne zagłębienie części segmentu I- zagęszczony piasek lub chudy 

beton, 2 -warstwa poślizgowa 

 

Nie należy posadawiać fundamentów bezpośrednio na podłożu o dużej nośności i małej 

odkształcalności. Dotyczy to szczególnie posadowienia obiektów na gruntach skalistych 

(skałach twardych i miękkich, litych i spękanych), utworach karbońskich, utworach 

trzeciorzędowych w postaci wapieni i piaskowców, gruntach kamienistych (zwietrzelinach, 

rumoszach, otoczakach), a także zwartych gruntach spoistych. W takich przypadkach 

należy pod fundamentami stosować podsypkę wykonaną z gruntów niespoistych. Podsypkę 

zaleca się wykonywać z gruntów drobnoziarnistych (piasku średniego Ps, piasku grubego 

Pr), względnie przy ich braku - z gruntów gruboziarnistych (pospółki Po, żwiru Ż). Do 

wykonania podsypki nie należy stosować piasku pylastego oraz piasku drobnego. Podsypka 

powinna być wykonana przy stopniu zagęszczenia Id< 0,6. 

W celu amortyzacji poziomych odkształceń terenu minimalną grubość podsypki - 

w zależności od jej rodzaju i długości L budynku - zaleca się przyjmować według tablicy 4. 

  

Tablica 4. Minimalna grubość podsypki do amortyzacji poziomych odkształceń terenu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grubość podsypki piaskowej do amortyzacji pionowych odkształceń podłoża powinno 

się ustalać na podstawie analizy współpracy obiektu z podłożem, przyjmując za 

podstawowe kryterium wielkość kosztów. Jeżeli taka analiza nie jest wykonywana, 

minimalna grubość podsypki pod fundamentami rusztowymi powinna być 1,5 razy 

większa od wymiaru poprzecznego najszerszej ławy fundamentowej. Niezależnie od 

rodzaju fundamentu do amortyzacji wpływu pionowych ruchów terenu nie zaleca się 

stosować podsypki o miąższości mniejszej od 0,5 m, natomiast stosowanie miąższości 

większej od 1,0 m powinno być uzasadnione wspomnianą analizą kosztów.  

Fundamenty na palach lub na studniach mogą być stosowane tylko w wyjątkowych 

przypadkach, jeżeli wymagają tego warunki gruntowe. Celowe jest wtedy zastosowanie 

warstwy poślizgowej nad głowicą pali lub studni. ITB nr 416/2006 [1] 
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Projektanci przy doborze sposobu posadowienia powinni unikać podpiwniczeń 

częściowych, a jeżeli jest to konieczne powinni w konstrukcji wytworzyć dylatację poziomą 

z warstwą poślizgową. W projekcie posadowienia należy bezwzględnie na terenach 

górniczych zastosować warstwy podsypki piaskowej amortyzującej oddziaływania górnicze 

co pozwoli to na znaczne ograniczenie lub uniknięcie uszkodzeń w budynku. 

 

4.Materiały budowlane. 

 
Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące materiałów 

budowlanych stosowanych na terenie oddziaływań górniczych. 

 
W budynkach wznoszonych na terenach górniczych materiały budowlane stosowane do 

wykonywania elementów nośnych winny zapewnić spełnienie wymagań wytrzymałości 

i sztywności konstrukcji. Materiały wykończeniowe i izolacyjne należy dobierać 

z uwzględnieniem przewidywanych odkształceń konstrukcji spowodowanych deformacjami 

podłoża. 

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk nie powinna być 

mniejsza niż 3 MPa. Do murów zaleca się stosować zaprawy cementowo-wapienne, można 

też stosować zaprawę cementową. Wytrzymałość średnia zaprawy na ściskanie fm, nie 

powinna być mniejsza niż 5 MPa. Mury należy wykonywać z wypełnionymi spoinami 

pionowymi. 

Przyjmując podział elementów murowych według PN-B-03002:1999, do konstrukcji 

nośnych na terenach górniczych należy stosować elementy murowe grupy 1, do murowania 

na zwykłe spoiny, z zachowaniem podanych wyżej wymagań wytrzymałościowych. 

Bloczki z betonu komórkowego do murowania na cienkie spoiny można stosować 

wyłącznie w kondygnacjach nadziemnych, zakładając zbrojenie w spoinach wspornych na 

ogólnych warunkach, zgodnie z wymaganiami podanymi w normie. 

Beton do konstrukcji nośnych należy stosować na ogólnych zasadach podanych w PN-

B-03264. Beton zastosowany do konstrukcji kondygnacji piwnicznych powinien być 

szczelny. W budynkach narażonych na równoczesne oddziaływanie deformacji terenu 

i wstrząsów górniczych zaleca się używanie betonu konstrukcyjnego klasy co najmniej B20. 

Do wykonywania fundamentów i elementów usztywniających fundamenty (ściągów, 

przepon) oraz kondygnacji piwnicznych lub przyziemia budynków, wieńców i betonowych 

złączy elementów prefabrykowanych powinno się stosować beton, układany na miejscu 

przeznaczenia. Wyklucza się wykonywanie ław fundamentowych i ścian z kamienia 

łamanego, niezależnie od jego wytrzymałości. 

Dobór odpowiednich gatunków i jakości stali do konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie 

z obowiązującymi normami i zasadami. 

Do zbrojenia żelbetowych elementów przejmujących obciążenia wywołane 

oddziaływaniami górniczymi (przepon i ław fundamentowych, ściągów w poziomie 

fundamentów, kondygnacji piwnicznej lub przyziemia budynku, wieńców stropów, złączy), 

zaleca się stosować stal klasy A-1 gatunku St3SY. Można również stosować stal klasy A-II 

gatunku 18G2 oraz stal klasy A-III gatunku 34GS, jeśli nie jest przewidywane spawanie 

zbrojenia lub są zachowane warunki spawania tych stali podane w PN-B-03264:2002. ITB 

nr 416/2006 [1] 

 

Zatem niezwykle istotnym jest właściwy dobór materiałów konstrukcyjnych w tym 

materiałów ściennych. Materiały ścienne i zaprawy dla budynków na etapie projektowania 
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powinny być dobierane aby umożliwić uzyskanie wytrzymałości 5 MPa dla ścian 

konstrukcyjnych. Projektanci zakładając konstrukcje murowe muszą zwrócić uwagę na 

wymaganie większej sztywności budynku, stosując materiały o wyższych parametrach 

termicznych na spoinach cienkowarstwowych lub na kleju należy uwzględnić konieczność 

zastosowania dodatkowego zbrojenie lokalizowanego w spoinach lub w przypadku spoin 

cienkowarstwowych w bruzdach wykonanych w materiale ściennym.  

Przy projektowaniu konstrukcji murowych zaleca się dodatkowo wykonanie 

skrępowania konstrukcji murowej poprzez stężenia poziome i pionowe zgodnie z pkt. 6.9 

PN-EN 1996-1-1 [N2] oraz zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4. [N2] Elementy krepujące 

powinny być wykonane na poziomie każdej kondygnacji, w każdym odcinku pomiędzy 

ścianami i na obu bokach każdego otworu o powierzchni większej niż 1,5m
2
. Dodatkowe 

elementy krępujące mogą być potrzebne w ścianach, w których maksymalna rozpiętość 

zarówno w pionie, jak i poziomie wynosi 4,0m. Górne i boczne elementy krępujące 

powinny być wykonane po wybudowaniu muru w sposób zapewniający ich połączenie ze 

ścianą. 

 

5.Fundamenty. 

 
Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

kształtowania fundamentów na terenie oddziaływań górniczych. 

 

5.1.Ruszt fundamentowy 
 

Zalecanym rozwiązaniem, przystosowanym do przejmowania sił wywołanych 

poziomymi odkształceniami gruntu, jest żelbetowy ruszt fundamentowy (rys. 7a, b). 

Ruszt fundamentowy przejmuje siły rozciągające i momenty zginające oraz kombinację 

obydwu tych obciążeń w postaci mimośrodowego rozciągania, które na skutek oddziaływań 

górniczych może powstać w płaszczyźnie rusztu. Ruszt fundamentowy może przejmować 

także odpowiednie ściskające siły wewnętrzne powstające w jego płaszczyźnie. 

Ławy fundamentowe należy zbroić w celu przejęcia poziomych sił rozciągających oraz 

momentów zginających występujących w płaszczyźnie rusztu. Zaleca się dostosowanie 

rozkładu zbrojenia na długości ław do faktycznego przebiegu sił poziomych i momentów 

zginających. Zasadę rozmieszczenia zbrojenia na długości ławy ilustruje rysunek 7b. 

W przekroju poprzecznym wymagane zbrojenie As należy zakładać wzdłuż podstawy oraz 

ścian bocznych ław, według zasady pokazanej na rysunku 7c. Zbrojenie przejmujące 

poziomy moment zginający As,M należy rozmieścić wzdłuż pionowych krawędzi ławy, 

a wzdłuż jej podstawy pozostałe zbrojenie As = As – As,M. Sposób kotwienia zbrojenia 

podłużnego ław w narożach rusztów fundamentowych ilustruje rysunek 7d. 

Geometryczną niezmienność rusztów fundamentowych w płaszczyźnie poziomej można 

uzyskać przez odpowiednią konstrukcję najniższej kondygnacji budynku, przy zachowaniu 

następujących warunków: 

a) ściany najniższej kondygnacji są ukształtowane zgodnie z p.4.2.[1], p.2 wykładu, przy 

czym perforacja zewnętrznych ścian nie przekracza 10% ich powierzchni, a wysokość 

otworów w tych ścianach nie jest większa niż 0,9 wysokości ściany, nie uwzględniając 

ław fundamentowych i wieńców, 

b) w przypadku gdy najniższą kondygnację stanowią piwnice, konstrukcja jej odpowiada 

wymaganiom p.5.2.1.[1], p. 6.1 wykładu, 
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c) w budynkach niepodpiwniczonych strop nad najniższą kondygnacją jest wykonany jako 

zmonolityzowana tarcza z wieńcami żelbetowym i betonowanymi na miejscu 

przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami p.5.4 [1] p. 8 wykładu. 

 

 

 

 
 

Rys.7. Ruszt fundamentowy 

a) przykładowy schemat rusztu, b) rozkład sił poziomych i rozmieszczenie zbrojenia na 

długości ławy I-I, c) zbrojenie ławy w przekroju poprzecznym 1-1, d) szczegół zbrojenia 

ław w narożu rusztu As- sumaryczne pole przekroju zbrojenia, As,M- pole przekroju 

zbrojenia przejmującego moment zginający w płaszczyźnie rusztu, A=As - 2As,M, lb,d - 

obliczeniowa długość zakotwienia 

 

W przypadku innych rozwiązań najniższej kondygnacji budynku geometryczną 

niezmienność rusztów fundamentowych należy uzyskać przez ich usztywnienie 

w płaszczyźnie poziomej za pomocą ściągów przekątniowych. 

W przypadku ław fundamentowych rusztu o rozpiętości przekraczającej w świetle 
6,0 m wskazane jest założenie ściągów kotwiących niezależnie od sposobu 
zapewnienia geometrycznej niezmienności rzutu poziomego fundamentów. 

Przykłady usztywnień rusztów fundamentowych za pomocą ściągów ilustrują 

schematy pokazane na rysunku 8a, b (a- ruszt usztywniony tylko ściągami 

przekątniowymi, b - ruszt usztywniony ściągami przekątniowymi i ściągiem 
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kotwiącym). Przykładowe rozwiązania sposobu kotwienia zbrojenia ściągów 

w ławach głównych rusztu przedstawiono na rysunku 8c, d. 

Ściągi fundamentowe powinny być przystosowane do przenoszenia osiowych sił 

rozciągających. Minimalny przekrój poprzeczny żelbetowych ściągów powinien wynosić 

20 x 20 cm. Zbrojenie ściągów przekątniowych i kotwiących należy zakładać symetrycznie 

względem głównych osi ich przekroju poprzecznego. ITB nr 416/2006 [1] 

 

 

 
 

Rys. 8. Przykłady rusztów fundamentowych ze ściągami 

a), b) schematy rusztów ze ściągami, c) zakotwienie zbrojenia ściągu przekątniowego , 

d) zakotwienie zbrojenia ściągu kotwiącego 

 

5.2. Przepona fundamentowa 

 

W celu przejmowania sił wywołanych poziomymi odkształceniami podłoża można także 

stosować żelbetową przeponę fundamentową, która ponadto zapewnia geometryczną 

niezmienność rzutu poziomego budynku, a jednocześnie może spełniać rolę posadzki 

piwnic (tys. 9). 

Przeponę stanowi zwykle płyta żelbetowa grubości 10 cm, zbrojona krzyżowo na całej 

powierzchni, w połowie grubości. Zazwyczaj pod ścianami nośnymi wymagane jest 

zwiększenie przekroju zbrojenia zakładanego w kierunku równoległym do ścian. Minimalne 

zbrojenie przepony powinno się składać z prętów o średnicy 6 mm, założonych nie rzadziej 

niż co 25 cm w obydwu kierunkach. 
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Rys. 9. Żelbetowa przepona fundamentowa 

a) przekrój poprzeczny fundamentów z przeponą, b) schemat zbrojenia przepony 

w rzucie, 1 -przepona, 2 -ściany piwnic , 3 - warstwa poślizgowa 

Przeponę należy zakładać na jednym poziomie, wprowadzając ją między 

fundamenty i ściany fundamentowe. Między przeponą a fundamentami należy 

założyć warstwę poślizgową. Graniczna wartość sił wewnętrznych w przeponie 

jest uwarunkowana nośnością warstwy poślizgowej na przeniesienie siły 

poziomej (p. 6.7 [1]). Wartość współczynnika tarcia warstwy poślizgowej należy 

przyjmować według tablicy 5. 

Pod warstwą poślizgową powierzchnia betonu powinna być zatarta na gładko . 

Przy gruntach zawilgoconych należy pod przeponą założyć izolację 

przeciwwilgociową. 
Ławy fundamentowe  pod przeponą nie wymagają zbrojenia na siły 

poziome wywołane wpływami eksploatacji górniczej. Zbroi się je jedynie ze 
względu na siły pochodzące od obciążenia pionowego. 

 

Tablica 5.  Wartości współczynników tarcia w warstwach poślizgowych 

Opis warstwy Wartości współczynnika tarcia f 

Dwie warstwy papy (bez przekładki), 
 

 
 

0,7 

przy naprężeniach  normalnych: 
 = 0,1   MPa 

 = 0,15 MPa 0,6 

 = 0,20 MPa 0,5 

 = 0,25 MPa i więcej 0,4 
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Dwie warstwy papy niepiaskowanej z przekładką z:  
0,4 -pyłów dymnicowych 

-sadzy 0,3 
-grafitu sproszkowanego 0,2 

Folie z tworzyw sztucznych z przekładką ze smaru 

grafitowego 

 

0,15 

 

Przy stosowaniu przepony należy sprawdzić naprężenia w fundamentach i w gruncie, 

z uwagi na mimośrodowe obciążenie mogące powstać na skutek poziomego 

przemieszczenia fundamentów względem ścian piwnic. ITB nr 416/2006 [1] 

 

5.3.Płyta fundamentowa 

 

Posadowienie na płycie fundamentowej zaleca się stosować tylko w uzasadnionych 

przypadkach, przede wszystkim gdy wymagają tego warunki gruntowe. Płyta 

fundamentowa może być płaska lub żebrowana, z żebrami wykształconymi na górnej 

powierzchni. ITB nr 416/2006 [1] 

 

Podstawowymi wymaganiami dotyczącymi projektowanych fundamentów na terenach 

wpływów oddziaływań górniczych należą: 

-  prawidłowe ukształtowane rusztów żelbetowych, 

-  stosowanie w uzasadnionych przypadkach płyt fundamentowych, 

-  rozmieszczenie dodatkowego zbrojenia przejmującego oddziaływania poziome, 

- prawidłowe konstruowanie zbrojenia, spełniającego warunki zakotwienia zbrojenia 

głównego, 

-  stosowanie fundamentów przystosowanych do warunków gruntowych, 

-  stosowanie warstwy poślizgowej.  
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Rys.9a. Przykład źle wykonanego zbrojenia ław bez uwzględnienia strefy zakotwień lbd 

i odgięcia końców prętów zbrojenia głównego. 

 

 

Rys.9b. Znaczne zagęszczenie ław i ław stężających  powodujące zwiększenie kosztów 

realizacji szalunków.   
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Rys.9c. Błędne uproszczenie szalunku bez uwzględnienia zbrojenia przeciwskurczowego 

i upłynnioną warstwą chudego betonu.   

 

 

Rys.9d. Błędnie wykonany fundament bez warstwy podsypki.   
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6.Kondygnacje piwnic. 

 
Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

kształtowania Kondygnacji piwnic na terenach górniczych. 

 

6.1.Zasady ogólne 
 

Kondygnacje piwnic powinny być ukształtowane w formie skrzyni o stałej wysokości 

w obrębie segmentu. Niezbędnymi elementami składowymi skrzyni są odpowiednio 

skonstruowane fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop. Ze względu na 

zachowanie warunków nośności i sztywności segmentu wymagane jest wzajemne 

zespolenie elementów konstrukcyjnych piwnic. Należy unikać osłabienia skrzyni otworami 

przecinającymi wieńce stropowe. 

Kondygnacje piwnic powinny mieć konstrukcję monolityczną, z żelbetowym stropem 

i betonowymi lub żelbetowymi ścianami. Dopuszcza się także ściany piwnic o konstrukcji 

betonowej - prefabrykowanej, murowej lub szkieletowej z wypełnieniem murowym. Ściany 

o konstrukcji murowej lub szkieletowej z wypełnieniem murowym zaleca się stosować 

w budynkach, których ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są także jako murowane. 

Stosowanie szkieletowych konstrukcji kondygnacji piwnic wypełnionych murem zaleca się 

ograniczyć do II kategorii terenów górniczych. W takich przypadkach należy dążyć do 

zmonolityzowania szkieletu nośnego piwnic z wypełnieniem, które powinno być wykonane 

z cegły. 

Stropy i wieńce nad kondygnacją piwniczną oraz nadproża ścian piwnicznych należy 

konstruować zgodnie z zasadami podany mi w p . 5.4. ITB nr 416/2006 [1] 

 

6.2.Częściowe zagłębienie budynku 
 

Przy stosowaniu dylatacji poziomej, w miejscu zmiany głębokości posadowienia 

budynku - p. 4.3 (rys. 6b, c), część konstrukcji znajdującej się nad dylatacją należy 

zabezpieczyć za pomocą obwodowego wieńca żelbetowego, założonego na warstwie 

poślizgowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia piwnic, zagłębioną część konstrukcji należy 

wykonać według zasady pokazanej na rysunku 13. Bezpośrednio pod warstwą poślizgową 

należy założyć wieniec, a ławy fundamentowe przystosować do przeniesienia sił 

wynikających z oddziaływania poziomych odkształceń podłoża. Zbrojenie wieńców 

przylegających do warstwy poślizgowej należy określić na podstawie siły tarcia. 
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Rys . 13. Częściowe zagłębienie budynku l - warstwa poślizgowa 

  

 

7.Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych. 
 

Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

kształtowania ścian konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnej na terenach górniczych. 

 

7.1.Konstrukcja ścianowa 
 

Konstrukcja ścianowa powinna tworzyć układ tarczowy i cechować się odpowiednim 

powiązaniem ścian nośnych - podłużnych i poprzecznych - zapewniającym sztywność 

przestrzenną całego budynku. W budynkach wykonanych z elementów murowych ściany 

danej kondygnacji powinny być wykonane w całości z tego samego materiału. 

W budynkach murowanych można stosować ściany szczelinowe, posadawiając je na 

cokole budynku, powyżej poziomu gruntu. W stosunku do wymagań zawartych w Instrukcji 

ITB 341/96 zaleca się zwiększyć wymaganą liczbę kotwi łączących ścianę konstrukcyjną 

z warstwą osłonową, przyjmując - 5 kotwi/m2 powierzchni ściany do II kategorii terenów 

górniczych włącznie i 6 kotwi1m2 powyżej II kategorii. 

W budynkach prefabrykowanych poszczególne elementy ścienne należy zespolić 

w tarcze. Zarówno prefabrykaty, ich złącza, jak i powstałe w wyniku zespolenia ściany 

tarcze powinny wykazywać nośność i sztywność wystarczającą do przeniesienia 

dodatkowych sił wywołanych obciążeniami górniczymi. W miejscach silnie wytężonych, 

najczęściej w rejonach nadproży, może wystąpić konieczność założenia dodatkowego 

zbrojenia. Zaleca się wykonanie go w postaci siatki. W prefabrykowanych elementach 

ściennych niedopuszczalne jest stosowanie wykrojów przy pionowych krawędziach 

elementów. ITB nr 416/2006 [1] 

 

Projektanci w trakcie kształtowania konstrukcji ścian powinni zwrócić szczególną 

uwagę na materiał ścienny, który przewidują zastosować w projektowanym obiekcie na 

obszarach występujących szkód górniczych., błędem jest nie zachowanie ciągłości ścian 

nośnych i usztywniających jak również wadliwy dobór materiałów budowlanych oraz brak 

sztywności ścian i konstrukcji na poddaszu budynku.  
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8.Stropy wieńce i nadproża. 

 
Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 

kształtowania ścian konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnej na terenach górniczych. 

 

8.1.Stropy i wieńce. 
 

Stropy budynków należy projektować jako zmonolityzowane tarcze, usztywnione 

w swoich płaszczyznach za pomocą wieńców żelbetowych, wykonywanych na budowie 

i zakładanych po obwodzie oraz wzdłuż wewnętrznych ścian nośnych i usztywniających. 

W stropach występują poziome siły normalne oraz styczne siły krawędziowe 

w połączeniach ze ścianami. Do ich przejmowania najlepsze są żelbetowe stropy płytowe 

i płytowo-żebrowe, betonowane na miejscu przeznaczenia. W przypadku innej konstrukcji 

stropów należy dążyć do ich zmonolityzowania. 

W stropach gęstożebrowych nad piwnicą należy projektować zbrojenie usytuowane 

prostopadłe do osi żeberek stropowych, o minimalnej średnicy prętów 5,5 mm, zakładane 

nie rzadziej niż co 25 cm, zakotwione w wieńcach. W uzasadnionych obliczeniowo 

przypadkach może zachodzić także potrzeba wzmocnienia stropów wyższych kondygnacji. 

W stropach wykonywanych z elementów prefabrykowanych wykształcenie poziomych 

tarcz można uzyskać przez skonstruowanie odpowiednich połączeń między elementami 

stropowymi oraz połączeń między ścianami i stropami. W celu przenoszenia poziomych sił 

stycznych powinno się wykonywać dyblowe złącza elementów stropowych. Zaleca się 

konstruować je tak, aby połączenia te mogły przenosić równocześnie  obciążenia pionowe, 

zapobiegając tzw. klawiszowaniu  stropów. 

Przy braku złączy dyblowych zmonolityzowanie konstrukcji stropu z elementów 

prefabrykowanych  można uzyskać przez założenie na stropie warstwy betonu o grubości 

nie mniejszej niż 3 cm, zbrojonej w kierunku prostopadłym do głównego zbrojenia 

podłużnego elementów prefabrykowanych, na zasadach określonych dla stropów 

gęstożebrowych. 

W przejmowaniu poziomych sił rozciągających, występujących w płaszczyźnie stropów, 

współpracują wieńce. Wymagana jest ciągłość zbrojenia wieńców. Zalecane jest łączenie 

prętów za pomocą spawania. Jest ono wskazane zwłaszcza w budynkach narażonych na 

wpływy wstrząsów górniczych. W budynkach prefabrykowanych nie należy stosować 

wyłącznie wieńców ukrytych, możliwe jest natomiast stosowanie ich łącznie z wieńcami 

wykonywanymi na budowie. 

Zbrojenie stropów z uwagi na siły poziome oraz styczne siły krawędziowe, jak również 

podłużne zbrojenie wieńców należy przeprowadzać na podstawie obliczeń wpływu 

krzywizny terenu na budynek (p. 8). 

Minimalne zbrojenie wieńców oraz minimalne zbrojenie stropów z uwagi na przejęcie 

stycznych sił krawędziowych (zbrojenie łączące stropy nad podporą), wraz z wymaganiami 

konstrukcyjnymi dotyczącymi tego zbrojenia, należy ustalać zgodnie z p. 9.6 normy PN-B-

03264:2002, z warunku uwzględniającego ograniczenie zakresu szkód wywołanych przez 

oddziaływania wyjątkowe. Wieńce stropu nad kondygnacją piwniczną powinny być 

zbrojone co najmniej 4 wkładkami o średnicy 12 mm, niezależnie od klasy stali. 
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Rys. 14. Wieniec stropowy przecięty otworem 

a) wieniec stropowy na wysokości ≥1/4h, b) wieniec stropowy na wysokości < 1/4h 

h- wysokość otworu, lb,d- obliczeniowa długość zakotwienia 

 

W przypadku stropu z otworem lub z wykrojem o wymiarach przekracząjących 6-krotną 

grubość stropu (np. otworem klatki schodowej, komina, szybu dźwigu), należy wokół 

otworu projektować zamknięty wieniec żelbetowy, przystosowany do przenoszenia sił 

poziomych przypadających na wyciętą część stropu. 

Jeżeli w ścianie wykonanej w konstrukcji murowej lub monolitycznej występuje otwór 

przecinający wieniec stropowy, to należy skonstruować ramę żelbetową połączoną 

z wieńcem i okalającą częściowo lub całkowicie ten otwór. Zasady takich rozwiązań 

konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku 14. ITB nr 416/2006 [1] 
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Wieńce stanowiące o sztywności układu konstrukcyjnego w projektach są przyjmowane 

w przypadku stosowania płyt stropowych standardowo o wymiarach 25 x 25 cm, 

tymczasem wieńce powinny również posiadać odpowiednią sztywność, a ich wymiary 

winny być uzasadnione obliczeniowo. 

 
 

 
 

Rys. 14a. Zbrojenie płyty i wieńca wraz z prętami startowymi  do wykonania trzpieni krępujących 

mur. 
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Rys. 14a. Zbrojenie  wieńca wraz z trzpieniami krępujących mur. 

 

 

8.2. Nadproża 
 

W ścianach konstrukcji murowej nad otworami okiennymi usytuowanymi w pobliżu 

stropów powinno się wykonać nadproża połączone z wieńcami stropowymi. Jeżeli otwory 

sytuuje się niżej, należy nad nimi zakładać nadproża belkowe, których długość oparcia na 

ścianie nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 

W ścianach betonowych monolitycznych wokół otworów należy stosować zbrojenie 

obwodowe. ITB nr 416/2006 [1] 

 

9.Przerwy dylatacyjne. 
 

Konstruowanie płaszczyzn ograniczających przerwy dylatacyjne zależy od układu 

nośnego obiektu oraz od uwarunkowań funkcjonalnych pomieszczeń przylegających do 

dylatacji. Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby projektowania przerw dylatacyjnych -

poprzez skonstruowanie (rys. 15): 

a) ścian przy dylatacyjnych, zamykających i usztywniających przylegające segmenty, 

b) przy dylatacyjnych ramowych układów stężających, powiązanych ze stropami i układem 

nośnym przyległych segmentów, 

c) przęsła dylatacyjnego, opartego na sąsiadujących segmentach w ten sposób, 

że zapewniona jest niezależna praca tych segmentów; wartości s1 i s2 oblicza się wtedy 

w zależności od przyjętego schematu oparcia przęsła dylatacyjnego. 

Poprawna przerwa dylatacyjna powinna przebiegać w jednej płaszczyźnie pionowej, 

przechodzącej przez całą szerokość i wysokość budynku, od kalenicy do podstawy 
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fundamentów. Przerwa dylatacyjna powinna umożliwić niezależne przemieszczenia 

segmentów, a jej osłona zapewnić wymagania w zakresie izolacji termicznej, akustycznej 

i wilgotnościowej. Sposób osłony przerw dylatacyjnych powinien być także dostosowany 

do architektury obiektu. 

 

 

Rys. 15. Sposoby projektowania przerw dylatacyjnych 

a) ściany przy dylatacyjne (1), b) układy stężające (2), c) przęsło dylatacyjne s, s1 s2 - 

szerokości przerw dylatacyjnych, L1,  L2 - długości segmentów, B, H - szerokość 

i wysokość budynku 

 

W części podziemnej przerwa dylatacyjna wymaga zabezpieczenia przed 

zasypaniem w sposób umożliwiający nieskrępowane przemieszczenia segmentów. 

Nie należy wypełniać podziemnych części przerwy dylatacyjnej materiałami, 

szczególnie o małej odkształcalności. 

W części nadziemnej przerwy dylatacyjne powinny mieć w licach obiektu 

osłony lub zamknięcia umożliwiające wymagane ruchy segmentów oraz 

zapewniające ochronę przed wpływami atmosferycznymi. 

Specjalnych rozwiązań wymaga prowadzenie przez przerwy dylatacyjne 

wszelkich przewodów instalacyjnych. ITB nr 416/2006 [1] 

 

10. Podstawowe błędy w projektach konstrukcji zabezpieczenia 

budynków na terenach górniczych. 
 

W trakcie projektowania obiektów zlokalizowanych na terenach związanych 

z występowaniem oddziaływań  związanych z eksploatacją górniczą mamy do czynienia ze 

zjawiskami które należy uwzględnić przy projektowaniu wszelkich obiektów budowlanych, 

a są to między innymi zjawiska dynamiczne o charakterze parasejsmicznym oraz 

deformacje powierzchni terenu związane z spełzaniem i rozpełzaniem terenu i innymi 

zjawiskami.  

 

Deformacje powierzchni 
 

W trakcie prac projektowych na terenach górniczych należy wziąć pod uwagę 

informację z OUG o istniejących i planowanych oddziaływaniach na teren górniczy 

w której miedzy innymi wymieniono następujące oddziaływania: 
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W obszarze niecki obniżeniowej następują deformacje przypowierzchniowej warstwy 

górotworu, które na powierzchni terenu są opisywane za pomocą następujących 

parametrów: 

– poziomego odkształcenia „” [mm/m], 

– nachylenia terenu „T” [mm/m], 

– promienia krzywizny „R” [km]. 

 

W zależności od maksymalnych wartości powyższych parametrów przyjmuje się 

podział terenów górniczych na kategorie. 

 

Tablica 1. Kategorie terenów górniczych 

 
 

Kwalifikacja do danej kategorii wynika z wartości wskaźnika, który określa 

najniekorzystniejszą (najwyższą) kategorię. Można także stosować klasyfikację terenów 

górniczych za pomocą trzech odrębnych kategorii, np.: II(T), III(e), II(R), przyjmując 

kryteria klasyfikacji zgodnie z tablicą, lecz oddzielnie dla każdego wskaźnika deformacji. 

 

Parametry te mają istotne znaczenie przy określaniu gabarytów obiektu, jego segmentów 

i wielkości dylatacji która powinna uwzględniać parametry oddziaływań, oraz co jest 

bardzo istotne w jakim etapie eksploatacji znajduje się teren. 

Wyobraźmy sobie taką sytuację że planowany obiekt realizujemy w momencie 

spełzania powierzchni gruntu bez uwzględnienia koniecznej w tym przypadku szerokości 

dylatacji. Skutki takiego działania mogą być katastrofalne, gdyż segmenty obiektu zaczną 

oddziaływać na siebie siłami poziomymi nie uwzględnionymi w trakcie projektowania co 

niejednokrotnie doprowadza do katastrofy budowlanej. 

  

Stosunki wodne 

 

W trakcie prac projektowych Projektanci często zapominają o konieczności 

uwzględnienia parametru planowanego obniżenia terenu odnosząc go do poziomu wód 

gruntowych i parametrów gruntu na którym planowana jest inwestycja. 

Wynikiem działań kopalń skutkują zmianą w przypowierzchniowej warstwie górotworu 

powodując występowanie: 

- zalewisk powierzchniowych, 

- podniesienie (obniżenie) poziomu wody gruntowej, 

- obniżenia powierzchni terenu spowodowane odwodnieniem górotworu, 

- obniżenia powierzchni spowodowane zmianą poziomu wód gruntowych w górotworze. 
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Powyższe wpływają na zmianę cech fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego co ma 

niebagatelne znaczenie w doborze sposobu posadowienia i wielkości fundamentów.   

 

Wstrząsy górnicze 

 

Wstrząsy górnicze są zjawiskami dynamicznymi powstającymi w wyniku gwałtownego 

przemieszczenia, pękania lub załamywania się warstw górotworu. Wstrząs górotworu 

powoduje wyzwolenie energii sejsmicznej i jest źródłem emisji drgań sprężystych, 

rozchodzących się w postaci fali sejsmicznej. Drgania podłoża powodowane wstrząsami 

górniczymi są na ogół charakteryzowane poprzez przyspieszenie drgań „a” lub prędkość 

drgań „v” i odpowiadającą im częstotliwość drgań. Parametry te są również kryteriami 

oceny poziomu szkodliwości oddziaływania zjawisk dynamicznych w różnego rodzaju 

skalach makrosejsmicznych. Termin ten obejmuje zjawiska dynamiczne o charakterze 

zbliżonym do trzęsień ziemi. Maja one jednak charakter lokalny, nie regionalny i 

towarzyszą eksploatacji złóż surowców mineralnych. Naruszenie równowagi 

geomechanicznej przez eksploatację wywołuje zatem tego typu zjawiska, stąd często 

używany termin - sejsmiczność indukowana. Przyczyną powstawania wstrząsów 

górniczych są naprężenia mechaniczne występujące w górotworze na skutek prowadzonej 

eksploatacji górniczej. Skutkiem wstrząsów są fale sejsmiczne. W wyniku drgań 

wywołanych przez wstrząs może nastąpić lokalne zniszczenie wyrobisk górniczych, bądź 

obiektów zlokalizowanych w strefie oddziaływania wstrząsu. Wstrząsy generują fale 

elastyczne na powierzchni terenu. Fale te mogą być przyczyną deformacji (przemieszczeń), 

wibracji i mają zazwyczaj niekorzystny wpływ na system nerwowy mieszkańców. Fale 

indukowane przez wstrząs mogą również prowadzić do uszkodzeń budynków 

i infrastruktury w rejonie epicentrum. [2] 

               

Podstawowym zadaniem projektantów jest zaprojektowanie  konstrukcji która redukuje 

odpowiedzi sejsmiczne polegającej na dyssypacji energii w konstrukcji, redukcji mas, 

izolacji od podłoża jak również uwzględnianie rozpełzania i spełzania podłoża oraz 

stosunków wodnych. Wiele z tych czynników jest pomijanych przy projektowaniu 

budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej, prowadzi czasem to do 

katastrofalnych skutków. 

 

Projektanci wielokrotnie zakładają standardowe rozwiązania konstrukcyjne 

równocześnie stosując nowoczesne rozwiązania architektoniczne nie spełniające 

podstawowych kryteriów zakładanych dla budynków na terenach górniczych i określonych 

wymagań instrukcji[1] . 

 

Dla konstrukcji murowych należy więc stosować zalecenia podawane w EUROKOD 8 – 

EN 1998-1:2004 oraz EN 1998-3:2005 [N1] jak również EUROKOD 6 – [N1] 

 

Wymagania dla elementów usztywniających: 

- poziome belki żelbetowe (wieńce) powinny być wykonane na każdej kondygnacji i w 

rozstawie pionowym nie większym niż 4m, Wieńce powinny być zamknięte obwodowo. 

- poziome i pionowe elementy usztywniające i krępujące powinny być połączone ze sobą 

jak również z głównymi elementami konstrukcji budynku. 

- powinno być zapewnione odpowiednie połączenie pomiędzy elementami krępującymi 

i elementami murowymi. 

-  przekrój elementów krępujących nie powinien być mniejszy niż 150x150mm  
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Pionowe elementy krępujące powinny być umieszczane: 

 - na każdej swobodnej krawędzi ściany konstrukcyjnej, 

- na obydwu krawędziach każdego otworu okiennego o powierzchni większej niż 1,5 m
2
. 

 - w rozstawie pionowym nie większym niż 5m, 

- w ścianie poprzecznej do ściany usztywniającej jeżeli sięga ona na głębokość 

większą niż 1,5m. 

       

W trakcie projektowania należy ograniczyć wymiar rzutu poziomego oraz kształt bryły 

która powinna być jak najbardziej zwarta. 

 

Przykład 
 

Przykładem nieprawidłowości w projektowaniu może być budynek, który 

przedstawiono na rysunku poniżej gdzie przedstawiono rzut obiektu zaprojektowanego 

w 2000 r na oddziaływania górnicze III kategorii Rys. 1. w roku 2012 stwierdzono poważne 

uszkodzenia obiektu. 

 

 
 

Rys. 1. Rzut parteru uszkodzonego obiektu 

 
Wykonano więc ekspertyzę określającą stan techniczny obiektu wraz z programem 

naprawczym, elementami ekspertyzy były: 
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- geodezyjne pomiary wychyleń Rys . 2, 

- morfologia rys,  

- badania geologiczne gruntu. 

 

Przeprowadzono pomiary i analizę punktową dla obiektu. 

 

 
 

Rys. 2. Geodezyjne pomiary wychyleń 

Określenie przemieszczeń i odkształceń obiektu. 

 
Po wykonaniu wstępnych pomiarów należy stwierdzić, że budynek uległ znacznym 

przemieszczeniom pionowym wb, przemieszczeniom poziomym ub oraz wychyleniu Tb 

jednak w celu ścisłego ich określenia oraz zmianom w czasie niezbędne było uzyskanie 

informacji w zakresie pomiarów geodezyjnych prowadzonych przez służby geodezyjne 

Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu. Niezależnie od poważnych przemieszczeń 

konstrukcja uległa odkształceniom postaciowym, szczególnie dotyczy to ścian garażu. 

 

Zakład Górniczy „Janina” prowadzi dokumentację geodezyjną, w której oszacowane są 

przemieszczenia pionowe wb. Pomiary i dane geodezyjne pozwoliły na ocenę konstrukcji 

względem punktów stałych, zlokalizowanych poza zasięgiem wpływów eksploatacji 

górniczej.  

 

Przemieszczenie pionowe wb, 
 

Pomiary pionowych przemieszczeń obiektów budowlanych mają na celu określenie 

zmian wysokości wybranych punktów konstrukcji względem punktów stałych, 

zlokalizowanych poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Zakładu Górniczego nie wykonywano 

aktualnych pomiarów obniżenia terenu w rejonie przedmiotowego budynku. W związku 

z powyższym wykonano pomiary względne poziomu posadzki garażu względem poziomu 

posadzki w części mieszkalnej. 
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Wg pomiarów posadzka garażu obniżyła się o 280 mm Wg. Tabeli wielkości deformacji 

uzyskanych z Zakładu Górniczego Janina osiadanie dla pokładu 119/2 do końca 2013 roku 

wyniesie wmax = 1870 mm osiadanie w 2010 wynosiło 60 mm i już nastąpiło, 

a projektowana eksploatacja i jego osiadanie w na południu od przedmiotowego budynku 

wyniesie 140mm. Nie posiadając aktualnych obniżeń terenu założono maksymalnie 

niekorzystne osiadanie, które do 2013 r. miało wynosić wmax = 1850mm. 

 

Przemieszczenia poziome ub 
 

Potrzeba wyznaczenia poziomych przemieszczeń budynków jako wartości 

bezwzględnych występuje sporadycznie. Zakład Górniczy wg. udzielonych informacji 

właścicielowi budynku nie posiada takich danych. 

 

Wychylenia Tb 
 

Wartość i kierunek wychylenia obiektu określono na podstawie aktualnych pomiarów 

geodezyjnych, wychylenia te obrazuje Rys. 2. Jak widać z załącznika wychylenia pionowe 

na części garażowej wynosi maksymalnie 92mm natomiast obniżenie posadzki garażu na 

wjeździe w stosunku do posadzki parteru przed wejściem głównym wynosi 280mm. 

 

m

mm
Tb

1,2

92
max   =43,81%o 

 

m

mm
Tb

15,3

21
min   =6,66%o 

 

Zmiany szerokości przerw dylatacyjnych s 
 

Obiekt w stanie istniejącym nie posiada przerwy dylatacyjnej. 

 

Określenie odkształceń postaciowych konstrukcji ścian Θb 
 

Odkształcenia postaciowe konstrukcji ścian Θb są definiowane jako stosunek różnicy 

pionowych przemieszczeń y do długości odcinka x, na którym ta równica występuje. 

W przedmiotowym budynku odkształcenie wyniosło 0,013.  

 
Ocena uciążliwości użytkowania budynku. 

 

Ocenę opracowano na podstawie instrukcji ITB nr 380/2003 „Diagnozowanie 

budynków zlokalizowanych na terenach górniczych” oraz Instrukcji GIG nr 12. Zasady 

oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę 

obiektów budowlanych. GIG, Katowice 2000. 

 

Według zasad dotyczących możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej 

z uwagi na ochronę obiektów budowlanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej nie powinno się przekraczać małej uciążliwości.  
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Na podstawie pomiarów geodezyjnych wychyleń ścian budynku Tbmax = 43,81%o 

[mm/m] zgodnie z Tablicą 6.1 Instrukcji GIG [3] wynika, że stopień uciążliwość 

użytkowania przedmiotowego budynku ze względu na wychylenia jest duży. 

Aby prawidłowo rozpoznać i określić uszkodzenia obiektu wykonano Morfologię rys 

i spękań załącznik nr 5. Analizując występujące rysy i pęknięcia budynku d = 120mm 

zgodnie z Tablicą 6.1 Instrukcji GIG [3] wynika, że stopień uciążliwość użytkowania 

przedmiotowego budynku ze względu na rysy od wartości d>8mm jest duży. 

 
Jak widać z powyższej analizy uciążliwość użytkowania budynku w każdym 

z rozpatrywanych parametrów jest duża!!! 

Należy stwierdzić, że uszkodzenia budynku są charakterystyczne dla uszkodzeń 

wywołanych oddziaływaniem górniczym.   

 

Na podstawie uszkodzeń budynku Rys.3, które w największym stopniu 

wystąpiły w części garażowej i opracowanej analizy punktowej podjęto decyzję 

o rozbiórce części garażowej, wykonaniu opaski żelbetowej dla części głównej 

budynku. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Zdjęcia uszkodzeń 
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Kwalifikowanie Kategorii obiektu metodą punktową zgodnie z TABLICA 7.5. 

„Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych  – GIG Katowice 1997 – Praca 

zbiorowa pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Jerzego Kwiatka” .  

 

Wynik końcowy analizy metodą punktową zgodnie z TABLICA 7.5. „Ochrona 

obiektów budowlanych na terenach górniczych  – GIG Katowice 1997 – Praca zbiorowa 

pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Jerzego Kwiatka” punktowej wynosi 44 co daje 2 kategorię 

odporności budynku w takim przypadkudop = 2,0 mm/m. 

Według Opinii geologiczno-górniczej uzyskanej z Zakładu Górniczego Janina 

odkształcenia max = 4,8mm/m  

 

Kolejnym etapem była odbudowa garażu na Rys 4. Przedstawiono rzut fundamentów 

z programu naprawczego, jak widać na rysunku wykonano nowe fundamenty na części 

garażowej wraz z wyprowadzeniem właściwej dylatacji pomiędzy segmentami. 
 

 

Wnioski dla przykładowego budynku 
 

- Budynek - część mieszkalna w stanie obecnym nadaje się do użytkowania jednakże 

bezwzględnie należy wykonać zabezpieczenia budynku mieszkalnego aby bezpiecznie 

przeniósł dalsze oddziaływania górnicze. Nie wykonanie prac zgodnie z projektem 

zabezpieczeń zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu garażu i części 

poddasza powiązanej wspólnym dachem z garażem. 

- Dalsza eksploatacja górnicza w tym rejonie spowoduje uszkodzenie budynku grożące 

zawaleniem części garażowej i znacznymi uszkodzeniami części mieszkalnej. 

-  Należy wykonać dylatację pomiędzy budynkiem garażowym a mieszkalnym. 

- Ze względu na katastrofalny stan części garażowej należy ją rozebrać wraz 

z fundamentami. 

 
Rys. 4. Rzut fundamentów  
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- Należy wykonać nową konstrukcję garażu z nowymi ławami stężającymi mogącymi 

przenieść planowane oddziaływania górnicze. 

- Konstrukcja garażu ma uwzględniać konieczność wykonania dylatacji i jej warunków. 

- Należy wykonać izolacje przeciwwodne fundamentów i opasek zabezpieczających, 

gdyż przewidywane obniżenie terenu spowoduje przesunięcie zwierciadła wody 

gruntowej powyżej poziomu posadowienia. 

- Należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z przedłożonym projektem zabezpieczeń na 

powyższe należy uzyskać nakaz z PINB w Chrzanowie. 

- Dla istniejącego budynku należy prowadzić diagnostykę uszkodzeń i spękań w postaci 

dziennika obserwacji do czasu zakończenia przewidywanej eksploatacji. 

- Po zakończeniu eksploatacji i ustaniu oddziaływań należy opracować projekt naprawy 

uszkodzeń, który będzie stanowić podstawę wykonania prac naprawczych. 

 

Należy stwierdzić, że przykładowy projekt budynku zawiera szereg nieprawidłowości 

związanych z kształtowaniem bryły i konstrukcji między innymi : 

 

1. Bryła budynku nie jest bryła zwartą. 

2. Fundament budynku w postaci rusztu nie zabezpiecza obiektu przed oddziaływaniami 

górniczymi w wystarczający sposób - część wejściowa, garaż. 

3. Konstrukcja budynku w parterze nie zawiera dostatecznej ilości wewnętrznych 

usztywniających ścian konstrukcyjnych oraz podciągów usztywniających . 

 

 

11.Podsumowanie 
 
1. Aktualnie obowiązujące opracowania, instrukcje ITB w sposób wystarczający 

umożliwiają właściwe zaprojektowanie budynków i obiektów na terenach oddziaływań 

górniczych. 

 

2. Podstawą projektowania obiektów na terenach oddziaływań górniczych jest prawidłowe 

kształtowanie bryły, konstrukcji obiektu i wykonywanie projektów ze ścisłym 

uwzględnieniem wymagań instrukcji ITB oraz  Eurokodów.  

 

3. Organy wydające pozwolenia na budowę winny w rygorystyczny sposób wymagać od 

projektanta stosowania Instrukcji ITB w zakresie projektowania budynków na terenach 

górniczych. 

 

4. Wydaje się koniecznym ponowne przeprowadzenie intensywnych szkoleń w zakresie 

projektowania obiektów na terenach oddziaływań górniczych, stosowania instrukcji ITB 

w strukturach Izb Inżynierów i Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa. 

 

5. Zdaniem Autora opracowania koniecznym jest przygotowanie nowelizacji instrukcji 

w zakresie projektowania na terenach górniczych polegającej na jej aktualizacji, 

odniesienia do Eurokodów oraz uproszczenia zapisów.  
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Błądzenie - rzecz ludzka, trwanie w 
błędzie - diabelska. 

Augustyn, Aurelius Augustianus, Święty (354-430) 
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