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1. Wstęp 

Proces tworzenia jest najwyższym przywilejem człowieka i powoduje stały 
rozwój cywilizacyjny. Proces inwestycyjny to proces tworzenia nowych obiektów 
budowlanych lub modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania, 
aż do całkowitego zakończenia realizacji, służący celowi polegającym na zaspoka-
janiu potrzeb cywilizacyjnych, produkcji, wytworzeniu, przetworzeniu produktów  i 
przedmiotów.  

Projektowanie budynków, budowli jest procesem niezwykle skomplikowanym, wie-
lopłaszczyznowym, wieloetapowym wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy z 
zakresu praw ogólnych, począwszy od Konstytucji RP, a skończywszy na szcze-
gółowych omówieniach, orzeczeniach i dotyczących bezpieczeństwa obiektów 
budowlanych, odporności na oddziaływania górnicze. Projektowanie polega mię-
dzy innymi na zapewnieniu odpowiedniej trwałości budynku lub jego części, defi-
niowane jako zdolność do spełniania przez określony czas wymagań użytkownika 
w warunkach oddziaływania określonych czynników, bez istotnego pogorszenia 
właściwości użytkowych lub nadmiernego wzrostu kosztów użytkowania. Związa-
na z procesem projektowania wartość użytkowa budynku jest to również zdolność 
budynku lub jego elementu do zaspokajania potrzeb człowieka, bezpośrednio 
związana z właściwościami użytkowymi budynku. Zespół cech związanych z po-
trzebą zapewnienia użytkownikowi budynku, dogodnego i bezpiecznego środowi-
ska do przebywania oraz prowadzenia działalności, do której budynek jest prze-
znaczony, określa się właściwościami użytkowymi budynku czy budowli. Realiza-
cje tego celu wymaga od projektanta znajomości zasad współczesnej wiedzy 
prawnej, technicznej z zakresu budownictwa i sztuki budowlanej. [58, 59] 

W historii budownictwa i konstrukcji na terenach górniczych można do-
strzec, że zagadnienie trwałości i bezpieczeństwa budynków i budowli stanowi 
podstawowe zadanie budowniczych. Teoretyczne i praktyczne umiejętności bu-
downiczych były wykorzystywane w większości budowli stanowiących po dziś 
dzień dorobek światowego budownictwa i konstrukcji budowlanych. Niestety, na 
podstawie doświadczeń autorów można stwierdzić, że współczesne konstrukcje w 
zakresie budynków na terenach górniczych, w części projektowane i realizowane 
są w sposób niezgodny z zasadami wiedzy technicznej, ogólnie pojętej sztuki bu-
dowlanej i są dowodem na postępującą współcześnie ignorancję w tej dziedzinie. 
[56, 57] 

Z historii budownictwa dowiadujemy się również, że problem bezpieczeństwa i 
trwałości konstrukcji pojawiał się jako podstawowy element sztuki budowania 
przez cały czas tworzenia budynków, budowli we wszystkich światowych cywiliza-
cjach. Z zachowanych dzieł i traktatów o sztuce budowania najbardziej interesują-
ce wydają się prace Marcusa Vitruviusa Polio (Witruwiusza), który na podstawie 
ogromnej znajomości współczesnych mu ksiąg i teorii pozwoliły przetrwać ideom z 
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zaginionych dzieł o budowaniu, konstruowaniu i sztuce budowania. W swoich 
podstawach filozoficznych budownictwa i konstrukcji Witruwiusz, rzymski budow-
niczy żyjący w I w. p.n.e., czyli ponad 2000 lat temu, autor traktatu "O architektu-
rze ksiąg dziesięć", który był nie tylko konstruktorem, inżynierem, architektem ale 
również teoretykiem architektury, budownictwa, konstrukcji i technologii, zawarł 
uniwersalne zasady projektowania, kształtowania i tworzenia konstrukcji budowla-
nych. Według Witruwiusza sztuka budowania, architektura polega na zachowaniu 
trzech zasad: trwałości, (łac. firmitas), użyteczności, (łac . utilitas) i piękna (łac. 
venustas). Zasada trwałości pozostaje do czasów współczesnych podstawową 
zasadą przy wznoszeniu obiektów budowlanych, przenosi się na uniwersalną za-
sadę w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych w tym na terenach od-
działywań górniczych czyli zasady [60] 

„ bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.” 

Problemy związane z podstawami budowania, bezpieczeństwem, trwało-
ścią i sztuką wznoszenia budynków i budowli, sztuką inżynierską i budowlaną jako 
uzupełnienie wiedzy z zakresu projektowania budynków na terenach górniczych 
zostały zawarte w książce „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno 
konstrukcji budowlanych” wydane przez Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, 
Chrzanów 2015.[60, N14, N15, N16] 
 
 Również współczesne nam prawa, w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, 
poz. 1623 z dniem 12 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami) zawiera Art. 
5.1., w którym stwierdzono, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urzą-
dzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowa-
nia, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnie-
nie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpie-
czeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania. 

 
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami w Dz. U. 
Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności w dziale V 
„Bezpieczeństwo konstrukcji” mamy w § 203 zapisy dotyczące budynków i urzą-
dzeń z nimi związane, które powinny być projektowane i wykonywane w taki spo-
sób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do zniszczenia całości lub części budynku, przemieszczeń i odkształ-
ceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu konstruk-
cji budynku, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu 
nieproporcjonalnym do jego przyczyny.” W § 204. 1. zawarte są stwierdzenia, że 
konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowa-
nia w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności 
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uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeń-
stwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do 
użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą 
wystąpić lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać 
na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyle-
głych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, odkształcenia lub przemiesz-
czenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włą-
czając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, drgania dokuczliwe dla 
ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowy-
wanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przezna-
czeniem. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje 
się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym 
projektowania i obliczania konstrukcji, a zatem wprowadzonym do stosowania jako 
obligatoryjne Eurokodom i w przypadku braku informacji dotyczących problemów 
projektowania wytycznym, instrukcjom krajowym. Wzniesienie budynku w bezpo-
średnim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

 
W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków projekto-
wanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie 
określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstruk-
cji, które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.  
 
Zatem określenia trwałość, bezpieczeństwo, kształtowanie bryły, geometrii obiek-
tu. kształtowanie budowli, budynku, kształtowanie konstrukcji, bezpieczeństwo 
obiektu, konstrukcji, sztywność budynku, geometryczna niezmienność lub właśnie 
odpowiednia podatność, odkształcalność, są podstawowymi przesłankami do pro-
jektowania i realizacji budynku na terenach górniczych. Aby więc wykonać po-
prawnie projekt konstrukcji zabezpieczeń budynku na oddziaływania górnicze na-
leży poznać wpływy, mechanizmy pracy konstrukcji, oddziaływania, ich konse-
kwencje oraz szczegółowo zapoznać się literaturą tematu, obowiązującymi przepi-
sami techniczno-prawnymi, dokonać analizy uwarunkowań lokalizacyjnych i zasto-
sować w projekcie wymagania instrukcji ITB[1]. 

 
W odniesieniu do tej wiedzy należy, więc sformułować generalne zasady w 
zakresie projektowania budynków na terenach górniczych to: 

 
1.Wszystkie elementy konstrukcyjne w zakresie oddziaływań górniczych 
muszą przez projektanta przyjęte na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawno-technicznymi. 
 

3 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



2. Konstrukcja obiektów sztywnych i odkształcalnych powinna być przysto-
sowana do przejmowania sił wewnętrznych wywołanych oddziaływaniami 
górniczymi, przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych warunków bezpie-
czeństwa konstrukcji i nie przekroczenia stanów granicznych . 

 
3.Sztywność budynku lub jego odkształcalność należy zapewnić przez od-
powiednie rozwiązania konstrukcyjne części fundamentowej i nadziemnej 
obiektu oraz ich wzajemne połączenia. 

 
4.Fundamenty obiektów sztywnych powinny być tak skonstruowane, aby 
przy współpracy z całą konstrukcją, zapewniały przeniesienie poziomych sił 
wynikających z oddziaływań górniczych .  

 
5.Elementy konstrukcyjne obiektów zaleca się rozmieszczać symetrycznie 
względem osi podłużnej i poprzecznej segmentu. Powinny one być projek-
towane w jednej płaszczyźnie, na całej długości i szerokości segmentu. 

 
6.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. 

 
7.W poziomie wszystkich stropów, wzdłuż ścian zewnętrznych oraz kon-
strukcyjnych ścian wewnętrznych, należy założyć wieńce żelbetowe, wiążące 
stropy ze ścianami nośnymi i usztywniającymi. Wymagana jest ciągłość 
zbrojenia wieńców. Należy stosować trzpienie żelbetowe, wieńce pionowe. 

 
8.Zastosowanie wszystkich wymagań projektowych, technicznych, elemen-
tów konstrukcyjnych, technologicznych i zagęszczonych podsypek piasko-
wych, warstw poślizgowych, zasypów żwirowo-piaskowych ścian przyzie-
mia, właściwego zasypu rusztu fundamentowego, ziemnych ekranów amor-
tyzujących, odwodnień,drenaży i innych oraz ich kompleksowość, zabezpie-
czy budynek przed oddziaływaniami górniczymi. 
 
9.Racjonalne stosowanie przepisów formalno-prawnych krajowych norm 
technicznych, wytycznych, instrukcji oraz norm europejskich Eurokodów w 
projektowaniu, realizacji i użytkowaniu budynków, budowli, konstrukcji 
obiektów na terenach górniczych zapewnia ich bezpieczeństwo i trwa-
łość.[N13, N12, N11, N10] 
 

Zastosowanie Eurokodów PN-EN 1990 i PN-EN 1998 oraz innych związa-
nych z projektowaniem budynków i budowli na terenach górniczych wymaga po-
znania występujących na powierzchni wpływów eksploatacji górniczej, czynników, 
które mają znaczenie przy kwalifikacji danego wpływu do jednego z rodzajów od-
działywań, długości trwania danego zjawiska, jego zmian w czasie, warunków jego 
występowania, sposobu oddziaływania na obiekty budowlane a w przypadku 
wstrząsów górniczych koniecznym do uwzględnienia informacje o występujących 

4 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



intensywnościach oddziaływań. Podstawowe znaczenie ma kwalifikacja, zasady 
ustalania oddziaływań górniczych oraz kombinacji obciążeń, sprawdzania stanów 
granicznych nośności(SGN) i użytkowalności (SGU) w budynkach poddanych 
wpływom eksploatacji górniczej na podstawie eurokodu PN-EN 1990 [N1], w od-
niesieniu do kombinacji obciążeń, uwzględniających oddziaływania wyjątkowe 
powodowane nieciągłymi deformacjami terenu i wstrząsami górniczymi oraz przy-
jęcie dotychczasowych, sprawdzonych w praktyce zasad, w części niezgodnych z 
ustaleniami eurokodów. Niezwykle istotnym z punktu widzenia projektowania jest 
także sposób oceny częściowych współczynników bezpieczeństwa w odniesieniu 
do oddziaływań górniczych, sprawdzania stanów granicznych nośności i użytko-
walności. W odniesieniu do oddziaływań górniczych spowodowanych wpływami 
deformacji terenu, które nie są uwzględnione w żadnym eurokodzie, należy posłu-
giwać się istniejącymi krajowymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, doty-
czącymi projektowania na terenach górniczych, a w zakresie wstrząsów górni-
czych należy przyjąć sposób postępowania wynikający z eurokodu PN-EN 1998 . 
 
Eksploatacja górnicza charakteryzuje się dwoma podstawowymi zjawiskami, ko-
niecznymi do uwzględnienia w procesie projektowania. Są to deformacje po-
wierzchni czyli spełzanie i rozpełzanie gruntu w poziomie posadowienia budynku 
oraz zjawiska dynamiczne o charakterze sejsmicznym, a właściwie parasejsmicz-
nym, wynikające ze wstrząsów górniczych. Oddziaływania dynamiczne wynikające 
z działalności człowieka nazywamy oddziaływaniami parasejsmicznymi jak eks-
ploatacja górnicza, oddziaływania komunikacyjne etc. a oddziaływania naturalne 
wynikające z mechaniki górotworu identyfikujemy jako oddziaływania sejsmiczne.  
 
Autorzy na podstawie sprawdzenia kilkudziesięciu projektów w zakresie zabezpie-
czenia konstrukcji na szkody górnicze, stwierdzili wiele niewłaściwych rozwiązań i 
zabezpieczeń oraz błędy wynikające z braku podstawowej wiedzy dotyczącej wy-
magań określonych w literaturze przedmiotu, normach, wytycznych, instrukcjach 
Instytutu Techniki Budowlanej, wymagań zasad metodologii projektowania kon-
strukcji budowlanych. 

 
Eksploatacja górnicza określonego pokładu węgla powoduje powstanie na po-
wierzchni tak zwanej górniczej niecki osiadania. Wielkość obniżeń terenu 
w obrębie dna niecki sięga 70-80 % grubości pokładu. Proces obniżania się terenu 
przebiega powoli, z różnym natężeniem i w zależności od konkretnej budowy geo-
logicznej i zakresu eksploatacji trwa około roku. Obniżeniom towarzyszą niewielkie 
odkształcenia terenu oraz gruntu w poziomie posadowienia budynku i mające za-
zwyczaj charakter ciągły. Mogą one wpływać także na zmianę warunków hydrolo-
gicznych, co skutkuje obniżeniem lub podniesieniem poziomu zwierciadła wód 
gruntowych. Eksploatacji górniczej może towarzyszyć występowanie wstrząsów 
górniczych. W przypadku eksploatacji kolejnych pokładów węgla obniżenia terenu 
się sumują, co również dotyczy odkształceń gruntu. Większa może być też wów-
czas siła wstrząsów górniczych. Gdy poziom zwierciadła wód gruntowych jest wy-
soki, na powierzchni terenu mogą się pojawić zalewiska. Na mniej więcej 2-8 % 
powierzchni terenów górniczych mogą się ujawniać deformacje nieciągłe w postaci 
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progów lub zapadlisk. Niezwykle istotne w projektowaniu jest w fazie przedprojek-
towej, sprawdzania założeń techniczno-ekonomicznych, studium wykonalności 
inwestycji zebranie wszelkich informacji na temat eksploatacji górniczej, a w przy-
padku obiektów budowlanych o specjalnym przeznaczeniu, budynków użyteczno-
ści publicznej, czy obiektów przemysłowych wykonanie kompleksowych analiz, 
ekspertyz i badań. Czy działka zlokalizowana jest na terenie górniczym, można się 
dowiedzieć za pomocą internetu, gdzie na stronie urzędu zwykle zamieszczone są 
informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub bezpo-
średnio w wydziale architektury gminy, czy miasta. Ustawa o planowaniu prze-
strzennym wymaga od władz lokalnych sporządzania planów zagospodarowania 
terenów górniczych, a w przypadku ich braku, warunki górnicze są ustalane 
w procedurze ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, admini-
stracyjnej decyzji o warunkach zabudowy którą wydaje jednostka samorządu 
w uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego czyli Okręgowym Urzę-
dem Górniczym. Warunki górnicze powinny określać maksymalne obniżenia tere-
nu, maksymalne nachylenia terenu, ekstremalne odkształcenia poziome gruntu, 
ekstremalne krzywizny terenu lub odpowiadające im promienie krzywizny terenu, 
sytuację geologiczno-górniczą; przewidywane zmiany poziomu zwierciadła wód 
gruntowych, maksymalne przyśpieszenia drgań podłoża (jeśli wstrząsy górnicze 
są przewidywane, czas występowania wpływów eksploatacji górniczej.[N11, N12]. 
 
W przypadku deformacji ciągłych w warunkach górniczych powinny być podane 
informacje o wskaźnikach deformacji terenu, a więc o maksymalnych nachyle-
niach terenu, ekstremalnych poziomych odkształceniach gruntu, minimalnych 
promieniach krzywizny terenu. Dane te podawane są zazwyczaj w postaci katego-
rii deformacji terenu górniczego (0, I, II, III, IV i V). Nie wszystkie tereny górnicze 
nadają się do zabudowy. Generalnie należy stwierdzić, że lokalizowanie domów 
na terenach górniczych zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych nie 
jest racjonalne, jednak w ekstremalnych przypadkach można obiekt odpowiednio 
na nie zabezpieczyć. W przypadku, gdy przewidywane są maksymalne nachylenia 
terenu większe od 10 mm/m, ekstremalne odkształcenia gruntu większe od 9 
mm/m, minimalne promienie krzywizny terenu są mniejsze od 4 km, w wyniku ob-
niżenia terenu woda gruntowa może stanowić zagrożenie dla budynku, przewidy-
wane jest występowanie wstrząsów górniczych o dużych przyspieszeniach należy 
przeprowadzić poważną analizę opłacalności takiej inwestycji i prawdopodobień-
stwo postępujących zagrożeń i związanych z tym dodatkowych problemów i kosz-
tów z tym związanych. Generalnie uważa się, że takie tereny nie nadają się do 
zabudowy.[53] 
 
Decydując się na lokalizację budynku na terenie górniczym, trzeba najpierw roz-
poznać warunki górnicze. Należy się upewnić, że obniżenia terenu nie spowodują 
nadmiernego podniesienia się zwierciadła wód gruntowych, przewidywane defor-
macje gruntu nie będą zbyt duże i będą miały charakter ciągły, nachylenia terenu 
nie będą się sumować, przyśpieszenia drgań podłoża nie przekroczą 250 mm/s². 
Ponadto trzeba ustalić, w jakim czasie wpływy działalności górniczej będą się 
ujawniały na powierzchni terenu. 
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Na terenach górniczych najkorzystniej jest budować niewielkie domy do 200 

m2 zabudowy i kubaturze ok.1000 m3, nieduże, charakteryzujące się zwartą, pro-
stą bryłą. Przygotowanie projektu lub adaptacji projektu typowego, zabezpieczeń 
konstrukcyjnych na oddziaływania górnicze należy zlecić konstruktorowi, który 
posiada doświadczenie w projektowaniu budynków na terenach górniczych, jak 
również budowa winna być prowadzona przez doświadczonego w tym zakresie 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Przystosowanie budynku 
do warunków górniczych sprowadza się zazwyczaj do usztywnienia i wzmocnienia 
jego konstrukcji. Konstrukcja obiektu musi być zdolna do przeniesienia dodatko-
wych obciążeń wynikających z deformacji gruntu oraz wychylenia budynku 
z pionu. Największe obciążenia wynikają z poziomego odkształcenia gruntu, co 
powoduje konieczność zastosowania żelbetowych ław fundamentowych w formie 
rusztów, podłużnie zbrojonych lub w uzasadnionych przypadkach płyt żelbeto-
wych. Ponieważ kierunek odkształcenia gruntu względem budynku może być do-
wolny, dla zapewnienia niezmienności kształtu jego rzutu poziomego przy wyż-
szych kategoriach górniczych terenu (III i IV) stosuje się też ściągi przekątne lub 
robi tak zwaną przeponę żelbetową w poziomie posadzki piwnic. W przypadku 
budynków nie podpiwniczonych żelbetowe ściany fundamentowe kształtuje się w 
taki sposób, aby zapewnić współpracę z rusztem fundamentowym, co podnosi w 
znacznym zakresie jego odporność na oddziaływania typu górniczego. Funkcję 
przepony może wówczas pełnić zbrojona płyta podłogi parteru.  

Większe budynki o nieregularnych kształtach i zróżnicowanej wysokości na-
leży podzielić na mniejsze segmenty, zostawiając pomiędzy nimi przerwy dylata-
cyjne o takiej szerokości, aby zapewnić niezależną pracę ich konstrukcji. Szero-
kość dylatacji zależy od wymiarów i wysokości segmentów, od wielkości progno-
zowanych odkształceń gruntu i wielkości promieni krzywizny terenu. Przerwa dyla-
tacyjna nie może być mniejsza niż 5 cm w poziomie fundamentów i 10 cm na po-
zostałej wysokości budynku (rys. 4.7). Na poziomie fundamentów przerwę dylata-
cyjną zabezpiecza się wspólną ławą żelbetową, a w poziomie ścian fundamento-
wych zakłada się płyty osłonowe. Sztywność budynku zapewnia się poprzez ogra-
niczenie liczby i wielkości otworów w ścianach oraz wykonanie stropów żelbeto-
wych monolitycznych lub gęstożebrowych z ciągłymi wieńcami żelbetowymi. Dyla-
tacje obiektów na terenach górniczych ze względu na ich charakter powinny być 
projektowane i wykonywane niezwykle starannie, z wykorzystaniem systemowych 
rozwiązań technicznych i technologicznych. 

 
Wychylenia i odchylenia budynków są charakterystycznymi skutkami oddzia-

ływań górniczych, a wychyleń od pionu spowodowanych nachyleniem terenu nie 
da się uniknąć, można tylko niwelować ich skutki. Przy odchyleniach do 1 cm/m są 
one przez większość domowników nieodczuwalne, a przy nachyleniach do 
1,5 cm/m na ogół mało uciążliwe, przy większych odchyleniach od pionu użytko-
wanie obiektu, mieszkania w takim pochylonym domu staje się uciążliwe. Większe 
odchylenia likwiduje się poprzez rektyfikację budynku, jego prostowanie przez 
stosowanie skomplikowanych technologii prostowania budynków, prostowanie 
siłownikami, podkopywanie fundamentów, podbudowę, podsadzanie ścian. Po-
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nieważ jest to operacja trudna technicznie i bardzo kosztowna, przeprowadza się 
ją tylko w szczególnych przypadkach, dopiero po całkowitym zakończeniu eksplo-
atacji górniczej w danym rejonie.  

 
Przyjmuje się, że budynek prawidłowo przystosowany do przenoszenia ob-

ciążeń wynikających z deformacji gruntu jest jednocześnie zdolny do przenoszenia 
uciążliwych drgań podłoża o przyśpieszeniu do 250 mm/s². Gdy przewidywane są 
większe drgania, nie obejdzie się bez dodatkowych wzmocnień konstrukcji. Podło-
że, na którym fundamentuje się budynki zlokalizowane na terenach górniczych, 
nie powinno być zbyt mocne. Jeśli więc na posesji mamy do czynienia z gruntami 
skalistymi, to pod fundamentami trzeba wykonać odpowiednią podsypkę piasko-
wą, zwykle o grubości 40-50 cm z piasku. Grubość, rodzaj podsypki, parametry 
podsypki, stopień zagęszczenia winny być projektowane w zależności od warun-
ków górniczych, geologicznych i parametrów technicznych budynku, czy budowli, 
Wznoszenie domu do stanu surowego musi być tak zaplanowane, aby prace za-
kończyły się przed wystąpieniem przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej. 
Nie należy prowadzić budowy na terenach górniczo czynnych, kiedy obniżenie jest 
większe od 3 mm na miesiąc. Decydując się na budowę na terenie górniczym, 
trzeba się liczyć z większymi kosztami wynikające z dodatkowych prac budowla-
nych, konstrukcyjnych kształtującymi się na poziomie 15-20%. Koszty zabezpie-
czenia budynku przed szkodami górniczymi ponoszą zakłady górnicze. Zwrot na-
kładów może nastąpić dopiero wtedy, gdy budynek w zakresie zabezpieczeń na 
oddziaływania górnicze będzie gotowy, a poniesione wydatki zostaną szczegóło-
wo potwierdzone, udokumentowane, wpisami w dzienniku budowy, kosztorysami 
budowlanymi.  
Szkody górnicze to zjawiska występujące na powierzchni terenu będące skutkiem 
eksploatacji górniczej. Do podstawowych typów szkód górniczych zaliczane są 
przede wszystkim deformacje powierzchni ciągłe i nieciągłe, zmiany stosunków 
wodnych i wstrząsy górnicze. W zależności od stopnia deformacji terenu czyli na-
chylenia, odkształcenia poziomego i promienia krzywizny ustala się kategorię 
zniekształceń przydatności terenu do zabudowy. Najczęściej występujące defor-
macje ciągłe są to tzw. górnicze niecki obniżeniowe, których zasięg często wykra-
cza daleko poza front robót eksploatacyjnych w zakładzie górniczymi, deformacje 
nieciągłe występują w postaci lokalnych obniżeń terenu, zapadlisk lub liniowych 
uskoków i szczelin. Eksploatacja górnicza może mieć także wpływ na zmianę wa-
runków wodnych terenu. Najbardziej niepożądanym zjawiskiem jest podniesienie 
się poziomu wód gruntowych, zmniejszenie głębokości jej występowania wskutek 
obniżenia poziomu terenu, co powoduje, że poziom posadowienia budynku prze-
mieszcza się i może znajdować się poniżej powyżej poziomu wód grunto-
wych.[N11,N12]. 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) dopuszcza się wznoszenie budynków w zasięgu 
określonych przepisami zagrożeń i uciążliwości pod warunkiem zastosowania 
środków technicznych zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i 
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uciążliwości, co jest konieczne już na etapie projektowania budynku. Budynki na 
terenach górniczych i pogórniczych, należy projektować zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz stosownymi instrukcjami Instytutu 
Techniki Budowlanej, które podają szczegółowe wytyczne i wymagania w zakresie 
konstrukcji budynków, posadowienia, podsypek piaskowych, obliczeń elementów 
konstrukcyjnych. Należy więc uwzględnić wpływ oddziaływań górniczych czyli 
wymuszone odkształcenia, drgania, zmianę warunków wodnych. Decyzja doty-
cząca tego, czy na danym terenie można budować dom, jest podejmowana na 
podstawie przewidywanego charakteru i intensywności oddziaływań szkód górni-
czych oraz aktualnych warunków wodnych i gruntowych. Do obowiązków projek-
tanta należy identyfikacja i ocena występujących wpływów eksploatacji górniczej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na te czynniki, które mają znaczenie przy kwali-
fikacji danego wpływu do jednego z rodzajów oddziaływań: [N8, N9, N10] 

1. długość trwania danego zjawiska, 
2. jego zmiana w czasie,  
3. warunki jego wystąpienia,  
4. sposób oddziaływania na obiekty budowlane.  
5. w odniesieniu do wstrząsów górniczych należy uwzględnić w projektowaniu 

informacje o występujących intensywnościach oddziaływań.  

Jako podstawę do projektowania należy przyjmować zasady określone w 
normach Eurokodów, w tym Eurokodu PN-EN 1990 gdzie przedstawiono 
kwalifikację i zasady ustalania oddziaływań górniczych oraz kombinacji ob-
ciążeń i sprawdzania stanów granicznych nośności(SGN) i użytkowalności 
(SGU) w budynkach poddanych wpływom eksploatacji górniczej.  

W odniesieniu do kombinacji obciążeń, uwzględniających oddziaływa-
nia wyjątkowe powodowane nieciągłymi deformacjami terenu oraz wstrzą-
sami górniczymi, należy korzystać z dotychczasowych, sprawdzonych w 
praktyce zasad, niezgodnych z ustaleniami Eurokodu. Niezbędna jest rów-
nież wiedza w zakresie sposobów oceny częściowych współczynników bez-
pieczeństwa w odniesieniu do oddziaływań górniczych. Podstawowym ce-
lem analizy statyczno-wytrzymałościowej w zakresie projektu konstrukcji 
zabezpieczenia budynku na oddziaływania górnicze jest sprawdzania stanów 
granicznych nośności (SGN)i użytkowalności (SGU).  

W odniesieniu do oddziaływań górniczych spowodowanych wpływami de-
formacji terenu, które nie są uwzględnione w żadnym eurokodzie, projektant 
winien odwołać się do istniejących krajowych norm, wytycznych, warunków 
technicznych, instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej, dotyczących projek-
towania na terenach górniczych. Natomiast w eurokodzie PN-EN 1998 poda-
no sposób postępowania odnoszący się do oddziaływań powodowanych 
wstrząsami górniczymi. 
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Jak już podano w praktyce projektowej należy uwzględniać wszelkie wpływy eks-
ploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane, w tym rodzaje wpływów 
eksploatacji górniczej na powierzchni, deformacje ciągłe wynikające z obniżenio-
wej niecki górniczej, deformacje nieciągłe, wstrząsy górnicze, a w metodach obli-
czeniowych uwzględniać i stosować zasady ustalania oddziaływań i sprawdzania 
stanów granicznych w budynkach na terenach górniczych w oparciu o prawidłową 
kwalifikację skomplikowanych rzeczywistych i prognozowanych oddziaływań gór-
niczych. Konieczne jest ustalenie obliczeniowych wartości oddziaływań górni-
czych, co pozwala na właściwe obliczeniowe określenie i sprawdzenie stanów 
granicznych nośności (SGN) i stanów granicznych użytkowalności (SGU) oraz 
przejściowych stanów granicznych (PSG). Niezwykle istotne jest prawidłowe usta-
lenie wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań gór-
niczych na podstawie charakterystyki i oceny statystycznej danych pomiarowych, 
kalibracji wartości współczynników bezpieczeństwa oraz wartości współczynników 
bezpieczeństwa przyjęte do stosowania. Przy projektowaniu budynku wznoszone-
go na terenie oddziaływań górniczych należy obliczeniowo uwzględnić wszystkie 
niekorzystne uwarunkowania podłoża, co pozwala unikać i zapobiegać uszkodze-
niom budynku lub poważnie je ograniczyć. 

W projektowaniu należy uwzględnić wszelkie aspekty wynikające z oddziaływań 
górniczych, kształtowania bryły budynku, sztywności, fundamentów czyli całą cha-
rakterystykę projektu budynku, przeznaczenie, konstrukcja, kształt rzutu poziome-
go budynku, zwartość bryły. Układ konstrukcyjny obiektów zbudowanych na ob-
szarze szkód górniczych powinien cechować się symetrią, regularnością rzutu 
poziomego budynku, symetrycznym rozkładem elementów konstrukcyjnych bu-
dynku, równomiernością i rozkładem obciążeń, równomiernym osiadaniem obiek-
tu. Klatki schodowe, szyby dźwigowe należy w miarę możliwości umiejscawiać w 
połowie długości segmentu. 

Ściany konstrukcyjne nośne i usztywniające powinny być usytuowane w jednej 
płaszczyźnie na całej długości lub szerokości budynku. Wszystkie ściany podłużne 
i poprzeczne powinny w miarę możliwości być rozmieszczone symetrycznie w 
stosunku do osi podłużnej i poprzecznej segmentu. Budynki o znacznych wymia-
rach rzutu poziomego lub o nieregularnych kształtach należy podzielić za pomocą 
dylatacji na konstrukcyjnie niezależne części, segmenty budynku. Za budynki o 
sztywnej strukturze uznaje się obiekty o układzie nośnym tarczowym, ścianowym, 
których ściany są murowane, monolityczne żelbetowe czy też prefabrykowane z 
elementów wielkowymiarowych, a także niektóre konstrukcje szkieletowe, w za-
leżności od projektowanej rozpiętości segmentów oraz przyjętych rozwiązań mate-
riałowych. Instrukcja ITB 364/2007 „Wymagania techniczne dla obiektów budow-
lanych wznoszonych na terenach górniczych” podaje wytyczne w zakresie stoso-
wanych materiałów konstrukcyjnych, a w odniesieniu do najbardziej popularnych 
konstrukcji murowych, aby mury wznoszone były przy zastosowaniu zaprawy zwy-
kłej, ogólnego przeznaczenia cementowo-wapiennej lub cementowej z wypełnie-
niem spoin pionowych. Średnia wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna przy 
tym wynosić co najmniej 5 N/mm2 zgodnie z klasą M5, wg PN-EN 998-2, a wy-
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trzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian murowanych powinna wynosić 
co najmniej 3 N/mm2. W celu spełnienia tego warunku konieczny jest dobór ele-
mentów murowych o odpowiednio wysokiej wytrzymałości. W przyjmowanych w 
projekcie warunków wytrzymałościowych, podstawowym elementem konstrukcji 
jest kategoria elementu murowego oraz parametry geometryczne czyli rodzaj, po-
łożenie, objętość otworów elementów murowych. Instrukcja ITB 364/2007 zaleca, 
by elementy te należały do grupy 1, zgodnie z klasyfikacją zawartą w normie PN-
EN 1996-1-1. Niektóre pustaki ceramiczne stosowane w budynkach na terenach 
górniczych nie odpowiadają wymaganiom konstrukcyjnym określonymi instrukcji i 
normach i nie klasyfikują się do grupy 1. Stosowanie materiałów budowlanych o 
nieodpowiednich parametrach stanowi jeden z podstawowych błędów popełnia-
nych podczas budowy budynków na terenach górniczych. Właściwe zaprojekto-
wanie konstrukcji budynku pozwoli uchronić inwestora przed zniszczeniami bu-
dynku i kosztami ich napraw. Tak więc jak widać niesłychanie istotna w działa-
niach inwestycyjnych na tych specyficznych obszarach działalności budowlanej 
jest problematyka i zasady projektowania obiektów budowlanych, jak również pod-
stawowe zasady w zakresie diagnostyki budynków, oceny stanu technicznego, 
zabezpieczenia istniejących budynków na terenach górniczych. Elementami które 
są niezbędne do zrozumienia skomplikowanych zagadnień związanych z kon-
strukcjami odpornymi na powstające siły przy wykonywaniu robót górniczych to 
kryteria, zasady ustalania obciążeń obiektów wznoszonych na terenach górni-
czych, rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię w celu prawidło-
wego ustalenia obliczeniowych wartości oddziaływań górniczych oraz informacje o 
deformacje ciągłych, nieciągłych, wstrząsach górniczych, omówiono stany gra-
niczne nośności, metody sprawdzenia równowagi statycznej i nośności, stany gra-
niczne użytkowalności, sprawdzanie wartości częściowych współczynników bez-
pieczeństwa dla oddziaływań górniczych oraz wartości współczynników bezpie-
czeństwa przyjęte do stosowania. 

Podstawowym problemem w projektowaniu budynków na terenach oddziaływań 
górniczych jest prawidłowe określenie charakterystycznych parametrów technicz-
nych, stanu obiektu, weryfikacja konstrukcji i jej odporności na wpływy eksploatacji 
górniczej, sposoby oceny odporności budynków, wyznaczenie przemieszczeń 
poziomych i pionowych diagnozowanego obiektu, oznaczenie uszkodzeń obiektu. 
Projektowanie w aspekcie podstaw prawnych, uciążliwość uszkodzeń budynków 
na terenach górniczych w aspekcie wymagań określonych w instrukcji wydanej 
przez 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 i gdzie przedstawiono podstawowe wymagania w zakre-
sie kształtowania obiektów i elementów konstrukcji dla tego typu obiektów. 
 Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność za właściwe zaprojektowa-
nie 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 
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techniczno-prawnymi uwzględniającymi wszelkie oddziaływania górnicze i wyma-
gania określone warunkami technicznymi oraz zapewnić właściwą wytrzymałość 
obiektu na te oddziaływania. W trakcie projektowania obiektów na terenach górni-
czych należy w obliczaniach uwzględnić oprócz standardowych oddziaływań sta-
łych i zmiennych oddziaływania parasejsmiczne, przekazywane z podłoża na pro-
jektowany obiekt budowlany.  
 
Oddziaływania te są wynikiem deformacji powierzchni lub drgań podłoża, na rys. 
nr 1.1 zobrazowano oddziaływania na budynek.[2] 

 
Rys.1.1.Zobrazowanie oddziaływań na obiekt położony na terenach górniczych i parasej-
smicznych. 
 
gdzie: 
F(F1,F2,F3) – Przykładowe oddziaływania zmienne przyjęte na podstawie norm 
G(G1,G2,G3) – Przykładowe oddziaływania stałe przyjęte na podstawie norm  
Fg – Oddziaływania górnicze wywołane wpływami eksploatacji górniczej (drgania lub de-
formacje). 
 
 
Prawidłowe określenie oddziaływań górniczych realizuje się na podstawie progno-
zowanych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. Interpretacja oddzia-
ływań wymaga znacznej wiedzy i o doświadczenia i wiedzy na temat pracy góro-
tworu i geotechniki na terenach górniczych.[2] 
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2. Podstawowe definicje, określenia oznaczenia               
i symbole. 

 
 

We wszelkich opracowaniach należy posługiwać się zunifikowana nomenklaturą 
definicjami, określeniami, oznaczeniami  i symbolami zgodnymi z normami Euro-
kod w tym Eurokod 0 – PN-EN 1990 [N1] oraz innymi aktualnie obowiązującymi w 
zakresie teorii konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego, związanych aktów 
wykonawczych, norm, warunków technicznych, instrukcji Instytutu Techniki Bu-
dowlane, współczesnych opracowaniach związanych z zagadnieniem projektowa-
nia obiektów na terenach górniczych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budow-
lanej. Poniżej podano podstawowe definicje, określenia, pojęcia i symbole .które 
stosowane są w zakresie projektowania budynków na terenach górniczych.  
 
Obiekty budowlane - wszystko to, co zostało zbudowane lub jest wynikiem robót 
budowlanych 
 
Rodzaj budynku lub budowli inżynierskiej - rodzaj obiektu budowlanego wska-
zujący jego zamierzone przeznaczenie, np. budynek mieszkalny, ściana oporowa, 
budynek przemysłowy, most drogowy 
 
Rodzaj konstrukcji - wskazanie podstawowego materiału konstrukcyjnego, np. 
konstrukcja żelbetowa, konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana, konstrukcja 
murowa, konstrukcja zespolona stalowo-betonowa 
  
Metoda wykonania - sposób, w jaki konstrukcja zostanie wykonana, np. betono-
wana na miejscu, prefabrykowana, nasuwana wspornikowa 
 
Materiał konstrukcyjny - materiał użyty w obiekcie budowlanym, np. beton, stal, 
drewno, mur 
 
Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych ze sobą części, zaprojektowa-
nych w celu przenoszenia obciążeń i zapewnienia odpowiedniej sztywności 
 
Element konstrukcyjny - fizycznie rozróżnialna część konstrukcji, np. słup, belka, 
płyta, pal fundamentowy 
 
Typ konstrukcji - układ elementów konstrukcyjnych 
Ustrój konstrukcyjny - elementy nośne obiektów budowlanych oraz sposób, w 
jaki elementy te ze sobą współpracują 
 
Model obliczeniowy - idealizacja ustroju konstrukcyjnego, stosowana w celu ana-
lizy, wymiarowania i weryfikacji 
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Wykonanie - wszystkie czynności podejmowane w celu fizycznej realizacji obiektu 
budowlanego, łącznie z zaopatrzeniem, nadzorem i opracowaniem dokumentacji 
 
Deformacje ciągłe powierzchni - zniekształcenie przypowierzchniowej warstwy 
górotworu w formie niecki obniżeniowej spowodowane wpływami podziemnej eks-
ploatacji górniczej, określone za pomocą następujących wskaźników deformacji:  
 
obniżenie - w,  
poziome przemieszczenie - u,  
krzywizna powierzchni - K,  
nachylenie – T, 
poziome odkształcenie - ε. 
 
Deformacje nieciągłe powierzchni - zniekształcenie przypowierzchniowej war-
stwy górotworu w postaci zapadlisk, lejów, progów, szczelin spowodowane wpły-
wami podziemnej eksploatacji górniczej. 
 
Deformacje nieustalone - deformacje przypowierzchniowej warstwy górotworu 
występujące po rozpoczęciu eksploatacji, w czasie jej trwania i przez pewien czas 
po zakończeniu eksploatacji; deformacje nieustalone są zależne od czasu. 
 
Deformacje ustalone - deformacje przypowierzchniowej warstwy górotworu wy-
stępujące po ustaniu ruchów powierzchni. 
 
Front eksploatacji górniczej - krawędź wybieranego (pokładu) złoża przemiesz-
czająca się wraz z postępem robót górniczych. 
 
Nadkład - utwory geologiczne występujące nad utworami karbońskimi. 
 
Oddziaływania niegórnicze - obciążenia stałe i zmienne przyjmowane do projek-
towania obiektu budowlanego na terenach nie górniczych. 
 
Oddziaływania górnicze - deformacje lub drgania podłoża budowli wymuszone 
wpływami eksploatacji górniczej. 
 
Podłoże górnicze - podłoże budowlane podlegające wpływom eksploatacji górni-
czej. 
 
Profilaktyka budowlana - zespół działań zmierzających do uzyskania wymaganej 
odporności konstrukcji obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej 
oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów. 
 
Profilaktyka górnicza - zespół działań i metod w zakresie projektowania i prowa-
dzenia eksploatacji górniczej zmierzających do zmniejszenia deformacji po-
wierzchni oraz jej drgań powodowanych wstrząsami górniczymi. 
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Przyspieszeniowe spektrum odpowiedzi - funkcja wyrażająca zmianę wartości 
przyspieszenia w zależności od okresu drgań własnych układu o jednym stopniu 
swobody (oscylatora) poddanego wymuszeniu kinematycznemu, przy określonej 
wartości tłumienia. 
 
Rektyfikacja obiektu (elementu) - doprowadzenie obiektu (elementu) do stanu 
projektowanego lub położenia zapewniającego pierwotnie przewidywane warunki 
oddziaływania i użytkowania obiektu (elementu). 
 
Sufozja - naruszenie struktury skały przez wody podziemne wypłukujące ziarna 
(sufozją mechaniczna) lub wyługowujące minerały (sufozją chemiczna). 
 
Teren górniczy - przestrzeń objęta wpływami eksploatacji górniczej. 
 
Teren pogórniczy - obszar powierzchni ziemi w granicach zniesionego terenu 
górniczego, po zlikwidowaniu zakładu górniczego i po wygaśnięciu koncesji na 
wydobywanie kopaliny. 
 
Właściwości użytkowe budynku - zespół cech wynikających z potrzeby zapew-
nienia użytkownikowi budynku dogodnego (i bezpiecznego) środowiska do jego 
przebywania lub prowadzenia działalności, do której budynek jest przeznaczony. 
 
Wpływy eksploatacji górniczej - całokształt skutków eksploatacji górniczej na 
powierzchni. 
 
Wstrząsy górnicze - krótkotrwałe drgania powierzchni spowodowane wstrząsami 
górotworu wywołanymi podziemną eksploatacją górniczą. 
 
Konstrukcja obiektu budowlanego – to struktura, składająca się z ustrojów kon-
strukcyjnych rozpatrywana z punktu widzenia przenoszenia sił. 

Konstrukcyjny schemat obiektu budowlanego – to schemat konstrukcji, okre-
ślający zadania jej elementów i ich wzajemne usytuowanie oraz powiązana. 

Konstrukcja szkieletowa obiektu budowlanego - to konstrukcja, której główną 
rolę pełnią pręty połączone przegubowo lub w części sztywno tworząc szkielet. 

Konstrukcja budynku o ścianach nośnych – konstrukcja, której zasadnicze 
elementy pionowe ukształtowane są w postaci ścian. 

Konstrukcja mieszana budynku – konstrukcja w której zasadniczymi elementa-
mi są zarówno ściany jak i szkielet. 

Konstrukcyjny układ podłużny budynku – układ, w którym osie skrajnych pod-
pór elementów pokryć zginanych jednokierunkowo tworzą zwykle linie równoległe 
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do odpowiednio dłuższych boków rzutu budynku. Pionowe elementy mogą być 
rozwiązane jako płyty, słupy, ramy itp. 

Konstrukcyjny układ poprzeczny budynku - układ w którym osie podpór ele-
mentów pokryć zginanych jednokierunkowo, tworzą linie równoległe (lub zbliżone 
do równoległych) do krótszego boku rzutu budynku. 

Obiekt budowlany - to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządze-
niami, obiekt małej architektury. 

Mur skrępowany - mur, którego odkształcenia w jego płaszczyźnie zostały ogra-
niczone (w pionie i w poziomie) przez przylegającą do niego konstrukcję żelbeto-
wą lub mur zbrojony 
 
Wiązanie elementów murowych - regularny układ elementów murowych w mu-
rze w celu zapewnienia ich współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych 
 
Mur zbrojony - mur, w którym pręty lub siatki zbrojeniowe umieszczone zostały w 
zaprawie murarskiej lub w betonie w sposób zapewniający ich współpracę w 
przejmowaniu oddziaływa 
Terminy dotyczące ogólnie projektowania  
 
Kryteria obliczeniowe - ustalenia ilościowe opisujące dla każdego stanu granicz-
nego warunki, które powinny być spełnione 
 
Sytuacje obliczeniowe - zbiór warunków fizycznych, reprezentujących rzeczywi-
ste warunki w określonym przedziale czasowym, dla którego wykazuje się w obli-
czeniach, że odpowiednie stany graniczne nie zostały przekroczone 
 
Przejściowa sytuacja obliczeniowa - sytuacja obliczeniowa o dużym prawdopo-
dobieństwie wystąpienia, której miarodajny czas trwania jest znacznie krótszy niż 
przewidywany okres użytkowania konstrukcji. Przejściowa sytuacja obliczeniowa 
dotyczy tymczasowych warunków konstrukcji - użytkowania lub ekspozycji, np. 
podczas budowy lub naprawy. 
  
Trwała sytuacja obliczeniowa - sytuacja obliczeniowa, której miarodajny czas 
trwania jest tego samego rzędu co przewidywany okres użytkowania konstrukcji z 
reguły dotyczy warunków zwykłego użytkowania. 
 
Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa - sytuacja obliczeniowa odnosząca się do 
wyjątkowych warunków użytkowania konstrukcji lub jej ekspozycji, jak pożaru, 
wybuchu, uderzenia lub lokalnego zniszczenia 
 
Ochrona przeciwpożarowa - projektowanie konstrukcji w celu zapewnienia wy-
maganego jej zachowania się w warunkach pożaru 
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Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa - sytuacja obliczeniowa uwzględniająca wy-
jątkowe warunki stawiane konstrukcji poddanej oddziaływaniom sejsmicznym 
 
Projektowy okres użytkowania - przyjęty w projekcie przedział czasu, w którym 
konstrukcja lub jej część ma być użytkowana zgodnie z zamierzonym przeznacze-
niem i przewidywanym utrzymaniem, bez potrzeby większych napraw 
 
Zagrożenie - według postanowień EN 1990 do EN 1999, wyjątkowo niezwykłe i 
istotne zdarzenie, np. nieoczekiwane oddziaływanie lub wpływ środowiska, niedo-
stateczna wytrzymałość materiału lub nośność konstrukcji, a także nadmierne od-
stępstwo od przyjętych wymiarów 
 
Układ obciążenia - określenie miejsca, wielkości i kierunku oddziaływania nieu-
miejscowionego 
 
Przypadek obciążenia - wzajemnie spójne układy obciążeń, zbiory odkształceń i 
imperfekcji, uwzględniane jednocześnie z umiejscowionymi oddziaływaniami 
zmiennymi i stałymi, przy sprawdzaniu poszczególnych stanów granicznych 
 
Stany graniczne - stany, po przekroczeniu których konstrukcja nie spełnia sta-
wianych jej kryteriów projektowych 
 
Stany graniczne nośności(SGN) - stany związane z katastrofą lub innymi po-
dobnymi postaciami zniszczenia konstrukcji, zwykle odpowiadają maksymalnej 
nośności konstrukcji lub jej części. 
 
Stany graniczne użytkowalności (SGU) - stany odpowiadające warunkom, po 
przekroczeniu których konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im 
wymagania użytkowe 
 
Nieodwracalne stany graniczne użytkowalności - stany graniczne użytkowal-
ności, w których pewne konsekwencje oddziaływań, przekraczające określone 
wymagania użytkowe, pozostają po ustąpieniu tych oddziaływań 
  
Odwracalne stany graniczne użytkowalności - stany graniczne użytkowalności, 
w których nie pozostają żadne konsekwencje oddziaływań, przekraczające okre-
ślone wymagania użytkowe, po ustąpieniu tych oddziaływań 
 
Kryterium użytkowalności - kryterium obliczeniowe dla stanu granicznego użyt-
kowalności 
 
Nośność - zdolność elementu konstrukcji lub jej części albo przekroju lub części 
elementu konstrukcji do przeniesienia oddziaływań bez uszkodzenia mechanicz-
nego, np. nośność na zginanie, nośność wyboczeniowa, nośność na rozciąganie 
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Wytrzymałość - właściwość mechaniczna materiału wskazująca na zdolność do 
przenoszenia oddziaływań, zwykle podawana w jednostkach naprężeń 
 
Niezawodność - zdolność konstrukcji lub elementu konstrukcji do spełnienia 
określonych wymagań, łącznie z uwzględnieniem projektowego okresu użytkowa-
nia na który została zaprojektowana. Niezawodność wyraża się zwykle miarami 
probabilistycznymi. Niezawodność obejmuje nośność, użytkowalność i trwałość 
konstrukcji. 
 
Różnicowanie niezawodności - miary stosowane przy społeczno-ekonomicznej 
optymalizacji zasobów użytych do wykonania obiektów budowlanych, uwzględnia-
jące wszystkie oczekiwane konsekwencje zniszczenia i koszt obiektów budowla-
nych 
 
Zmienna podstawowa - element określonego zbioru zmiennych, reprezentują-
cych wielkości fizyczne charakteryzujące oddziaływania i wpływy środowiska, 
wielkości geometryczne i właściwości materiału, łącznie z właściwościami gruntu 
 
Utrzymanie - zbiór działań podejmowanych w trakcie okresu użytkowania kon-
strukcji w celu spełnienia przez nią wymagań niezawodności .Do działań związa-
nych z utrzymaniem konstrukcji zwykle nie zalicza się działań mających na celu jej 
odnowie- nie po wypadku lub wystąpieniu oddziaływań sejsmicznych. 
 
Naprawa - działania wykraczające poza definicję utrzymania, podejmowane w 
celu zachowania względnie przywrócenia konstrukcji jej funkcji 
 
Wartość nominalna - wartość ustalana w sposób niestatystyczny, np. na podsta-
wie zebranych doświadczeń lub warunków fizycznych 
 
Terminy dotyczące oddziaływań  
 
Oddziaływanie  (F) - a) zbiór sił (obciążeń) przyłożonych do konstrukcji (od-
działywanie bezpośrednie); b) zbiór wymuszonych odkształceń lub przyspie-
szeń, spowodowanych np. zmianami temperatury, zmiennością wilgotności, różni-
cami osiadań lub trzęsieniem ziemi (oddziaływanie pośrednie). 
  
Efekt oddziaływania (E) - efekt oddziaływań (lub oddziaływania) na element kon-
strukcji (np. siła wewnętrzna, moment, naprężenie, od- kształcenie) lub na całą 
konstrukcję (np. ugięcie, obrót) 
 
Oddziaływanie stałe (G) - oddziaływanie, które uważa się za działające przez 
cały zadany okres odniesienia, a zmienność jego wielkości w czasie jest pomijalna 
lub którego zmienność następuje zawsze w tym samym kierunku (monotonicznie) 
do czasu osiągnięcia pewnej wielkości granicznej 
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Oddziaływanie zmienne (Q) - oddziaływanie, którego zmienność wielkości w 
czasie nie jest ani pomijalna, ani monotoniczna 
 
Oddziaływanie wyjątkowe (A) - oddziaływanie, zwykle krótkotrwałe, ale o zna-
czącej wielkości, którego wystąpienie w przewidywanym okresie użytkowania kon-
strukcji uważa się za mało prawdopodobne. W wielu przypadkach można oczeki-
wać, że konsekwencje oddziaływania wyjątkowego będą poważne, chyba że pod-
jęto odpowiednie środki zaradcze. Uderzenie, śnieg, wiatr i oddziaływania sej-
smiczne mogą być uważane za oddziaływania zmienne lub wyjątkowe, zależnie 
od posiadanych informacji na temat ich rozkładów statystycznych. 
 
Oddziaływanie sejsmiczne (AE) - oddziaływanie wywołane ruchami gruntu w 
czasie trzęsienia ziemi 
 
Oddziaływanie geotechniczne - oddziaływanie przekazywane na konstrukcję 
przez grunt, wypełnienie gruntem lub wodę gruntową 
 
Oddziaływanie  umiejscowione - oddziaływanie o tak ustalonym rozkładzie i 
pozycji w stosunku do konstrukcji lub jej części, że wielkość i kierunek oddziały-
wania są jednoznacznie określone w stosunku do całej konstrukcji lub jej części, 
jeśli ta wielkość i kierunek zostały określone dla jednego punktu konstrukcji lub jej 
części 
 
Oddziaływanie  nieumiejscowione - oddziaływanie, które może mieć różne roz-
kłady przestrzenne w stosunku do konstrukcji 
 
Oddziaływanie pojedyncze - oddziaływanie, które można uważać za statystycz-
nie niezależne w czasie i przestrzeni od jakiegokolwiek inne- go oddziaływania na 
konstrukcje 
 
Oddziaływanie statyczne - oddziaływanie nie wywołujące znaczącego przyspie-
szenia konstrukcji lub jej elementów 
 
Oddziaływanie dynamiczne - oddziaływanie wywołujące znaczące przyspiesze-
nie konstrukcji lub jej elementów 
 
Oddziaływanie quasi-statyczne - oddziaływanie dynamiczne wyrażone w mode-
lu obliczeniowym przez równoważne oddziaływanie statyczne 
  
Wartość charakterystyczna oddziaływania (Fk) - podstawowa reprezentatywna 
wartość oddziaływania. Jeżeli wartość charakterystyczną ustalimożna na podsta-
wie danych statystycznych, dobiera się je w taki sposób, aby odpowiadała ona 
zadanemu prawdopodobieństwu nie przekroczenia w niekorzystną stronę w trak-
cie „okresu odniesienia", uwzględniając przewidywany okres użytkowania kon-
strukcji i czas trwania sytuacji obliczeniowej. 
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Okres odniesienia - ustalony przedział czasu, przyjęty jako podstawa do staty-
stycznego określenia oddziaływań zmiennych i jeśli to możliwe oddziaływań wyjąt-
kowych 
 
Wartość kombinacyjna oddziaływania zmiennego (ψo Qk) - wartość oddziały-
wania, ustalana - jeżeli to możliwe statystycznie - w taki sposób, aby prawdopodo-
bieństwo, że efekt kombinacji zostanie przekroczony, było w przybliżeniu takie 
samo jak w przypadku oddziaływania pojedynczego. Wartość kombinacyjną moż-
na ustalić jako część wartości charakterystycznej stosując współczynnik ψ1 ≤  1 
 
Wartość częsta oddziaływania zmiennego (ψ1 Qk) - wartość oddziaływania 
ustalana - jeżeli to możliwe statystycznie - w taki sposób, aby okres przekraczania 
tej wartości stanowił tylko część okresu odniesienia lub aby częstość przekracza-
nia w okresie odniesienia ograniczona była do określonej wartości. Wartość częstą 
można ustalić jako część wartości charakterystycznej stosując współczynnik ψ2 ≤ 
1 
 
Wartość quasi-stała oddziaływania zmiennego (ψ2 Qk) - wartość oddziaływania 
tak ustalona, że okres w którym jest ona przekraczana stanowi znaczną część 
okresu odniesienia. Wartość quasi-statyczną można ustalić jako część wartości 
charakterystycznej stosując współczynnik ψ2 ≤ 1 
 
Wartość towarzysząca oddziaływania zmiennego (ψ Qk) - wartość oddziaływa-
nia zmiennego towarzysząca w kombinacji oddziaływaniu wiodącemu . UWAGA 
Wartością towarzyszącą oddziaływania zmiennego może być wartość kombina-
cyjna, wartość częsta lub wartość  quasi-stała. 
 
Wartość reprezentatywna oddziaływania (Frep) - wartość przyjmowana do 
sprawdzania stanu granicznego. Wartością reprezentatywną może być wartość 
charakterystyczna (Fk) lub wartość towarzysząca (ψFk) 
 
Wartość obliczeniowa oddziaływania (Fd) - wartość uzyskana w wyniku pomno-
żenia wartości reprezentatywnej przez współczynnik częściowy γf. Iloczyn wartości 
reprezentatywnej i współczynnika częściowego γF = γsd • γf może być również 
określony jako wartość  obliczeniowa  oddziaływania   
 
Kombinacja oddziaływań - zbiór wartości obliczeniowych przyjęty do sprawdze-
nia niezawodności konstrukcji, kiedy w rozpatrywanym stanie granicznym wystę-
pują jednocześnie różne oddziaływania 
  
Terminy dotyczące właściwości materiału i wyrobu 
 
Wartość charakterystyczna (Xk lub Rk) - wartość właściwości materiału lub wy-
robu, odpowiadająca założonemu prawdopodobieństwu nie przekroczenia w teo-
retycznie nieograniczonej serii prób. Zwykle odpowiada ona określonemu kwanty-
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lowi przyjętego rozkładu statystycznego określonej właściwości materiału lub wy-
robu. W pewnych okolicznościach za wartość charakterystyczną przyjmuje się 
wartość nominalną 
 
Wartość obliczeniowa właściwości materiału lub wyrobu (Xd lub Rd) - wartość 
uzyskana w wyniku podzielenia wartości charakterystycznej przez współczynnik 
częściowy γm lub γM lub, w szczególnych okolicznościach, wyznaczona bezpo-
średnio 
 
Wartość nominalna właściwości materiału lub wyrobu (Xnom lub Rnom) - war-
tość przyjmowana zwykle jako wartość charakterystyczna, ustalona w odpowied-
nim dokumencie, np. nor-mie europejskiej lub prenormie 
 
Terminy dotyczące wielkości geometrycznych  
 
Wartość charakterystyczna właściwości geometrycznej (ak) - wartość odpo-
wiadająca zwykle wymiarom określonym w projekcie. W przypadku gdy ma to 
znaczenie, wartości wielkości geometrycznych mogą odpowiadać pewnemu przy-
jętemu kwantylowi rozkładu statystycznego 
 
Wartość obliczeniowa właściwości geometrycznej (ad) - zwykle wartość nomi-
nalna. W przypadku gdy ma to znaczenie, wartości dotyczące wielkości geome-
trycznych mogą odpowiadać pewnemu przyjętemu kwantylowi rozkładu staty-
stycznego. Wartość obliczeniowa właściwości geometrycznej jest zwykle równa 
wartości charakterystycznej. Może być jednak ustalona odmiennie w przypadku, 
gdy rozważany stan graniczny uzależniony jest w dużej mierze od właściwości 
geometrycznych, np. kiedy rozważa się wpływ imperfekcji geometrycznych na 
wyboczenie elementu. W takich przypadkach wartość obliczeniową ustala się 
zwykle jako wartość określoną bezpośrednio, np. w odnośnej normie europejskiej 
lub prenormie. Alternatywnie, wartość tę można ustalać statystycznie jako wartość 
odpowiadającą bardziej właściwemu kwantylowi (np. wartość rzadka) niż kwantyl 
wartości charakterystycznej. 
Terminy dotyczące analizy konstrukcji 
 
Analiza konstrukcji - procedura lub algorytm służący do wyznaczenia efektów 
oddziaływań w każdym punkcie konstrukcji. Analizę konstrukcji można przeprowa-
dzić na trzech poziomach, stosując modele analizy globalnej, analizy elementu 
konstrukcji i analizy lokalnej. 
 
Analiza globalna - określenie w konstrukcji spójnego zbioru sił wewnętrznych i 
momentów lub naprężeń, który znajduje się w stanie równowagi ze zbiorem 
szczególnych oddziaływań na konstrukcję, zależnego od jej właściwości geome-
trycznych, konstrukcyjnych i materiałowych 
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Analiza liniowo-sprężysta 1 rzędu bez redystrybucji - analiza sprężysta kon-
strukcji, przy założeniu liniowego zawiązku naprężenie/odkształcenie lub mo-
ment/krzywi- zna i początkowej geometrii konstrukcji nie odkształconej 
  
Analiza liniowo-sprężysta 1 rzędu z uwzględnieniem redystrybucji - analiza 
liniowo-sprężysta, w której siły wewnętrzne i momenty podlegają redystrybucji z 
zachowaniem warunków równowagi z zadanymi oddziaływaniami zewnętrznymi, 
ale bez dokładniejszych obliczeń zdolności obrotu 
 
Analiza liniowo-sprężysta 2 rzędu - analiza sprężysta konstrukcji, uwzględniają-
ca liniowy związek naprężenie/odkształcenie i geometrię konstrukcji odkształconej 
 
Analiza nieliniowa 1 rzędu - analiza przeprowadzona przy założeniu, że kon-
strukcja jest nieodkształcona, uwzględniająca nieliniowe właściwości odkształce-
niowe materiałów 
 
Analiza nieliniowa 2 rzędu - analiza przeprowadzona przy założeniu, że kon-
strukcja jest odkształcona, uwzględniająca nieliniowe właściwości materiałów 
 
Analiza sprężysto-idealnie plastyczna 1 rzędu - analiza konstrukcji nieodkształ-
conej, wykorzystująca związek moment/krzywizna opisany przez część liniowo- 
sprężystą przechodzącą w część plastyczną bez wzmocnienia 
 
Analiza sprężysto-idealnie plastyczna 2 rzędu - analiza konstrukcji z prze-
mieszczeniem (lub odkształceniem), wykorzystująca związek moment/krzywizna 
opisany przez część liniowo-sprężystą przechodzącą w część plastyczną bez 
wzmocnienia 
 
Analiza sprężysto-plastyczna (1 lub 2 rzędu) - analiza konstrukcji, wykorzystująca 
związek moment/krzywizna, opisany przez część liniowo-sprężystą prze- chodzą-
cą w część plastyczną ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia 
 
Analiza sztywno-plastyczna - analiza konstrukcji nieodkształconej, wykorzystu-
jąca bezpośrednio twierdzenia teorii nośności granicznej 
 
Diagnostyka - to szereg czynności zmierzających do oceny bezpieczeństwa i 
niezawodności istniejących konstrukcji budowlanych i przydatności do dalszego 
użytkowania. Pojawienie się uszkodzeń obiektu w postaci rys, zarysowań, defek-
tów i uszkodzeń pogarsza estetykę i działa niekorzystnie na poczucie bezpieczeń-
stwa użytkowników. Inwentaryzacja uszkodzeń pozwala na określenie mechani-
zmów uszkodzeń i ich zapobieganiu, prowadzi do diagnozy czyli oceny stanu 
technicznego. 
 
Diagnostyka techniczna – to określenie stanu technicznego obiektu na podsta-
wie zgromadzonych o nim wiedzy, w tym także wyników przeprowadzonych ba-
dań. 
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Przy wykonywaniu opinii technicznych i badań diagnostycznych budynków i bu-
dowli istotną rolę odgrywają następujące elementy: 
 
Wiedza - kompleksowa znajomość problematyki budownictwa, konstrukcji, tech-
nologii, materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-technicznych, swo-
boda w operowaniu informacjami technicznymi, 
 
Doświadczenie - praktyczna znajomość zagadnień przygotowania inwestycji, 
projektowania, realizacji, remontów, napraw, nowoczesnych technologii napraw-
czych i metodologii badań diagnostycznych obiektów, znajomość swoich niedo-
statków i braków. 
 
Obiektywizm - nie przyjmowanie nie sprawdzonych sugestii, dogłębna analiza 
wszystkich czynników diagnostyki, samokontrola, sprawdzanie kilkoma metodami 
wyników analiz. 
 
Krytycyzm - analityczne podejście do wszystkich materiałów i badań, potwierdza-
nie innymi dokumentami i badaniami, pogłębiona analiza elementów w zakresie 
bezpieczeństwa obiektów budowlanych jak również przy interpretowaniu zjawisk i 
uszkodzeń. 
Decyzyjność - jednoznaczne określenie zakresu badań, ocena wniosków oraz 
przyjęcie uzasadnionych rozwiązań  
 
Etyka zawodowa - przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej ustalonej dla 
wszystkich członków organizacji zawodowej jaką jest Izba Inżynierów Budownic-
twa, odpowiedzialności prawne, zawodowej i technicznej. 
 
 
Zgodnie z Art. 3. Prawa Budowlanego  
 
ilekroć w opracowaniu jest mowa o:  
 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwią-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach;  
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
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całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkal-
nych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całko-
witej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;  
 
Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budyn-
kiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiaduk-
ty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instala-
cje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców prze-
mysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową;  
 
Obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charaktery-
stycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia 
kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroe-
nergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, pod-
ziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 
zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 
budowlanego;  
 
Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki;  
 
Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu-
matyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;  
 
Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  
 
Roboty budowlane - to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego;  
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Przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowla-
nego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku 
dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie-
wymagającym zmiany granic pasa drogowego;  
 
Remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących Art. 3 pkt. 3 
zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i reali-
zacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzy-
szących (Dz. U. Nr 135, poz. 789), wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r. bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym. 
 
Reper – trwale stabilizowany znak geodezyjny osnowy wysokościowej o określo-
nej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie odniesienia. Repery wykorzysty-
wane są do wykonania niwelacji podczas przeprowadzania pomiarów geodezyj-
nych i są fizyczną realizacją państwowej osnowy wysokościowej.  
 

Duże litery łacińskie 
 
A  - oddziaływania wyjątkowe 
Ad  - wartość obliczeniowa oddziaływania wyjątkowego 
AEd - wartość obliczeniowa oddziaływania sejsmicznego                 
AEd = γf AEk 
AEk            - wartość charakterystyczna oddziaływania sejsmicznego 
Cd  - wartość nominalna lub funkcja pewnych właściwości    
                  obliczeniowych materiału 
E  - efekt oddziaływania 
Ed  - wartość obliczeniowa efektów oddziaływań 
Ed,dst - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań destabilizujących 
Ed,stb - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań stabilizujących 
F  - oddziaływanie 
Fd  - wartość obliczeniowa oddziaływania 
Fk  - wartość charakterystyczna oddziaływania 
Frep - wartość reprezentatywna oddziaływania  
G  - oddziaływanie stałe 
Gd  - wartość obliczeniowa oddziaływania stałego 
Gd.inf  - dolna wartość obliczeniowa oddziaływania stałego  
Gd,sup  - górna wartość obliczeniowa oddziaływania stałego  
Gk   - wartość charakterystyczna oddziaływania stałego  
Gk.i   - wartość charakterystyczna oddziaływania stałego j 
Gkj,int - dolna wartość charakterystyczna oddziaływania stałego j 
Gkj,sup  - górna wartość charakterystyczna oddziaływania stałego j 
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P  - miarodajna wartość reprezentatywna oddziaływania spręża- 
                  jącego (patrz EN 1992 do EN 1996 i EN 1998 do EN 1999) 
Pd  - wartość obliczeniowa oddziaływania sprężającego 
Pk  - wartość charakterystyczna oddziaływania sprężającego 
Pm            - wartość średnia oddziaływania sprężającego  
Q  - oddziaływanie zmienne 
Qd  - wartość obliczeniowa oddziaływania zmiennego 
Qk  - wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego 
Qk,1  - wartość charakterystyczna dominującego oddziaływania  
                   zmiennego 1  
Oki             - wartość charakterystyczna towarzyszących oddziaływań  
                   zmiennych i  
R     - nośność 
Rd  - wartość obliczeniowa nośności 
Rk  - wartość charakterystyczna nośności 
X  - właściwość materiału 
Xd  - wartość obliczeniowa właściwości materiału 
Xk  - wartość charakterystyczna właściwości materiału 
 
Małe litery łacińskie 

 
ad  - wartość obliczeniowa wielkości geometrycznej 
ak  - wartość charakterystyczna wielkości geometrycznej 
anom - wartość nominalna wielkości geometrycznej 
u  - przemieszczenia poziome konstrukcji lub elementu kon- 
                  strukcji 
w  - przemieszczenia pionowe elementu konstrukcji 

 
Duże litery greckie 

 
∆a  - zmiana nominalnej wielkości geometrycznej, przyjęta do szcze-

gólnych obliczeń np. do oszacowania efektów imperfekcji 
 
Małe litery greckie 

 
γ  - współczynnik częściowy (bezpieczeństwa lub użytkowalności) 
γ1  - współczynnik częściowy dla oddziaływań, uwzględniający możli-

wość niekorzystnych odchyłek wartości oddziaływań od wartości re-
prezentatywnych 

γF  - współczynnik częściowy, uwzględniający także niepewność mode-
lu i zmiany wymiarów 

γg  - współczynnik częściowy dla oddziaływań stałych, uwzględniający 
możliwość niekorzystnych odchyłek wartości oddziaływań od warto-
ści reprezentatywnych 

γG  - współczynnik częściowy dla oddziaływań stałych, uwzględniający 
także niepewność modelu i zmiany wymiarów 
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γG.i  - współczynnik  częściowy dla oddziaływania  stałego j 
YGi,supi  - współczynnik częściowy dla oddziaływania stałego j, przy oblicza-

niu 
γGj,inf - górnej/dolnej wartości obliczeniowej 
γ1  - współczynnik ważności (patrz EN 1998) 
γm  - współczynnik częściowy dla właściwości materiału 
γM  - współczynnik częściowy dla właściwości materiału, uwzględniają-

cy również niepewności modelu i odchyłki wymiarów 
γP  - współczynnik częściowy dla oddziaływań sprężających (patrz EN 

1992 do EN 1996 i EN 1998 doEN 1999) 
γq  - współczynnik częściowy dla oddziaływań zmiennych, uwzględnia-

jący możliwość niekorzystnych odchyłek wartości oddziaływań od 
wartości reprezentatywnych 

γQ  - współczynnik częściowy dla oddziaływań zmiennych, uwzględnia-
jący także niepewność modelu i odchyłki wymiarów 

γQ,i  - współczynnik częściowy dla oddziaływania zmiennego  
γRd  - współczynnik częściowy dla nośności, uwzględniający niepewność 

modelu obliczeniowego nośności 
γSd  - współczynnik częściowy uwzględniający niepewności dotyczące 

oddziaływania i/lub efektu oddziaływania 
η  - współczynnik konwersji 
ξ  - współczynnik redukcyjny 
ψ0  - współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmienne-

go 
ψ1  -  współczynnik  dla wartości  częstej oddziaływania  zmiennego 
ψ2  - współczynnik dla wartości prawie stałej oddziaływania zmiennego 
 
Oznaczenia z Instrukcji ITB 
 
r  - promień rozproszenie wpływów górniczych,  
w  - obniżenie powierzchni,  
K  - krzywizna pionowa,  
R  - promień wygięcia,  
β  - kąt zasięgu wpływów górniczych,  
ε  - poziome odkształcenia powierzchni 
εd  - obliczeniowa wartość poziomego odkształcenia terenu, ‰, 
Rd  - obliczeniowa wartość promienia krzywizny terenu, km, 
H  - wysokość budynku od spodu fundamentu do kalenicy dachu,  m, 
L1,L2 - długości segmentów oddzielonych przerwą dylatacyjną m. 
C  - wartość nominalna charakteryzująca stany graniczne użytko-

walności 
B  - szerokość budynku 
E  - moduł sprężystości lub wartość efektu oddziaływań 
E0  - moduł pierwotnego odkształcenia gruntu 
G  - moduł odkształcenia postaciowego 
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I  - moment bezwładności 
K  - krzywizna powierzchni 
L  - długość budynku, segmentu 
M   - współczynniki zmienności wskaźników deformacji  

                     powierzchni  
T - nachylenie powierzchni lub okres drgań własnych budowli 
Tb  - wychylenie budynku od pionu 
a  - współczynnik eksploatacyjny lub przyspieszenie drgań 
af  - rozwartość rysy w konstrukcjach żelbetowych 
ap  - przyspieszenie drgań podłoża 
d  - długość odcinka budynku, np. rozstaw osi budynku lub średnica 

rurociągu 
g  - grubość pokładu lub głębokość poziomu wody gruntowej 
h   - głębokość posadowienia budynku 
k   - współczynnik 
l  - długość części budynku, np. rozstaw ścian, długość odcinków 

rurociągu  
p   - napór gruntu 
r   - promień zasięgu wpływów głównych 
s   - szerokość przerwy dylatacyjnej 
u   - poziome przemieszczenie (przesunięcie) terenu 
vs   - prędkość postępu frontu robót górniczych 
w   - pionowe przemieszczenie (obniżenie) terenu 
x,y             - wartości zmienne 
α   - kąt lub współczynnik 
β   - kąt zasięgu wpływów głównych 
β(T)   - wartość przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi 
∆   - zmiana wartości (długości, temperatury) 
γf   - częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
σ   - naprężenie normalne 
τ   - naprężenie styczne 
Θ  - kąt odkształcenia postaciowego 
 
Oznaczenia do diagnostyki budynków  
 
Ck  - wartość graniczna, określająca dopuszczalny efekt obciążenia, 

podawana przez normy projektowania konstrukcji  
Ek - obliczeniowy  efekt w konstrukcji  (np.: przem1eszczema,  od-

kształcenia) od obciążeń charakterystycznych 
Fg - siła, oddziaływanie powodowane wpływami górniczymi 
G - obciążenie pionowe (ciężar budynku) 
K - pionowa krzywizna terenu 
L - długość budynku 
R - promień  krzywizny terenu 
Rb - promień krzywizny budynku 
Rd - obliczeniowa nośność konstrukcji (ogólne)  
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Sd - obliczeniowe siły wewnętrzne 
T - nachylenie terenu 
Tb - wychylenie budynku 
X - cechy materiału, pakiet danych 
aw - szerokość rozwarcia rys w elementach niezbrojonych (mur, be-

ton) 
d - odległość punktów pomiarowych (obliczeniowych) 
fd - obliczeniowa wytrzymałość materiału 
l - odcinki linii pomiarowych 
s - szerokość dylatacji 
t - czas 
u - poziome przemieszczenie terenu 
ub - poziome przemieszczenie budynku 
w - obniżenie terenów 
b - pionowe przemieszczenie budynku 
Θ - graniczna wartość naprężeń stycznych 
Θb - odkształcenie postaciowe (konstrukcji) ścian budynku 
∆sb - dodatkowe osiadanie budynku spowodowane wpływami eksplo-

atacji górniczej 
∆x - długość odcinka budowli  
∆y - różnica pionowych przemieszczeń budowli 
τ - naprężenie styczne 
σ - naprężenie normalne 
ε - poziome odkształcenie terenu [1] 
 
Oznaczenia do rozdziału stopień zużycia: 
a  - przyspieszenie drgań 
amax - maksymalna wartość przyspieszenia drgań 
apmax - maksymalna wartość składowej poziomej  
                 przyspieszenia drgań 
asg  - wskaźnik opisujący wpływ oddziaływań dynamicznych na   
                  przyspieszenie zużycia technicznego budynku  
b  - parametr modelu trendu zużycia technicznego 
d   - rozwartość pojedynczej rysy w ścianie budynku 
f   - częstotliwość drgań 
MD  - współczynnik zmienności wskaźnika deformacji D 
PGVHmax  - maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych gruntu 
PGAH10 - maksymalne przyspieszenie drgań poziomych w paśmie częstotli-

wości do l0 Hz 
p  - poziom istotności korelacji 
R  - promień krzywizny terenu oraz współczynnik korelacji linio 
                 wej Pearsona 
Sa    - przyspieszeniowe spektrum odpowiedzi obiektu  
Sd  - przemieszczeniowe spektrum odpowiedzi obiektu  
Sv  - prędkościowe spektrum odpowiedzi obiektu 
sei   - stopień zużycia danego elementu budynku 
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sn  - stopień naturalnego zużycia budynku 
st  - stan techniczny budynku 
su  - stopień uszkodzeń elementów konstrukcji budynku 
sz  - stopień zużycia technicznego budynku 
T   - przewidywany całkowity okres użytkowania (trwałość) budynku 

oraz nachylenie terenu 
Tb   - odchylenie budynku od pionu 
T  - czas, wiek budynku 
u   - poziome przem1eszczeme 
ui  -procentowy udział kosztu odtworzenia danego  
                 elementu w strukturze kosztu od- tworzenia budynku 
 w   - pionowe przemieszczenie (obniżenie terenu) 
σD  - odchylenie standardowe wskaźnika deformacji D 
ε   - poziome odkształcenie właściwe (względne)  
ε(+)  - poziome odkształcenie właściwe rozciągające  
ε(-)   - poziome odkształcenie właściwe ściskające 
ε max - maksymalne co do bezwzględnej wartości poziome   
                  odkształcenie właściwe 
γk  - kąt odkształcenia postaciowego ściany budynku 
ν   - prędkość drgań 
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3. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej                    
na powierzchnię. 

 
Szczegółowego omówienia wymagają podstawowe zjawiska, rodzaje wpływów 
eksploatacji górniczej oraz określanie oddziaływań na budynek będące ich skutek 
Pod wpływem podziemnej eksploatacji górniczej następuje przemieszczenia ele-
mentów górotworu generując odkształcenia powierzchni terenu równocześnie 
eksploatacja może powodować powstanie zjawisk parasejsmicznych. Na rysunku 
3.1 zobrazowano odkształcenia terenu pod wpływem eksploatacji podziemnych 
pokładów i wpływ zbocza niecki na budynek. [3]. 

 
Rys.3.1. Wpływ zbocza niecki na budynek. 
 
gdzie: 
 

1- Front eksploatacji górniczej zbliża się do budynku,  
2- Front eksploatacji górniczej przechodzi pod budynkiem,  
3- Front eksploatacji przeszedł poza obrys budynku (budynek na dnie niecki) 

 
Podstawą teorii projektowania budynków na terenach górniczych była teoria 
Knothego-Budryka stworzona w latach 50-tych przez Stanisława Knothe-
go i Witolda Budryka, opisująca przebieg deformacji występujących 
na powierzchni terenu, spowodowanych eksploatacją górniczą . Stanowi kontynu-
ację teorii uczonych niemieckich Schmitza i Keinhorsta z pierwszej połowy XX 
wieku. Teoria powstała na bazie obserwacji zachowania się terenu na obsza-
rze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Podstawowymi spostrzeżeniami były 
duży zasięg wpływów, istotny tylko do pewnej odległości od pola eksploatacji gór-
niczej, od pewnej odległości od krawędzi pola eksploatacji wewnątrz niecka jest 
płaska, osiadania przyjmują wartość maksymalną, punkt przegięcia niecki wypada 
nad krawędzią pola lub wewnątrz niego, osiadania nad krawędzią przyjmują poło-
wę wartości maksymalnej, symetryczność niecki (w przybliżeniu).W oparciu o po-
wyższe obserwacje wysunięto hipotezę, że pochodna profilu niecki obniżeniowej 
można opisać funkcją Gaussa. Początkowo teoria przyjęła kilka założeń, mianowi-
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cie :obliczenia dla pokładów węgla, jedna parcela, płytkie zaleganie złoża mniej-
sze od 350m, upad złoża zbliżony do zera, niezaburzona tektonika, górotwór nie-
ściśliwy i jednorodny, stany ustalone niecki. Powyższe założenia są niemożliwe do 
spełnienia przy rzeczywistych warunkach. W takich przypadkach należy zastąpić 
jednorodną parcelę elementami złożowymi powstałymi w procesie dyskretyzacji 
złoża. Każdemu elementowi złoża można przypisać indywidualnie parametry jak 
miąższość, głębokość zalegania inne wynikające z mechaniki i rzeczywistej budo-
wy górotworu i poziomów eksploatacji.  
 
Ciągłe deformacje powierzchni z reguły powstają podczas wybierania warstwy 
pokładu zobrazowane na  rys.3.2 Deformacje ujawniające się na powierzchni te-
renu mają charakter zmienny o nie ustalonych w czasie wielkościach. Po wybraniu 
pokładu na powierzchni powstaje deformacja o krawędzi w odległości r poza obry-
sem wyeksploatowanego pokładu tworząc z obniżeń punktów krzywe mające cha-
rakter ciągły nazywane odpowiednio podłużnym i poprzecznym profilem niecki 
obniżeń. Parametry niecki górniczej zamieszczono na rys.3.2. [3] i [4] 

 
Rys.3.2.Niecka Górnicza ustalona wg. teorii Budryka i Knothego opracowane wg [4]          
 
 
 
 
gdzie: 
r  -  promień rozproszenie wpływów górniczych, 
ε -  odkształcenie powierzchni,  
W - obniżenie powierzchni,  
K -  krzywizna pionowa,  
R -  promień wygięcia,  
T -  nachylenie,  
β -  kąt zasięgu wpływów górniczych,  
g -  grubość pokładu 
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Podstawowymi wskaźnikami deformacji terenu górniczego są: 
 

• obniżenie terenu (w) wyrażające wartość obniżenia gruntu w miejscu rozpatry-
wanym  

• dwuwymiarowy wektor przemieszczenia poziomego (ux, uy) określający prze-
mieszczenie punktu w rzucie na płaszczyznę poziomą, 

• nachylenie terenu (T) opisujące lokalne nachylenie krzywej profilu niecki w 
punkcie, 

• krzywizna profilu niecki obniżeniowej (K) 
• odkształcenie poziome (ε) wyrażające odkształcenie gruntu o charakterze za-

gęszczeń lub rozluźnień [3] 
 
Największe wartości przemieszczeń i deformacji powierzchni na zboczu niecki 
górniczej według teorii Budryka i Knothego wynoszą: [45]  
 
1.Nachylenie profilu niecki:   

 
Textr = −wmax

r
    (3.1) [3] 

 
2.Krzywizna profilu niecki:   

 

Kextr = ±�2π
e
∙ wmax

r2
= ±1,52wmax

r2
  (3.2) [3] 

 
3.Przemieszczenie poziome:  

 
 uextr = wmax

√2π
= 0,4wmax  (3.3) [3] 

 
4.Odkształcenie poziome:  

  
  εextr = ±wmax

r
∙ e−1,5 = ±0,6wmax

r
 (3.4) [3] 
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Rys.3.3. Zobrazowanie rodzajów wpływów na budynek wywołanych eksploatacją górni-
czą.[5]. 

 
Przedstawione rodzaje wpływów wywołują określone stany lub zmiany stanów w 
podłożu i obiektach to determinuje wybór sposobu zabezpieczenia jak również ma 
decydujące znaczenie dla technologii budowania na terenach górniczych. Tereny 
podlegające wpływom eksploatacji górniczej i ciągłych deformacji zostały podzie-
lone na kategorie górnicze Tab. 1.[1, 6] Określenie kategorii górniczej odnosi się 
bezpośrednio do deformacji powierzchni o ustalonych wartościach wskaźników 
wyznaczonych w drodze prognozy. Prognozowane wartości wskaźników należy 
traktować jako wartości charakterystyczne. 
 
Ciągle deformacje powierzchni terenu. 
 
Do najczęstszych skutków oddziaływań górniczych należą ciągłe deformacje po-
wierzchni zwane również rozległymi, objawiają się powstanie tak zwanych obniże-
niowych niecek górniczych, których zasięg wykracza poza pole eksploatowanego 
złoża. 
 
Wyrobisko podziemne o dostatecznie dużych rozmiarach wywołuje pojawienie się 
niecki na powierzchni terenu na rysunku poniżej przedstawiono wygląd niecki gór-
niczej rys. 3.4. Niecki górnicze o ustabilizowanych granicach nazywana jest sta-
tyczną rys. 3.4.a. W przypadku przesuwanie się wyrobiska w określonym kierunku 
niecka podąża za kierunkiem eksploatacji taka niecka o ruchomym brzegu nosi 
nazwę dynamicznej rys. 3.4.b.[7] 
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Rys. 3.4. Niecka górnicza regularna wywołana poziomym wyrobiskiem górniczym. 

a-wyrobisko, b-niecka, c-linia obniżeń terenu. 
 

 
Rys.3.5. Wykresy odkształceń niecki statycznej. 
 
gdzie: 
 
1,  dynamicznej  
2,   a - krzywa odkształceń poziomych  
      b - krzywa obniżeń terenu,  
      v - kierunek eksploatacji. 
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Wpływy na obiekty powierzchniowe powinny być określane zarówno dla niecki 
dynamicznej, jak i statycznej. Rozróżnia się ponadto niecki pełne i niepełne rys. 
3.6. a i b. W nieckach niepełnych nie ma obniżeń o takich wielkościach jak w peł-
nych. Ściskania występują na całej długości dna niecki. Zarówno niecki pełne, jak i 
niepełne mogą być rozpatrywane w pośrednim stanie dynamicznym i w końcowym 
stanie statycznym. W teoriach deformacji górotworu i powierzchni terenu stosuje 
się wymienione dalej parametry, określające składowe tych deformacji. Oprócz 
obniżeń mogą też występować lokalne wypiętrzenia, związane z przechylaniem 
się dużych bloków skalnych po spękaniu calizny pokładu. Linie łączące punkty o 
jednakowych obniżeniach noszą nazwę izolinii obniżeń. 
 

 
Rys.3.6.Wygląd przykładowego kształtu niecki. 
 
gdzie: 
a - niecka pełna,  
b - niecka niepełna 

 
W obszarze tych oddziaływań następują deformacje powierzchni górotworu przed-
stawione na rysunku opisane wskaźnikami: 
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• pionowego przemieszczenia w, 
• poziomego przemieszczenia u, 
• nachylenia T, 
• krzywizny K (lub promienia krzywizny R = 1/K), 
• poziomego odkształcenia ε. 
 

Z uwagi na fakt zmienności oddziaływań górniczych w czasie dokonuje się pro-
gnozowania wartości powyższych wskaźników na podstawie danych zakładanych 
przez zakłady górnicze tj. ilości eksploatowanych pokładów złóż ich miąższości jak 
również głębokości na jakiej dany pokład jest eksploatowany.  
 
Do obliczania prognozowanych wartości tych wskaźników stosuje się metody me-
chaniki górotworu w tym teorii Budryka-Knothego dotyczącej niecki górniczej, na 
podstawie tej teorii i przy znajomości parametrów zależnych od warunków geolo-
giczno-górniczych takich jak grubości eksploatowanego pokładu (g), głębokości 
eksploatowanego pokładu (H), kąta zasięgu wpływów głównych (β) współczynnika 
eksploatacyjnego zależnego od systemu prowadzonej eksploatacji (z zawałem lub 
z podsadzką) (a) oblicza się promień zasięgu wpływów głównych (r) wyznacza się 
z zależności: [5] na rys 3.2. przedstawiono wygląd niecki górniczej ustalona wg. 
teorii Budryka i Knothego [45,46]. 

 
                   r = H

tgβ
                                      (3.5)[5] 

 
gdzie : 
H  - głębokość eksploatowanego pokładu 
β  - kąta zasięgu wpływów głównych 
 
Teren kwalifikuje się do danej kategorii szkód górniczych na podstawie wartości 
najniekorzystniejszego wskaźnika dopuszcza się również klasyfikację terenów 
górniczych za pomocą trzech odrębnych kategorii, np.: II(T), III(ε), II(R), przyjmu-
jąc kryteria klasyfikacji oddzielnie dla każdego wskaźnika zgodne z tablicą 1. 
 
Prognozowanie wielkości wskaźników deformacji terenu odnosi się do określone-
go obszaru terenu, gdyż zależy od wielu lokalnych czynników, do których należą: 

• grubość pokładu lub warstwy, 
• system eksploatacji, 
• sposób podsadzania, 
• kształt i wymiary pól eksploatacji, 
• nachylenie pokładu, 
• głębokość pokładu, 
• rozmieszczenie uskoków, 
• właściwości skał w górotworze, 
• prędkość eksploatacji, 
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• czystość eksploatacji, tj. niepozostawianie lokalnych miejsc nie    wybra-
nych. 

 
Z tego powodu niezbędna jest odpowiednia ekspertyza geologiczno-górnicza, w 
której uzasadnia się wielkości prognozowanych wskaźników deformacji dla dane-
go terenu.[7] 
 
Wartości oddziaływań górniczych w trakcie trwania eksploatacji górniczej są 
zmienne w czasie i są uzależnione od lokalizacji obiektu na niecce górniczej oraz 
od dalszej eksploatacji górniczej. W przypadku przejścia frontu robót górniczych 
oraz po dostatecznie długim czasie wartości tych oddziaływań nie ulegają dalszym 
zmianom i nazywamy je wartościami ustalonymi lub końcowymi. [8] 
 
Termin „osiadanie” związany jest w budownictwie z przemieszczeniami pionowymi 
podłoża wywołanymi naprężeniami sprężysto-plastycznymi pod obiektami budow-
lanymi. Na ogół są to wielkości rzędu centymetrów. Natomiast obniżenia terenów 
w górnictwie mogą dochodzić nawet do dziesiątków metrów. 
 
Wyróżniamy następujące obniżenia: 
 
- obniżenia równomierne które określa o jaką wielkość obniżył się lub będzie 
obniżał się określony teren z reguły parametrów tych nie podaje się, gdy określa 
się Kategorię deformacji terenu górniczego. 
 
- obniżenia nierównomierne ∆w stanowią podstawowy parametr do określenia 
wpływu podłoża na wszystkie rodzaje obiektów powierzchniowych.  
 
Z pośród wymienionych parametrów projektant dostaje najwięcej informacji z 
układu izolinii obniżeń w przemijających stanach dynamicznych niecki i w końco-
wym stanie statycznym.  
Przy projektowaniu budynków odległość izolinii i zróżnicowanie wysokościowe 
bezpośrednio powiązane jest i wpływa na odstępem dylatacji. Odkształcenia po-
ziome ε stanowią składowe poziome wektora przemieszczeń, odnoszone do jed-
nostki długości. Są wielkościami bezwymiarowymi, gdyż stanowią iloraz długości 
przez długość. Jako Parametr zazwyczaj podaje się w ‰ lub mm/m. 
 
Poziome przemieszczenie u podają składowe poziome wektora przemieszczeń 
danego punktu na powierzchni terenu. Różnice przesunięć odniesione do jednost-
ki długości dają wskaźnik ε. 
Nachylenia T podają wielkość nachylenia terenu w stosunku do poziomu lub wy-
chylenia z położenia pionowego. Są wielkościami bezwymiarowymi podawanymi w 
‰ lub mm/m. Krzywizny K podawane są bezpośrednio lub w postaci ich odwrot-
ności, czyli promieni krzywizn R. [7] 
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Nieciągłe deformacje powierzchni. 
 
Deformacje nieciągłe powierzchni zwane lokalnymi, są to zniekształcenie przy-
powierzchniowej warstwy górotworu w postaci zapadlisk, lejów, progów, szczelin 
spowodowane wpływami podziemnej eksploatacji górniczej, podstawowy podział 
deformacji nieciągłych zależy od rozmiarów deformacji i ich kształtów i dzielimy je 
na deformacje powierzchniowe i deformacje liniowe. 
 
Do głównych przyczyn powstawania deformacji nieciągłych lokalnych zaliczyć 
można: 
 

• stare, płytkie zroby i szybiki  
• wypłukiwanie nadkładu przez wody opadowe i rozmywanie przez  
• wody podziemne, 
• palenie się pozostawionych resztek płytko zalegających i nie wybra-

nych pokładów węgla, 
• eksploatacja z zawałem stropu płytko zalegających pokładów. 

 
 
Na rys. 3.7. przedstawiono przykładowe przyczyny powstawania zapadlisk 
 

 
 
Rys. 3.7. Przykładowe przyczyny powstawania zapadlisk.  
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gdzie: 
a) zapadlisko o brzegach pionowych,  
b) narastanie zapadliska,  
c) zapadlisko spowodowane spływem wody,  
d) zapadlisko na wychodni pokładu,  
e) zapadlisko wywołane zniszczeniem obudowy szybu,  
f) powstawanie zapadliska nad wyrobiskiem rudy 

 
 
Do deformacji lokalnych w ujęciu matematycznym nazywanych nieciągłymi, zali-
cza się również: 
 

• zapadliska w kształcie lejów, 
• rowy i szczeliny, 
• uskoki i stopnie, 
• niecki lokalne. 

 
Na rys 3.8. Wymieniono rodzaje występujących deformacji lokalnych 

 
Rys.3.8. Rodzaje występujących deformacji lokalnych a) lej, b) rów, c) szczelina, d) uskok, 
e) progi, f) niecka lokalna 
 
Wymiary deformacji lokalnych występujące na terenach górniczych wahają się w 
szeroki zakresie wymiarów, zapadliska w formie lejów występują o średnicach 
kilkudziesięciu centymetrów; występują jednak sporadycznie leje o średnicy kilku-
dziesięciu metrów. Podobnie w zakresie głębokości w nadkładzie piaskowym 
średnica zapadliska jest związana z kątem stoku naturalnego piasku. Zróżnicowa-
niu wymiarów towarzyszy zróżnicowanie kształtów zapadlisk. Mogą one być koło-
we (najczęściej), owalne lub w postaci wydłużonych rowów albo zagłębień rozle-
głych w rzucie, jako lokalne obniżenia terenu.  
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Zapadliska mogą ujawniać się przy równoczesnym istnieniu niecki rozległej. Pro-
wadzenie eksploatacji w rejonie starych zrobów może uaktywniać je i powodować 
na powierzchni ujawnienie się deformacji nieciągłych, mimo że ich tam przedtem 
nie było. Dosyć osobliwe zagrożenie wywołane przez deformacje lokalne polega 
na paleniu się węgla w płytko zalegających pokładach, co prowadzi do zagrożenia 
gazowego na powierzchni. [7]. 
 
W celu określenia sposobu przeciwdziałania deformacjom lokalnym należy znać 
ich charakterystyki geometryczne, konieczna jest znajomość rozmiarów w rzucie 
jak również odległość pomiędzy występującymi deformacjami lokalnymi . W trakcie 
projektowania konieczna jest wiedza czy pod danym segmentem wystąpi zapadli-
sko dowolnie usytuowane czy będą występować dodatkowo wpływ od deformacji 
sąsiedniej.  
Dla obiektów sztywnych głębokość zapadliska nie ma na ogół znaczenia, gdyż 
obiekt jest obliczany na określony zasięg braku kontaktu z podłożem, gdzie para-
metr głębokości nie występuje. Gdy obniżenie jest rozległe, przykładowo pod bu-
dynkiem halowym ze stopami, to jego wielkość ma zasadnicze znaczenie, ponie-
waż obniżenie to przekazuje się wprost na dosyć wiotką w kierunku pionowym 
konstrukcję hali. Ustrój dostosowuje się wówczas do kształtów podłoża [7]. Na 
terenach zagrożonych wystąpieniem deformacji nieciągłych zazwyczaj można się 
spotkać z informacją podstawową z mniejszym lub większym prawdopodobień-
stwem o możliwości pojawienia się zapadlisk. Dla projektanta oznacza to że obiekt 
musi być całkowicie zabezpieczony na ewentualność pojawienia się zapadliska w 
miejscu nie określonym. W przypadku występowania progów terenowych istotne 
jest określenie maksymalnej wysokości wystąpienia danego progu a do obliczeń 
przyjmuje się w przypadku braku informacji o dokładnej lokalizacji, wariant najbar-
dziej niekorzystny czyli w połowie rozpiętości danego obiektu.  
 
Powstawanie deformacji nieciągłych jest spowodowane przemieszczeniami przy-
powierzchniowych elementów górotworu do pustek po wyrobiskach górniczych 
innym powodem występowania deformacji nieciągłych jest płytka eksploatacja. W 
większości przypadków występowania deformacji nieciągłych mamy do czynienia 
z zapadliskami które przybierają najczęściej formę lejów stożkowych, mogą mieć 
także formę otworów cylindrycznych lub nieregularnych zapadlisk prostopadło-
ściennych. W przypadku deformacji liniowych występuje zwykle obniżeniom terenu 
które jest spowodowane: płytką eksploatacją górniczą, szybko postępującym fron-
tem robót górniczych, lub w rejonie wychodni uskoków tektonicznych lub wychodni 
pokładów nachylonych gdzie występowały roboty górnicze. Warunkiem sprzyjają-
cym w powstawaniu deformacji liniowych jest brak utworów nadkładu lub mała ich 
miąższość i występują najczęściej jako pęknięcia i szczeliny lub progi terenowe, 
rzadziej jako fleksury, rowy i osuwiska. 
W trakcie projektowania decyzja o lokalizacji obiektu na terenie zagrożonym de-
formacjami nieciągłymi wymaga opracowania ekspertyzy górniczo-budowlanej 
dotyczącej oceny możliwości i warunków wystąpienia tego rodzaju deformacji oraz 
sposobu posadowienia i konstruowania obiektu. [5] 
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Zmiana stosunków wodnych. 
 
W trakcie oceny warunków górniczych i określaniu przydatności terenów górni-
czych do zabudowy istotne znaczenie ma określenie zmiany stosunków wodnych. 
Zmiany te mogą powodować powstawanie zalewisk powierzchniowych lub 
względne podniesienie poziomu wody gruntowej w stosunku do poziomu terenu 
który pod wpływem eksploatacji uległ obniżeniu. Na rys. 3.9. zilustrowano specyfi-
kę weryfikacji zmian stosunków wodnych dla projektowanych i istniejących budyn-
ków. 

 
Rys.3.9. Zmiana stosunków wodnych i obniżenie budynku poniżej poziomu zwierciadła 
wody gruntowej, g – poziom wody gruntowej, w- obniżenie terenu, h – głębokość posado-
wienia budynku. 
 
Kolejnym zjawiskiem może być obniżenia powierzchni terenu spowodowane od-
wodnieniem górotworu w obszarze tzw. leja depresyjnego, lub obniżenia po-
wierzchni spowodowane zmianą poziomu wód gruntowych w górotworze, wskutek 
czego następuje uaktywnienie procesów geologiczno-inżynierskich, powodujących 
w efekcie lokalne obniżenia powierzchni przykładowo na skutek zjawisk sufozyj-
nych zachodzących w górotworze. 
 
Dla projektanta najważniejsze znaczenie ma obniżenie powierzchni terenu w sto-
sunku do poziomu wody gruntowej, gdyż może to doprowadzić do podtopienia 
budynku w przypadku spełnienia warunku zgodnie z oznaczeniami na rys. 3.9 
g<w+h. W przypadku zmiany stosunków wodnych może dojść do zmiany cech 
fizykomechanicznych gruntu na którym posadowiono budynek. 
Po wykonaniu badań gruntu konieczne jest przeanalizowanie przez projektanta 
możliwości wystąpienia zmian parametrów podłoża gruntowego pod wpływem 
zmian stosunków wodnych na terenie górniczym.[5] 
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Kategorie przydatności terenu do zabudowy ze względu na oddziaływania 
górnicze. 
 
Tablica 1. Kategorie terenu górniczego wg. [1 i 6]. 
 

Kategoria Graniczne wartości wskaźników deformacji terenu 
T[mm/m] R[km] ε[mm/m] 

0 T ≤ 0,5 40 ≤ |R| |ε| ≤ 0,3 
I 0,5≤ T ≤ 2,5 20 ≤ |R|< 40 0,3 ≤ |ε| < 1,5 
II 2,5≤ T ≤ 5,0 12 ≤ |R|< 20 1,5 ≤ |ε| < 3,0 
III 5,0≤ T ≤ 10,0 6 ≤ |R|< 12 3,0 ≤ |ε| < 6,0 
IV 10,0≤ T ≤ 15,0 4 ≤ |R|< 6 6,0 ≤ |ε| < 9,0 
V 15,0< T |R|< 4 |ε| > 9,0 

 
 
Konstrukcja obiektów sztywnych powinna być przystosowana do przejmowania sił 
wewnętrznych wywołanych oddziaływaniami górniczymi, przy jednoczesnym speł-
nieniu wymaganych warunków sztywności. Sztywność budynku (segmentu) należy 
zapewnić przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne części fundamentowej i 
nadziemnej obiektu oraz ich wzajemne połączenia. Fundamenty obiektów sztyw-
nych powinny być tak skonstruowane, by przy współpracy z całą konstrukcją za-
pewniały przeniesienie poziomych sił wynikających z oddziaływań górniczych oraz 
geometryczną niezmienność rzutu poziomego w płaszczyźnie posadowienia.  

 
  W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, będących typowymi repre-
zentantami 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 niedopusz-
czalne w przypadku oddziaływania na budynek wstrząsów górniczych. Zalecanym 
sposobem posadowienia budynków o ścianowym układzie nośnym jest układ żel-
betowych 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 defor-
macja-mi podłoża można stosować żelbetową przeponę, której konstrukcja za-
pewnia 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 
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projektować w formie zamkniętej skrzyni, o stałej wysokości na całym rzucie seg-
mentu, stanowiącej równocześnie kondygnację piwniczną. Należy unikać osłabie-
nia 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 ograni-
czać do budynków lokalizowanych na terenach I i II kategorii. W takich przypad-
kach należy dążyć do zmonolityzowania szkieletu nośnego piwnic z wypełnieniem. 
Budynki o konstrukcji mieszanej, tj. takie, w których pionowe elementy nośne sta-
nowią częściowo słupy, a częściowo ściany, jako charakteryzujące się z reguły 
niejednorodną sztywnością, zaleca się posadawiać na sztywnej skrzyni piwnicz-
nej. 
 
 Przy posadowieniu budynków szkieletowych na płytach lub rusztach fundamen-
towych, bez konstruowania kondygnacji piwnicznej, wskazane jest dobieranie wy-
sokości fundamentu zgodnie z warunkami sztywności i nośności wymaganymi do 
przeniesienia oddziaływań górniczych, przy uwzględnieniu współpracy kondygna-
cji nadziemnych. 
 
W budynkach, których słupy posadowione są na niezależnych sto-pach fundamen-
towych, w celu zachowania geometrycznej niezmienności rzutu poziomego fun-
damentów, wskazane jest ich skotwienie za pomocą układu ściągów podłużnych, 
poprzecznych i ukośnych. Ściany konstrukcyjne budynków zaleca się rozmiesz-
czać 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 usztywniają-
cej. W kierunku poprzecznym rozstaw ścian konstrukcyjnych nie powinien prze-
kraczać 12 m. 
    
Stropy powinny być konstruowane jako płyty lub ustroje płytowo-żebrowe betono-
wane 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, wynika-
jących ze zginania budynku. 
W stropach wykonywanych z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych 
wykształcenie poziomych tarcz można uzyskać przez skonstruowanie odpowied-
nich połączeń między elementami stropowymi oraz między ścianami a stropami. 
W przypadku niewystarczającej nośności tych połączeń, zmonolityzowanie kon-
strukcji stropu można uzyskać przez założenie na stropie warstwy betonu o gru-
bości nie mniejszej niż 3 cm, zbrojonej w kierunku prostopadłym do zbrojenia po-
dłużnego płyt. Także w stropach gęsto-żebrowych nad piwnicą wymagane jest 
wykonanie analogicznej warstwy betonu oraz założenie dodatkowego zbrojenia, 
usytuowanego prostopadle do osi żeber i zakotwionego w wieńcach stropowych. 
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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 ścia-
nami nośnymi i usztywniającymi. Wymagana jest ciągłość zbrojenia wieńców. Po-
łączenie ścian ze stropami ma na celu zapewnienie ich współpracy w przenosze-
niu 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 wy-
maganiami konstrukcyjnymi dotyczącymi tego zbrojenia, należy ustalać zgodnie z 
punktem 9.6 normy PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprę-
żone. Obliczanie statyczne i projektowanie.”, z warunku na ograniczenie zakresu 
szkód wywołanych przez oddziaływania wyjątkowe. Wieńce stropu nad kondygna-
cją piwniczną powinny być zbrojone co najmniej czterema wkładkami o średnicy 
12 mm, niezależnie od klasy stali.[1] 

 
Powyższe wymagania stanowią ogólne zasady kształtowania konstrukcji obiektów, 
zapewnienia sztywności obiektu lub odkształcalności oraz podstawę projektowania 
obiektów budowlanych na terenach górniczych i wraz z instrukcjami ITB musza 
być bezwzględnie uwzględniane w projektach zabezpieczeń  
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4. Projektowanie budynków na terenach górniczych. 

Projektowanie konstrukcji budowlanych jest możliwe w Polsce w oparciu o Polskie 
Normy własne/krajowe, mające od 1 kwietna 2015 roku status norm wycofanych, 
gdyż są one podane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 
2009 r., poz. 461). Eurokody, gdyż zostały one wprowadzone w wersji polskoję-
zycznej wraz z Załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w 
załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Polskie Normy projektowania konstrukcji - 
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane w 
projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty zwią-
zane z zaprojektowaniem tej konstrukcji stanowią kompletny zestaw norm umożli-
wiający projektowanie. Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stoso-
wania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. 

Projektowanie obiektów na terenach górniczych powoduje konieczność zastoso-
wania specyficznych wytycznych i zasad projektowania czasami odbiegającymi od 
zasad podanych w Eurokodach. Wytyczne podane w tym rozdziale służą do za-
stosowania w przypadku projektowania budynków do 11 kondygnacji zlokalizowa-
nych na terenach ciągłych deformacji górniczych. Zalecenia te są zgodne z zapi-
sami Instrukcji ITB 416/2006 [1].  
 
 
Zgodnie z art. 5.1 Prawa Budowlanego [N2] który mówi że obiekt budowlany wraz 
ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę prze-
widywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w prze-
pisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytko-
wania energii; 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakre-
sie: 
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a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynni-
ków, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i miesz-
kaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szcze-
gólności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską; 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnio-
nych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

 
Natomiast zgodnie z § 291 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 
12 kwietnia 2002 r. [N2] 
 
„Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykona-
ne w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wy-
padków w trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie prze-
pisów niniejszego działu.”  
 
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r [N2] wprowadza następujące uwarun-
kowania dla projektowanych budynków na terenach górniczych. 
 
§ 203.Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wy-
konywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 
budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
 
1) zniszczenia całości lub części budynku, 
 
2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
 
3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposaże-
nia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
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4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 
przyczyny. 
 
§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nie 
przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przy-
datności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. 
 
2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz 
w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mie-
nia. 
 
3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, 
jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić: 
 
1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także 
przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku, 
 
2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd kon-
strukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie 
maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i 
elementów wykończenia, 
 
3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające 
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się 
za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym 
projektowania i obliczania konstrukcji. 
 
5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego 
nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego 
obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
6. W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków 
projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, 
wymaganie określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz 
drgań konstrukcji, które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploata-
cją górniczą. 
 
7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do 
przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, 
wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w 
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zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych 
dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i 
naprężenia w konstrukcji. 
 
§ 205. - Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny 
być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do sta-
nu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowa-
nych eksploatacją górniczą, przez które rozumie się wymuszone przemiesz-
czenia i odkształcenia oraz drgania podłoża.[N2]. 
 
 
Eksploatacja górnicza charakteryzuje się złożonymi zjawiskami koniecznymi do 
uwzględnienia i zrozumienia w procesie projektowania i konstruowania obiektu. 
Zjawiska te, są to wymuszone odkształcenia, deformacje ciągłe, nieciągłe i drga-
nia 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 inżynier-
skiej. Realizacja takich budynków na terenach oddziaływań górniczych na pod-
stawie niekompletnej dokumentacji, obarczonej poważnymi błędami w zakresie 
branży konstrukcyjnej jest przyczyną powstawania uszkodzeń i stanów awaryj-
nych, powoduje również poważne problemy w zakresie postępowań odszkodo-
wawczych. 
 
W odniesieniu do oddziaływań górniczych spowodowanych wpływami deformacji 
terenu, które nie są uwzględnione w żadnym polskim Eurokodzie, należy posługi-
wać się istniejącymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, dotyczącymi pro-
jektowania na terenach górniczych . Jak widać z powyższych zapisów dla terenów 
górniczych dopuszcza się pewne odstępstwa od stanów granicznych użytkowal-
ności (SGU) w tym opracowaniu zostały omówione w zakresie niezbędnym, po-
zwalającym na zaprojektowanie konstrukcji na terenach górniczych. 
 
Na terenach oddziaływań górniczych realizowana jest znaczna ilość małych bu-
dynków mieszkalnych i usługowych i one w znacznej mierze stanowią przedmiot 
stosowania instrukcji w zakresie projektowania budynków. Duże obiekty o specjal-
nej konstrukcji projektowane są przez doświadczonych projektantów, jednak za-
sadnicza część realizowanych obiektów na terenach eksploatacji górniczej stano-
wią obiekty budowlane o kubaturze ok.1000 m3,budynki mieszkalne i użytkowe, 
adaptacje projektów typowych projektowane są przez osoby posiadające upraw-
nienia w specjalności konstrukcyjnej bez doświadczenia w tej dziedzinie, bez od-
powiedniej 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] 
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   Aby wykonać poprawnie projekt konstrukcji zabezpieczeń budynku na oddziały-
wania górnicze należy poznać wpływy, mechanizmy pracy konstrukcji, oddziały-
wania i ich konsekwencje oraz szczegółowo zapoznać się literaturą tematu i obo-
wiązującymi przepisami techniczno-prawnymi, dokonać analizy uwarunkowań lo-
kalizacyjnych 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 nie-
zwykle proste i w zasadzie każdy projekt można zaadaptować, dotyczy to również 
tak zwanych projektów typowych, adaptowanych bezkrytycznie przez osoby po-
siadające odpowiednie uprawnienia bez ingerencji w architekturę obiektu, układ 
ścian usztywniających i inne elementy konstrukcyjne. W większości projekty kon-
strukcji w zakresie zabezpieczeń na oddziaływani górnicze małych obiektów bu-
dowlanych zawierają elementy  rusztu żelbetowego z odpowiednimi usztywnie-
niami, wieńce opaskowe, wymagania materiałowe  oraz opis w zakresie wymagań 
określonych instrukcją ITB[1].  
    
Należy stwierdzić, że zakres, dostępność aktualnej literatury, warunków technicz-
nych, instrukcji, przykładów obliczeniowych do projektowania tego typu obiektów 
jest w pełni wystarczająca, co umożliwia przeciętnemu inżynierowi właściwe za-
projektowanie konstrukcji małego obiektu, wykonanie obliczeń z uwzględnieniem 
wszelkich zabezpieczeń wymaganych Instrukcjami oraz szczegółowego określenia 
w opisie technicznym wszelkich wymagań w zakresie posadowienia budynku, wa-
runków geotechnicznych, technicznych, materiałowych, technologicznych dosto-
sowania do wymagań instrukcji ITB w całej zawartości z uwzględnieniem wszel-
kich wymagań technicznych oraz aktualnych wymagań normowych. Wystarczy 
więc zapoznać się szczegółowo z podanymi niżej zasadami i je literalnie, sensow-
nie zastosować. 
 
Informacje o zakresie i wielkości oddziaływań górniczych na danym terenie, wa-
runków do projektowania, kategorii terenu górniczego i innych parametrów oddzia-
ływań posiadają Urzędy Górnicze. Informacje zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego stanowiącym prawo miejscowe sporządzona 
przez organ samorządowy. Informacje te w formie pisemnej jako wypis z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego można otrzymać po złożeniu sto-
sownego wniosku . W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podstawą projektowania winna być decyzja o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, wydana przez organ samorządowy, na podstawie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, je-
żeli taki dokument gmina posiada. Zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górni-
cze obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym mówi, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy uwzględnia się uwarunkowania wynikające z występowania 
terenów górniczych uzgodnione z właściwym organem nadzoru górniczego. Wo-
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bec częstej sytuacji braku opracowanego planu zagospodarowania przestrzenne-
go informacji na temat prognozowanych oddziaływań górniczych udziela Urząd 
Górniczy wydając informacje w formie postanowienia . Jak podaje Instrukcja ITB 
nr 416/2006 „Warunki górnicze podaje się w formie prognozy wpływów eksploata-
cji górniczej na powierzchnię”. Prognoza ta opracowywana jest na podstawie roz-
poznania geologicznego, projektu zagospodarowania złoża oraz planu ruchu za-
kładu górniczego. W zależności od potrzeb prognoza może mieć postać: szczegó-
łową, podstawową lub przybliżoną. Prognoza przybliżona dostarcza informacji o 
kategorii terenu górniczego oraz wartości prognozowanej obniżenia maksymalne-
go. Tego typu prognoza jest wystarczająca jedynie do wstępnych prac projekto-
wych oraz przy projektowaniu budynków, w sytuacji, gdy dostępne materiały 
uniemożliwiają opracowanie dokładniejszej analizy. W większości przypadków 
wystarczający zasób danych stanowiących podstawę projektowania zawiera pro-
gnoza podstawowa. W prognozie tej występują informacje o spodziewanych war-
tościach ekstremalnych obniżeń, nachyleń, odkształceń poziomych i krzywizn po-
wierzchni terenu oraz dane dotyczące sytuacji geologiczno-górniczej i czasu wy-
stąpienia oddziaływań. W przypadku rozległych budynków o szczególnym prze-
znaczeniu, czy też złożonych warunków geotechnicznych i geologicznych należy 
opracować ekspertyzę górniczo-budowlaną jako prognozę szczegółową dla danej 
inwestycji. 
 
Przy wyznaczaniu oddziaływań górniczych nie można jednocześnie pominąć fak-
tu, że dla obiektu budowlanego znaczenie ma nie tylko sama wartość wskaźnika 
deformacji, lecz również prędkość jej narastania. Wartości graniczne podane w 
tabelach określających kategorie(0,I-V) odnoszą się do prędkości eksploatacji nie 
większych, niż 3 m/dobę i 60 m/miesiąc, a przy większych prędkościach wybiera-
nia kryteria projektowe należy zaostrzyć . Przy prędkościach większych niż 3 
m/dobę kategoria terenu powinna zostać podniesiona o jedną, natomiast przy 
prędkościach ponad 5 m/dobę stopień zagrożenia należy określać indywidualnie. 
Formułując założenia do obliczeń warto zwrócić uwagę, że zawarte w prognozie 
skutków eksploatacji wartości wskaźników deformacji terenu odnoszą się do sta-
nu, którym jest stan powierzchni terenu w momencie bezpośrednio poprzedzają-
cym sporządzenie prognozy i są aktualne tylko dla zakresu eksploatacji zawartego 
w planie ruchu na okres kilku lat, na przeważającej części obszarów górniczych 
eksploatacja kopalin trwa od dłuższego czasu, co spowodowało znaczne narusze-
nie pierwotnej struktury górotworu i może wywołać zwiększenie zakresu i wartości 
deformacji powierzchni terenu. 
 
Jednym z istotnych problemów w projektowaniu budynków na terenach górniczych 
jest konieczność dokładnej analizy dawnej, czasem nieudokumentowanej płytkiej 
eksploatacji, starych elementów infrastruktury technicznej zakładów górniczych, 
szybów, zrobów, chodników, kawern, nieciągłości górotworu  możliwości ich akty-
wacji, nakładania się skutków eksploatacji płytkiej do 150 m, udokumentowanej 
współczesnej, zakończonej eksploatacji głębokościach do 800 m wielu poziomach, 
pokładach   i najczęściej realizowanej eksploatacji „ na zawał” na głębokościach 
poniżej 800 m. Prognoza wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię, prawi-
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dłowe wyznaczenie oddziaływania eksploatacji na podłoże, a następnie na budy-
nek, umiejętne zaprojektowanie ustroju nośnego na wyznaczone oddziaływania to 
zagadnienia wymagające sporej wiedzy i doświadczenia. Kategoria geotechniczna 
budynku. 
 
Ze względu na charakter oddziaływań górniczych, objawiających się deformacjami 
i zmianami właściwości podłoża, problematyka wpływu eksploatacji na budynki 
należy do grupy złożonych zagadnień geotechnicznych. Obowiązek określenia 
kategorii geotechnicznej obiektu zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462). Projekt zago-
spodarowania działki lub terenu (stanowiący integralną część projektu budowlane-
go) w części opisowej zawierać powinien „dane określające wpływ eksploatacji 
górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego” (§ 8.2 p. 6), zaś opis 
techniczny projektu powinien zawierać „kategorię geotechniczną obiektu budowla-
nego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej” (§ 11.2 p. 4). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. 0, poz. 463) rozróżnia się trzy kategorie geotechniczne obiektu, ustalana jest 
przez projektanta „na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres 
uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych” (§ 4.4).  
 
Uwzględniając podaną w § 4.2 tegoż rozporządzenia definicję skomplikowanych 
warunków gruntowych, budynki posadowione na terenach szkód górniczych po-
winny być zaliczane do trzeciej kategorii geotechnicznej. Rozporządzenie wyma-
ga, aby „w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz 
w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii” wykonana została dodatko-
wo dokumentacja geologiczno-inżynierska (§ 7.3). Interpretacje tego przepisu są 
jednakże różne i w praktyce obowiązek ten jest rzadko realizowany. 
 
Zakres dokumentacji geotechnicznej ustala PN-B-02479 Geotechnika. Dokumen-
towanie geotechniczne. Zasady ogólne, natomiast zakres dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej wyznacza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 
grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geolo-
giczno- inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 16 998). PN-B-02479 rozróżnia trzy ro-
dzaje dokumentacji dla kategorii III 
 
„Skomplikowane warunki gruntowe – występujące w przypadku warstw gruntów 
objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zja-
wisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitekto-
nicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, 
przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek 
oraz na obszarach morskich.” (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. poz. 463) (p. 
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3.4.3.2). Są to: pełna dokumentacja geologiczno-inżynierska, uproszczona doku-
mentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja geotechniczna, będąca 
uzupełnieniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wszystkie trzy rodzaje 
zawierać powinny geotechniczne warunki posadowienia. W Rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeolo-
gicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) wy-
szczególnione zostały wymagania co do zawartości dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej w zależności od typu inwestycji; § 18 tego rozporządzenia zawiera 
ogólne informacje na temat zawartości dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
Wymagania szczegółowe dla tejże dokumentacji sporządzanej w celu posadowie-
nia obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów budownictwa wodnego i 
obiektów liniowych) zawiera § 20. Sporządzenie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej jest procesem znacznie bardziej złożonym i wymaga zwiększenia 
zakresu koniecznych badań oraz dłuższego czasu realizacji. W konsekwencji wy-
dłuża się okres realizacji projektu oraz jego koszty. Jest to zapewne podstawowy 
powód nagminnego lekceważenia obowiązku wynikającego z zapisów § 5.3 i § 8.2 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, 
poz. 839). Dla obiektów niewielkich i o typowej konstrukcji konsekwencje tych za-
niedbań pozostają często niezauważalne. Jednakże w przypadku dużych inwesty-
cji nieodpowiednie rozeznanie warunków posadowienia na terenie górniczym mo-
że spowodować poważne konsekwencje.  
 
Rozróżnienie na trzy kategorie geotechniczne wprowadza także Eurokod 7 (PN-
EN 1997 Projektowanie geotechniczne). Wydaje się, że według przyjętej w tejże 
normie klasyfikacji posadowienie na terenach górniczych również oznacza zali-
czenie do trzeciej kategorii geotechnicznej, która obejmuje m.in. „konstrukcje na 
obszarach, gdzie z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić (...) długotrwałe 
ruchy podłoża” (rozdz. 2.1 tegoż dokumentu). Zgodnie z art. 110 a p. 1 Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) obo-
wiązek prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
oraz terenów, na których występują te ruchy a także sporządzania rejestru infor-
macji o tych terenach spoczywa na staroście, który (na podstawie art. 156 p. 1 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze) jest organem administracji geologicznej. Do 
kompetencji starosty należą także „sprawy związane z zatwierdzaniem projektów 
robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące (...) badań 
geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych” (art. 
161.2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Projektowanie budynków na tere-
nach górniczych. 
 
Najważniejsze w swej zasadzie odniesienia do projektowania na terenach górni-
czych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) i zawarte są w § 204 i 205. 
Mówią one o:konieczności stosowania zabezpieczeń na oddziaływania górnicze 

54 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



(występujących w postaci wymuszonych przemieszczeń i odkształceń), możliwości 
wyłączenia rygorów zachowania stanów granicznych przydatności do użytkowania 
w za- kresie skutków wynikających z oddziaływania eksploatacji.  
 
Bardzo istotne dla przebiegu procesu projektowania są wymagania zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). Wynika z nich bowiem obowiązek wyko-
nania dla obiektów projektowanych na terenach górniczych dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej. Obowiązek ten związany jest z klasyfikacją terenu podlegają-
cego wpływom eksploatacji górniczej. 
 
W zakresie wyznaczania oddziaływań przestawiono podstawowe miary oddziały-
wań deformacyjnych oraz podano znajdujące się w polskich normach i Euroko-
dach odpowiednie odwołania. Polska norma PN- 81/B-03020 mówi w tej kwestii 
tylko o konieczności uwzględnienia oddziaływań górniczych w zestawieniu obcią-
żeń, natomiast Eurokod PN-EN 1990 wprowadza osobną kategorię oddziaływań 
geotechnicznych. Żadna z nich nie podaje metod wyznaczania oddziaływań wywo-
łanych podziemną eksploatacją górniczą. W zakresie metodyki projektowania na 
oddziaływania górnicze przytoczono PN-EN 1990 i stan graniczny nośności ULS-
GEO. Zauważono jednak, że metody projektowania geotechnicznego zawarte w 
Eurokodzie 7 obejmują tylko obiekty należące do 1 i 2 kategorii geotechnicznej. 
Zauważono także, że w przypadku obiektów o złożonym układzie nośnym, skom-
plikowanej sytuacji geologicznej czy szczególnym znaczeniu konieczne jest wyko-
nanie szczegółowej prognozy oddziaływania planowanej eksploatacji, uwzględnia-
jącej zarówno konkretną sytuację geotechniczną, historię i sytuację górniczą jak i 
warunki konstrukcyjne obiektu. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku 
zastosowanie modelowania numerycznego, opartego na programie gruntownych 
badań terenowych i laboratoryjnych. 
 
Znajomość przepisów dotyczących zagadnień związanych budownictwem na te-
renach górniczych pozwala na zachowanie wymaganych warunków i daje szersze 
spojrzenie na tę problematykę. Prawidłowe wyznaczenie wielkości oraz rozkładów 
czasowo-przestrzennych tych oddziaływań ma podstawowe znaczenie dla profi-
laktyki szkód górniczych, bowiem stanowi zarówno podstawę projektowania za-
bezpieczeń jak i sprawdzania nośności konstrukcji istniejących.  
 
Problematyka wyznaczania oddziaływań deformacyjnych i projektowania ustroju 
nośnego wymaga wyjątkowo specjalistycznej wiedzy, gdyż,jak już wiemy, nie ist-
nieją w polskich warunkach scalone normy, przepisy, stanowiące oparcie dla pro-
jektanta. Sposób uwzględnienia oddziaływań górniczych i cała odpowiedzialność 
prawna i zawodowa, zależy wyłącznie od projektanta konstrukcji budowlanych i na 
nim też spoczywa pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu. Koniecz-
nym jest zachowanie szczególnej ostrożności przy ustalaniu obciążeń i posiadać 
wyjątkowa wiedzę w zakresie problemów związanych z geologią, geotechniką, 
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skomplikowanymi problemami pracy podłoża gruntowego i projektowania ustrojów 
budowlanych, fundamentów na terenach górniczych. 
 
Jak już nadmieniono, zagadnienia związane z problematyką współoddziaływania 
budowli z podłożem podlegającym odkształceniom i wstrząsom pochodzenia gór-
niczego należą do klasy złożonych zagadnień geotechnicznych. Przepisy nie 
przewidują oddzielnej specjalności techniczno-budowlanej z zakresu projektowa-
nia, kierowania robotami budowlanymi na terenach górniczych. Istnieje  kilka ro-
dzajów uprawnień związanych z problematyką projektowania i realizacji obiektów 
budowlanych na terenach górniczych Projekt i realizację obiektu narażonego na 
wpływ eksploatacji górniczej powinien prowadzić uprawniony, geolog, projektant, 
konstruktor, inżynier budownictwa, kierownik budowy, inspektor nadzoru  inwe-
storskiego posiadający odpowiednie uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń: 
 
1.Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie w zakresie specjalizacji „geotechnika”, które to posiadają osoby, które są 
specjalistami w zakresie konstrukcji budowlanych i posiadają dodatkowe doświad-
czenie w problematyce geotechnicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) o nadanie specjali-
zacji techniczno-budowlanej w dziedzinie geotechniki może ubiegać się osoba 
posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w zakresie specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz pięcioletnią praktykę w zakresie specjalizacji geotechnicznej, 
odbytą po uzyskaniu ww. uprawnień (§ 25 i 26 oraz załącznik 2 tego rozporządze-
nia). 
 
2.W przypadku kierowania robotami budowlanymi, kierownik budowy i inspektor 
nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji  budynków i obiektów na terenach 
górniczych wini posiadać uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz odpowiednie doświadczenie w 
zakresie realizacji takich obiektów niezależnie od ich parametrów technicznych i 
kubatury. Zapewnienie takich osób o odpowiednich kwalifikacjach należy, zgodnie 
z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), do 
obowiązków inwestora. 
 
3.W przypadku projektowania i sprawdzanie projektów konstrukcji budynków i 
obiektów na terenach górniczych projektant konstrukcji winien posiadać uprawnie-
nia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-
czeń oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji takich 
obiektów niezależnie od ich parametrów technicznych i kubatury. Zapewnienie 
nadzoru przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach należy, zgodnie z art. 18 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), do obo-
wiązków inwestora. 
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4.Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi 
w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb posadawia-
nia obiektów budowlanych. Uprawniony- mi w zakresie tych czynności są osoby 
posiadające kwalifikacje kategorii VI i VII – zgodnie z art. 50 ustawy Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz § 2 p.6 i 7 rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geolo-
gii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629). 
 
 
5.W przypadku realizacji obiektów na terenach górniczych istnieje bezwzględny 
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru wynika z § 2.1 p. 3c rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nad-
zoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), które mówi, że „ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie (...) budynków i 
budowli (...)wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych 
wpływem eksploatacji górniczej”. Zapewnienie nadzoru przez osoby o odpowied-
nich kwalifikacjach należy, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), do obowiązków inwestora. 
 
Projektowanie obiektu narażonego na górnicze deformacje podłoża wymaga 
uwzględnienia w zestawieniu obciążeń dodatkowych oddziaływań pochodzących 
od eksploatacji górniczej. Wymaganie to wynika z PN-82/B-02000 „Obciążenia 
budowli. Zasady ustalania wartości „ oraz PN-81/B-03020 . W zakresie posado-
wienia bezpośredniego budowli obliczenia statyczne i projektowanie zasady wy-
znaczania oddziaływań górniczych nie są sformułowane, jednak w tym wypadku 
należy wykorzystać wytyczne zawarte w instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej 
nr 416/2006,w której zawarto następujące stwierdzenia:  
 
„Oddziaływania spowodowane ciągłymi deformacjami podłoża zalicza się do ob-
ciążeń zmiennych, w części długotrwałych” która określa zasady wyznaczania 
wartości oddziaływań górniczych, a w załączniku A podano zasady wyznaczania 
wartości charakterystycznych oddziaływań górniczych oraz wartości współczynni-
ków bezpieczeństwa do obliczania ich wartości obliczeniowych. Inne parametry do 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jak wartość charakterystyczna nachylenia 
przyjmuje się jako wartość prognozowaną dla powierzchni terenu, 
natomiast wartość charakterystyczną odkształcenia poziomego krzywizny uzysku-
je się poprzez pomnożenie wartości prognozowanych dla powierzchni terenu 
przez współczynnik warunków pracy, który uwzględnia zmiany wartości tych 
wskaźników na długości obiektu. 
 
W Eurokodzie PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji wprowadzone 
zostaje pojęcie oddziaływań oraz nowa kategoria oddziaływań geotechnicznych, 
które przyjmować należy zgodnie z Eurokodem 7 PN-EN 1997-1 „Projektowanie 
geotechniczne.”  
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Podstawowym opracowaniem w zakresie projektowania budynków na terenach 
górniczych według Eurokodów jest poradnik „Zasady ustalania obciążeń i spraw-
dzania stanów granicznych budynków lokalizowanych na trenach górniczych w 
nawiązaniu do Eurokodów „ autorzy A. Cholewicki, M. Kawulok, Z, Lipski, J. Szulc, 
gdzie podano w oparciu o ustaleniach zawarte w PN-EN 1990, kwalifikacje defor-
macji, oddziaływania górnicze w następujący sposób: 
 
 „oddziaływania wywołane ciągłymi deformacjami terenu, jako oddziaływania 
zmienne, których zmienność wartości w czasie nie jest ani pomijalna, ani monoto-
niczna”… „oddziaływania wywołane nieciągłymi deformacjami terenu, jako oddzia-
ływania wyjątkowe o znaczącej wartości, których wystąpienie w przewidywanym 
okresie użytkowania konstrukcji uważa się za mało prawdopodobne.” 
 
Zasady ustalania obliczeniowych i charakterystycznych wartości oddziaływań gór-
niczych są podane w instrukcji ITB nr 416/2006 i i pozostają bez zmian. Oddziały-
wania górnicze traktowane są jako „wymuszone odkształcenia podłoża”, których 
wartości charakterystyczne wyznaczone są jako iloczyn prognozowanej wartości ε, 
K oraz T i współczynnika warunków pracy zależnego od stosunku długości seg-
mentu budynku do promienia zasięgu wpływów głównych. Wartości obliczeniowe 
uzyskuje się mnożąc wartość charakterystyczną przez częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa dla oddziaływań górniczych. 
 
Konieczność wykorzystywania w praktyce projektowej prognozy oddziaływania 
robót górniczych na budynek jest oczywista i musi opierać się na danych dotyczą-
cych projektowanej eksploatacji. Pozwala to na właściwą identyfikację i rozpozna-
nie sytuacji geologicznej i geotechnicznej oraz wykorzystanie danych do wyzna-
czenia zmian wynikających z eksploatacji górotworu. Określenie sytuacji geolo-
gicznej i geotechnicznej podłoża jest związane z rozpoznaniem rzeczywistej sytu-
acji geologicznej, a określenie oddziaływania eksploatacji wynika wprost z progno-
zy eksploatacyjnej, co powoduje konieczność  w projektowaniu uwzględnienia 
wszelkich dodatkowych oddziaływań. Według PN-EN 1990 Eurokod. „Podstawy 
projektowania konstrukcji” oddziaływanie to zbiór sił i obciążeń przyłożonych do 
konstrukcji zwane oddziaływaniem bezpośrednim, zbiór wymuszonych odkształ-
ceń lub przyspieszeń, spowodowanych różnymi czynnikami jak zmianami tempe-
ratury, zmiennością wilgotności, różnicami osiadań, trzęsieniem ziemi zwane od-
działywaniami pośrednimi, oddziaływania geotechniczne to oddziaływania przeka-
zywane na konstrukcję przez grunt, wypełnienie gruntem lub wodę gruntową. 
 
Metody projektowania geotechnicznego zawarte w Eurokodzie 7 obejmują t obiek-
ty należące do 1 i 2 kategorii geotechnicznej, 
a w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) pod wykazem polskich norm 
przywołanych w Rozporządzeniu znajdujemy informacja, że:  
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„Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania 
konstrukcji Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być 
stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne 
aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji i stanowią kompletny zestaw 
norm umożliwiający projektowanie.” 
  
Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-
EN 1991” gdzie normami wiodącymi są PN-EN 1990 „Podstawy projektowania 
konstrukcji”, PN-EN 1991 „Oddziaływania na konstrukcje”, które uzupełnione są, 
szczegółowo omówionymi zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z art.5 Prawa 
budowlanego. Projektant konstrukcji, posiadający stosowne uprawnienia w zakre-
sie pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w budownictwie w specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dokonuje  wszelkich wyborów dotyczących 
podstaw projektowania jednak nie może przekraczać szczegółowo opisanych w 
literaturze, specjalistycznych opracowaniach, badaniach normach, wytycznych i 
instrukcjach zasad, zasad współczesnej wiedzy technicznej, doświadczeniu zawo-
dowemu i sztuki projektowania . Podstawą projektowania będą zawsze polska 
normy branżowa (PN-B), polskie wdrożenie norm europejskich (PN-EN), wytycz-
ne, instrukcje, poradniki branżowe analizy, obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe, oparte na posiadanej wiedzy i znajomości zagadnienia oraz 
wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykorzystanie nowoczesnych 
technik obliczeniowych, programów komputerowych pozawala na dokładną anali-
zę skomplikowanych problemów geotechnicznych i konstrukcyjnych, zbliżoną do 
rzeczywistych warunków oddziaływań górniczych oraz analizę przestrzenną.  
 
Warunki bezpieczeństwa i użytkowania zawarte są wymaganiach normowych, 
określanych jako stany graniczne nośności, gdzie według polskich norm projekto-
wania SGN, według eurokodów ULS i stany graniczne użytkowania według pol-
skich norm projektowania SGU, według eurokodów SLS. 
  
W świetle PN-EN 1990 uwzględnienie oddziaływania górniczych deformacji podło-
ża odbywać się będzie w ramach sprawdzania stanów granicznych nośności: 
 
ULS-EQU obejmującego utratę równowagi statycznej konstrukcji lub jej części 
traktowanej jako ciało sztywne; 
 
ULS-STR obejmującego zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie 
konstrukcji lub jej elementów; 
 
ULS-GEO obejmującego zniszczenie lub nadmierne odkształcenia podłoża. 
 
W przypadku konstrukcji typowych pomocą w tej kwestii są wydawane przez Insty-
tut Techniki Budowlanej instrukcje, głównie Instrukcja ITB nr 416/2006: Projekto-
wanie budynków na terenach górniczych i Instrukcja ITB nr 364/2007: Wymagania 
techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych oraz 
(Instrukcja ITB nr 332/1994, nr 372/2002, nr 391/2003 i nr 325/1993). Instrukcja te 
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zawierają wystarczające do projektowania omówienie zasad kształtowania bryły 
obiektu, projektowania ustroju nośnego, dodatkowych zabezpieczeń, konstruowa-
nia poszczególnych elementów, obliczania obiektu na wpływ wyznaczonych 
wskaźników deformacji. Instrukcje te są oparte na obszernych badaniach nauko-
wych, wieloletnich doświadczeń i stanowią kwintesencje podstawowych, praktycz-
nych kanonów, reguł, zasad,wytycznych do projektowania budynków i budowli na 
terenach górniczych na długoletnim doświadczeniu, pomoc w projektowaniu.  
 
Trzeba podkreślić, że w zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowa-
nia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.) wprowadza wyłączenie dla tych odkształceń, uszkodzeń i drgań kon-
strukcji, które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą (§ 
204 ust. 6). Warto zauważyć, że przepis ten nie uwzględnia konieczności utrzy-
mania wymogów SGU w przypadku obiektów, których funkcja, bądź też inne 
względy związane z bezpieczeństwem, trwałością i niezawodnością konstrukcji 
wymagają zachowania ograniczeń w tym zakresie. Pamiętać należy, że istnieją 
obiekty, które, ze względu na swoje przeznaczenie, nie mogą doznawać więk-
szych, niż dopuszczalne deformacji. Instrukcja ITB nr 416/2006 podaje, że: „do-
puszczalną wartość efektu oddziaływań górniczych można przyjmować z 
uwzględnieniem przejściowych stanów granicznych użytkowalności (PSGU), w 
zależności od wymaganego (zakładanego) poziomu właściwości użytkowych w 
budynku.”  
Instrukcja podaje jednocześnie wymogi dotyczące właściwości użytkowych obiek-
tów oraz klasyfikację uciążliwości. Zastosowanie zaleceń zawartych w instrukcjach 
ITB pomaga w poprawnym projektowaniu typowych konstrukcji, może jednakże 
okazać się niewystarczające w przypadku obiektów o złożonej geometrii i układzie 
nośnym. W takich przypadkach pojawia się konieczność opracowania szczegóło-
wej prognozy wpływu eksploatacji górniczej na konstrukcję obiektu, połączonej z 
obliczeniem naprężeń, odkształceń i przemieszczeń konstrukcji. 
 
W obiektach nowo wznoszonych wykonuje się zabezpieczenia przed wpływami 
górniczymi na etapie budowy. Budynki starsze są z kolei poddawane zabiegom 
profilaktycznym w trakcie użytkowania w postaci podbudowy fundamentów, an-
krowania, kotwienia, żelbetowych wzmocnień i opaski. Działania te istotnie podno-
szą odporność budynków na oddziaływania eksploatacji górniczej. 
W przypadku projektowania budynków na terenach górniczych na oddziaływania 
związane z ciągłymi deformacjami terenu konieczne jest projektowanie zgodnie z 
Prawem budowlanym, obowiązującymi warunkami technicznymi i normami budow-
lanymi, oraz ponadto uwzględniając wymagania podane w niniejszym opracowa-
niu. Projektowania konstrukcja nośna budynków musi zostać przystosowana do 
przejęcia dodatkowych sił wewnętrznych spowodowanych oddziaływaniami górni-
czymi takimi jak: 

• poziomymi odkształceniami podłoża ε, 
• wygięciem terenu, opisanym krzywizną o promieniu R, 
• nachyleniem terenu T. 
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Przy projektowaniu jak w każdej konstrukcji, tak również w konstrukcjach i elemen-
tach konstrukcyjnych stanowiących zabezpieczenia na oddziaływania górnicze 
należy sprawdzić czy konstrukcja ta spełnia stany graniczne nośności(SGN) 
czyli stany związane z katastrofą lub innymi podobnymi postaciami zniszczenia 
konstrukcji, zwykle odpowiadający maksymalnej nośności konstrukcji lub jej czę-
ści[N1] oraz stany graniczne użytkowalności (SGU) czyli stany odpowiadające 
warunkom, po przekroczeniu których konstrukcja lub jej element przestają speł-
niać stawiane im wymagania użytkowe. Z uwagi na specyfikę projektowania obiek-
tów na terenach górniczych wprowadzono koncepcję przejściowych stanów gra-
nicznych użytkowalności (PSGU) w opracowaniach [9] i [10] określono złagodzone 
warunki użytkowania budynków na terenach górniczych. 
 Poniżej przedstawiono zmodyfikowaną przez Główny Instytut Górnictwa koncep-
cję dostosowaną do obiektów istniejących i projektowanych [8].Podstawowym za-
łożeniem tej koncepcji jest wdrożenie do praktyki projektowania i użytkowania bu-
dynków na terenach górniczych przejściowych stanów granicznych użytkowalności 
(PSGU). Na rysunku 4.1 przedstawiono istotę stosowania powyższej koncepcji. 
Przy obciążeniach normowych zgodnych z [N3], charakterystycznych dla terenów 
spokojnych, budowla jest projektowana z zachowaniem normowych zmagań SGN 
i SGU. Dla obiektów lub terenów w których ujawniły się wpływy górnicze, obiekt 
nadal musi spełniać wymagania SGN, natomiast dopuszcza się wtedy zwiększone 
deformacje konstrukcji, określone właśnie przez PSGU. W efekcie powstają pew-
ne uszkodzenia i utrudnienia w użytkowaniu obiektu, nie zagrażające jednak jego 
bezpieczeństwu.[8] 

 
Rys. 4.1. Koncepcja stosowania Przejściowych Stanów Granicznych  

Użytkowalności (PSGU)[8] 
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Po zakończeniu eksploatacji górniczej lub uspokojeniu się terenu, w okresie wy-
stępowania ustalonych deformacji podłoża, mogą wystąpić następujące przypadki: 
   

Przypadek 1 - kiedy deformacje konstrukcji mają charakter odwracalny i obiekt 
powraca do stanu pierwotnego, 

Przypadek 2 - kiedy deformacje konstrukcji w części są odwracalne a ich wyniko-
wy efekt można uznać jako ogólnie akceptowalny przez użytkowników, 

Przypadek 3 - kiedy obiekt zostaje wyremontowany i następuje usunięcie zaistnia-
łych deformacji i przywrócenie podstawowych parametrów SGU. 

Z uwagi na przypadki w jakich może znaleźć się projektowany budynek, przyjmo-
wane są odpowiednie rozwiązania techniczne w których określa się sposób i za-
kres nadzoru oraz kontroli obiektu w czasie jego użytkowania.    

W przypadku obiektów istniejących procedura postępowania jest analogicz-
na jak dla budynków nie zabezpieczonych na oddziaływania, SGN powinny 
obejmować konstrukcję łącznie z elementami zabezpieczenia na wpływy górni-
cze jak opaski stężenia, kotwy,  jeżeli takie zostały w istniejącym już obiekcie wy-
konane. 

Dla obiektów istniejących z reguły bez zabezpieczeń mogą wystąpić takie skutki 
oddziaływań górniczych jak: przekroczenie SGN powodując zniszczenie obiektu, w 
obiekcie wystąpiły znaczne uszkodzenia że jego remont jest nieopłacalny (obiekt 
nadaje się do rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania), obiekt uległ ograniczo-
nym deformacjom i możliwe jest jego dalsze użytkowanie, z rozważeniem potrzeby 
i zakresu remontu. W przypadku możliwości dalszego użytkowania obiektu ogólne 
warunki tego użytkowania określa się zgodnie z procedurą postępowania jak dla 
obiektów projektowanych.[8]. W przypadku budynków nie zabezpieczonych roz-
miar ich deformacji zazwyczaj przekracza wymagania określone stosownymi nor-
mami SGU w budynkach projektowanych występujące na obiekcie mogą przekra-
czać wymagania stawiane tego typy elementom jeszcze przed ujawnieniem się 
wpływów górniczych. Dlatego też poza pewnymi przypadkami konieczności za-
chowania określonych reżimów technologicznych w obiektach istniejących, wzglę-
dy racjonalnego działania technicznego i ekonomicznego muszą prowadzić często 
do rezygnacji ze spełnienia warunków SGU obowiązujących dla konstrukcji projek-
towanych. Możliwość zgodnego z przeznaczeniem użytkowania tych obiektów 
wymaga natomiast spełnienia określonych warunków użytkowania.[8]. Powyższe 
podejście znajduje uzasadnienie względami ekonomicznymi efektywności budow-
nictwa na terenach górniczych wiąże się to jednak z uciążliwością lub w spora-
dycznych przypadkach zagrożeniami w użytkowaniu obiektów. Stosowanie PSGU 
w praktyce wymagało określenia pewnych uwarunkowań związanych z użytkowa-
niem budynków uszkodzonych wpływami robót górniczych, uwarunkowanie te sta-
nowiłyby techniczną podstawę wzajemnych relacji między zakładem górniczym a 
właścicielem zagrożonego lub uszkodzonego obiektu budowlanego. W celu po-
wiązania deformacji konstrukcji z różnymi PSGU dla różnych warunków i stadiów 
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ochrony obiektów budowlanych wprowadzono w tym celu, nawiązując do ogólnych 
zasad formułowania wymagań dla budynków [11, 8]. 

Określenie „poziomy właściwości użytkowych(PWU)” [8] pozwoliło na opisanie 
różnice w formułowaniu PSGU dla różnych stadiów ochrony obiektów na terenach 
górniczych. PWU można zdefiniować z uwzględnieniem uciążliwości użytkowania 
uszkodzonych budynków [12, 13, 8]. Różnice pomiędzy wymaganiami norm a po-
ziomem deformacji analizowanego budynku określonymi przez PSGU należy roz-
patrywać w aspekcie społeczno-ekonomicznym wynikającym z prowadzenia eks-
ploatacji górniczej. Podstawowym wymaganiem w trakcie projektowania budynków 
jest sprawdzenie czy konstrukcja budynku nie przekracza stanów granicznych no-
śności, uwzględniając w kombinacjach obciążeń oddziaływania górnicze na ogól-
nych zasadach podanych przez normę [N1] . Założenia koncepcji złagodzonych 
warunków użytkowania budynków na terenach górniczych dotyczą jedynie skut-
ków wywołanych w obiektach budowlanych będących bezpośrednio następstwem 
robót górniczych.  W prezentowanej koncepcji nie uwzględniono sprawdzania 
stanu zarysowania w elementach żelbetowych, których celem jest przejmowanie 
wpływów wynikających z oddziaływań górniczych w tym np. ław i ściągów funda-
mentowych, wieńców stropowych itp. W tych przypadkach zachowanie SGU wyni-
ka zasadniczo z warunków trwałości budynku i nie stanowi bezpośredniego czyn-
nika oddziaływania na użytkownika, co jest podstawą kształtowania PSGU. 

  

4.1.Ustrój nośny i usztywniający. 
 

W przypadku projektowania budynków na ternach górniczych ustrój nośny może 
być kształtowany jako: 

 
• układ ścianowy z możliwością wyróżnienia: 
• poprzeczny, z podłużnymi ścianami usztywniającymi, 
• podłużny, z poprzecznymi ścianami usztywniającymi, 
• mieszany, z podłużnymi i poprzecznymi ścianami nośnymi 
• układ szkieletowy ze ścianami wypełniającymi  
• układ mieszany z częściowym układem ścian nośnych i z częściowym 

układem szkieletowym. 
           . 
 
Układy szkieletowe wykonuje się zwykle jako żelbetową monolityczną, rzadziej 
jako stalowe. Zgodnie z Instrukcją ITB 416/2006 [1] W budynkach szkieletowych z 
wypełnieniem murowym układ nośny należy kształtować na analogicznych zasa-
dach jak w budynkach ścianowych. Rozstaw słupów nośnych zaleca się przyjmo-
wać do 6 m.  
 
Eurokod 6 [4] wprowadził rozróżnienie w jakości wykonywanych robót murarskich i 
określił różne wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa muru które 
ustala się odpowiednio do kategorii kontroli produkcji elementów murowych, ro-
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dzaju zastosowanej zaprawy oraz do kategorii wykonania robót na budowie. I tak 
rozróżnia się: 
 
- klasę A wykonania robót - gdy roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony 
zespół pod nadzorem mistrza murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane 
fabrycznie, a jeżeli zaprawy wytwarzane są na budowie, kontroluje się dozowanie 
składników, a także wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje inspektor 
nadzoru inwestorskiego, 
 
- klasę B wykonania robót- gdy warunki określające klasę A nie są spełnione; w 
takim przypadku nadzór nad jakością robót może wykonywać osoba odpowiednio 
wykwalifikowana, upoważniona przez wykonawcę. 
 
Do projektanta należy podjęcie decyzji o przyjęciu kategorii wykonawstwa. Dla 
poszczególnych sytuacji obliczeniowych w tablicy 4.1 podano wartości współczyn-
ników bezpieczeństwa dla muru γM. 
 
Tablica 4.1.Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla muru, γM przyjmo-
wane do obliczeń konstrukcji w sytuacjach trwałych i przejściowych .[N4] 
 

Materiał 
γM 

Klasa 
A B 

A 
Mury wykonane z elementów muro-
wanych kategorii I, zaprawa projek-
towana a 

Ściany grubości  
t >150 mm 

1,7 2,0 

B 
Mury wykonane z elementów muro-
wych kategorii I, zaprawa przepisana 
b 

2,0 2,2 

C 
Mury wykonane z elementów muro-
wych kategorii II, dowolna zaprawa 
a, b, e 

2,2 2,5 

D Zakotwienie prętów stali zbrojeniowej 2,0 2,2 

E Stal zbrojeniowa i sprężająca 1,15 

F 
Wyroby dodatkowe c, d zgodnie z PN-EN 845-1 i PN-EN 
845-3 2,0 2,2 

G 
Nadproża prefabrykowane zgodnie z PN-EN 845-2 1,7 

wykonane na budowie 2,5 
a Wymagania dotyczące zaprawy projektowanej podano w PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2. 
b Wymagania dotyczące zaprawy przepisanej podano w PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2. 
c Wartość deklarowana jest wartością średnia. 
d Przyjmuje się, że współczynnik γM odnosi się również do warstw izolacji przeciwwilgociowej. 
e Gdy współczynnik zmienności dla kategorii II elementów murowych jest nie większy niż 25%. 
f Dla ścian grubości 150 mm > t > 100 mm; 
- wykonanych z elementów murowych kategorii I i zaprawy projektowanej, pod nadzorem odpowiadają-
cym klasie A wykonania robót - γM = 2,5; 
- w pozostałych przypadkach - γM = 2,7. 
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W przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji obliczeniowych, niezależnie od 
kategorii elementów murowych i kategorii wykonania robót, można przyjąć: 
 
• dla muru - γΜ = 1,3, 
• dla zakotwień stali zbrojeniowej - γΜ = 1,15,  
• dla stali zbrojeniowej- γΜ = 1,0. 
 
Dla murów których pole przekroju poprzecznego elementu konstrukcji murowej 
jest mniejsze niż 0,30 m2, należy dodatkowo zastosować współczynnik γRd o war-
tościach podanych w tablicy 4.2 
 
Tablica 4.2.Wartości współczynników dla muru z elementów o przekroju poprzecznym 
mniejszym niż 0,30m2 [N4]. 
 
 
 

Pole przekroju poprzecznego muru (m2) < 0,05-0,09 0,12 0,20 > 0,30 
γRd 2,00 1,43 1,25 1,00 

Uwaga: Dla wartości pośrednich pola przekroju muru, wartości γRd można inter-
polować liniowo. 

 
 
 
W przypadku realizacji ścian ze sztywnym murowym wypełnieniem szkieletu no-
śnego pod względem konstrukcyjnym należy traktować jako równorzędne ze ścia-
nami nośnymi wykonanymi z jednorodnego materiału. Oczywiście takie założenie 
wiąże się z zapewnieniem odpowiedniej jakości wykonania robót murowych jak dla 
klasy A [N4].Układ konstrukcyjny budynku musi zapewnić sztywność budynku w 
płaszczyźnie pionowej i nie zaleca się projektować budynków usztywnionych wy-
łącznie przez konstrukcję kondygnacji piwnicznej. Dla usztywnienia budynku w 
kierunku podłużnym wymagane jest zastosowanie co najmniej jednej ściany wy-
konanej jako ciągłej na całej długości budynku. Lokalizacja ściany powinna być 
zbliżona do osi podłużnej budynku. Dla usztywnienia budynku w kierunku po-
przecznym stosuje się ściany poprzeczne w rozstawie nie przekraczającym 12m i 
należy je wykonywać na całej szerokości budynku. 
 
 
W dobieraniu układu usztywniającego należy dążyć do zrealizowania układu sy-
metrycznego zrealizowanego ze ścian nośnych względem osi podłużnej i po-
przecznej budynku.  
Instrukcja ITB [1] dopuszcza asymetrię usytuowania ścian w budynku z jedną po-
dłużną ścianą wewnętrzną, nie wymagającą uwzględnienia w obliczeniach, przy-
kład pokazano na rysunku 4.2. Przesunięcie osi ściany wewnętrznej względem osi 
podłużnej rzutu poziomego (a1) nie powinno przekraczać 0,1 poprzecznego wy-
miaru budynku (tj. 0,1 B) i nie powinno być większe niż 1,2 m. Dopuszczalne prze-
sunięcie odcinka poprzecznej ściany nośnej (a2) nie powinno przekraczać 0,6 m.  
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Rys.4.2. Dopuszczalne przesunięcie ścian podłużnych a1 i ścian poprzecznych a2, 
nie wymagające uwzględnienia w obliczeniach; a1 ≤0,1 B i a1 ≤ l,2 m, a2 ≤0,6 m 

 
Instrukcja zaleca ograniczać perforację ścian piwnic, wszelkie niezbędne otwo-

ry w piwnicach należy rozmieszczać symetrycznie względem osi budynku. Roz-
mieszczenie otworów w ścianach zewnętrznych nie powinno przeszkadzać w za-
łożeniu obwodowych - ciągłych wieńców stropowych w poziomach stropów. Doty-
czy to zwłaszcza otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych kla-
tek schodowych . Należy unikać sytuowania otworów w ścianach przy dylatacyj-
nych. W razie konieczności ich wykonania należy uszczelnić przerwę dylatacyjną 
wokół otworów w sposób nie utrudniający swobodnego, wzajemnego przemiesz-
czenia się segmentów. 
 
Klatki schodowe i szyby dźwigowe zaleca się sytuować w połowie długości seg-
mentu . Ich wymiary w rzucie poziomym nie powinny powodować osłabienia prze-
kroju poprzecznego stropów więcej niż o 40%. Klatka schodowa nie powinna wy-
chodzić poza obrys ścian zewnętrznych budynku i nie powinna przecinać wieńców 
założonych w poziomie stropów. [1,47] 
 
Przy projektowaniu niezbrojonych, zbrojonych, sprężonych i skrępowanych kon-
strukcji murowych budynków i obiektów budowlanych lub ich części stosuje się. 
Eurokod 6 [N4]. 
 
Projektanci przy doborze ustrojów nośnych i usztywniających powinni stosować 
układy stężone poprzecznymi i podłużnymi ścianami usztywniającymi. W przypad-
ku zastosowanie układów otwartych należy zastosować bezwzględnie dodatkowe 
elementy usztywniające zgodnie z instrukcją [1]. Konieczne jest dokładne określe-
nie w projekcie, w przypadku układów szkieletowych, zapisów o zapewnieniu po-
łączenia i współpracy pomiędzy murem i konstrukcją stropów np.: poprzez zasto-
sowanie tzw. murów skrępowanych zgodnie z pkt.6.9 PN-EN 1996-1-1 [N4], które 
zapewniają zdecydowanie najlepsze po monolitycznej usztywnienie konstrukcji. 
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Obliczanie elementów skrępowanych konstrukcji murowych powinno być oparte 
na podobnych założeniach do przyjętych dla elementów niezbrojonych i zbrojo-
nych konstrukcji murowych. Przy sprawdzaniu elementów skrępowanych kon-
strukcji murowych poddanych zginaniu i/lub obciążeniu osiowemu przyjmuje się 
założenia podane w normie [N4] jak dla elementów zbrojonych konstrukcji muro-
wych. Przy określaniu nośności obliczeniowej na zginanie można przyjmować pro-
stokątny rozkład naprężeń na podstawie tylko przekroju muru. Pomija się zbroje-
nie w strefie ściskanej. Projektanci przy obliczaniu elementów skrępowanych kon-
strukcji murowych poddanych obciążeniom ścinającym, za nośność na ścinanie 
elementu powinni przyjmować sumę nośności na ścinanie muru i przekroju beto-
nowego elementów krępujących. W obliczeniach nośności na ścinanie muru sto-
suje się reguły jak dla niezbrojonych ścian murowych poddanych obciążeniom 
ścinającym, przyjmując za lc długość konstrukcyjnego elementu murowego. Nie 
uwzględnia się udziału zbrojenia elementów krępujących. 
 
Przy obliczaniu elementów skrępowanych konstrukcji murowych poddanych ob-
ciążeniom prostopadłym do ich powierzchni, należy stosować założenia jak dla 
ścian murowych niezbrojonych i zbrojonych. Uwzględnia się udział zbrojenia ele-
mentów krępujących.[N4] 

 
Instrukcja ITB nr 416/2006 zaleca minimalną wytrzymałość charakterystyczna mu-
ru na ściskanie fk która nie powinna być mniejsza niż 3 MPa. Do murów zaleca się 
stosować zaprawy cementowo-wapienne, można też stosować zaprawę cemen-
tową. Wytrzymałość średnia zaprawy na ściskanie fm, nie powinna być mniejsza 
niż 5 MPa. Mury należy wykonywać z wypełnionymi spoinami pionowymi. 
 
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 
Eurokod 6.[N4]. Beton do konstrukcji nośnych należy stosować na ogólnych zasa-
dach podanych w Eurokod 2 [N5]. Beton zastosowany do konstrukcji kondygnacji 
piwnicznych powinien być szczelny. W budynkach narażonych na równoczesne 
oddziaływanie deformacji terenu i wstrząsów górniczych zaleca się używanie be-
tonu konstrukcyjnego klasy co najmniej C16/20. 
 
Do wykonywania fundamentów i elementów usztywniających fundamenty (ścią-
gów, 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 fundamento-
wych i ścian z kamienia łamanego, niezależnie od je go wytrzymałości. 
Dobór odpowiednich gatunków i jakości stali do konstrukcji należy przeprowadzać 
zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. [1] 
 
Do zbrojenia żelbetowych elementów przejmujących obciążenia wywołane oddzia-
ływaniami górniczymi (przepon i ław fundamentowych, ściągów w poziomie fun-
damentów, kondygnacji piwnicznej lub przyziemia budynku, wieńców stropów, 
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złączy), zaleca się stosować stal klasy A-1 gatunku St3SY. Można również stoso-
wać 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]. To zalecenie jest niedostoso-
wane do aktualnie obowiązujących norm Eurokod [47]. 
Eurokod 2 definiuje nowy podział na klasy stali zbrojeniowej ze względu na ciągli-
wość wyróżniając: 
 
  klasę A – obejmującą stale o niskiej ciągliwości 
  klasę B – stale o średniej ciągliwości 
  klasę C – stale o wysokiej ciągliwości 
 
Dobór stali: 
 
W przypadku zbrojenia ław fundamentowych Instrukcja ITB [1] zaleca stosowanie 
stali Klasy A-I gatunku St3SY biorąc pod uwagę wymagania normy Eurokod 2 [N5] 
stal zbrojeniową dobieramy z tablicy 10.3. ze względu na jej ciągliwość. 
stale klas od A-0 do A-III o dużej ciągliwości: εuk > 5 %, ftk/fyk > 1,08 
stale klasy A-IIIN o średniej ciągliwości: εuk > 2,5 %, ftk/fyk > 1,05 [M4] 
 
Zatem niezwykle istotnym jest właściwy dobór materiałów konstrukcyjnych w tym 
materiałów ściennych. Materiały ścienne i zaprawy dla budynków na etapie projek-
towania powinny być dobierane aby umożliwić uzyskanie wytrzymałości 5MPa dla 
ścian konstrukcyjnych. Projektanci zakładając konstrukcje murowe muszą zwrócić 
uwagę na wymaganie większej sztywności budynku, stosując materiały o wyż-
szych parametrach termicznych na spoinach cienkowarstwowych lub na kleju na-
leży uwzględnić konieczność zastosowania dodatkowego zbrojenie lokalizowane-
go w fugach lub w przypadku spoin cienkowarstwowych w bruzdach wykonanych 
w materiale ściennym . Przy projektowaniu konstrukcji murowych zaleca się do-
datkowo wykonanie skrępowania konstrukcji murowej poprzez stężenia poziome i 
pionowe zgodnie z pkt. 6.9 PN-EN 1996-1-1 [N4] oraz zgodnie z wymaganiami 
pkt. 8.4. [N4] Elementy krepujące powinny być wykonane na poziomie każdej kon-
dygnacji, w każdym odcinku pomiędzy ścianami i na obu bokach każdego otworu 
o powierzchni większej niż 1,5m2. Dodatkowe elementy krępujące mogą być po-
trzebne w ścianach, w których maksymalna rozpiętość zarówno w pionie, jak i 
poziomie wynosi 4,0m. Górne i boczne elementy krępujące powinny być wykona-
ne po wybudowaniu muru w sposób zapewniający ich połączenie ze ścianą. 

 

4.2.Sprawdzanie stanów zarysowania elementów       
konstrukcji. 

 
Sposób sprawdzania stanu zarysowania w elementach żelbetowych przeno-

szących wpływy górnicze, z uwzględnieniem specyfiki tych oddziaływań, zostały 
opracowane w Instrukcjach ITB [14, 8]. 
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Należy mieć na uwadze, że rozważane mogą być tylko tego rodzaju skutki i 
objawy eksploatacji górniczej w budynkach, które można uogólnić i ilościowo 
ocenić - na drodze analitycznej przy ich prognozowaniu (projektowanie obiektu 
lub ocena skutków planowanej eksploatacji górniczej), względnie na podstawie 
pomiarów w obiekcie istniejącym, po ich wystąpieniu. W procesie tym, traktując 
obiekt jako sztywną bryłę, następuje pionowe obniżenie w i poziome przesunięcie 
u środka geometrycznego budynku S oraz obrót budynku, określony jego wychy-
leniem z pionu Tb. Wystąpić mogą także dodatkowe osiadania budynku ∆s wyni-
kające z poziomego rozluźnienia gruntu [15, 8] W rozdziale 7 na rys. 7.2 przed-
stawiono przemieszczenia budynku na niecce górniczej. Na skutek wygięcia kon-
strukcji pracującej na niecce górniczej następują odkształcenia postaciowe kon-
strukcji Θb, zwiększające się od środka budowli ku jej krawędziom. W rozdziale 7 
na rys.7.6 zilustrowano przykładowe odkształcenia postaciowe konstrukcji. 
Uwzględniając opisany schemat ogólnej deformacji budynku na niecce górniczej 
oraz rozpatrując zagadnienia związane z kształtowaniem SGU obiektów budow-
lanych na terenach górniczych [8], do oceny PSGU przyjmuje się występujące w 
budynkach następujące skutki eksploatacji górniczej. 

-  Wychylenie obiektów budowlanych Tb 

- Stan uszkodzeń budynków, w tym w szczególności ścian, związany z wy-
stąpieniem zarysowań i odkształceń konstrukcji, które mogą osłabiać odporność 
klimatyczną, szczelność lub inne funkcje ścian (np. może być zmniejszona aku-
styczność części ścian), deformacji przewodów, zniekształceniem (zwichrowa-
niem) otworów okiennych i drzwiowych i określony za pomocą następujących de-
formacji konstrukcji. W trakcie prognozowania jako odkształcenia postaciowe kon-
strukcji ścian Θb definiowane są jako stosunek różnicy pionowych przemieszczeń 
budynku ∆y do długości odcinka ∆x, na którym ta różnica występuje zgodnie z 
(rys. 7.6 I,II) lub po wystąpieniu uszkodzeń przez rozwartość pojedynczych rys w 
ścianach af. 

- Przyspieszenie drgań ap powodowane robotami górniczymi - wyznaczane ana-
litycznie w stadium prognozowania i określone na podstawie pomiarów w obiek-
tach istniejących.[8] 
 

4.3.Klasyfikacja wpływów oddziaływań górniczych. 
 
W celu odpowiedniego zaprojektowania budynku na terenach górniczych koniecz-
na jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z eksploatacją podziem-
nych złóż oraz wpływów tej eksploatacji na powierzchnie terenu górniczego. Eks-
ploatacja górnicza oprócz zjawisk związanych z ruchami terenu powierzchni zgod-
nie z teorią powstawania niecki górniczej według Budryka i Knothego może też 
powodować powstawanie zjawisk sejsmicznych w postaci wstrząsów górotworu. 
Na rysunku 3.3 zamieszczono rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na po-
wierzchnię. 
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Przemieszczenia górotworu mogą powodować deformacje powierzchni terenu i 
mogą w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych mieć charakter de-
formacji ciągłych lub nieciągłych jak również przemieszczeń pionowych elementów 
górotworu powodujących zmiany stosunków wodnych w górotworze i na po-
wierzchni. Wstrząsy górotworu spowodowane tąpnięciami lub robotami strzało-
wymi powodują na powierzchni powstanie drgań podłoża zbliżonych do oddziały-
wań sejsmicznych stąd niejednokrotnie są nazywane parasejsmicznymi [5]. Naj-
częściej spotykane są deformacje nazywane w ujęciu matematycznym ciągłymi, 
nazywane również deformacjami rozległymi czyli regularnymi. Drugi rodzaj defor-
macje nieciągłe, czyli lokalne, związane głównie z występowaniem lejów zapadli-
skowych, uskoków i szczelin. Trzecim rodzajem są oddziaływania wstrząsowe o 
charakterze sejsmicznym wywoływane tąpaniami, pękaniem skał i robotami strza-
łowymi. [7] 

Określanie wielkości liczbowych charakteryzujących wpływy eksploatacji 
górniczej możliwe jest na podstawie wieloletnich doświadczeń jak również okre-
ślenia prognozowanych wartości w prognozie górniczej. 
 

4.4.Wstrząsy podziemne i górnicze 
 
Wstrząsy podziemne występują jako naturalne wstrząsy sejsmiczne typu tekto-
nicznego, jako tąpania oraz wstrząsy pochodzące od pękania twardych skał przy 
ich deformacjach przekraczających naprężenia graniczne. Wstrząsy podziemne 
mogą też być wywołane robotami strzałowymi. Wstrząsy typu tektonicznego ob-
serwuje się na terenie całej Polski, z tym że ich większe nasilenie występuje w 
południowo-zachodniej części kraju. Wstrząsy górnicze są zjawiskami dynamicz-
nymi powstającymi w wyniku gwałtownego przemieszczenia, pękania lub załamy-
wania się warstw górotworu. Wstrząs górotworu powoduje wyzwolenie energii 
sejsmicznej i jest źródłem emisji drgań sprężystych, rozchodzących się w postaci 
fali sejsmicznej. W projektowaniu wpływ wstrząsów należy uwzględniać, gdy ich 
prognozowana intensywność charakteryzuje się przyspieszeniami podłoża 
ap>200mm/s2 [5,16]. Obliczeniowe wartości oddziaływań górniczych od drgań pod-
łoża przyjmuje się jako równe ich wartościom charakterystycznym (γf =1), czyli dla 
przyspieszenia podłoża [5] 
 

ap,d = ap,max             (4.1)[5] 
 

dla wzorcowego, przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi 
 

βd (T) = β (T)     (4.2)[5] 
gdzie: 
 
ap,d, βd (T)  - obliczeniowe wartości charakteryzujące drgania podłoża, 
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ap,max   - maksymalna, prognozowana wartość przyspieszenia podłoża w 
przewidywanym miejscu lokalizacji obiektu, 

 
β (T)  - wartość przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi dla prognozo-

wanych wstrząsów górniczych w rejonie lokalizacji obiektu; wzorco-
we spektrum odpowiedzi β (T) zaleca się przyjmować według wy-
kresów podanych na rysunku 4.3, 

T  - okres drgań własnych budowli. 
 

 
 

Rys. 4.3. Wzorcowe spektra odpowiedzi  
a - dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, b - dla Legnicko-Głogowskiego 

Okręgu Miedziowego [5] 
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Projektanci na podstawie prognozowanych maksymalnych przyspieszeń pod-
łoża ap wyznaczają obciążenia od wstrząsów jako poziome siły bezwładności Pk 
Rys.4.4; w szczególnych przypadkach wyznacza się również pionowe siły bez-
władności [16] 

 
 

 
 
Rys. 4.4. Zastępcze poziome obciążenie a - siły bezwładności, b - moment zginający 

od sił bezwładności, c - zastępcze ciągłe obciążenie poziome[16] 
 
Dla wyznaczenia siły bezwładności Pk działającej w poziomie k-tej kondy-

gnacji korzystamy ze wzoru 4.3 
 

Pk = ap
g

Qk ηk
1
Kb
β    (4.3)[16] 

 
gdzie: 
ap  – maksymalna amplituda przyspieszenia drgań poziomych podłoża,  
g   – przyspieszenie ziemskie, 
Qk – ciężar kondygnacji, 
ηk  – współczynnik zależny od położenia kondygnacji w stosunku do  
       poziomu posadowienia budynku patrz. rys.4.4 i wzór 4.4, 
Kb – współczynnik pracy konstrukcji, 
Β  – współczynnik dynamiczności, charakteryzujący odpowiedź ustroju 
       konstrukcyjnego budynku na wymuszenia kinematyczne. 
 

Wartości współczynnika ηk dla budynków o ścianowym układzie konstrukcyjnym o 
rzutach regularnych lub zbliżonych do regularnych i o podobnych układach ścian 
w kolejnych kondygnacjach wyznacza się za pomocą wzoru 3.5 
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ηk = 3k
2n+1

     (4.4)[16] 
 
gdzie: 
n - liczba kondygnacji w budynku,  
k - kolejna kondygnacja, licząc od poziomu zamocowania.  

 
Dla obliczania ciężaru kondygnacji korzystamy ze wzoru 4.5. 

Qk = Qk `+ 0,5 ∑Qkj”    (4.5)[16] 
 
gdzie: 
 
Qk - suma wszystkich obciążeń stałych działających na k-tą  
       kondygnację budynku,  
Qkj - krótkotrwała część j-tego obciążenia działającego na k-tą  
        kondygnację budynku. 

 
W przypadku budynków ścianowych przyjmuje się następującą wartość współ-
czynnika pracy konstrukcji: 
 
Kb = 1,0 - jeżeli kierunek działania sił bezwładności jest równoległy do 
                ścian nośnych, 
 
Kb = 1,5 - jeżeli kierunek działania sił bezwładności jest prostopadły  
                do ścian nośnych.  

 
Na podstawie wzorcowych spektrów odpowiedzi przedstawionych na rys. 4.3 a, b 
wyznacza się wartość współczynnika β w obszarach górniczych Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego(GZW) i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowe-
go(LGOM), po wyznaczeniu podstawowego okresu drgań własnych T1 (metodami 
dynamiki budowli).[16]. 

Charakter uszkodzeń powodowanych wpływami wstrząsów górniczych jest trudny 
do uogólnienia przy średniej ich intensywności, co w warunkach GZW odpowiada 
mniej więcej energii sejsmicznej w hipocentrum nieprzekraczającej rzędu 107J, w 
przeciętnych warunkach geologicznych oraz w obiektach o dobrym i średnim sta-
nie technicznym na ogół brak jest uszkodzeń ustroju nośnego. Badania wykazały 
zależność pomiędzy obserwowanymi uszkodzeniami a rodzajem konstrukcji bu-
dynku i tak dla budynków o konstrukcji murowej pojawiały się uszkodzenia : zary-
sowania faset pomiędzy stropami i ścianami oraz pomiędzy ścianami, rzadko od-
padanie tynków lub lekkie zarysowanie ścian; następuje intensyfikacja istnieją-
cych uszkodzeń, Natomiast dla budynków o konstrukcji wielkopłytowej: zarysowa-
nie złączy, głównie pionowych, odspojenie płyt osłonowych od elementów kon-
strukcji nośnej; następuje intensyfikacja istniejącego stanu zarysowania. W prak-
tyce projektowej ocenę szkodliwości oddziaływania drgań w obiektach budowla-
nych wykonuje się metodami przybliżonymi, do czego służą różnorodne skale 
szkodliwości drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w istniejących budynkach. 
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Początkowo stosowano powszechnie skala MSK, którą jednak opracowana była 
dla oceny wpływu trzęsień ziemi na budynki, jednakże z uwagi na różnice między 
oddziaływaniami od trzęsień ziemi a wstrząsami górniczymi powodowało zazwy-
czaj zawyżenie prognozowanych skutków w budynkach. Główny Instytut Gór-
nictwa opracował klasyfikację dynamicznej odporności budynków, a w Instytucie 
Techniki Budowlanej skalę oceny odporności istniejących budynków na wpływy 
wstrząsów górniczych. W obydwu przypadkach skutki w budynkach uzależniono 
od prognozowanego przyspieszenia gruntu ap oraz, ich stanu technicznego i cech 
konstrukcyjnych.[17]. 
 
Z uwagi na wystąpienie w ostatnich latach wielu wysokoenergetycznych wstrzą-
sów pochodzenia górniczego w Głównym Instytucie Górnictwa opracowano górni-
cze skale intensywności (GSI), oparte na korelacji obserwowanych skutków w 
budynkach obszaru LGOM z wartościami parametrów drgań. W skalach tych nale-
ży zwrócić uwagę na istotną zależność skutków wstrząsów od czasu trwania 
drgań, czego dotychczasowe sposoby oceny nie uwzględniały . 

Skale GSI opracowano w dwóch wersjach: 

 
• GSI-V, oparta na amplitudzie prędkości drgań poziomych gruntu (PGV 

Hv) oraz czasu ich trwania (tHV); traktowana jako wersja podstawowa, 
• GSI-A, oparta na amplitudzie przyspieszenia drgań poziomych gruntu w 

paśmie do 10 Hz (PGA Ha) oraz czasu ich trwania (tHA), stosowana do 
przybliżonej oceny drgań w przypadku gdy dysponuje się tylko mak-
symalnym przyspieszeniem drgań; traktowana jako wersja pomocnicza. 

Skale GSI wyróżniły cztery stopnie intensywności oddziaływania drgań na budynki 
i podziemne obiekty liniowe, których skrótowa charakterystyka jest następująca: 

 
• stopień 0: wstrząsy nie powodują żadnych szkód w budynkach i są nie-

szkodliwe dla obiektów liniowych, 
• stopień I: wstrząsy nie powodują uszkodzeń w budynkach, lecz możliwa 

jest intensyfikacja istniejących rys i innych uszkodzeń; drgania są nieszko-
dliwe dla obiektów liniowych, 

• stopień II: cale budynki mogą drgać, a wstrząsy mogą powodować uszko-
dzenia elementów wykończeniowych w budynkach; w pojedynczych przy-
padkach drgania mogą być szkodliwe dla podziemnych obiektów linio-
wych, 

• stopień III: oprócz skutków opisanych w stopniu II mogą wystąpić poważ-
niejsze uszkodzenia w budynkach w postaci odspajania gzymsów i tyn-
ków, spadania dachówek, uszkodzenia ścian szczytowych w konstrukcjach 
murowanych, zarysowania ścian nośnych.[17] 
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Na rysunku 4.5 przedstawiono skale GSI-2004 dla LGOM, a na rysunku 4.6 dla 
GSI-GZW. 

 

Rys. 4.5. Skale GSI-2004 dla terenów LGOM 
a- prędkościowa GSI-V, b- przyspieszeniowa GSI-A [17] 
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Rys. 4.6. Skale GSI-GZW dla terenów kopalń Kompanii Węglowej 
położonych w GZW, a- prędkościowa, b- przyspieszeniowa GSI-A[17] 
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Skale GSI w opisie stopni intensywności drgań podają także odczuwalność drgań 
przez ludzi oraz stopień uciążliwości użytkowania budynków. 

W poszczególnych stopniach reakcje ludzi są następujące: 

 
• stopień 0: odczuwalność: znikoma/zauważalna; uciążliwość: nieodczu-

walna/mała, 
• stopień I: odczuwalność: zauważalna/wzbudzająca niekorzystne reak-

cje; uciążliwość: mała, 
• stopień II: odczuwalność: wzbudzająca niekorzystne reakcje; uciążli-

wość: średnia, 
• stopień III: odczuwalność: dokuczliwa/wywołująca strach; uciążliwość: 

duża. 

4.5.Podział obiektów na segmenty zalecane wymiary       
i dylatacje 

 
Projektant oprócz spełnienia kryteriów konstrukcyjnych wynikających z norm np.: 
Eurokod 2, Eurokod 6 [N5 i N4] w których z uwagi na skurcz betonu i zachodzą-
cych zjawisk reologiczne ustalono kryteria i warunki podziału obiektów na segmen-
ty musi również spełnić wymagania dotyczące podziału z uwagi na lokalizację 
obiektu na terenach oddziaływań górniczych. 
Zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB – „Wymagania techniczne dla obiektów 
budowlanych wznoszonych na terenach górniczych” nr 364/2007 [5] projektant 
musi przeanalizować wpływ niecki górniczej na wielkość segmentów a do oceny 
wytężenia konstrukcji szczególnie istotna role odgrywają dwa parametry tj. oddzia-
ływanie poziome ε i krzywizna terenu K = 1/R. Instrukcja podaje wymiary maksy-
malnych segmentów w korelacji krzywizna terenu do modułu pierwotnego od-
kształcenia gruntu. W tabeli 4.3 przedstawiono dopuszczalne długości L segmen-
tów obiektów sztywnych, przy których nie są wymagane obliczenia na wpływ 
krzywizny terenu. [53] 
 
Tabela 4.3. Dopuszczalne długości L segmentów obiektów sztywnych, przy której nie są 
wymagane obliczenia wpływu krzywizny terenu. [5] 
  

Moduł 
pierwotnego 

odkształcenia 
gruntu E0, MPa 

Dopuszczalna długość segmentów L w m, przy progno-
zowanym promieniu krzywizny terenu | R |, km 

| R | > 20 | R | > 12 | R | > 6 | R | > 4 

< 10 36 36 30 27 
< 20 36 30 24 18 
< 50 27 24 15 12 
< 80 24 18 12 10 

Praca obiektu na terenach oddziaływań górniczych w znacznym stopniu zależy od 
kształtu i wymiarów projektowanego obiektu oraz zdolności konstrukcji do od-
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kształcania. Projektant na etapie projektowania na podstawie spodziewanych wa-
runków górniczych określa możliwość lokalizacji danego typu budownictwa korela-
cja różnych wariantów może doprowadzić do następujących wniosków: 
 

• teren jest nieprzydatny do planowanego rodzaju budownictwa, 
• realizacja budownictwa jest możliwa przy selektywnym doborze   ro-

dzajów i typów budowli oraz sposobu ich zabezpieczeń z uwagi  
      na prognozowane oddziaływania górnicze, 
• wszystkie zamierzenia inwestycyjne są możliwe przy dostosowaniu bu-

dowli do warunków górniczo-geologicznych na ogólnie znanych zasa-
dach. 

 
Dla ułatwienia doboru odpowiednich kryteriów instrukcja ITB [5] przedstawia klasy-
fikację obiektów budowlanych lokalizowanych na terenach górniczych zgodną z 
tablicą 4.3 gdzie obiekt w przypadku budynku wielosegmentowego należy utoż-
samiać z oddzielnym segmentem. 
 

Tablica 4.4. Klasyfikacja obiektów budowlanych na terenach górniczych [5]. 
 

Cecha obiektu (seg-
mentu) Opis cech 

Kształt rzutu pozio-
mego obiektu zwarty liniowy powierzchniowy (roz-

legły) 
Zdolność odkształce-
nia się obiektu przy 
deformującym się 

podłożu 

Sztywny odkształcalny 

Zachowanie bezpie-
czeństwa użytkowa-
nia i wartości użyt-

kowanych 

oporny częściowo oporny nieodporny 

Zakres stosowania Masowy Unikalny 
 
Dla obiektów lokalizowanych na terenach oddziaływań górniczych podstawowe 
znaczenie mają trzy pierwsze cechy obiektów podane w tablicy 4.4.Dla obiektów o 
zwartym rzucie poziomym wyróżnia się budynki których główne wymiary boków są 
zbliżone wielkością np.: budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, niektóre 
hale przemysłowe, zbiorniki itp. Dla obiektów liniowych dominującym wymiarem 
jest ich długość np.: rurociągi, linie kablowe różnego rodzaju itp. Dla obiektów po-
wierzchniowych mamy do czynienia z obiektami o znacznych wymiarach rzutu 
poziomego np.: hale, magazyny, składowiska, itp. 
 
Następnym podziałem jest podział ze względu na sztywność budynku i wyróżnia-
my tutaj dwa typy budynków: 
 
1.Obiekty sztywne w których konstrukcję zaprojektowano jako nieodkształcalną 
pod wpływem deformacji podłoża ich odkształcenia są znikome i pomijalne. Pod 
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wpływem deformacji nie zmieniają swojego kształtu geometrycznego i zaliczamy 
do nich np.: budynki o ścianowym układzie nośnym - murowane, betonowe lub 
żelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane z elementów wielkowymiarowych, 
także budynki o konstrukcji szkieletowej. 
 
2.Obiekty odkształcalne które z założenia są podatne na deformacje podłoża skut-
kiem deformacji podłoża jest zmiana kształtu budynku i zaliczyć tutaj możemy np.: 
podatną hala przemysłowa zmieniającą swój kształt geometryczny. 
 
Kolejnym podziałem jest podział ze względu na Zachowanie bezpieczeństwa użyt-
kowania i wartości użytkowanych i wyróżniamy tutaj: 
 
1.Obiekty odporne na wpływy eksploatacji górniczej które są zaprojektowane w 
sposób zapewniający kryterium bezpieczeństwa i w trakcie użytkowania obiektu 
spełniają wymagane właściwości użytkowych. 
 
2.Obiekty częściowo odporne na wpływy eksploatacji górniczej spełniają kryteria 
bezpieczeństwa, ale dopuszcza się możliwości okresowego obniżenia wymaga-
nych właściwości użytkowych. 
 
3.Obiekty nieodporne na wpływy eksploatacji górnicze okresowo mogą wykazy-
wać obniżony zapas bezpieczeństwa i nie spełniać wymaganych właściwości 
użytkowych. [5] 
 

4.6.Podział obiektów na segmenty 
 

W trakcie projektowania obiektów na terenach oddziaływań górniczych projek-
tant powinien określić maksymalne wymiary segmentów biorąc pod uwagę analizę 
konstrukcji poddanej oddziaływaniom skurczu i różnic temperatur. Norma Eurokod 
2 PN-EN 1992-1-1 [N5] podaje możliwość rezygnacji z takiej Analizy jeżeli odle-
głość między przerwami dylatacyjnymi djont nie są większe niż podane w Tablicy 
4.5. 

Tablica 4.5.Maksymalne odległości pomiędzy przerwami dylatacyjnymi [N5] 
Rodzaj konstrukcji Odległość między dylata-

cjami djont w metrach 
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej 

a) ściany niezbrojone 
b) ściany zbrojone 
c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe 
d) dachy nieocieplone, gzymsy 

 
5 
20 
30 
20 

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne 
a) wewnętrzne ściany i stropy monolityczne betonowe w 

jednym ciągu 
b) jak wyżej – betonowane odcinkami nie większymi niż 

15 m, z pozostawieniem przerw do późniejszego beto-
nowania 

 
30 
 

jak w przypadku we-
wnętrznych ścian prefa-
brykowanych 
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c) wewnętrzne ściany prefabrykowane z zewnętrznymi 
ścianami prefabrykowanymi 

d) jak wyżej – z zewnętrznymi ścianami z betonu komór-
kowego 

e) jak wyżej – z zewnętrznymi ścianami lekkimi, podłuż-
na ściana usztywniająca w środkowej części budynku 

f) jak wyżej – ze ścianami usztywniającymi w skrajnych 
częściach budynku 

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje 
monolityczne z usztywnianiem w środkowej części bu-
dynku 

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami 
usztywniającymi w skrajnych częściach budynku- od-
powiednio 

50 
 

40 
 

70 
 
 

50 
 

jak w przypadku we-
wnętrznych ścian prefa-

brykowanych 
jak dla a) lub b) 

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian 
usztywniających lub tylko w środkowej części z zewnętrznymi 
ścianami o małej sztywności nie ulegającymi zarysowaniu przy 
odkształceniu w ich płaszczyźnie – w zależności od wysokości 
konstrukcji h 

a) h < 5 m 
b) 5 < h < 8 m 
c) h > 8 m 

 
 
 
 
 

60 
10+10h 

90 
Maksymalne ściany, jeżeli nie stosuje się specjalnych zabie-
gów technologicznych obniżających ciepło twardnienia i 
skurcz w zależności od grubości 

a) b = 0,3 m + 0,6 m 
b) 0,6 m < b < 1,0 m 
c) 1,0 m < b < 1,5 m 
d) 1,5 m < b < 2,0 m  

 
 
 

do 8 m 
do 6 m 
do 5 m 
do 4 m 

 
 

 
Jednakże Eurokod 2 zawiera zapis o tym że odległości miedzy przerwami dyla-

tacyjnymi podanymi w tablicy 4.5 nie dotyczą obiektów na terenach oddziaływań 
górniczych, a także przypadków, kiedy przerwy dylatacyjne niezbędne są z innych 
względów niż oddziaływanie skurczu i różnic temperatur i tutaj z pomocą przycho-
dzi instrukcja ITB nr 364/2007 [5]  
 
W przypadku doboru miejsc i rozstawu przerw dylatacyjnych, należy kierować się 
wybranym wariantem konstrukcji obiektu oraz jego zakładaną odkształcalnością 
oraz brać pod uwagę warunki gruntowe i prognozowane warunki górnicze oraz 
względy funkcjonalno-ekonomiczne. Zaleceniem jest by formowane segmenty 
miały kształt prostopadłościanu. 
 
Instrukcja [5] zaleca aby maksymalna długość segmentów dla obiektów sztywnych 
i ich segmentów nie przekraczała 36 m, w przypadku lokalizacji obiektu na terenie 
powyżej II kategorii górniczej nie przekraczała 30 m,Natomiast dla obiektów od-
kształcalnych instrukcja zaleca dopuszczalną długość 48m, a w przypadku hal 
wyposażonych w suwnice „natorowe” 36 m. 
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Projektant ma obowiązek rozważyć konieczność wykonania dodatkowych 

przerw dylatacyjnych dla obiektów o nieregularnym kształcie wydzielając segmen-
ty w formie prostopadłościanów oraz w przypadkach zmiany głębokości posado-
wienia obiektu, ewentualnych różnic w wysokości obiektu przekraczających 20% 
oraz dużych zmiany cech fizykomechanicznych podłoża. 
 
Przy doborze wielkości segmentów w trakcie projektowania układów szeregowych 
budynków mieszkalnych należy dążyć do stosowania foremnych kształtów seg-
mentów w celu wyeliminowania dodatkowych sił skręcających. Ograniczenie wy-
miaru segmentów sprzyja ograniczeniu sił poziomych oddziaływujących na fun-
damenty budynku i w konsekwencji ograniczeniu ilości zbrojenia koniecznego do 
przeniesienia sił parasejsmicznych.  
 

4.7.Przerwa dylatacyjna jej wpływ na konstrukcje. 
 

W projektowaniu budynków na ternach górniczych niezwykle istotne jest pro-
jektowanie dylatacji. Budynki o znacznych wymiarach rzutu poziomego lub niere-
gularnym kształcie należy podzielić za pomocą pionowych przerw dylatacyjnych 
na konstrukcyjnie niezależne części zwane segmentami. [54] 

Minimalną szerokość przerwy dylatacyjnej s, mm, między dwoma segmentami 
należy określić na podstawie wzoru 4.6: 

 
𝑠0 =  �εd + H

Rd
� L1+L2

2
                   (4.6)[5,7] 

 
gdzie:  
 
 εd - obliczeniowa wartość poziomego odkształcenia terenu, ‰, 
 Rd - obliczeniowa wartość promienia krzywizny terenu, km, 

H - wysokość budynku od spodu fundamentu do kalenicy dachu, m, 
 L1,L2 - długości segmentów oddzielonych przerwą dylatacyjną m. 

 
 
Szerokość przerwy nie powinna być mniejsza od: 
 
- 5 cm w poziomie posadowienia i między fundamentami segmentów, 
- 10 cm na pozostałej wysokości obiektu. 

Na rys.4.7. Przedstawiono zasadę pracy dylatacji na niecce wypukłej i wklęsłej 
wraz z oznaczeniami. Dla różnych wysokościach segmentów przyjmuje się wy-
sokość wyższego segmentu, lub niższego jeżeli wiadomo, że nie będzie wyko-
nywana jego nadbudowa.  
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Rys.4.7. Praca dylatacji na niecce wypukłej a) oraz wklęsłej b)[7] 
 

 
W trakcie pracy obiektu budowlanego na terenach oddziaływań górniczych 

mamy do czynienia ze zjawiskiem rozluźnienia gruntu i przejścia niecki górniczej 
pod budynkiem oraz pojawiającego się wychylenia budynku. we wzorze 4.6 nie 
uwzględniono wpływu przechyleń wywołanych rozluźnineim gruntu na brzegu 
niecki. Ostateczna wielkość wynika więc ze związków geometrycznych opisanych 
wzorem 4.6 i wielkości określonej wzorem 4.7   

 
𝑠𝑟 =  0,3 ∙ L∙H

𝑅𝑑
                         (4.7)[7] 

 
gdzie:  
 sr - wartość przechylenia budynku spowodowana rozluźnieniem 
                  gruntu 
 Rd - obliczeniowa wartość promienia krzywizny terenu, km, 

H - wysokość budynku od spodu fundamentu do kalenicy dachu,  
 L - długości segmentu oddzielonego przerwą dylatacyjną m. 

 
 

Wielkość sr wyznacza się jako średnią ze wzoru 4.7. Na rysunku 4.8. 
przedstawiono dodatkowe przechylenie budynku wywołane rozluźnieniem gruntu. 
A więc ostatecznie niezbedną szerokość szczeliny oblicza się ze wzoru 4.8. 

82 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



 
Rys.4.8.Dodatkowe przechylenie wywołane rozluźnieniem gruntu a)przechylenie segmentu b) 

odkształcenie poziome  
 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑠0 + 𝑠𝑟                          (4.8)[7] 
 
gdzie:  
 smax - minimalna wartość wymaganej przerwy dylatacyjnej 
 sr - wartość przechylenia budynku spowodowana rozluźnieniem 
                  gruntu 
 so - wartość przerwy dylatacyjnej wynikająca ze związków  
                   geometrycznych 
   
W przypadku obliczenia przerwy dylatacyjnej w granicach 20-30cm ściany 

przydylatacyjne muszą być traktowane jak zewnętrzne i należy uwzględnić 
właściwa termikę ściany. Przerwy dylatacyjne na terenach górniczych musza być 
realizowana przez pełną wysokość budynku łącznie z dachem i fundamentem.  

 
W projektowaniu przerw dylatacyjnych wyróżniamy trzy podstawowe sposoby 

realizacji układu zamykającego na rys. 4.9 przedstawiono przykładowe rozwiąza-
nia. 
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Rys.4.9. Przykłady projektowania przerw dylatacyjnych, I – ze ścianami przydylatacyjnymi 
(1), II – z układami stężającymi (2), III – z przęsłem dylatacyjnym, s,s1,s2-przerwy dylata-
cyjne, L1,L2 – długość segmentów, B- szerokość segmentu, H- wysokość segmentu  
 
Pierwszy sposób polega na wyprowadzeniu ścian przy dylatacyjnych, zamykają-
cych i usztywniających przylegające segmenty ma to istotne znaczenie przy 
znacznych rozmiarach dylatacji jak również konieczności zapewnienia odpowied-
niej termiki rozwiązania, 
 
Drugi sposób wyprowadzenia w trakcie projektowania przydylatacyjnych ramo-
wych układów stężających, powiązanych ze stropami i układem nośnym danego 
segmentu, to rozwiązanie jest stosowane w przypadku małych przerw dylatacyj-
nych jak również przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń krawędzi ze-
wnętrznych dylatacji zapewniających odpowiednią termikę. 
 
Trzeci sposób rozwiązanie specjalne przęsła dylatacyjnego, opartego na sąsiadu-
jących segmentach w ten sposób, że zapewniona jest niezależna praca tych seg-
mentów; wartości s1 i s2 oblicza się wtedy w zależności od przyjętego schematu 
oparcia przęsła dylatacyjnego.  
Prawidłowo zrealizowana dylatacyjna powinna umożliwiać niezależne prze-
mieszczenia poszczególnych segmentów, a jej osłona zapewnić wymagania w 
zakresie izolacji termicznej, akustycznej i wilgotnościowej a część podziemna musi 
posiadać zabezpieczenie przed zasypaniem. [5]  
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Przykładowe rozwiązanie przerw dylatacyjnych w rejonie fundamentów przedsta-
wiono na rysunku 4.10. 

 
Rys.4.10. Rozwiązania konstrukcyjne przerw dylatacyjnych w rejonie fundamentów.  
 I-ruszt fundamentowy, II- przepona, III- posadowienie segmentów na różnych poziomach, 
1-posadzka piwnic, 2-ławy rusztu fundamentowego, 3-ława żelbetowa, 4- przepona, żelbe-
towa, 5-warstwa poślizgowa, 6-chudy beton, s-szerokość dylatacji  
 

4.8.Posadowienie budynków. 
 

Dla budynków wznoszonych na terenach oddziaływań górniczych zaleca się sto-
sować się posadowienie bezpośrednie. Projektowane fundamenty oprócz trady-
cyjnej pracy w postaci przekazywania pionowych oddziaływań z budynku na grunt 
mają również za zadanie przejęcie poziomych oddziaływań wynikających z wpły-
wów eksploatacji górniczej. Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następują-
ce wytyczne dotyczące posadowienia budynków. Fundamenty powinny także za-
pewnić geometryczną niezmienność rzutu poziomego budynku uzyskuje się to 
poprzez usztywnienie fundamentów w jego płaszczyźnie. Najlepsze wyniki uzy-
skuje się poprzez zastosowanie poziomych tarcz żelbetowych czyli posadowienia 
na tzw. Płycie fundamentowej. Inną możliwością jest wykorzystanie żelbetowej 
skrzynie wynikającej z wykonania podpiwniczenia w konstrukcji żelbetowej wyka-
zującej znaczną sztywność i geometryczną niezmienność. [55] 
 
W przypadku posadowienia budynku na ławach należy zastosować w poziomie 
posadowienia odpowiednio ukształtowany rusztu ław skotwionych ściągami, lub 
ław z przeponą kotwiczną, płyt fundamentowych oraz skrzyń piwnicznych. W kon-
dygnacjach piwnicznych wykonanych w konstrukcji szkieletowej zaleca się stopy 
fundamentowe powiązać ławami, biegnącymi pod ścianami wypełniającymi szkie-
let. Można też stropy połączyć przekątniowymi ściągami fundamentowymi. W celu 
przejęcia odkształceń poziomych terenu można stosować także powiązanie słu-
pów za pomocą przepony fundamentowej.[1,55]. 
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W celu zminimalizowania oddziaływań poziomych zaleca się posadawianie w mia-
rę możliwości płytko, jednak z uwzględnieniem niezbędnej głębokości z uwagi na 
przemarzanie lub poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań z wymianą 
gruntu i posadowieniem powyżej tej głębokości przy zastosowaniu odpowiednio 
uzasadnionej technologii posadowienia. Przy projektowaniu należy dążyć do mak-
symalnego wykorzystania nośności podłoża pozwala to na lepszą pracę statyczną 
konstrukcji pod obciążeniami wynikającymi z wpływów górniczych. 
 
W miarę możliwości przy ustalaniu funkcji budynku i konstruowaniu posadowienia 
należy dążyć do posadowienia budynku na jednym poziomie. Dla budynków dla 
których zachodzi konieczność posadowienia na różnych poziomach należy dążyć 
do zlokalizowania zagłębienie w części środkowej rzutu poziomego z uwzględnie-
niem symetrii względem osi podłużnych i poprzecznych obiektu aby wyeliminować 
momenty skręcające w poziomie posadowienia rys. 4.11. W przypadku gdy projek-
towana zagłębioną część usytuowano od strony zewnętrznej budynku, należy wy-
konać poziome oddzielenie od pozostałych fundamentów warstwą poślizgową rys. 
4.11 II, III. Przy realizacji posadowienia sąsiednich segmentów należy unikać po-
sadowienia na różnych głębokościach. W przypadku konieczności stosowania 
takiego rozwiązania zaleca się ograniczyć do dwóch liczbę segmentów stanowią-
cych jeden budynek. Przejście z części głębszej do płytszej zaleca się wtedy wy-
konać na zasadach fundamentu schodkowego, stosowanego przy posadowieniu 
na stoku . 
 

 
Rys. 4.11. Przykłady posadowienia budynku na różnych głębokościach 

I)zagłębienie części środkowej, II i III) asymetryczne zagłębienie części 
segmentu a- zagęszczony piasek lub chudy beton, b -warstwa poślizgowa 

[1,18] 
 

Przy stosowaniu dylatacji poziomej, w miejscu zmiany głębokości posadowienia 
budynku rys.4.11 II, III, część konstrukcji znajdującej się nad dylatacją należy za-
bezpieczyć za pomocą obwodowego wieńca żelbetowego, założonego na war-
stwie poślizgowej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia piwnic, zagłębioną część 
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Rodzaj 
podsypki 

Minimalna grubość podsypki, m, przy długości budynku 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 

 

konstrukcji należy wykonać według zasady pokazanej na rysunku 4.12. Bezpo-
średnio pod warstwą poślizgową należy założyć wieniec, a ławy fundamentowe 
przystosować do przeniesienia sił wynikających z oddziaływania poziomych od-
kształceń podłoża. Zbrojenie wieńców przylegających do warstwy poślizgowej 
należy określić na podstawie siły tarcia.[1] 

 
 
 

 
Rys . 4.12. Częściowe zagłębienie budynku l - warstwa poślizgowa [1,18] 
 
W przypadku gdy budynek i jego fundamenty posadawiamy bezpośrednio na pod-
łożach o dużej nośności i małej odkształcalności takich jak grunty skaliste, utwo-
rach karbońskich, utworach trzeciorzędowych w postaci wapieni i piaskowców, 
gruntach kamienistych lub zwartych gruntach spoistych należy dla zapewnienia 
amortyzacji poziomych odkształceń terenu . 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 pia-
sku drobnego . Podsypka powinna być wykonana przy stopniu zagęszczenia Id< 
0,6. Dla zapewnienia amortyzacji poziomych odkształceń terenu określono mini-
malną grubość podsypki w zależności od jej rodzaju i długości L budynku zalece-
nia podano w tablicy 4.6. [52] 
 

  
Tablica 4.6. Minimalna grubość podsypki do amortyzacji poziomych odkształceń terenu[1]. 
 

 
 

 

87 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Dobór grubości podsypki piaskowej dla amortyzacji pionowych odkształceń pod-
łoża powinno ustalać się po dokonaniu analizy współpracy obiektu z podłożem 
uwzględniając jako kryterium podstawowe wielkość kosztów. W przypadku braku 
takiej analizy należy zastosować minimalna grubość podsypki pod fundamentami 
rusztowymi 1,5 razy większą od wymiaru poprzecznego najszerszej ławy fun-
damentowej. Niezależnie od rodzaju fundamentu do amortyzacji wpływu piono-
wych ruchów terenu nie zaleca się stosować podsypki o miąższości mniejszej 
od 0,5 m, natomiast stosowanie miąższości większej od 1,0 m powinno być uza-
sadnione 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 gło-
wicą pali lub studni. ITB nr 416/2006 [1,50,52] 

 

4.9.Fundamenty. 
 

W celu wykształtowania odpowiedniego sposobu posadowienia Instrukcja ITB nr 
416/2006 [1] przedstawia następujące sposoby i wytyczne dotyczące kształtowa-
nia fundamentów na terenie oddziaływań górniczych. 
 

4.9.1.Ruszt fundamentowy 
 

 W przypadku posadawiania budynków na terenach oddziaływań górniczych zale-
canym rozwiązaniem, przystosowanym do przejmowania sił wywołanych pozio-
mymi odkształceniami gruntu, jest żelbetowy ruszt fundamentowy rys. 4.13 a, b. 
Ruszt fundamentowy przejmuje siły rozciągające i momenty zginające oraz kom-
binację obydwu tych obciążeń w postaci mimośrodowego rozciągania, które na 
skutek oddziaływań górniczych może powstać w płaszczyźnie rusztu. Ruszt fun-
damentowy może przejmować także odpowiednie ściskające siły wewnętrzne po-
wstające 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 długo-
ści ławy ilustruje rysunek 4.13b.Rozłożenie zbrojenia As w przekroju poprzecz-
nym ilustruje rysunek 4.13c zbrojenie należy rozkładać wzdłuż podstawy oraz 
ścian bocznych ław. Natomiast 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 4.14d. 
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Rys.4.13. Ruszt fundamentowy[1,18] 
I) przykładowy schemat rusztu, II) rozkład sił poziomych i rozmieszczenie zbrojenia na długości 
ławy I-I, III) zbrojenie ławy w przekroju poprzecznym 1-1, IV) 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 
 
Instrukcja ITB zaleca aby dla zachowania geometrycznej niezmienność rusztów 
fundamentowych w płaszczyźnie poziomej stosować odpowiednią konstrukcję 
najniższej kondygnacji budynku, przy zachowaniu następujących warunków: 
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a) ściany najniższej kondygnacji są ukształtowane zgodnie z p.3.7, przy czym 

perforacja zewnętrznych ścian nie przekracza 10% ich powierzchni, a wy-
sokość 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.3.7, 
 

c) w budynkach niepodpiwniczonych strop nad najniższą kondygnacją jest 
wykonany jako zmonolityzowana tarcza z wieńcami żelbetowym i betono-
wanymi na miejscu przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami p.3.8 

 
 
W przypadku innych rozwiązań najniższej kondygnacji budynku geometrycz-
ną 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 ilu-
strują schematy pokazane na rysunku 4.14 I, II (a- ruszt usztywniony tylko 
ściągami przekątniowymi, III - ruszt usztywniony ściągami przekątniowymi 
i ściągiem kotwiącym). Przykładowe rozwiązania sposobu kotwienia zbro-
jenia ściągów w ławach głównych rusztu przedstawiono na rysunku 4.14 III, 
IV. 
Ściągi fundamentowe powinny być przystosowane do przenoszenia osiowych sił 
rozciągających. Minimalny przekrój poprzeczny żelbetowych ściągów powinien 
wynosić 20 cm x 20 cm. Zbrojenie ściągów przekątniowych i kotwiących należy 
zakładać symetrycznie względem głównych osi ich przekroju poprzecznego . ITB 
nr 416/2006 [1] 
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Rys. 4.14. Przykłady rusztów fundamentowych ze ściągami I), II) schematy rusztów ze ściągami, 
III) zakotwienie zbrojenia ściągu przekątniowego, IV) zakotwienie zbrojenia ściągu kotwiącego [1, 
18] 
 

4.9.2.Przepona fundamentowa 
 

Projektując fundamenty można również skorzystać z zastosowania żelbetowej 
przepony fundamentowej w celu przejmowania sił wywołanych poziomymi od-
kształceniami podłoża, która ponadto zapewnia geometryczną niezmienność rzutu 
poziomego budynku, a jednocześnie może spełniać rolę posadzki piwnic rys.4.15. 
Przeponę stanowi zwykle płyta żelbetowa grubości 10 cm, zbrojona krzyżowo na 
całej powierzchni, w połowie grubości. Zazwyczaj pod ścianami nośnymi wymaga-
ne 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. 4.15. Żelbetowa przepona fundamentowa [1, 18] I) przekrój poprzeczny fundamentów z prze-
poną, II) schemat zbrojenia przepony w rzucie, 1 -przepona, 2 -ściany piwnic, 3 - warstwa pośli-
zgowa 
  
Przeponę realizuje się między fundamenty i ściany fundamentowe na jed-
nym poziomie . Między przeponą a fundamentami należy założyć warstwę 
poślizgową. Graniczna wartość sił wewnętrznych w przeponie jest uwarun-
kowana nośnością warstwy poślizgowej na przeniesienie siły poziomej. War-
tość współczynnika tarcia warstwy poślizgowej należy przyjmować według 
tablicy 4 . 7 . 
Dla zapewnienia lepszej współpracy z warstwą poślizgową powierzchnia be-
tonu powinna być zatarta na gładko . Dla lokalizacji na gruntach zawilgoco-
nych należy pod przeponą założyć izolację przeciwwilgociową. 
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Ławy fundamentowe pod przeponą nie wymagają zbrojenia na siły pozio-
me wywołane wpływami eksploatacji górniczej. Zbroi się je jedynie ze wzglę-
du na siły pochodzące od obciążenia pionowego. 

 
Tablica 4.7. Wartości współczynników tarcia w warstwach poślizgowych [1] 
 

Opis warstwy Wartości współczynnik tarcia f 
Dwie warstwy papy (bez przekładki),  

 
0,7 

 
 

Przy naprężeniach normalnych: 
σ = 0,1  MPa 

 σ = 0,15 MPa 0,6 
σ = 0,20 MPa 0,5 
σ = 0,25 MPa i więcej 0,4 
Dwie warstwy papy niepiaskowanej z przekładką 

 
 

0,4 - pyłów dymnicowych 
- sadzy 0,3 
- grafitu sproszkowanego 0,2 
Folie z tworzyw sztucznych z przekładką ze sma-
ru grafitowego 

 
0,15 

 
Przy stosowaniu przepony należy sprawdzić naprężenia w fundamentach i w 
gruncie, z uwagi na mimośrodowe obciążenie mogące powstać na skutek pozio-
mego prze- mieszczenia fundamentów względem ścian piwnic. ITB nr 416/2006 
[1] 

4.9.3.Płyta fundamentowa 
 
Posadowienie na płycie fundamentowej daje zdecydowanie najlepsze warunki dla 
usztywnienia konstrukcji na oddziaływania górnicze jednakże z uwagi na jej koszt 
zaleca się stosować tylko w uzasadnionych przypadkach przede wszystkim gdy 
wymagają tego warunki gruntowe. Płyta fundamentowa może być płaska lub że-
browana, z żebrami wykształconymi na górnej powierzchni. ITB nr 416/2006 [1] 
 

4.10.Kondygnacje piwnic. 
 

Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 
kształtowania Kondygnacji piwnic na terenach górniczych. Kondygnacje piwnic 
powinny być ukształtowane w formie skrzyni o stałej wysokości w obrębie seg-
mentu. Niezbędnymi elementami składowymi skrzyni są odpowiednio skonstruo-
wane 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 osła-
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bienia 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 stoso-
wać w budynkach, których ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są także 
jako murowane .Stosowanie szkieletowych konstrukcji kondygnacji piwnic wypeł-
nionych murem zaleca się ograniczyć do II kategorii terenów górniczych. W takich 
przypadkach należy dążyć do zmonolityzowania szkieletu nośnego piwnic z wy-
pełnieniem, które powinno być wykonane z cegły. 
 

4.11.Stropy, wieńce i nadproża. 
 

Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące 
kształtowania stropów i wieńców w budynkach narażonych na wpływ oddziaływań 
górniczych. Stropy budynków należy projektować jako zmonolityzowane tarcze, 
usztywnione w swoich płaszczyznach za pomocą wieńców żelbetowych, wykony-
wanych 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 przypadku stropów 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 uzasad-
nionych obliczeniowo przypadkach może zachodzić także potrzeba wzmocnienia 
stropów wyższych kondygnacji. 
W stropach wykonywanych z elementów prefabrykowanych wykształcenie pozio-
mych tarcz można uzyskać przez skonstruowanie odpowiednich połączeń między 
elementami stropowymi oraz połączeń między ścianami i stropami . W celu prze-
noszenia poziomych sił stycznych powinno się wykonywać dyblowe złącza ele-
mentów stropowych. Zaleca się konstruować je tak, aby połączenia te mogły prze-
nosić równocześnie obciążenia pionowe, zapobiegając tzw. klawiszowaniu stro-
pów. Przy braku złączy dyblowych zmonolityzowanie konstrukcji stropu z elemen-
tów 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. Zale-
cane jest łączenie prętów za pomocą spawania. Jest ono wskazane zwłaszcza w 
budynkach narażonych na wpływy wstrząsów górniczych. W budynkach prefabry-
kowanych nie należy stosować wyłącznie wieńców ukrytych, możliwe jest nato-
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miast stosowanie ich łącznie z wieńcami wykonywanymi na budowie. Zbrojenie 
stropów z uwagi na siły poziome oraz styczne siły krawędziowe, jak również po-
dłużne zbrojenie wieńców należy przeprowadzać na podstawie obliczeń wpływu 
krzywizny terenu na budynek. Minimalne zbrojenie wieńców oraz minimalne zbro-
jenie 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. Eurokod 2 [N5]. Wieńce stropu nad kondy-
gnacją piwniczną powinny być zbrojone co najmniej 4 wkładkami o średnicy 12 
mm, niezależnie od klasy stali. 
 

 
 

Rys. 4.16. Wieniec stropowy przecięty otworem [1] 
1)wieniec stropowy na wysokości ≥1/4h, 2) wieniec stropowy na wysokości < 1/4h 
h- wysokość otworu, lbd- obliczeniowa długość zakotwienia 
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W przypadku stropu z otworem lub z wykrojem o w miara h przekracząjących 6-
krotną grubość stropu (np. otworem klatki schodowej, komina, szybu dźwigu), na-
leży 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 ta-
kich rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku 4.16. ITB nr 416/2006 
[1] 

 
Wieńce stanowiące o sztywności układu konstrukcyjnego w projektach są przyj-
mowane w przypadku stosowania płyt stropowych standardowo o wymiarach 25 
cm x 25 cm, tymczasem wieńce powinny również posiadać odpowiednią sztyw-
ność, a ich wymiary winny być uzasadnione obliczeniowo.  

 
W ścianach konstrukcji murowej nad otworami okiennymi usytuowanymi w po-

bliżu stropów powinno się wykonać nadproża połączone z wieńcami stropowymi. 
Je żeli otwory sytuuje się niżej, należy nad nimi zakładać nadproża belkowe, któ-
rych długość oparcia na ścianie nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 
W ścianach betonowych monolitycznych wokół otworów należy stosować zbroje-
nie obwodowe. [1] 
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5.  Kryteria i zasady ustalania obciążeń obiektów wznoszo-
nych na terenach górniczych według Eurokodów . 

 

5.1.Obliczeniowe wartości oddziaływań górniczych 
 
Zgodnie z normą PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji [N1] przyjęto 
następującą nomenklaturę w oznaczeniu oddziaływań górniczych: 
 

• oddziaływania typu ciągłego jako oddziaływania zmienne - Qg (zmien-
ność wartości w czasie nie jest pomijalna ani monotoniczna) 

 
• oddziaływania typu nieciągłego jak oddziaływania wyjątkowe Ag ale o 

znacznej wielkości, których wystąpienie w przewidywanym okresie 
użytkowania konstrukcji uważa się za mało prawdopodobne, 

 
• oddziaływanie wywołane wstrząsami górniczymi Aw, traktowane jako 

oddziaływanie wyjątkowego znacznej wartości   
 
 
Deformacje ciągłe. 
 
Dla deformacji ciągłych oddziaływania wywołane wpływami górniczymi wymu-
szają odkształcenia podłoża, odkształcenia te podawane przez odpowiednie 
służby górnicze jako wartości prognozowane mają decydujący wpływ na wartości 
obliczeniowe: [19] 
 
ε  -  jednostkowe odkształcenie poziome podłoża [mm/m lub ‰], 

 
K = ± 1 / R - pionowa krzywizna terenu lub odwrotność minimalnego promienia 
pionowego wygięcia terenu [1/km], 

 
T -  nachylenie terenu [mm/m lub ‰]. 
 
wartości charakterystyczne oddziaływań górniczych qg,k wywołane ciągłymi 
deformacjami terenu, wyznacza się następująco [19]: 

 
εk = κ ε     (5.1)[19] 

Kk = κ K (Rk = R/κ)        (5.2)[19] 

Tk = T          (5.3)[19] 
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gdzie:  
 

κ = f (L/r)<1,0 - współczynnik warunków pracy ustalany według  
        wykresu podanego na rysunku 5.1; w przypadku obiektów,  
        dla których L/r < 0,3 -można przyjmować κ = 1,0,  
L -długość segmentu (budynku), r - promień zasięgu wpływów  
    głównych Rys.5.1.[19] 

 

 
Rys.5.1.Wykres wartości współczynnika warunków pracy κ 
L - Długość obiektu, r - promień zasięgu wpływów głównych 

 
 

W materiałach z Okręgowego Urzędu Górniczego lub bezpośrednio z Zakładu 
Górniczego w prognozie podawane są ekstremalne wartości wskaźników defor-
macji niecki. Parametry te należy uwzględnić we wzorach (5.1, 5.2, 5.3) jako war-
tości charakterystyczne wskaźników należy odpowiednio przyjmować wartości: 
εmax lub εmin, Kmax lub Kmin oraz Tmax, wyznaczane ze wzorów przedstawionych po-
niżej (5.4, 5.5, 5.6).[19] 

 
 

Tmax = wmax
r

                           (5.1)[19] 

       Kekstr ≅ ±1,52 wmax
r2

                    (5.2)[19] 

εekstr ≅ ±0,6 wmax
r2

                        (5.3)[19] 

Wartość obliczeniową Qgd oddziaływania Q g  wyrazić można w ogólnej postaci 
jako: 

 
Qgd = γg*Qrep                                             (5.4)[N1,19]                                                                        

 
     Qrep = ψQk                                     (5.5)[N1] 
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gdzie: 
 

Qk   - wartość charakterystyczna oddziaływania,  
 
Qrep - odpowiednia wartość reprezentatywna oddziaływania, 
 
γg - współczynnik częściowy dla oddziaływania, uwzględniający możliwość 
niekorzystnych odchyleń wartości oddziaływania górniczego od wartości pro-
gnozowanych; w zależności od wskaźnika deformacji przyjmujący wartości γg,ε, γg,K 
lub γg,T  

ψ =1,00 lub ψo, ψ1 lub ψ2 

Dla oddziaływań sejsmicznych zaleca się ustalać wartość obliczeniową AEd 
uwzględniając zachowanie się konstrukcji i inne kryteria, podane w EN 1998. 

 
 
Deformacje nieciągłe 
 
W przypadku  nieciągłych  deformacji  terenu związane  z nimi  oddziaływania 
górnicze Ag wyrażane są przez wymiary geometryczne deformacji anom, wynikające 
z potencjalnie największego zagrożenia budynku - na przykład w odniesieniu do 
zapadliska jest to jego wymiar w rzucie poziomym, a w odniesieniu do stopni tere-
nowych jest wysokość stopnia. Wartości te są podawane przez odpowiednie służ-
by górnicze Jako wartości prognozowane.[19] 
 
Wartości obliczeniowe danych geometrycznych 

 
Wartości obliczeniowe danych geometrycznych, takich jak wymiary elementów 
konstrukcji, stosowane w obliczeniach w celu wyznaczania efektów oddziaływania, 
można wyrazić w postaci wielkości nominalnych: 

 
ad=anom                    (5.6)[N1] 

                                                                                     
 

Jeżeli efekty odchyłek danych geometrycznych (np. niedokładność przyłożenia 
obciążenia albo miejsca podpór) mają istotne znaczenie dla niezawodności kon-
strukcji (np. efekty drugiego rzędu), wartości obliczeniowe danych geometrycz-
nych ustala się jako: 

 
                              ad=anom±∆a                           (5.7)[N1]  

 
gdzie: 
 

∆a  uwzględnia: 
- możliwość niekorzystnych odchyłek od charakterystycznych lub nominal- 
  nych wartości; 
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- łączny efekt jednoczesnego wystąpienia kilku odchyłek geometrycznych. 
 

Parametr ad może wyrażać także imperfekcje geometryczne, kiedy anom =0 (to jest 
gdy ∆a ≠ 0). Tolerancje ustalone zostały w odnośnych normach dotyczących wy-
konania, powołanych w EN 1990 do EN 1999. [1][N1] 
 
Zaleca się, aby efekty dalszych odchyłek uwzględniać poprzez współczynniki czę-
ściowe  
- po stronie oddziaływań (γF) i/lub 
- po stronie nośności (γM).[N1] 
 
W tej sytuacji wymiary geometryczne deformacji anom przyjmuje się równe warto-
ściom obliczeniowym anom = ad, czyli odpowiadającym oddziaływaniom powodo-
wanym deformacjami nieciągłymi: 

 
Ag = Ag,d                          (5.8)[19] 
 
 

5.2.Wstrząsy górnicze 
 

Dla wstrząsów górniczych przyjmuje się następującą wartość oddziaływania 
jako oddziaływanie wyjątkowe (A)  
 
Oddziaływanie wyjątkowe (A) - oddziaływanie, zwykle krótkotrwałe, ale o znaczą-
cej wielkości, którego wystąpienie w przewidywanym okresie użytkowania kon-
strukcji uważa się za mało prawdopodobne. 
W wielu przypadkach można oczekiwać, że konsekwencje oddziaływania wyjąt-
kowego będą poważne, chyba że podjęto odpowiednie środki zaradcze. Uderze-
nie, śnieg, wiatr i oddziaływania sejsmiczne mogą być uważane za oddziaływania 
zmienne lub wyjątkowe, zależnie od posiadanych informacji na temat ich rozkła-
dów statystycznych.[N1] 

      
Aw = Awd                        (5.9)[19] 

  
gdzie:  
 
Awd - obliczeniowa wartość oddziaływania wyjątkowego od wstrząsów, którą obli-
cza się na pod stawie prognozy opracowywanej przez kompetentne w danym ob-
szarze jednostki administracji górniczej.[1,49] 

 

5.3. Stany graniczne nośności-SGN. 
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5.3.1.Postanowienia ogólne 
 

 
Stany graniczne to stany, po przekroczeniu których konstrukcja nie spełnia sta-
wianych jej kryteriów projektowych [N1]. Stany graniczne nośności są związane z 
katastrofą lub innymi podobnymi postaciami zniszczenia konstrukcji. Zwykle od-
powiadają maksymalnej nośności konstrukcji lub jej części. [N1]. Stany graniczne 
dotyczące bezpieczeństwa ludzi i/lub bezpieczeństwa konstrukcji należy uwa-
żać za stany graniczne nośności. 
 
W trakcie realizacji obliczeń konstrukcyjnych przy oddziaływaniach górniczych 
jako miarodajne należy sprawdzić następujące stany graniczne nośności: 
 
EQU: Utrata równowagi statycznej konstrukcji lub jakiejkolwiek jej czę-
ści, uważanej za ciało sztywne, kiedy: 
-małe zmiany wartości lub rozkładu w przestrzeni oddziaływań, wywoła-
nych przez jedną przyczynę, są znaczące 
 
-wytrzymałość materiałów konstrukcji lub podłoża na ogół jest bez znaczenia; 

 
STR: Zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenia konstrukcji 
lub elementów konstrukcji, łącznie ze stopami fundamentowymi, palami, 
ścianami części podziemnej itp., w przypadku których decydujące znacze-
nie ma wytrzymałość materiałów konstrukcji; 
 
GEO: Zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża, kiedy istotne 
znaczenie dla nośności konstrukcji ma wytrzymałość podłoża lub skały; kie-
dy istotne znaczenie dla nośności konstrukcji ma deformacja podłoża. 

5.3.2. Sprawdzenie równowagi statycznej i nośności 
 

Przy sprawdzaniu równowagi statycznej konstrukcji (EQU) należy wykazać, że: 
 

Ed,dst < Ed,stb     (5.10)[N1][19] 
 
gdzie: 

 
Ed,dst - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań destabilizujących; 
Ed,stb - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań stabilizujących. 

 
Równowagę  statyczną  konstrukcji  należy  sprawdzić,  gdy następuje znaczące 
wychylenie konstrukcji Tb lub jej części na skutek nachylenia terenu T, w przypad-
ku oddziaływania ciągłych deformacji terenu, zagrożenie stateczności konstrukcji 
lub jej elementów w przypadku oddziaływania nieciągłych deformacji terenu i 
wstrząsów górniczych.[19]. Jeżeli jest to celowe, wyrażenie określające stan gra-
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niczny równowagi statycznej konstrukcji może być uzupełniane dodatkowymi wa-
runkami dotyczącymi np. współczynnika tarcia między ciałami sztywnymi. 
 
Przy sprawdzaniu stanu granicznego zniszczenia lub nadmiernego odkształcenia 
przekroju, elementu konstrukcji lub połączenia (STR i/lub GEO) należy wykazać, 
że: 

 
Ed≤Rd    (5.11)[N1][19] 

gdzie: 
 

Ed - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań, takiego jak siła wewnętrzna, mo-
ment lub wektor, reprezentujący kilka sił wewnętrznych lub momentów; 
Rd - wartość obliczeniowa odpowiedniej nośności. 

 
Szczegóły metod STR i GEO podano w załączniku A normy [N1]. Wyrażenie 
(5.11) nie uwzględnia wszystkich przypadków sprawdzania wyboczenia, to jest 
zniszczenie na skutek tego, że efekty drugiego rzędu nie przekraczały akcepto-
walnego zachowania się konstrukcji. Patrz EN 1992 do EN 1999.[N1] 
 
Stan graniczny STR i/lub GEO należy sprawdzić w przypadku: 
 

• ciągłych deformacji terenu na oddziaływanie ekstremalnych wskaźników 
deformacji terenu: εekstr Kekstr oraz Tmax. 

• nieciągłych deformacji terenu na oddziaływanie Ag, określone przez nomi-
nalne wartości geometrycznych wymiarów deformacji anom, 

• wstrząsów górniczych na oddziaływania Aw charakteryzowane przez nomi-
nalne wartości maksymalnego przyspieszenia i spektrum odpowiedzi (wy-
jaśnienia odnośnie do pomijalnych wartości oddziaływań Aw w Polsce po-
dano w pracy [5]). 

 
Stan graniczny STR w zależności od rodzaju konstrukcji należy sprawdzać według 
zasad podanych w Eurokodach konstrukcyjnych, czyli PN-EN 1992 do PN-EN 
1996, natomiast stan graniczny GEO według PN-EN 1998. Dokładniejsze obja-
śnienia dotyczące sprawdzania stanu granicznego GEO są także podane w pracy 
[20]. 

 
Ogólną postać obliczeniowych efektów oddziaływań z wyróżnieniem efektów gór-
niczych przedstawić można: 
 
-w trwałych lub przejściowych sytuacjach obliczeniowych, określonych przez od-
działywanie ciągłych deformacji terenu: 

 
 Ed=E{γG,jGk,j; γgQg,k; γQ,i ψo,i Qk,i} j > 1,i > 1 (5.12)[N1][19] 

 
-w wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych, określonych przez: 
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-równoczesne oddziaływanie wstrząsów górniczych i ciągłych deformacji terenu: 
Ed = E { γG,jGk,j; γg ψo,1 Qg,k; γQ,i ψo,i Qk,i ; Aw} j > 1, i > 1    (5.13)[N1][19] 

 
-oddziaływanie wstrząsów górniczych lub nieciągłych deformacji terenu: 

 
Ed = E { γG,jGk,j; γQ,i ψo,i Qk,i (Aw lub Ag)} j > 1, i > 1      (5.14)[N1][19] 

 
Zaleca się określanie wartości Ψo,1 i Ψo,i w równaniach od (5.12) do (5.14) według 
PN-EN 1990, załącznik Al.[N1] 

 
Wyrażenia przedstawione w dalszej części opracowania są odpowiednią kombi-
nacją odziaływań, podaną w nawiasach klamrowych równań od (5.12) do (5.14). 
Postać obliczeniowych efektów oddziaływań zapisana w tych równaniach, a także 
w odpowiednich kombinacjach z uwzględnieniem oddziaływań górniczych w wy-
jątkowych sytuacjach obliczeniowych, odbiega od uregulowań zawartych w Euro-
kodzie PN-EN 1990:2004.  

 
 
 
Efekt obciążenia wstrząsem Aw należy traktować jako wypadkową z oddziaływań 
w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Wartość Aw można określić (z wyjąt-
kiem pełnej analizy dynamicznej) na podstawie wzoru.[19] 

 
Aw = �Aw,X2 + Aw,Y2                        (5.15)[19] 

 
lub jako wartość bardziej niekorzystną z: 

 
Aw = Aw,X + 0,3Aw,Y                       (5.16)[19] 

 
  A0 = 0,3Aw,X + Aw,Y                                (5.17)[19] 

 
gdzie: 
 
Aw,X - efekt obciążenia wstrząsem z kierunku x, 
Aw,Y - efekt obciążenia wstrząsem z kierunku y, prostopadłego do kierunku x. 

5.3.3. Kombinacje oddziaływań 
 

Kombinacja podstawowa, uwzględniająca efekty ciągłych oddziaływań górniczych 
według wzoru (5.12): 

 
∑ γG,jGk,j" + "γgQg,k" + "∑ γQ,iψ0,iQk,ii>1j≥1                      (5.18)[N1][19] 
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Jeżeli oddziaływania górnicze Qg,k nie są wiodącymi oddziaływaniami zmiennymi 
to powinny być rozpatrywane jako jedno z oddziaływań Qk,i z odpowiednią warto-
ścią współczynnika ψ0,i Należy je każdorazowo określać dla ekstremalnych warto-
ści odkształceń podłoża (ε, K=l/R, T).[19] 

 
Kombinacje wyjątkowe, uwzględniające efekty: 
 
-gdzie równocześnie oddziałują wstrząsy górnicze i ciągłe deformacje terenu we-
dług wzoru (5.13) przedstawiają się następująco : 

 
∑ γG,jGk,j+0,8γgQg,k+0,8∑ γQ,iQk,i + Awi>1j≥1                      (5.19)[N1][19] 

    
-gdzie oddziałują wstrząsy górnicze lub nieciągłe deformacje terenu według wzoru 
nr (5.14): 

 
∑ γG,jGk,j+0,8∑ γQ,iQk,i + (Aw + Ag)i>1j≥1                      (5.20)[N1][19] 

 
W uzasadnionych merytorycznie przypadkach wpływy deformacji terenu i wstrzą-
sów górniczych należy superponować.[19] 

  

5.4. Stany graniczne użytkowalności-SGU. 
 

5.4.1.Postanowienia ogólne 
 
Stany graniczne użytkowalności to stany odpowiadające warunkom, po przekro-
czeniu których konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wyma-
gania użytkowe 
 
Stany graniczne dotyczące: 
 

• -funkcji konstrukcji lub elementu konstrukcji w warunkach zwykłego użyt-
kowania; komfortu użytkowników; 

• -wyglądu obiektu budowlanego, są stanami granicznymi użytkowalności. 
 

W kontekście użytkowalności termin „wygląd" dotyczy raczej takich kryteriów jak 
duże ugięcia i intensywne rysy niż estetyki. Wymagania użytkowe ustala się zwy-
kle dla każdego projektu indywidualnie. 
 
Rozróżniać należy odwracalne i nieodwracalne stany graniczne użytkowalności. W 
obiektach lokalizowanych na terenach górniczych należy uwzględniać tylko nie-
odwracalne stany graniczne użytkowalności, spowodowane ciągłymi deformacjami 
terenu oraz sprawdzać ich długotrwałe efekty.  
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Odwracalne stany graniczne użytkowalności to stany graniczne użytkowalności, w 
których nie pozostają żadne konsekwencje oddziaływań, przekraczające określo-
ne wymagania użytkowe, po ustąpieniu tych oddziaływań 
 
Nieodwracalne stany graniczne użytkowalności to stany graniczne użytkowalności, 
w których pewne konsekwencje oddziaływań, przekraczające określone wymaga-
nia użytkowe, pozostają po ustąpieniu tych oddziaływań 

 
Zaleca się, aby przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowalności posługiwać 
się kryteriami dotyczącymi: 
 
a) ugięć, wpływających na 

• wygląd, 
• komfort użytkowników lub 
• funkcje konstrukcji (w tym funkcjonowanie maszyn i instalacji), lub powodu-

jących uszkodzenia wykończenia lub elementów niekonstrukcyjnych; 
 

 
 
b) uszkodzeń, wpływających negatywnie na 

• wygląd, 
• trwałość lub funkcjonowanie konstrukcji 

 
Dalsze ustalenia dotyczące kryteriów użytkowalności podane zostały w EN 1992 
do EN 1999. [N1] 
 

5.4.2. Sprawdzanie 
 

 
W stanach granicznych użytkowalności należy sprawdzić, czy: 

  
Ed < Cd                        (5.21)[N1][19] 

gdzie: 
cd - graniczna wartość obliczeniowa, odpowiedniego kryterium użytkowalności, 
Ed - wartość obliczeniowa efektów oddziaływań w jednostkach kryterium użytko-
walności, wyznaczona dla odpowiedniej kombinacji oddziaływań. 

 
Zaleca się, aby odkształcenia, których dotyczą wymagania użytkowalności, były 
wyznaczane tak jak podano w odpowiedniej części załącznika A do normy [N1], 
dotyczącej rozpatrywanego rodzaju obiektu budowlanego lub na podstawie 
uzgodnienia z inwestorem lub z władzą krajową.Dalsze kryteria użytkowalności, 
takie jak szerokość rys, ograniczenia naprężeń lub odkształceń, poślizg podane 
zostały w EN 1991 do EN 1999. [N1] 
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Poniżej przedstawiono ogólną postać obliczeniowych efektów oddziaływań, z wy-
różnieniem efektów oddziaływań górniczych, przedstawić można zgodnie z wzo-
rem (5.12), przyjmując, że wszystkie współczynniki częściowe są równe 1, i tworzą 
kombinacja charakterystyczną. 
 

Ed=E{Gk,j; Qg,k; ψo,i Qk,i} j > 1, i > 1              (5.22)[N1][19] 
 
 

w której kombinacja oddziaływań poddanych w nawiasach { } nazywana jest kom-
binacją charakterystyczną, może być wyrażona jak podano w (5.23) zwykle dla 
nieodwracalnych stanów granicznych: 

 
∑ Gk,jj " + "Qg,k" + "∑ Ψ0,ii>1 Qk,i             (5.23)[N1][19] 

  
Kombinacja oddziaływań quasi-stała stosowana jest zwykle dla oceny efektów 
długotrwałych i wyglądu konstrukcji (5.24) Jeżeli oddziaływania górnicze od cią-
głych deformacji terenu Qg,k nie są wiodącymi, to rozpatruje się je jako wartości 
Qk,i z przynależnym; współczynnikiem ψo,i. Należy je każdorazowo określać dla 
ekstremalnych wartości odkształceń podłoża (εekstr, Kekstr=(1/Rekstr), Tmax). Efekty 
oddziaływań powstałych na skutek wymuszonych odkształceń uwzględniać należy 
w przypadkach, kiedy są one istotne. 

                            
∑ Gk,jj " + "Qg,ust" + "∑ Ψ2,ii>1 Qk,i                (5.24)[N1][19] 

 
Oddziaływania górnicze Qg,ust należy każdorazowo uwzględniać jako wywołane 
ustalonymi wartościami odkształceń εust. Kust =(1/Rust), Tust, rozumianymi jako dłu-
gotrwałe. Prognoza Górnicza ustala wartości deformacji jakie powinny zostać bra-
ne pod uwagę w obliczeniach. Zasadniczo jednak do celów projektowych opraco-
wuje się prognozę podstawową, w której podawane są tylko ekstremalne wskaźni-
ki deformacji terenu. Wtedy do sprawdzenia quasi-stałych stanów granicznych 
użytkowalności można przyjmować np. zalecenia instrukcji [1]: 

 

  Qg,ust = �
0,5 εekstr
2,0 Kekstr
1,0 Tmax

    (1/Rekstr)                                    (5.25)[19] 

 
Jeżeli jednak po wystąpieniu Tmax > 10‰ istnieje możliwość zmniejszenia nachy-
lenia terenu, to zaleca się podanie jego ustabilizowanej długotrwałej wartości Tust . 
W przypadku  niemożliwości  określenia  Tust  lub utrzymywania  się nachylenia 
terenu na poziomie wartości maksymalnej,  należy przyjmować  Tust = Tmax. Zaleca 
się określanie wartości ψo,i i ψ2,i w równaniach (5.23) i (5.24) według PN-EN 1990, 
załącznik A1. [19] 
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5.5.Wartosci częściowych współczynników bezpieczeń-
stwa dla oddziaływań górniczych 

5.5.1.Wiadomości wstępne 
 

Wskaźniki deformacji górniczych terenu wykazują różnice pomiędzy wartościami 
prognozowanymi za pomocą modeli teoretycznych a pomierzonymi metodami 
geodezyjnymi. Różnice te wynikają z rozproszenia losowego zmierzonych warto-
ści wskaźników i błędu teorii ich prognozy.[21]. W wartościach obliczeniowych 
uwzględniono rozproszenie losowe, a wartość charakterystyczną utożsamiono z 
wartością prognozowaną według teorii Budryka-Knothego w której uwzględniono 
błąd systematyczny. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa wychylenia obli-
czono niezależnie dla budynków niskich i wysokich, tj. mających wymiar podstawy 
mniejszy od 15 m i wysokość co naj- mniej dwukrotnie większą od krótszego boku 
rzutu poziomego. Wynika to z faktu, że wpływ tego oddziaływania na niezawod-
ność konstrukcji niewysokich jest niewielki. Dla pozostałych wskaźników deforma-
cji nie różnicowano wysokości budynków. Wartości częściowych współczynników 
bezpieczeństwa dla oddziaływań górniczych zestawiono w tablicy 5.1 [19, 44]. 
Niezawodność to zdolność konstrukcji lub elementu konstrukcji do spełnienia 
określonych wymagań, łącznie z uwzględnieniem projektowego okresu użytkowa-
nia na który została zaprojektowana. Niezawodność wyraża się zwykle miarami 
probabilistycznymi. Niezawodność obejmuje nośność, użytkowalność i trwałość 
konstrukcji.[N1] 

 

Tablica 5.1. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań 
górniczych wg [19]. 

 
 

Wskaźnik defor-
macji górni-
czych terenu 

Częściowy współczynnik  bezpieczeństwa γg 

budynki wysokie Budynki niskie 
Odkształcenie po-

  
1,1 1,1 

Nachylenie T 1,3 1,2 
Krzywizna K 2,9 2,9 

 
 

W pracy [22] określono niezawodność obiektu budowlanego poddanego oddziały-
waniom górniczych deformacji terenu za pomocą jego odporności na te wpływy. 
Zinterpretowano tę odporność jako graniczną wartość oddziaływania górniczego, 
dla której spełnione są jeszcze stany graniczne nośności lub użytkowalności 
uznane za decydujące. Jako wartości reprezentatywne wskaźników deformacji 
górniczych, czyli przyjęte do sprawdzania stanów granicznych, wykorzystano war-
tości średnie utożsamione z wartościami prognozowanymi. Wprowadzono zróżni-
cowanie wartości współczynników bezpieczeństwa ze względu na społeczne i 
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ekonomiczne konsekwencje zniszczenia budynku, których ocenę pozostawiono do 
arbitralnej decyzji projektanta lub inwestora. Wartości współczynników częścio-
wych dla oddziaływań górniczych ψg zestawiono w tablicy 5.2.[19] 
 

 
Tablica 5.2. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddzia-

ływań górniczych wg [22] - wersja I 
 

Wskaźnik de-
formacji terenu 

Konsekwencje zniszczenia obiektu 

Małe Średnie duże 
Odkształcenie 

poziome ε 1,4 1,7 1,9 

Nachylenie T 1,2 1,3 1,4 

Krzywizna K 1,7 2,4 3,1 

 
 

W pracy [22] przedstawiono także podejście do kalibracji częściowych współczyn-
ników bezpieczeństwa dla oddziaływań górniczych, w którym wartości reprezenta-
tywne są równe wartości charakterystycznej. Częściowe współczynniki bezpie-
czeństwa dla oddziaływań górniczych γg odniesionych do tych wartości zestawiono 
w tablicy 5.3. [19] 
 
 
Tablica 5.3. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziały-
wań górniczych wg [22] - wersja II. 

 

 
 

Wskaźnik deformacji       
terenu 

Konsekwencje zniszczenia 
obiektu 

 
małe 

 
średnie 

 
duże 

Odkształcenie poziome ε 1,05 1,2 1,4 

Nachylenie T 1,05 1,1 1,2 

Krzywizna K 1,05 1,4 1,8 
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5.5.2.Wartości współczynników bezpieczeństwa przyjęte              
do stosowania 

 
Wykorzystując przedstawione wyżej oszacowania częściowych współczynników 
bezpieczeństwa dla oddziaływań górniczych oraz doświadczenie inżynierskie wy-
nikające z projektowania, diagnostyki i eksploatacji budynków na terenach górni-
czych, przyjęto ich wartości zalecane do stosowania i zestawiono je w tablicy 5.4. 
Należy podkreślić, że wartości te zostały wprowadzone do nowych wymagań do-
tyczących projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych. 

 
 
Tablica 5.4. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziały-

wań górniczych przyjęte do stosowania [19] 
 

Wskaźnik deformacji 
górniczych terenu 

Częściowy współczynnik bezpie-
czeństwa γg 

budynki wysokie budynki niskie 
Odkształcenie pozio-

me ε 1,3 1,3 

Nachylenie T 1,5 1,2 

Krzywizna K 1,7 1,7 
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6. Projektowanie konstrukcji według Eurokodów. 
 

W świetle polskich przepisów dotyczących budownictwa, projektowanie konstrukcji 
budowlanych może być prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Euroko-
dów (Normy Europejskie dotyczące projektowania konstrukcji) oraz Polskich Norm 
własnych. Polskie Normy własne/krajowe, mające od 1 kwietna 2010 roku status 
norm wycofanych (zastąpione pakietem Eurokodów – listę wzajemnych powiązań 
przy zastępowaniu podano w „Załączniku A" do niniejszej informacji) są również 
podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461) - Załącznik nr 
1. 

W czasie wprowadzania powyższego rozporządzenia, bez mała cztery lata temu, 
nie dysponowaliśmy kompletem polskich wersji językowych Eurokodów. Dlatego 
też pod tablicą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia zawierającym „Wykaz Pol-
skich Norm powołanych w rozporządzeniu", umieszczono odnośnik o treści: „Pol-
skie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania kon-
strukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być sto-
sowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne 
aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw 
norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji 
wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991". 

Obecnie sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Dysponujemy już polskimi wer-
sjami części Eurokodów niezbędnych w polskich warunkach do projektowania 
budynków. Wyjątek stanowi sześć części Eurokodu 8: Projektowanie konstrukcji 
poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, który znajduje się w zbiorze Polskich 
Norm jedynie w wersji oryginalnej. Sytuacja ta może ulec zmianie, gdyż w środo-
wiskach zainteresowanych tematyką sejsmiczną trwa dyskusja nad ewentualną 
celowością opracowania wersji polskich tych norm. Istnieje natomiast inny poważ-
ny problem z którym na co dzień muszą mierzyć się projektanci budynków oraz 
osoby wykorzystujące te normy w praktyce zawodowej. Dotyczy on zmian (A) i 
poprawek (AC) europejskich do Eurokodów. Tych dokumentów korygujących i 
zmieniających treść merytoryczną Eurokodów jest obecnie bardzo dużo. Planuje 
się opracowanie nowej edycji Eurokodów. Dlatego też aby ułatwić pracę zaintere-
sowanym oraz umożliwienie śledzenia prac normalizacyjnych związanych z wpro-
wadzaniem zmian i korygowaniem treści tych norm opracowano aktualizowaną 
tabelę w której są podawane informacje o wszystkich zmianach w zbiorze Euroko-
dów. 

Projektowanie konstrukcji budowlanych jest możliwe w Polsce w oparciu o Polskie 
Normy własne, krajowe, mające od 1 kwietna 2015 roku status norm wycofanych, 
gdyż są one podane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
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dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 
2009 r., poz. 461). Eurokody, gdyż zostały one wprowadzone w wersji polskoję-
zycznej wraz z załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w 
załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Polskie Normy projektowania konstrukcji - 
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane w 
projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty zwią-
zane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umoż-
liwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga sto-
sowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. 

Eurokody są zbiorem Norm Europejskich przeznaczonych do projektowania kon-
strukcji budynków oraz obiektów budowlanych. Podzielone zostały na 10 dużych 
działów składających się z kolejnych pozycji normowych objaśniających w sposób 
szczegółowy zagadnienia konkretnego działu. W poniższym zestawieniu zostały 
wyszczególnione działy oraz powiązane z nimi normy: (informacje aktualizowane 
na podstawie oficjalnej strony PKN) 

Podstawowy podział Eurokodów na następujące kategorie: 

− PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.  
− PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  
− PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  
− PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.  
− PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-

betonowych.  
− PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
− PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
− PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  
− PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływa-

niom sejsmicznym.  
− PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.  
− PN-EN 1990 jest podstawową normą wymiarowania konstrukcji według eu-

rokodów. Przystępując do obciążania konstrukcji, szukając wyjaśnień defi-
nicji z pozostałych części norm, swoje kroki powinniśmy kierować w pierw-
szej kolejności do załącznika krajowego danej normy, bądź stron jej wstę-
pu, a następnie do eurokodu Podstaw projektowania konstrukcji. W pod-
stawach projektowania konstrukcji znajdziemy na pierwszych stronach 
normy informacje na temat genezy programu Eurokodów, statusu oraz za-
kresu ich stosowania,a także informacje odnośnie wyglądu, specyfikacji 
norm krajowych, które będą reprezentowały w pewien sposób eurokod, 
stanowiąc podstawę projektowania konstrukcji w danym kraju. 
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Eurokod 0 stanowi zbiór zasad projektowania obiektów budowlanych, których 
przestrzeganie ma zapewnić użytkowalność, trwałość, a przede wszystkim bez-
pieczeństwo projektowanej konstrukcji. (kwestie zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych, zjawisk sejsmologicznych i wpływów pozostałych żywiołów, eurokod poru-
sza w osobnych normach, dokładny spis norm można znaleźć w dziale: spis euro-
kodów.)  
 
Aby spełnić wymagania stawiane powyżej, należy przy projektowaniu wykorzysty-
wać dostępne eurokody ( Przykładowo: jeżeli projektujemy hale stalową, powinni-
śmy spełniać ogólne założenia przedstawione w PN-EN 1990, zbierać obciążenia 
zgodnie z normami PN-EN 1991, uwzględnić wskazówki związane z zabezpiecze-
niem przeciwpożarowym, a docelową konstrukcję wymiarować zgodnie z PN-EN 
1993 Konstrukcje Stalowe, w tej skróconej wersji pominięte zostały np. obciążenia 
sejsmiczne, których nie przewiduje się projektować dla konstrukcji posadowionych 
w Polsce, norma ta nie zostanie przetłumaczona na język polski)  

Poszczególne metody przedstawione w normach zakładają proces projektowania 
w oparciu o stany graniczne, uwzględniające częściowe współczynniki bezpie-
czeństwa.  

Należy również brać pod uwagę wartości poszczególnych współczynników bez-
pieczeństwa oraz proponowanych schematów rozwiązań, modelowania konstruk-
cji. Jak już zostało to wspomniane, na etapie projektowania konstrukcji należy w 
pierwszej kolejności zaznajomić się dokładnie z treścią normy zasadniczej, według 
której będziemy wymiarowali projektowany obiekt, a następnie w przypadku braku 
konkretnych informacji przeanalizować treści zawarte w PN-EN 1990. Adnotacja 
zawarta w normie EC0, pozwala na jej stosowania jako normy wiodącej w przy-
padku gdy, w pozostałych normach eurokodu nie uwzględniono : 

− informacji związanych z oceną oddziaływania konstrukcji oraz stosowa-
nych kombinacji 

− ocenienia stopnia parametrów niezawodności 
− zachowania konstrukcji oraz sposobu modelowania materiału 

 
Należy również zwrócić uwagę oraz śledzić na bieżąco informacje na oficjalnej 
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odnośnie załączników, poprawek i 
zmian dotyczących danej normy. Dla opisywanej w tym miejscu PN-EN 1990 Eu-
rokod Podstawy projektowania konstrukcji od daty jej publikacji pojawiły się nastę-
pujące uaktualnienia:  

 
 
PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.  
PN-EN  1990:2004/Ap1:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN  1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN      1990:2004/AC:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.  
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PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  
 
Eurokod 1 składa się z 7 (siedmiu) norm, a są to:  
 
I. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach.  
II. PN-EN 1991-1-2:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  
Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach 
pożaru.  
III. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.  
IV. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.  
V. PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.  
 
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych. 
Eurokod 2 składa się z 4 (czterech) norm, a są to:  

 
I.PN-EN1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  
II.PN-EN1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-
2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  
III.PN-EN1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: 
Mosty betonowe: Projektowanie i szczegółowe zasady  
IV.PN-EN1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych - Część 
3: Silosy i zbiorniki 
 
PN-EN 1993 Eurokod 3 : Konstrukcje Stalowe. 

 
Eurokod 3 konstrukcje stalowe, jest jedną z największych części eurokodów. 
Składa się ona z 19 norm, których łączna ilość stron wynosi około 1400-1500. Au-
torzy tej części w sposób wyraźny pokazują jak trudne jest podejście i interpretacja 
konstrukcji stalowych. W dotychczas stosowanych normach (PN-B), wymiarowa-
nie konstrukcji stalowych opisane było w jednej normie gdzie znajdowały się regu-
ły ogólne projektowania oraz metody wymiarowania połączeń stalowych. W części 
trzeciej eurokodu autorzy dokonali podziału na dwie osobne normy poświęcone 
tym zagadnieniom. Obszerność eurokodu stalowego oraz zwrócenie w jego za-
wartości uwagi na podejście do wymiarowania konstrukcji stalowych powoduje, że 
na rynku zagranicznym (jak również polskim) większość opracowań, publikacji 
powstaje związanych właśnie z tą częścią eurokodu. Powód jak już zostało wspo-
mniane związany jest z pokazaniem nowego podejścia do wymiarowania, zwróce-
nia uwagi na zjawiska, które do tej pory nie przykuwały uwagi projektanta (cho-
ciażby podejście do zjawiska zwichrzenia, które w PN-B traktowane było dość 
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powierzchownie, Eurokod 3 zwraca uwagę na powstawanie tego zjawiska i wska-
zuje procedury obliczeniowe sprawdzające jego oddziaływanie. Bardzo obszernie 
zostało to opisane w załączniku BB do normy PN-EN 1993-1-1).  
 
I.PN-EN1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
II.PN-EN1993-1-2:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-
2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 
III.PN-EN1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno 
IV.PN-EN1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 
V.PN-EN1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-5: Blachownice 
VI.PN-EN1993-1-6:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 
VII.PN-EN1993-1-7:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-7: Wytrzymałość i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach 
poprzecznych 
VIII.PN-EN1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-8: Projektowanie węzłów 
IX.PN-EN1993-1-9:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-9: Zmęczenie 
X.PN-EN1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość mię-
dzywarstwową 
XI.PN-EN1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-11: Konstrukcje cięgnowe 
XII.PN-EN1993-1-12:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyższe gatunki stali 
z S700 włącznie 
XIII.PN-EN1993-3-1:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty 
XIV.PN-EN1993-3-2:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
3-2: Wieże, maszty i kominy - Kominy 
XV.PN-EN1993-4-1:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
4-1: Silosy 
XVI.PN-EN1993-4-2:2009Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
4-2: Zbiorniki 
XVII.PN-EN1993-4-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-
Część4-3:Rurociągi 
XVIII.PN-EN1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-Część 
5:Palowanie i grodze 
XIX.PN-EN 1993-6:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
6: Konstrukcje wsporcze suwnic 
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PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (konstruk-
cji zespolonych). 
Eurokod 4 składa się z 3 (trzech) norm, a są to: 
  
I.PN-EN1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalo-
wo-betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.  
II.PN-EN1994-1-2Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych - 
Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.  
III.PN-EN1994-2:2010 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych - Część 2:Reguły ogólne i reguły dla mostów.  
 
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
 
Eurokod 5 składa się z 3 (trzech) norm, a są to:  
 
I.PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - 
Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków.  
II.PN-EN 1995-1-2:2008Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - 
Część 1-2:Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki 
pożarowe.  
III.PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 
2: Mosty. 
 
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
Eurokod 6 składa się z 4 (czterech) norm, a są to:  
 
I.PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
II.PN-EN 1996-1-2:2010Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 
1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.  
III.PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji muro-
wych.  
IV.PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
 
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
Eurokod 7 składa się z 2 (dwóch) norm, a są to:  
 
I.PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - 
Część1:Zasadyogólne  
II.PN-EN1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania pod-
łoża gruntowego. 
 
PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie z uwagi na zagrożenia sejsmiczne. 
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Eurokod 8 składa się z 6 (sześciu) norm. Należy w tym miejsce podkreślić, że Eu-
rokod 8 nie zostanie przetłumaczony na język polski z uwagi na położenie kraju na 
terenach nienarażonych na oddziaływania sejsmiczne. 
  
I.PN-EN1998-1:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziały-
waniom sejsmicznym - Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły 
dla budynków.  
II.PN-EN1998-2:2006 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziały-
waniom sejsmicznym - Część 2: Mosty.  
III.PN-EN1998-3:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziały-
waniom sejsmicznym - Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków.  
IV.PN-EN1998-4:2006 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziały-
waniom sejsmicznym - Część 4: Silosy, zbiorniki i rurociągi.  
V.PN-EN1998-5:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziały-
waniom sejsmicznym - Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagad-
nienia geotechniczne.  
VI.PN-EN1998-6:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziały-
waniom sejsmicznym - Część 6: Wieże, maszty i kominy. 
 
PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 
Eurokod 9 składa się z 5 (pięciu) norm, a są to: 
  
I.PN-EN1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - 
Część 1-1: Reguły ogólne.  
II.PN-EN1999-1-2:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - 
Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.  
III.PN-EN1999-1-3:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - 
Część 1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie.  
IV.PN-EN1999-1-4:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - 
Część 1-4:Obudowa z blach profilowanych na zimno.  
V.PN-EN1999-1-5:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - 
Część 1-5: Konstrukcje powłokowe. 
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7. Diagnozowanie budynków istniejących na terenach 
górniczych. 

 
Termin diagnostyka pochodzi z języka greckiego, gdzie „diagnosis” oznacza roz-
poznanie, rozróżnianie, osądzanie, a „diagnostike techne” oznacza sztukę rozróż-
niania, rozpoznania, osądzania i stawiania diagnozy. Diagnostyka budowli to sze-
reg czynności zmierzających do oceny bezpieczeństwa i niezawodności istnieją-
cych konstrukcji budowlanych i przydatności do dalszego użytkowania. Pojawienie 
się uszkodzeń obiektu w postaci rys, zarysowań, defektów i uszkodzeń pogarsza 
estetykę i działa niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Inwen-
taryzacja uszkodzeń pozwala na określenie mechanizmów uszkodzeń i ich zapo-
bieganiu, prowadzi do diagnozy czyli oceny stanu technicznego. Diagnostyka 
techniczna to określenie stanu technicznego obiektu na podstawie zgromadzo-
nych o nim wiedzy w tym także wyników przeprowadzonych badań. 
  
Diagnostyka budowlana jest częścią fizyki budowli, która ma na celu zbadanie, 
udokumentowanie, ocenę i odpowiednie zaklasyfikowanie, określenie stanu rze-
czywistego elementu budowlanego, konstrukcyjnego i parametrów technicznych 
materiałowych poprzez przeprowadzenie badań : struktury i stanu materiałów bu-
dowlanych i konstrukcyjnych w tym parametrów wilgotnościowych, zawartości i 
rozkładu agresywnych związków chemicznych, porowatości, właściwości materia-
łów budowlanych, parametrów wytrzymałościowych materiałów budowlanych, no-
śności elementów konstrukcji. Podstawą diagnostyki budowlanej jest między in-
nymi prawidłowy dobór badań fizyczno-chemicznych materiałów konstrukcji mu-
rowych, żelbetowych, stalowych i drewnianych. Problemy degradacji i uszkodzeń 
budynków i budowli  wymagają pogłębionych badań i diagnostyki oraz komplek-
sowych rozwiązań projektowych. W celu właściwych pomiarów wykorzystujemy 
atestowane przyrządy i urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów i ba-
dań konstrukcji budowlanych. Podstawą opracowania skutecznego programu prac 
remontowym jest diagnostyka budowlana budynku i poszczególnych elementów 
wykończeniowych i konstrukcyjnych. Na podstawie pomiarów, badań, analizy 
uszkodzeń można określić kolejność, sposób postępowania i zastosowanie dzia-
łań remontowych i renowacyjnych. Skuteczna i kompleksowa diagnostyka budow-
lana prowadzi od ustalenia przyczyn uszkodzenia budynku, co pozwala na prawi-
dłowe wykonanie planu skutecznych napraw, remontu, modernizacji obiektu. Ana-
liza techniczna jako szereg czynności zmierzających do prawidłowego zaplano-
wania prac remontowych wymaga kompleksowej diagnostyki budowlanej i jest 
nieodzowną częścią procesu renowacji, remontu a czasem wzmocnienia, odbu-
dowy budynków szczególnie na terenach zagrożonych oddziaływaniami górniczy-
mi. [51]  
Kontrole okresowe, badania i diagnozowanie stanu technicznego, planowanie, 
przeprowadzanie remontów doraźnych, bieżących, okresowych, podstawowych, 
zasadniczych   budynków i budowli są podstawą zapewnienia i utrzymania spraw-
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ności technicznej i właściwego poziomu wartości użytkowych. Podstawowym 
miernikiem oceny stanu technicznego budynku jest jego zużycie techniczne. Do-
minującym składnikiem zużycia technicznego jest związane z procesem naturalnej 
degradacji, starzenia konstrukcji, elementów budynku, materiałów budowlanych w 
zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, środowiskowych i remontowo -
eksploatacyjnych oraz wielu dodatkowych czynników losowych, powodujących 
zróżnicowane uszkodzenia, przyspieszenia zużycia technicznego. Czynnikami 
powodującymi przyspieszone zużycie budynków są również oddziaływania wyni-
kające z prowadzonej eksploatacji górniczej, które w istotny sposób oddziaływają 
na wszelkie elementy konstrukcyjne. Oddziaływania górnicze stanowią istotny, 
czasem podstawowy czynnik powodujący nadmierne uszkodzenia obiektów. Od-
działywania te mają charakter ciągły, nieciągły, ustalony, nieustalony, statyczny, 
dynamiczny o zróżnicowanym poziomie i intensywności oddziaływań, zmienności, 
w bardzo rozległym przedziale czasowym działające na obiekty o również zróżni-
cowanym poziomie odporności na te wpływy oraz ich stan techniczny. Stan tech-
niczny budynków zlokalizowanych na terenach górniczych w zasadniczy sposób 
wpływa na odporność obiektu budowlanego, a stopień zużycia technicznego ta-
kich budynków jest miernikiem oceny stopnia uszkodzeń i zużycia w przypadkach 
szacowania wartości szkód powszechnie zwanymi „szkodami górniczymi”. Wyma-
ga to skomplikowanych badań budynków, posługiwania się matematycznymi, ja-
kościowymi i ilościowymi metodami oceny wpływu oddziaływań górniczych w celu 
ustalania prawdopodobnych przyczyn wadliwości, zniszczeń, uszkodzeń. Proble-
my oceny stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenach oddziały-
wań górniczych wiążą się z oceną ich odporności na wpływy górnicze, ustaleniem 
zakresu szkód górniczych oraz ocena bezpieczeństwa całości budynku jak i jego 
podstawowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.[48] 
 

Analizy stopnia zużycia budynku dają nam ilościowe obiektywne potwier-
dzenie, subiektywnych jakościowych jego ocen technicznych. 

 
Wszelkie oceny w zakresie stopnia zużycia, oczywiście dążą do ustalenia nastę-
pujących czynników powstałych między innymi z oddziaływań górniczych : 

1- stanu bezpieczeństwa obiektu,  
2- obniżenia trwałości, 
3- zmiany właściwości użytkowych, 
4- zdolności do przejęcia dalszych obciążeń związanych z oddziaływaniami 

eksploatacji górniczej, 
5- ustalenia zakresu profilaktyki budowlanej, wzmocnień i remontów 
6- ustalenia technicznych i ekonomicznych aspektów, skutków oddziaływań 

górniczych.  
 
Metodologię diagnostyki budowlanej można określić w kilku fazach: 

1- Rozpoznanie-określenie symptomów, objawów uszkodzeń. 
2- Pomiary inwetaryzacyjne i diagnostyczne. 
3- Analiza wyników pomiarów. 
4- Określenie przyczyn. 
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5- Ustalenie sposobu i zakresu prac remontowych. 
Przy diagnostyka budynków między innymi konieczne jest ustalenie następujących 
elementów: 
- aktualny sposób użytkowania. 
- projektowana zmiana sposobu użytkowanie obiektu. 
- przegląd budynku i inwentaryzacja uszkodzeń 
- ustalenie warunków gruntowo-wodnych 
- szczegółowa identyfikacja uszkodzeń. np. metodą punktową 
- identyfikacja stanu i rodzaju użytych materiałów budowlanych. 
- ocena konstrukcji budynku. 
- pomiary zawilgocenia, pobranie próbek 
- diagnostyka elementów konstrukcyjnych 
- analiza statyczno-wytrzymałościowa 
- ustalenie nośności elementów konstrukcyjnych 
- protokoły pomiarowe 
- wnioski i zalecenia 
- dokumentacji techniczna [23,24] 
 
Przy wykonywaniu opinii technicznych i badań diagnostycznych budynków i bu-
dowli istotną rolę odgrywają następujące elementy: 
 
Wiedza - kompleksowa znajomość problematyki budownictwa, konstrukcji, tech-
nologii, materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-technicznych, swo-
boda w operowaniu informacjami technicznymi, 
 
Doświadczenie - praktyczna znajomość zagadnień przygotowania inwestycji, 
projektowania, realizacji, remontów, napraw, nowoczesnych technologii napraw-
czych i metodologii badań diagnostycznych obiektów, znajomość swoich niedo-
statków i braków. 
 
Obiektywizm - nie przyjmowanie nie sprawdzonych sugestii, dogłębna analiza 
wszystkich czynników diagnostyki, samokontrola, sprawdzanie kilkoma metodami 
wyników analiz. 
 
Krytycyzm - analityczne podejście do wszystkich materiałów i badań, potwierdza-
nie innymi dokumentami i badaniami, pogłębiona analiza elementów w zakresie 
bezpieczeństwa obiektów budowlanych jak również przy interpretowaniu zjawisk i 
uszkodzeń. 
 
Decyzyjność - jednoznaczne określenie zakresu badań, ocena wniosków oraz 
przyjęcie uzasadnionych rozwiązań  
 
Etyka zawodowa - przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej ustalonej dla 
wszystkich członków organizacji zawodowej jaką jest Izba Inżynierów Budownic-
twa, odpowiedzialności prawne, zawodowej i technicznej. 
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Przebieg procedury diagnostycznej. 
 
W procedurze diagnostycznej można wyróżnić następujący zakres i podział  
- określenie przedmiotu i celu oceny, 
- scenariusz oceny, 
- ocena wstępna, 
- studia dokumentów i innych materiałów, 
- wstępne oględziny, 
- wstępna ocena konstrukcji,   
- doraźne prace zabezpieczeniowe i decyzja odnośnie wykonywania oceny  
  szczegółowej, 
- ocena szczegółowa: 
- zebranie i szczegółowy przegląd dokumentacji, 
- szczegółowe oględziny obiektu i badania materiałów, 
- określenie oddziaływań, 
- określenie cech konstrukcji, 
- analiza konstrukcji, 
- sprawdzenie konstrukcji, 
- rezultaty oceny: 
- raport, 
- koncepcja projektu wzmocnień konstrukcji, 
-kontrola zagrożenia, [25] 
 
Przebieg procedury diagnostycznej uzależniony jest od zakresu i rodzaju oddzia-
ływań na konstrukcję. 
 
Wyróżnia się trzy rodzaje diagnostyki obiektów budowlanych [42][43]: 
- okresową, przegląd techniczną, 
- doraźną, 
- docelową. 
 
Diagnostyka okresowa jest związana z obowiązkiem okresowych przeglądów 
technicznych obiektów wynikająca z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane [N7] 
to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 
 
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2 
Prawa budowlanego tzn. że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny 
z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w 
należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając 
w szczególności spełnienie wymagań określanych jako wymagania podstawowe 
dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpie-
czeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 
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2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu 
w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związa-
nych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, 
pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowla-
nego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 
 
Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub za-
rządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli przez oso-
by do tego uprawnione.[M2] 
 
Diagnostyka doraźna – konieczność jej wykonania może zostać zasygnalizowa-
na przez użytkownika budowli i może być wykonywana po stwierdzeniu uszkodzeń 
konstrukcji lub innych nieprawidłowości .  
 
Diagnostyka docelowa - jest najczęściej związana z możliwością wykonania 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji konstrukcji i technologii budynku. 
 
Diagnostykę doraźną i docelową wykonuje się zazwyczaj w przypadku: 

− zamierzonych zmian warunków użytkowania, 
− poawaryjnych ekspertyz konstrukcji, gdy zachodzi potrzeba ustalenia przy-

czyn i zakresu jej zniszczenia oraz określenia sposobu naprawy i dalszych 
warunków użytkowania obiektu, planowanej modernizacji lub innych zmian 
w obiekcie, podczas których będą wymienione elementy konstrukcyjne lub 
wprowadzone nowe elementy obok istniejącego układu konstrukcyjnego, 

− oceny zakresu i stopnia degradacji obiektu albo oceny jego uszkodzenia 
na skutek .oddziaływania czynników zewnętrznych, jako podstawy do 
opracowania projektu napraw, 

− oszacowania wartości obiektu przy jego sprzedaży, 
− wymagań firmy ubezpieczeniowej, właściciela, zarządcy itp. [25][43] 

 
Diagnostyka obiektów zlokalizowanych na terenach oddziaływań górniczych w 
głównej mierze uzależniona jest od specyfiki deformacji podłoża: 
 

− zmienności wartości obciążeń w czasie kształtowania się niecki górniczej w 
miejscu lokalizacji obiektu budowlanego oraz potrzeby analizowania przej-
ściowych i ustalonych stanów obciążenia budynku. 

− możliwości sumowania się sił wewnętrznych w konstrukcji wywołanych 
wpływami górniczymi określonych najczęściej niezależnie dla oddziaływa-
nia odkształceń poziomych ε krzywizny terenu R i nachylenia terenu T, 

− sumowania się sił wewnętrznych od tzw. eksploatacji wielokrotnych przy 
eksploatacji dwóch lub wielu pokładów. 
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Obciążenia powyższe powodują duże przemieszczenia w, u oraz wychylenie Tb 

budynku . Siły wewnątrz konstrukcji spowodowane poziomymi oddziaływaniami ε 
oraz krzywizna terenu K = 1/R prowadzą do dużych odkształceń γk.  
Diagnozowanie budynków na terenach górniczych wymaga odmiennego spojrze-
nia na problemy użytkowania na rys. 7.1 przedstawiono diagram postępowania 
przy analizowaniu budynków. [51] 

 
  
Rys.7.1. Diagram procedury diagnostycznej obiektu budowlanego na terenach górniczych. 
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7.1.Elementy diagnostyki budynków zlokalizowanych na 
terenach górniczych 

 
W przypadku obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych często zachodzi 
konieczność wielokrotnego diagnostycznych konstrukcji budowlanych. Koniecz-
ność ta wynika ze zmieniających się w czasie warunków terenowych w postaci 
zmian powierzchniowych terenów górniczych jak również oddziaływań dynamicz-
nych wpływających negatywnie na rozpatrywany obiekt. 
Zachowanie budynku w dowolnym położeniu na niecce przedstawia rysunek 7.2. 
Na skutek deformacji gruntu budynek z początkowego położenia 1-2-3-4 prze-
mieszcza się do położenia 1'-2'-3 '-4'. Obiekt ulega pionowemu przemieszczeniu 
obniżenie wb i poziomemu przesunięciu ub środka geometrycznego budynku S 
oraz obrót budynku, określony jego wychyleniem z poziomu Tb . Wystąpić może 
także dodatkowe osiadanie ∆sb wynikające z poziomego rozluźnienia gruntu i po-
wodujące, że w końcu budynek przyjmie położenie 1"-2"- 3"-4". W położeniu tym 
można wyróżnić dwie sytuacje: wypukłe (ε+, R+ ) lub wklęsłe (ε-, R-) obrzeże 
niecki górniczej. 
 

 
Rys.7.2. Przemieszczenie obiektu zlokalizowanego na niecce górniczej [25] 
I – Położenie początkowe 
II – Położenie w trakcie eksploatacji 
III – Wypukłe obrzeże niecki siły ε rozciągające 
IV – Wklęsłe obrzeże niecki siły ε ściskające 
 
Wartości przemieszczeń budynku (wb, ub) są znaczne i mieszczą w przedziale od 
kilkunastu centymetrów do kilku metrów. Znaczne wartości, wyjątkowo tylko spo-
tykane poza terenami górniczymi może osiągnąć wychylenie budynku Tb - do kilku 
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procent. Podstawowymi przyczynami występowania dodatkowych obciążeń w bu-
dynku są: 
-poziome odkształcenia gruntu ε, 
-promienie wygięcia konstrukcji R, 
-nachylenie terenu T (w mniejszym stopniu). 
 
Diagnostyka obiektów na terenach górniczych charakteryzuje się specyfiką obcią-
żeń konstrukcji budynku wynikających z oddziaływania  górniczych deformacji 
podłoża. Do tej specyfiki zaliczamy [25]: 
 

− zmieniające się wartości obciążeń w czasie oddziaływania niecki górniczej 
na obiekt i wynikającej z tego potrzeby rozpatrywania pewnych przejścio-
wych oraz ustalonych stanów obciążeń, 

− możliwość sumowania się w konstrukcji sił wewnętrznych powodowanych 
wpływem poszczególnych parametrów deformacji terenu (ε, K = 1/R, T), 

− możliwość sumowania się sił wewnętrznych od tak zwanych eksploatacji 
wielokrotnych (nakładania się wpływów od eksploatacji dwóch lub więcej 
pokładów),wpływ prędkości eksploatacji na wytężenie konstrukcji.[25] 

 
W związku z powyższymi oddziaływaniami wiążą się duże przemieszczenia (wb, 
ub ) oraz obroty-wychylenia Tb budynku. Siły wewnętrzne powodowane wpływami 
ε, R i T mogą prowadzić do znacznego odkształcenia obiektu i przekroczenia nor-
mowych wymagań stanów granicznych użytkowalności (SGU), a w konsekwencji 
do uszkodzeń konstrukcji.  
 
Reasumując można stwierdzić, że specyfika terenów górniczych wymaga: 
 

− szerszego ujęcia zagadnień związanych z określeniem oddziaływań na 
budynek, z przeprowadzeniem analizy obliczeniowej konstrukcji, 

− uwzględnienia w pozostałych czynnościach wszystkich specyficznych od-
działywań terenów górniczych oraz przyjętych w praktyce parametrów 
utrzymania obiektów na obszarach górniczych. 

− W większości przypadków zadaniem badań diagnostycznych budynków na 
terenach górniczych jest określenie warunków dalszego ich użytkowania. 
Wtedy należy także uwzględnić przewidywane wpływy eksploatacji górni-
czej - czyli diagnoza powinna zawierać wnioski dotyczące przyszłych wa-
runków pracy obiektu wynikających z prognozy górniczej. Dopuszczenie 
eksploatacji górniczej pod obiektem lub grupą obiekt zgodne z przyjętym 
postępowaniem, wymaga określenia odporności tych obiektów na przewi-
dywane wpływy oddziaływań górniczych. W zależności od rodzaju obiek-
tów oraz spodziewanego stanu ich zagrożenia, ocenę odporności przepro-
wadza się w sposób przybliżony lub na podstawie szczegółowej, wymaga-
jącej pełnych badań diagnostycznych analizy wpływu projektowanej eks-
ploatacji górniczej na daną konstrukcję. Także w metodzie przybliżonej ko-
nieczna jest chociażby szacunkowa, ocena stanu technicznego obiektu 
[25][26]. 
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7.2.Uciążliwość uszkodzeń budynków na terenach    
górniczych 

W Oddziale ITB w Gliwicach wykonane zostały badania, których celem było ze-
branie danych dotyczących reakcji użytkowników (mieszkańców) budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej na skutki powodowane wpływami eksplo-
atacji górniczej, a w szczególności wychylenie budynku Tb i stan uszkodzeń ścian 
opisany rozwartością pojedynczych rys af lub kątem odkształcenia postaciowego 
Θb [1,6,27]. W trakcie przeprowadzonych badań zostały zbadane reakcje użyt-
kowników na czynniki subiektywne związane z bezpośrednim oddziaływaniem 
skutków eksploatacji górniczej na użytkownika oraz obniżeniem standardu użyt-
kowania budynku (mieszkania) i związanych z tym uciążliwości. W tablicy 7.1 
przedstawiono wyniki badań reakcji użytkowników.  

Na podstawie badań przyjęto cztery następujące poziomy reakcji: 

 
− nieodczuwalny (N), 
− odczuwalny (O),  
− dokuczliwy (D), 
− wykluczający użytkowanie obiektu zgodne z jego przeznaczeniem (W). 

 

Tablica 7.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań reakcji użytkowników[8]. 

Skutki w budynku Reakcja użytkowników 
N O D W 

Tb,  
mm/m 

Zakres zmian < 12 8 ÷ 24 12 ÷ 40 > 25 

Wartości 
przeważające < 12 12 ÷ 20 20 ÷ 25 - 

af, mm (w 
ścianach kon-
strukcji nad-
ziemnych) 

Zakres zmian < 10 < 10 5 ÷ 30 > 30 

Wartości 
przeważające < 1 3 ÷ 5 10 ÷ 30 - 

Θb * 10-3 < 1,0 1,5 ÷ 3,0 > 12 

 

W przypadku oddziaływań powodowanych wstrząsami górniczymi  można sformu-
łować następujący pogląd [8] drgania o przyspieszeniach w granicach ap = 175 ÷ 
200 mm/s2 można w pomieszczeniach na parterze traktować jako nieuciążliwe w 
każdych warunkach, drgania o przyspieszeniach ap = 300 mm/s2 można w ciągu 
dnia traktować jako granicę dyskomfortu w pomieszczeniach na parterze; nato-
miast w ciągu nocy oraz na wyższych kondygnacjach również w dzień, może być 
już wtedy przekroczona granica dyskomfortu. 

W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano propozycję oceny warunków, 
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użytkowania budynków na terenach górniczych za pomocą pięciu stopni uciąż-
liwości [8, 12, 13]. sformułowano następujące definicje stopni uciążliwości: 

uciążliwość nieodczuwalna - praktycznie odpowiada warunkom użytkowania 
budynków wymaganym do spełnienia na terenach niegórniczych; skutki eks-
ploatacji górniczej są praktycznie nieodczuwalne przez większość, użytkowni-
ków; 

uciążliwość mała - nie następuje istotniejsze zakłócenie normalnego użytkowa-
nia budynku; występują nieznaczne uszkodzenia obiektu, możliwe do usunięcia w 
ramach okresowych remontów; wśród użytkowników pojawiają się objawy nieko-
rzystnej odczuwalności skutków eksploatacji górniczej; 

uciążliwość średnia - możliwe są zakłócenia w normalnym użytkowaniu budyn-
ku; po ujawnieniu się skutków eksploatacji górniczej wymagane jest zasadniczo 
ich usuwanie, gdyż niekorzystna odczuwalność tych skutków staje się praktycznie 
zjawiskiem powszechnym; 

uciążliwość duża - możliwe są duże utrudnienia w normalnym użytkowaniu bu-
dynku; zachodzi potrzeba bieżącego usuwania skutków eksploatacji górniczej, w 
tym nadmiernego wychylenia budynku, skutki są dokuczliwe dla użytkowników; 

uciążliwość wykluczająca dalsze użytkowanie obiektu - niedopuszczalna, 
zarówno ze względu na nadmierne obniżenie właściwości użytkowych budynku, 
jak i zagrożenia bezpieczeństwa jego użytkowania. Relacje między uciążliwością 
użytkowania a omawianymi skutkami robót górniczych w budynkach przedstawio-
no w ujęciu podanym w tablicy 7.2 

Tablica 7.2. Uciążliwość użytkowania – wartości parametrów[8]. 

 

Skutki w budynku Stopień uciążliwości 
nieodczuwalny mały Średni Duży 

Tb, mm/m < 10 10 ÷ 15 15 ÷ 20 20 ÷ 25 

af, mm (w ścianach kon-
strukcji nadziemnych) < 1 1 ÷ 5 5 ÷ 10 10 ÷ 30 

Θb * 10-3 < 1 1 ÷ 2 2 ÷ 3 3 ÷ 5 
ap, mm/s2  < 200 200 ÷ 300 > 300 
 

Instytut Techniki Budownictwa w Instrukcji 364/2007 przedstawił możliwość po-
minięcia oddziaływań powodowanych wstrząsami górniczymi w analizie oblicze-
niowej, jeżeli wartość prognozowanego przyspieszenia podłoża ap mieści się w 
granicach wyszczególnionych poniżej: 

 
1.Obiekty sztywne o ścianowym układzie nośnym, wysokości do 11 kondygnacji, z 
ciągłą ścianą usztywniającą: - ap ≤ 250 mm/s2, 
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2.Obiekty odkształcalne typu halowego:- ap ≤350 mm/s2, w halach bez suwnic: 
 
-jednonawowych o rozstawie poprzecznego układu nośnego L < 24 m, 
 
-jednonawowych o rozstawie poprzecznego układu nośnego L > 24 m i w halach 
wielonawowych, jeżeli ciężar przekrycia dachowego q <1,2 kN/m2  rzutu pozio-
mego, 
 
- ap ≤ 200 mm/s2, w halach wyposażonych w suwnice natorowe lub podwieszone: 
 
-jednonawowych o rozstawie poprzecznego układu nośnego L > 24 m, 
  
-wielonawowych, jeżeli ciężar przekrycia dachowego q< 1,2 kN/m2 rzutu pozio-
mego. [5] 

7.3.Ocena warunków górniczo-geologicznych 
 
Cel przeprowadzenie oceny warunków górniczych prowadzi do określenia stanu 
deformacji terenu w miejscu lokalizacji diagnozowanego obiektu które już nastąpiły 
oraz które będą następować w trakcie prowadzenia dalszej eksploatacji. Zebrany 
zakres informacji powinien prowadzić do ustalenia: 
 
-określenia charakterystycznych parametrów oddziaływań górniczych czyli okre-
ślenia czy obiekt znajduje się na wypukłej lub wklęsłej krzywiźnie terenu niecki, 
kierunku wychylenia budynku itp. 
 
-uwzględnienie w obliczeniach konstrukcji wartości charakterystycznych wskaźni-
ków deformacji terenu uwzględniających procesy reologiczne zachodzące w kon-
strukcji, tj. okresy występowania wpływów i ich możliwości nakładania się w czasie 
oraz prędkości postępu frontu eksploatacji pokładów górniczych. 
 
-określenie parametrów deformacji terenu dla zakresu wynikającego w dużym 
stopniu od rodzaju danego obiektu charakterystyki geometrycznej i konstrukcyjnej 
oraz czynników użytkowych.[9] 
 
Ilościowy opis deformacji terenu służący do oceny wpływów dokonanej eksploata-
cji można uzyskać na drodze dokonanych pomiarów a w razie ich braku dla oceny 
wpływów projektowanych na podstawie wykonanych obliczeń. 
 
Istotną rolę w diagnostyce budynku i ocenie warunków górniczo-geologicznych ma 
określenie przebiegu odkształceń w czasie na rys. 7.3 przedstawiono przykładowy 
przebieg w czasie zmiany wskaźnika deformacji. Zjawiska reologiczne mają wpływ 
na stan naprężeń i odkształceń w samej konstrukcji, natomiast w ocenie prze-
mieszczeń obiektów, na przykład w analizie szerokości przerw dylatacyjnych, na-
leży uwzględniać wyłączenie wartości deformacji terenu.  
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Rys.7.3. Przebieg przykładowej zmiany wskaźnika deformacji terenu, t0 – czas odpowiada-
jący stanowi wyjściowemu dla obiektu . 
 
Eksploatacja dokonana – Odtworzenie prawdopodobnego przebiegu zmiany pa-
rametrów wskaźnika deformacji terenu w czasie na podstawie pomiarów aktualnej 
deformacji lub obliczeń. 
 
Ocena Diagnostyczna – aktualny stan wskaźnika deformacji  
 
Eksploatacja Projektowana – Prognoza zmiany wskaźnika deformacji terenu w 
czasie z możliwością oceny wartości ekstremalnych .  
 
Przy przeprowadzaniu analizy warunków pracy budynku z uwzględnieniem od-
działywań górniczych, wyniki wykonanych pomiarów lub obliczeń powinny umożli-
wić opisanie następujących wskaźników deformacji terenu (rys. 7.2): 
 
w - obniżenie, 
ε - poziome odkształcenie, 
R - promień krzywizny pionowej, 
T - nachylenie, 
 
a w przypadkach uzasadnionych także: 
 
u - przemieszczenie poziome, 
γ - odkształcenie poziome kątowe (zwichrowanie powierzchni). 
W trakcie diagnozowania obiektów istniejących lub projektowania nowych obiek-
tów powinno określić się przebieg w czasie najważniejszych wskaźników deforma-
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cji (zazwyczaj ε, K i T), zgodnie ze rysunkiem 7.3. W odniesieniu do budynków 
uzasadnione jest przeprowadzenie oceny danego parametru w charakterystycz-
nych punktach rzutu poziomego, lecz wystarczające może być też określenie 
uśrednionej wartości w środku geometrycznym obiektu. W uzasadnionych przy-
padkach obliczenia mogą być prowadzone na siatce punktów terenowych nie po-
krywających się z charakterystycznymi punktami obiektu .  
 
W przypadku diagnozowania obiektu co do którego zachodzą przesłanki o poja-
wieniu się deformacji nieciągłej terenu, każdorazowo wymaga to opracowania in-
dywidualnej oceny warunków górniczych z określeniem możliwych zagrożeń w 
miejscu lokalizacji i w bezpośrednim w okolicy analizowanego obiektu. 

 

 

7.4.Weryfikacja oddziaływań górniczych 
 
Systematykę oddziaływań, które wymagają rozpatrzenia w postępowaniu diagno-
stycznym ilustruje tabela 7.3. Podane w niej nazewnictwo jest zgodne z przyjętym 
w Eurokodach [28], w której wyróżniono wpływy bezpośrednie i pośrednie. 
 
Oddziaływania bezpośrednie wynikają z charakteru i przeznaczenia konstrukcji i 
można je w zasadzie w pełni określić na podstawie istniejących norm.Przy analizie 
przyczyn uszkodzeń, dużą uwagę należy skupić na rozeznaniu oddziaływań po-
średnich – poza górniczych, gdyż mogą mieć niebagatelne znaczenie na wystę-
powanie uszkodzeń obiektu. Szczegółowej analizie należy poddać oddziaływania 
pośrednie powodowane zjawiskami zachodzącymi w podłożu, gdyż efektem ich 
oddziaływań w konstrukcji są na przykład stany zarysowań i spękań bardzo po-
dobne do uszkodzeń spowodowanych w obiektach podlegających wpływom eks-
ploatacji górniczej.[8] 
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Tablica 7.3. Systematyka oddziaływań [8] 

Oddziaływania bezpo-
średnie 

Oddziaływania pośrednie 

powodowane wpływami eksplo-
atacji górniczej 

poza górnicze 

powodowane zjawiskami  
w podłożu Inne 

Siły przyłożone  
do konstrukcji, określone 
na podstawie odpowied-
nich norm, np.: 
- ciężar własny, 
- obciążenie technolo-
giczne, 
- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem 

Obciążenia określone na pod-
stawie: 
1) wskaźników niecki obniżeń, 
tzn. poziomych odkształceń 
terenu     
terenu R, nachylenia terenu T, 
2) parametrów wstrząsów 
górniczych, w tym w szczegól-
ności przyspieszenia drgań 
podłoża a, 
3) wymiarów geometrycznych 
nieciągłych deformacji terenu, 
określonych w zależności od 
rodzaju deformacji (zapadlisko, 
uskok, próg terenowy i inne) 

Przykłady: 
- wpływy nierówno-
miernych osiadań podło-
ża, 
- zmiana stosunków 
wodnych, 
- zmiany wilgotności 
podłoża (na skutek nasło-
necznienia, wpływu 
drzew), 
- osuwiska, 
- wpływ sąsiada, 
- roboty ziemne, 
- erozja gruntu, 
- błędy posadowienia, 
- inne 

Przykłady: 
- błędy projektowe i 
wykonawcze, 
- skurcz i pełzanie 
betonu, 
- defekty materiałowe, 
- zużycie techniczne 
konstrukcji, 
- braki w utrzymaniu 
obiektu (np. wpływ 
wody, wilgoci), 
- oddziaływanie śro-
dowiska, 
-wpływy komunikacyj-
ne, 
- wpływy temperatury, 
- inne 

 
W grupie oddziaływań pośrednich możliwa jest niekiedy tylko ocena jakościowa, 
co daje jedynie podstawę do postawienia jakościowej diagnozy przyczyn obser-
wowanych nieprawidłowości stanu obiektu.  
Równocześnie oddziaływania poza górnicze w grupie "inne", należy wnikliwie 
poddać analizie. Oddziaływania te mogą powodować wystąpienie wewnętrznych 
stanów naprężeń w konstrukcji.  
 
Dotyczy to w szczególności: 
- błędów projektowych i wykonawczych, 
- wpływów skurczu i pełzania betonu, 
- wpływów temperatury. 
Nie biorąc pod uwagę cech konstrukcyjnych obiektu budowlanego, oddziaływania 
wynikające z wpływów eksploatacji górniczej Fg zależą w podstawowym stopniu 
od dwóch pakietów danych: 
Xg - wskaźników  deformacji  terenu  spowodowanych eksploatacją 

górniczą, 
Xp   - fizykomechanicznych  cech gruntów budujących podłoże 

analizowanego  obiektu, czyli ogólnie można zapisać 
Fg = f (Xg, Xp)               (7.1)[8][N1] 
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W zakresie rozpoznania danych gruntowych Xp, przy bezpośrednim posadowieniu 
budowli, należy stosować analogiczne kryteria jak podaje norma Eurokod 7 [N6] 
oraz w literaturze technicznej. W przypadku budynków i obiektów istniejących źró-
dłem danych górniczych są przede wszystkim wyniki pomiarów, szczególnie gdy 
rozpatrywane są przyczyny analizowanego stanu obiektu.  
Jeżeli jednak braku jest takich pomiarów lub przy wykonywaniu oceny warunków 
dalszego użytkowania obiektu w aspekcie prognozowanych wpływów eksploatacji 
górniczej, konieczne są obliczenia wskaźników deformacji terenu.[8] 
 
Zasady doboru oddziaływań górniczych oraz poza górniczych w pracach diagno-
stycznych, w zależności od ich przeznaczenia, rodzaju i zakresu danych wyjścio-
wych systematyzuje tablica 7.4. 
 
 
Tablica 7.4. Zasady ustalania oddziaływań [8]. 

 
Cel badań diagno-

stycznych Dane Rodzaj oddziaływań 
górnicze Poza górnicze 

Diagnozowanie 
przyczyn 

uszkodzeń 

Wyniki 
pomiarów 

Średnie wartości parame-
trów deformacji terenu; w 
przypadkach wątpliwych 
można przyjmować 1,1 ÷ 
1,2 wartości średnich, w 
przypadkach lokalnych 
nieciągłości - wartości 
ekstremalne. 

Ustalenia normowe dla 
obciążeń stałych oraz 
średnie lub maksymalne 
wartości z pomiarów 
(oszacowania) dla obcią-
żeń zmiennych. 

Brak pomiarów 

Prognozowane wartości 
deformacji terenu; w przy-
padkach wątpliwych 
0,8÷0,9 wartości obliczo-
nych. 

Jak wyżej dla obciążeń 
stałych; dla obciążeń 
zmiennych - możliwe tylko 
szacowanie wartości. 

Diagnozowanie 
warunków 
dalszego 

użytkowania 

Wyniki 
pomiarów 

Oddziaływania określane 
na podstawie prognoz, jak 
w projektowaniu. Wyniki 
pomiarów mogą dotyczyć 
tylko wpływów zaistniałych i 
mogą służyć do weryfikacji 
parametrów obliczeniowego 
modelu deformacji. 

Obciążenia stałe według 
norm. Obciążenia zmien-
ne - wartości obliczenio-
we określone na podsta-
wie badań, z uwzględnie-
niem współczynników 
obciążeń na zasadach 
stosowanych w projekto-
waniu. 

Brak pomiarów 
Na zasadach stosowanych 
w projektowaniu. 

Według norm i zasad 
stosowanych w projekto-
waniu. 

 
 
W większości przypadków do wyznaczania obciążeń związanych z oddziaływa-
niami górniczymi, można stosować zasady omówione w książce [8] lub instrukcji 
[1]. 
 
Dla wyznaczenia obciążeń fundamentów na rys. 7.4. przedstawiono zasady sto-
sowania wykresów naprężeń stycznych w podstawie fundamentów dla wszystkich 
kategorii szkód górniczych i dowolnej wartości poziomych odkształceń terenu. 
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Rys.7.4. Schematy rozkładu naprężeń stycznych τ w podstawie fundamentów 
I – rozkład dla parametrów oddziaływań 0 < ε ≤ 2 mm/m, II - rozkład dla parametrów od-
działywań 2 < ε ≤ 4 mm/m III - rozkład dla parametrów oddziaływań 4 < ε  mm/m  
Kx – współczynnik właściwy dla ław równoległych lub poprzecznych do kierunku odkształ-
ceń. σ – pionowe obciążenie gruntu, c – spójność gruntu, φ - kąt tarcia wewnętrznego 
gruntu, θ - naprężenia styczne. L – długość fundamentu, xΘ - długość odcinka sprężystej 
pracy [2] 
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7.5.Określenie Charakterystycznych parametrów     
technicznych i stanu obiektu 

 
W diagnostyce obiektów na terenach górniczych istotne znaczenie ma opracowa-
nie charakterystyki technicznej budynku która powinna obejmować: 
 

I. Charakterystykę techniczną diagnozowanego budynku zawierającą 
- Opis techniczny określający ukształtowania bryły budynku, dane o 
układzie konstrukcyjnym, opis warunków posadowienia, dane mate-
riałowe elementów konstrukcyjnych i wypełniających, dane określają-
ce istniejące zabezpieczenia na wpływ eksploatacji górniczej.  
- wyniki kontrolnych badań materiałów konstrukcji budynku (w przy-
padku takiej konieczności 
- dane o warunkach użytkowania obiektu 

II. Zwymiarowanie i określenie przemieszczeń i odkształceń obiektu 
oraz stanu uszkodzeń.[25] 

 
Potrzebne dane można uzyskać przede wszystkim z archiwalnej dokumentacji 
projektowej lub powykonawczej, dzienników budowy, książki obiektu budowlane-
go, danych uzyskanych od właściciela, użytkowników lub sąsiadów lub na pod-
stawie orzeczeń i ekspertyz wykonanych we wcześniejszych opracowaniach. W 
przypadku braku dokumentacji wymagane będzie przeprowadzenie inwentaryzacji 
architektoniczno-budowlanej lub pomiarów sprawdzających w celu określenia roz-
bieżności między dokumentacją a stanem faktycznym. 
Równocześnie w przypadku niepewności co do właściwości zastosowanych mate-
riałów konstrukcyjnych konieczne może być wykonanie kontrolnych badań mate-
riałów w celu określenia ich parametrów technicznych. Na uwagę zasługuje rów-
nież konieczność stwierdzenia i określenia charakterystyki technicznej dotychcza-
sowych warunkach pracy (użytkowania) diagnozowanego obiektu. W tym punkcie 
należy podkreślić że niebagatelne znaczenie mają zmiany w zakresie obciążeń 
obiektu w stosunku do przyjętych w fazie projektowania. Należy również uwzględ-
nić warunki środowiskowe i atmosferyczne pracy konstrukcji jak np. agresywności 
środowiska oraz skutki nieodpowiedniej konserwacji obiektu. 
 
Przy diagnostyce budynku istotnymi czynnikami są odstępstwa na etapie realizacji 
obiektu związane z błędami wykonawczymi jak również z projektowymi, niebaga-
telne znaczenie dla pracy konstrukcji mają również zmiany zachodzące w podłożu 
gruntowym nie związane z działalnością górniczą . Można tutaj wymienić osiada-
nie gruntów nasypowych, zmiana stosunków wodnych wraz z osuszaniem podło-
ża. 
 
Inną grupą oddziaływań są wpływy transportu samochodowego lub kolejowego i 
pracy ciężkich maszyn wywołujących drgania podłoża np.: wbijanie pali lub ścia-
nek szczelnych. 
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7.6.Weryfikacja konstrukcji i jej odporności na wpływy 
eksploatacji górniczej 

 
W przypadku diagnozowania obiektów na terenach wpływów oddziaływań górni-
czych istotną rolę odgrywa tzw. odporność zabudowy na wpływy eksploatacji gór-
niczej. Przy analizowaniu odporności budynków brane są pod uwagę takie para-
metry jak konstrukcja obiektu, wybrany ustrój statyczny jak również rodzaj podło-
ża. Bardzo duże znaczenie w ocenie odporności obiektu ma jego usytuowanie w 
zabudowie zwartej i szerokość przerwy dylatacyjnych. Prawidłowy dobór przerwy 
dylatacyjnej ma niebagatelne znaczenie w pracy konstrukcji obiektów zgrupowa-
nych w zabudowie na terenie niecki górniczej. 
 
Na odporność budynków w istniejących budynkach murowanych wpływ ma duża 
ilość cech budynku oraz wzajemne ich oddziaływanie na siebie dlatego w praktyce 
postępuje się w sposób uproszczony. 
Takie podejście realizuje się w przypadku oceny wielu budynków lub dzielnic czy 
miejscowości dla potrzeb określenia programów ochrony powierzani przed wpły-
wem planowanych eksploatacji górniczych. 
Z tego względu wprowadzono pojęcie kategorii odporności budynku na pływy gór-
nicze powiązane z kategorią terenu górniczego.  
W realizacji podziału budynków z uwagi na ich odporność uwzględniono cechy 
fizykomechaniczne podłoża i budowli, jej geometrię, jak i aktualny stan deformacji i 
uszkodzeń budynku oraz stan jego naturalnego zużycia. 
 
Końcowymi wnioskami procedury diagnostycznej jest ocena bezpieczeństwa kon-
strukcji polegająca na sprawdzeniu SGN i SGU zgodnie z [N1]. Kryterium SGN 
dotyczy wytrzymałości i konieczność spełnienia normowych wymagań determinu-
jących bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. 
 
Z uwagi na specyfikę terenów górniczych i powszechne przekroczenie SNU w 
opracowaniu [8] w rozdziale 4 sformułowano pozycje wymagań złagodzonych, 
ujętych w formie przejściowych stanów granicznych użytkowania PSGU wraz z 
określeniem klasyfikowania skutków wpływów górniczych ze względu na uciążli-
wość w użytkowaniu budynków . Wprowadzenie tych parametrów pozwoliło na 
proste określanie zakresu prac profilaktycznych przy uznanej za akceptowaną 
przez użytkownika uciążliwości użytkowania obiektu. [25][8] 
 
Istotą pojęcia kategorii odporności budynku jest korelacja między kategoriami od-
porności i kategoriami terenów górniczych. Przyjmuje się mianowicie, że kategoria 
odporności n oznacza odporność budynku na wpływy deformacji podłoża o mak-
symalnych wskaźnikach ε, R właściwych dla terenu o kategorii górniczej nie więk-
szej niż n. Przez pojęcie odporności budynku na wpływy podziemnej eksploatacji 
górniczej rozumie się zdolność budynku do przeniesienia określonych wpływów 
ciągłych deformacji terenu bez zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 
przy jednoczesnym dopuszczeniu wystąpienia w obiekcie niewielkich uszkodzeń 
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elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, możliwych do usunięcia w ra-
mach remontów bieżących i nie mających wpływu na istotne pogorszanie się walo-
rów użytkowych obiektu, [25] 
 

7.7.Sposoby oceny odporności budynków                       
– wybór metody 

 
Obecnie istnieje kilka metod oceny kwalifikowania istniejących budynków do danej 
odporności wśród tych metod rozróżniamy: 
 
-metodą punktową oceny odporności, 
-metodą skali odporności, 
-parametryczną metodą oceny odporności. 
 
Głównym zastosowaniem tych metod jest ocena budynków w celu określenia moż-
liwości przejęcia przez budynek oddziaływań górniczych od pierwszej lub kolejnej 
eksploatacji górniczej. Wymienione metody służą do oceny odporności budynków 
mieszkalnych o konstrukcji ścianowej murowanych z elementów drobnowymiaro-
wych, zlokalizowanych w zabudowie wolnostojącej lub zwartej o wysokości do 
pięciu kondygnacji. W przypadku  budynków  użyteczności  publicznej  i  budyn-
ków przemysłowych lub gospodarczych dopuszcza się stosowanie tych metod w 
przypadku konstrukcji i użytych materiałach zbliżonych  do zastosowanych  w  
budynkach o tradycyjnej konstrukcji murowej.  
 
 
Metod powyższych nie można stosować dla: 
 

• budynków halowych, 
• budynków o konstrukcji szkieletowej, 
• budynków szczególnie chronionych z uwagi na ich walory architektoniczne 

lub sposób ich użytkowania, 
• budynków  w  złym  stanie  technicznym,  w  których  występuje zagrożenie 

bezpieczeństwa użytkowania lub występują spękania o znacznej rozwarto-
ści, albo budynków posadowionych na litej bądź słabo spękanej skale, 

• budynków wychylonych od pionu powyżej 40 mm/m, 
• budynków zabezpieczanych na wpływy eksploatacji górniczej na etapie 

projektowania i wykonania, które nie były poddane jeszcze wpływom górni-
czym. 

 
Dla metody skali wyklucza się również budynki o złym stanie technicznym. Dla 
wyżej wymienionych przypadków odporność budynku należy oceniać indywidual-
nie na podstawie szczegółowej analizy statycznej jego pracy.[25] 
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7.7.1.Odporność budynku - Metoda punktowa 
 
Początki metody oceny odporności punktowej datuje się na lata sześćdziesiąte 
ubiegłego wieku - metoda ta polega na przypisaniu odpowiedniej liczby punktów 
dla każdej z siedmiu wyodrębnionych charakterystycznych cech budynku i podłoża 
gruntowego. Następnie na podstawie tablicy kwalifikacyjnej określa się kategorię 
odporności w zależności od sumy punktów uzyskanych przez budynek. Kategoria 
odporności przypisana równa jest kategorii terenu górniczego, określoną przez 
poziome odkształcenie terenu ε, zgodnie z tablicą 1, które będą dopuszczalne dla 
diagnozowanego obiektu. Opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa dodatko-
wa skala punktów (tabl. 7.5) pozwala, przy ocenie odporności, na uwzględnianie 
szczególnego znaczenia budynku z uwagi na jego przeznaczenie lub specyfikę 
jego wykończenia i wyposażenia. Wprowadzenie interpolacji dopuszczalnych 
wskaźników deformacji podłoża w ramach poszczególnych kategorii oraz 
uwzględnienie większej różnorodności konstrukcyjnej i charakteru podłoża umoż-
liwia obecnie określanie odporności budynku wartością wskaźnika odkształcenia 
poziomego podłoża ε z dokładnością ±0,5 mm/m.Klasyfikację punktową za po-
szczególne cechy budynku ustala się zgodnie z tablicą 7.4 i uzupełniającą tablicą 
7.5. Kategorię odporności budynku określa się na podstawie przyznanej budynko-
wi sumarycznej liczby punktów, według zasad kwalifikacji podanych w tablicy 
7.6.[8] 

Tablica 7.4. Tabela punktowa kwalifikacji obiektów do kategorii odporności metodą punk-
tową według [8][29]. 

Lp. Cecha obiektu Określenie cechy Liczba 
punktów 

1. 

 
Wymiary rzutu 
poziomego długość 
w [m] 
 

- do 10, 
- do 15, 
- do 20, 
- do 30, 
- do 40, 
- do 50, 
- do 60, 
- do 70, 
- do 80, 
- do 90, 
- do 100, 
- powyżej 100, 

2 
4 
7 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
50 

2. 

 
Kształt bryły budyn-
ku *) 
 

- rzut prosty, bryła zwarta, 
- rzut prosty, bryła wydłużona 
- rzut słabo rozczłonkowany, bryła zwarta, 
- rzut słabo rozczłonkowany, bryła wydłużona, 
- rzut silnie rozczłonkowany, bryła zwarta, 
- rzut silnie rozczłonkowany, bryła wydłużona, 

0 
2 
4 
6 
8 
10 

3. Posadowienie 
budynku 

- posadowienie na stałym poziomie, 
- zmienny poziom posadowienia,  
- posadowienie z nie podpiwniczoną bramą przejazdową. 

0 
5 
8 

4. Podłoże (grunt) 
budynku 

- grunty nieskaliste z wyjątkiem gruntów kamienistych, 
- grunty nasypowe, 
- posadowienie na warstwie amortyzacyjnej, 
- granty nieskaliste kamieniste i granty skaliste z wyjąt-
kiem skały litej lub słabo spękanej, 

0 
4 
6 
 
10 

5. Konstrukcja budyn- a) FUNDAMENTY   
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ku - żelbetowe, 
- betonowe, 
- murowane z cegieł, 
- kamienne, 

0 
2 
3 
4 

b) ŚCIANY PIWNIC,  
- betonowe, 
- murowane z cegły, bloczków lub pustaków betonowych, 
- murowane z kamienia, pustaków żelbetowych lub PGS, 

 
0 
1 
 
3 

c) STROP NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI  
- żelbetowy, Ackermanna, DMS, DZ z wieńcami żelbeto-
wymi. 
- betonowy lub żelbetowy płaski na dźwigarach stalo-
wych, Kleina, 
-strop odcinkowy na dźwigarach stalowych przy f/L > 
1/10, 
- strop odcinkowy na dźwigarach stalowych przyj f/L 
<1/10, 
- drewniany belkowy, 
- sklepienia bez ściągów przy J/L>\ 15, 
- sklepienia bez ściągów przy f/L < ł/5, 

 
0 
 
1 
 
2 
 
4 
 
3 
4 
8 

d) NADPROŹA  
- żelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane) lub na 
belkach stalowych, 
- ceglane płaskie, 
- lukowe przy J/L > 1/5, 
- łukowe przy J/L < 1/5, 

 
0 
 
2 
3 
5 

e) INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  
- luki w ścianach konstrukcyjnych o rozpiętości L > l,5m 
(bez ściągów) przy f/L > 1/5, 
- łuki w ścianach konstrukcyjnych o rozpiętości L > 1,5 m 
(bez ściągów) przy J/L < 115, 
- zróżnicowanie wysokości bryły budynku, 
- zróżnicowany poziom stropów. 

 
4 
 
8 
 
2 
3 

6. 

Istniejące zabezpie-
czenia na wpływy 
górnicze **) 

- budynek zabezpieczony w poziomie fundamentów i 
wszystkich stropów, 
- budynek zabezpieczony w poziomie fundamentów i 
niektórych stropów, 
- budynek zabezpieczony w poziomie wszystkich stro-
pów, 
- budynek zabezpieczony w poziomie niektórych stropów, 
- zabezpieczenie fragmentaryczne, 
- brak zabezpieczenia. 

0 
 
2 
 
8 
 
10 
 
12 
15 

7. 
Stan techniczny 
budynku 

a) STAN BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ 
  NATURALNEGO ZUŻYCIA  
- dobry, 
- zadowalający, 
- średni, 
- nieodpowiedni, 
- zły, 
b) USZKODZENIA KONSTRUKCJI 
- brak uszkodzeń konstrukcji, 
- zarysowanie o rozwarciu do 1 mm, 
- pęknięcie o rozwarciu do 5 mm, 
- pęknięcie o rozwarciu do 15 mm lub wychylenie od 
pionu Tb, <25 mm/m, 
- pęknięcie o rozwarciu do 30 mm z przemieszczeniem 
lub wychylenie budynku od pionu Tb >25 mm/m. 

 
 
0 
1 
2 
3 
5 
 
0 
2 
5 
 
8 
 
12 
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Dodatkowe wymagania do tablicy 7.4 
*) Przez rzut prosty budynku należy rozumieć rzut poziomy o kształcie prostokąta lub inne-
go wielokąta wypukłego bez występów w rzucie o wysięgu większym niż 1,0 m. Jeżeli rzut 
poziomy ma co najmniej dwa występy o wysięgu większym niż połowa najkrótszego boku 
wielokąta wpisanego w rzut budynku wówczas taki rzut poziomy określany jest jako słabo 
rozczłonkowany.  
Wszystkie inne rzuty poziome, w tym również o kształcie liter U, O, L nazywa się rzutami 
silnie rozczłonkowanymi. Jeżeli równocześnie H/L > 2,0 (H - wysokość bryły budynku, L - 
długość rzutu poziomego), wówczas rzut poziomy nazywa się wydłużonym. W przypadku 
gdy główne wymiary bryły budynku (H, L, B - szerokość rzutu poziomego) spełniają warun-
ki: 1,0 > H/L > 0,5 i L/B < 2,0, bryłę budynku nazywa się zwartą, jeżeli zaś H/L < 0,5, to 
wówczas bryłę budynku nazywa się rozległą. 
**) Dla budynków zabezpieczanych na wpływy eksploatacji górniczej na etapie projekto-
wania i wykonania, które nie były poddane jeszcze wpływom górniczym nie ma zastoso-
wania ta metoda. 
 
Tablica 7.5. Tabela uzupełniająca do metody punktowej [8]. 

 
Czynniki uzupełniające punktację Liczba 

Punktów 
a) ustaloną według tabl. 7.3 liczbę punktów na podstawie cech 1÷7 należy 
zmniejszyć dla: 
- budynków nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, nie ogrzewanych 
(np. komórki, chlewy, stodoły), 
- budynków przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi (warsztaty, maga-
zyny, garaże), 

 
 
12 
 
6 

b) ustaloną według tabl. 7.3 liczbę punktów na podstawie cech l÷7 należy 
zwiększyć dla: 
- budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na stały lub cza-
sowy pobyt dużych gnę dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych lub cho-
rych, 
- budynków o wrażliwym na wpływy eksploatacji wykończeniu łub wypo-
sażeniu. 

 
 
12 
 
6 

 
Tablica 7.6. Tabela kwalifikacyjna metody punktowej [8]. 

 
Suma przyznanych 

punktów 
Kategoria odporności 

budynku εdop, mm/m 

< 20 4 9,0 
21-23 

3 
6,0 

24-29 5,0 
30-33 4,0 
34-36 

2 
3,0 

37-43 2,5 
44-46 2,0 
47-49 

1 
1,5 

50-56 1,0 
57-59 0,5 
> 60 0 < 0,3 
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7.7.2.Odporność budynku metodą skali 
 
Metodą skali dopuszczalna wartość odkształcenia terenu wyznaczana jest z do-
kładnością ±0,5 mm/m zgodnie z literaturą [8, 30,31,32] polega ona na porządko-
waniu, zgodnie ze stanem wyodrębnionych cech budynku a skalą odporności, 
maksymalnego odkształcenia poziomego terenu swobodnego ε, na które jest on 
odporny.  
 
Przy ocenie odporności tą metodą konieczna jest wiedza na temat pewnych cech 
budynku i podłoża takich jak: 

• sposobu posadowienia i rodzaju podłoża,  
• stanu zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej,  
• kształtu rzutu poziomego i kształtu bryły budynku,  
• pola powierzchni rzutu poziomego budynku,  
• rodzaju układu konstrukcyjnego i rodzaju stropów,  
• stanu technicznego budynku. 

 
W metodzie skali odporności budynku ocenia się na podstawie dwóch tablic głów-
nych 7.7 i 7.8 oraz dwóch tablic objaśniających tablica 7.9 i 7.10. O wyborze tabli-
cy użytej dla danego diagnozowanego budynku decyduje jego kształt rzutu pozio-
mego oraz kształt bryły określany analogicznie jak w metodzie punktowej gdzie: 
przez rzut prosty budynku należy rozumieć rzut poziomy o kształcie prostokąta lub 
innego wielokąta wypukłego bez występów w rzucie o wysięgu większym niż 1,0 
m. Jeżeli rzut poziomy ma co najmniej dwa występy o wysięgu większym niż po-
łowa najkrótszego boku wielokąta wpisanego w rzut budynku wówczas taki rzut 
poziomy określany jest jako słabo rozczłonkowany. Wszystkie inne rzuty poziome, 
w tym również o kształcie liter U, O, L nazywa się rzutami silnie rozczłonkowany-
mi. Jeżeli równocześnie H/L > 2,0 (H - wysokość bryły budynku, L - długość rzutu 
poziomego), wówczas rzut poziomy nazywa się wydłużonym. W przypadku gdy 
główne wymiary bryły budynku (H, L, B - szerokość rzutu poziomego) spełniają 
warunki: 1,0 > H/L > 0,5 i L/B < 2,0, bryłę budynku nazywa się zwartą, jeżeli zaś 
H/L < 0,5, to wówczas bryłę budynku nazywa się rozległą. W tablicach 7.7 i 7.8 
podano dopuszczalne wartości wskaźników odkształcenia terenu ε dla różnych 
kombinacji C-l, C-2, ..., C-6 dziesięciu cech budynku oznaczonych liczbami I, II, ... 
i opisanych w tablicy 7.9. Każdą z tych kombinacji tworzą cztery równocześnie 
występujące cechy budynku w sposób podany w tablicy 7.10. 
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Tablica 7.7. Skala odporności - dla budynków o rzucie prostym i bryle [8]. 

Pole po-
wierzchni 
rzutu po-
ziomego 
budynku 

Podłoże Stan techniczny 
budynku 

Cechy budynku opisane w tabl. 7.10 

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

F < 250 m2 

ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
9,0 
7,5 

9,0 
8,0 
6,5 

8,0 
7,0 
5,5 

7,5 
6,5 
5,0 

6,0 
5,0 
3,5 

5,5 
4,5 
3,5 

mało ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
9,0 
7,0 

9,0 
7,5 
6,0 

7,5 
6,5 
5,5 

7,0 
6,0 
4,5 

5,5 
4,5 
3,0 

5,0 
4,0 
2,5 

inne 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
8,0 
5,5 

8,0 
6,5 
5,0 

6,5 
5,5 
4,0 

6,0 
5,0 
3,5 

4,5 
3,5 
2,5 

4,5 
3,5 
2,5 

250 m2 < F 
< 400 m2 

ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
8,5 
7,0 

8,5 
7,5 
5,5 

7,5 
6,5 
4,5 

7,0 
6,0 
4,0 

5,5 
4,5 
2,5 

5,0 
4,0 
3,0 

mało ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
8,0 
6,0 

8,0 
7,0 
5,0 

7,0 
6,0 
4,0 

6,5 
5,5 
3,5 

5,0 
4,0 
2,0 

4,5 
3,5 
2,0 

inne 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

8,0 
6,5 
4,5 

7,0 
5,5 
4,0 

6,0 
4,5 
3,0 

5,5 
4,0 
2,5 

4,0 
3,0 
1,5 

4,0 
3,0 
1,5 

Tablica 7.8. Skala odporności - dla budynków o rzucie nieregularnym lub prostym-wydłużonym albo 
bryle rozleglej [8] 

Pole po-
wierzchni 
rzutu po-
ziomego 
budynku 

Podłoże Stan techniczny 
budynku 

Cechy budynku opisane w tabl. 2.10 

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

F < 250 m2 

ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
8,0 
6,5 

8,0 
7,0 
5,5 

7,0 
6,0 
4,5 

6,5 
5,5 
4,0 

5,0 
4,0 
2,5 

4,5 
3,5 
2,5 

mało ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

9,0 
7,5 
6,0 

8,0 
6,5 
5,0 

6,5 
5,5 
4,0 

6,5 
5,0 
3,5 

5,0 
4,0 
2,5 

4,5 
3,5 
2,5 

inne 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

8,0 
6,5 
4,5 

7,0 
5,5 
4,0 

6,0 
4,5 
3,5 

5,5 
4,0 
3,0 

4,0 
3,0 
2,0 

4,0 
3,0 
2,0 

250 m2 < F 
< 400 m2 

ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

8,0 
7,0 
5,0 

7,0 
6,0 
4,5 

6,0 
5,0 
4,0 

5,5 
4,5 
3,5 

4,5 
3,0 
2,0 

4,0 
3,0 
2,0 

mało ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

7,5 
6,5 
4,5 

6,5 
5,5 
4,0 

6,0 
4,5 
3,5 

5,5 
4,0 
3,0 

4,0 
3,0 
2,0 

4,0 
3,0 
2,0 

inne 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

6,5 
5,0 
3,5 

5,5 
4,5 
3,0 

5,0 
4,0 
2,5 

5,0 
3,5 
2,5 

3,5 
2,5 
1,5 

3,5 
2,5 
1,5 

400 m2 < F 
< 600 m2 

ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

7,5 
6,0 
4,0 

6,5 
5,5 
3,5 

6,0 
4,5 
3,0 

5,5 
4,0 
3,0 

4,0 
3,0 
2,0 

3,5 
3,0 
1,5 

mało ściśliwe 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

7,0 
5,5 
3,5 

6,05
,0 
3,0 

5,5 
4,0 
2,5 

5,0 
4,0 
2,5 

3,5 
2,5 
1,5 

3,0 
2,0 
1,5 

inne 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 

6,0 
5,0 
3,0 

5,5 
4,5 
2,5 

5,0 
3,5 
2,5 

5,0 
3,5 
2,0 

3,0 
2,0 
1,0 

2,5 
2,0 
1,0 
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Tablica 7.9. Opis szczegółowy cech uwzględnianych w metodzie skali [8]. 
 

Lp. Cecha Określenie Opis 

1. Stan tech-
niczny 

bardzo dobry 
bardzo dobra jakość wykonania, dobra jakość materiałów 
konstrukcyjnych, brak widocznych zarysowań, spękań i 
innych uszkodzeń budynku 

dobry 
przeciętna jakość wykonania i przeciętna jakość materiałów 
konstrukcyjnych, brak widocznych zarysowań, spękań i 
innych uszkodzeń 

dostateczny 
przeciętna jakość wykonania i materiałów konstrukcyjnych, 
widoczne nieliczne zarysowania elementów konstrukcyj-
nych, np. ścian, stropów lub lokalne zawilgocenia murów 

2. Podłoże 
budynku 

ściśliwe 

grunty rodzime, zalegające do głębokości (0,7÷1,0)B, dla 
których Mo<80 MPa: piaski drobne, piaski pylaste, luźne i 
średnio zagęszczone, pyły i gliny piaszczyste, pyły, gliny 
pylaste, iły o miąższości do 2,0 m 

mało ściśliwe 

grunty rodzime, zalegające do głębokości (0,7÷1,0)B, dla 
których Mo>80 MPa: piaski drobne i piaski pylaste zagęsz-
czone, piaski grube i średnie, żwiry i pospółki oraz iły o 
miąższości większej niż 2,0 m 

inne 

grunty inne - nie odpowiadające warunkom opisującym 
grunty ściśliwe i mało ściśliwe. W przypadku występowania 
gruntów kamienistych wartości podawane w tablicach skali 
odporności (tabl. 7.7 i 7.8) w wierszach odpowiadających 
podłożu "inne" należy mnożyć przez współczynnik zmniej-
szający równy 0,7 

3. Cecha 
konstrukcji 

I 
układ konstrukcyjny mieszany lub jednokierunkowy (po-
przeczny lub podłużny) usztywniony w kierunku prostopa-
dłym do nośnego 

II stropy gęsto żebrowe lub podobne 
III wzmocnienie konstrukcji (kotwienie, opaska) 
IV całkowite podpiwniczenie lub brak podpiwniczenia 

V układ podłużny lub poprzeczny bez usztywnienia w kierunku 
prostopadłym do układu nośnego 

VI częściowe podpiwniczenie 
VIa częściowe podpiwniczenie z bramą przejazdową 

VII 
stropy stalowo-betonowe łub podobne, stropy stalowo-
betonowe nad piwnicą i drewniane w wyższych kondygna-
cjach 

VIIa w kondygnacji piwniczną stropy łukowe o rozpiętości więk-
szej niż 2,0 m i drewniane w kondygnacjach wyższych 

VIII brak wzmocnienia 
 
Tablica 7.10. Objaśnienie oznaczeń używanych w tablicach 7.7 i 7.8 [8]. 

 

Lp. Numer kolumny w tablicy 
7.7 i w tablicy 7.8 

Oznaczenie w tablicy 
7.7 i w tablicy 7.8 

Specyfikacja cech według tablicy 
7.9 

1 4 C-1 I+II+III+IV 
II+III+IV+V 

2 5 C-2 

I+II+III+VI 
I+III+IV+VII 
I+II+IV+VIII 
III+IV+V+VII 
II+III+V+VI 

3 6 C-3 

I+III+IV+VIIa 
I+III+VI+VII 
I+II+VI+VIII 
II+IV+V+VIII 
II+III+V+VIa 
III+IV+V+VIIa 
III+V+VI+VII 
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4 7 C-4 

I+III+VI+VIIa 
II+V+VI+VIII 
II+V+VIa+VIII 
III+V+VI+VIIa 
III+V+VIa+VII 

5 8 C-5 

I+IV+VII+VIII 
I+IV+VIIa+VIII 
IV+V+VII+VIII 
III+V+VIIa+VIII 
IV+V+VIIa+VIII 
I+VI+VII+VIII 

6 9 C-6 

I+VI+VII+VIII 
V+VI+VII+VIII 
V+Via+VII+VIII 
V+VI+VIIa+VIII 
V+Via+VIIa+VIII 

 

7.7.3.Odporność budynku metodą parametryczną 
 
Metoda parametryczna polega na oszacowaniu liczbowym, na podstawie wzorów 
7.2 i 7.3 podanych poniżej, dopuszczalnych wartości poziomego odkształcenia 
terenu εdop i minimalnego promienia krzywizny Rdop, dla przyjętej dopuszczalnej 
wartości odkształcenia postaciowego budynku γdap, [33][8].  
Dodatkowo wzór 7.5 pozwala na ocenę stopnia uciążliwości użytkowania budynku 
przez określenie γk, przy założonej prognozowanej wartości deformacji terenu gór-
niczego (Rmin, εmax).[8] 

 

εdop =  A Rγdop+32cF RCol3 εkf10−3−8F Col4

(AB1R+32cFCoRl3)10−3
                          (7.2)[8] 

             Rdop = 8FCol4

Aγdop−32cFCol3(ε−εkf)10−3
                          (7.3)[8] 

γk =  B1εmax10−3 + 8FCol4+32cFCol3(εmaxεkf)10−3Rmin
ARmin

                 (7.4)[8] 
 
gdzie: 

A= 720EmJm+CoFl(11l2 + 36n)                  (7.5)[8] 

 

B1 = �

12
45Jm

Ωzhnbl    dla geomentrii ściany z rysunku 2.5a,
24
45Jm

Ωzhnbl  dla geomentrii ściany z rysunku 2.5b, c,
                         (7.6)[8] 
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Rys. 7.5. Przybliżony rozkład obliczeniowych naprężeń normalnych na wysokości 
ściany budynku: hp – wysokość kondygnacji piwnicznej, hn – obliczeniowa wyso-
kość kondygnacji nadziemnej, I – H/L ≤0,4; II – H/L≤0,75; III – H/L>0,75 

 

Ω = bfkh
ρ+bfkh

�1 − 1

cosh�l�
ρ+bfkh
EmAf

�
�                                         (7.7)[8] 

kh =  0,4Co                                    (7.8)[8] 

n = EmJm
GmAm

                         (7.9)[8] 

 
c - współczynnik charakteryzujący podłoże zależny od rodzaju i stanu gruntu, 

jego obciążenia oraz grubości bezpośredniej warstwy amortyzującej pod 
fundamentem, wyznaczany na podstawie badań laboratoryjnych, 

εkf - najmniejsze poziome rozluźnienie terenu powodujące zmianę jego pro-
mienia krzywizny w obrębie rzutu fundamentu, 

l - połowa długości budynku, 
F - pole rzutu fundamentów, 
ρ - współczynnik określający współpracę ścian piwnic z nadbudową i stro-

pami, 
Af  - pole powierzchni przekroju poprzecznego ścian piwnic fundamentów, 
b - sumaryczna grubość ścian rozpatrywanego kierunku (na długości lub 

szerokości budynku),  
bf - sumaryczna szerokość fundamentów rozpatrywanego kierunku, 
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Co - współczynnik pionowej podatności podłoża wyznaczany zgodnie z zasa-
dami podanymi w [14],  

Em,Gm - moduły sprężystości podłużnej i poprzecznej materiału ścian budynku, 
Jm - moment bezwładności poprzecznego pionowego przekroju ścian zgina-

nych budynku wyznaczany według zasad podanych w [14]. 
 

W przypadku oceny odporności budynków wartość współczynnika c oszaco-
wana na podstawie wyników badań podanych w [2, 34], można przyjmować: 
-dla gruntów sypkich 0,04 ÷ 0,09, 
-dla gruntów spoistych w stanie plastycznym 0 ÷ 0,03, 
-dla gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym 0,03 ÷ 0,06.  
 
Tak określona wartość minimalnego rozluźnienia powoduje zmianę promienia 
krzywizny terenu w obrębie diagnozowanego budynku i jego rzutu fundamentu i 
można dla gruntów spoistych przyjmować w wysokości εkf =1,5, dla gruntów syp-
kich zaś w wysokości εkf =1,0.  
Dla uwzględnienia współpracy ścian piwnicznych z nadbudową i stropami kondy-
gnacji nadziemnych według [35] przyjmuje się wartość współczynnika w grani-
cach: ρ=(0÷0,15)Em. 
 
Dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych realizacji nadbudowy oraz z uwagi na 
stopień prefabrykacji ścian diagnozowanego obiektu do oceny przyjmuje się:  

ρ=(0÷0,01) Em - ściany nadbudowy mocno perforowane (sumaryczna po-
wierzchnia otworów większa niż 15% powierzchni całkowitej 
ścian), brak współpracy stropów ze ścianami przy zginaniu,  

ρ=(0,01÷0,05) Em  - ściany nadbudowy mocno perforowane, zapewniona 
współpraca stropów kondygnacji nadbudowy ze ścianami, 

ρ=(0,05-K),10) Em  - ściany kondygnacji nadbudowy pełne lub pole sumarycznej 
powierzchni otworów mniejsze niż 15% powierzchni ścian, 
brak współpracy stropów ze ścianami, 

ρ=(0,10÷0.15) Em  - ściany kondygnacji nadbudowy pełne lub pole sumarycznej 
powierzchni otworów mniejsze niż 15% powierzchni ścian, 
zapewniona współpraca stropów kondygnacji nadbudowy ze 
ścianami 

W przypadku braku odpowiedniej wartości pośredniej dopuszcza się interpolację 
liniową współczynnika ρ.[26] 

Aby możliwe było posługiwanie się tą metodą osoba diagnozująca budynek musi 
posiadać znajomość takich cech budynku, które umożliwią oszacowanie sztyw-
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ności zastępczej E,Jm budynku na zginanie i GmAm na ścinanie według zasad za-
wartych w [14].      

 

Wzory 7.2 i 7.3 określają wartości dopuszczalne poziomego odkształcenia i mi-
nimalnego promienia krzywizny terenu i pozwalają na oszacowanie odporności 
budynku na wpływ tej deformacji, przy założonym poziomie uciążliwości.[25] 

 

7.8.Wyznaczenie przemieszczeń poziomych i pionowych 
diagnozowanego obiektu 
 
 
W trakcie diagnozowania obiektów na terenach szkód górniczych do podstawo-
wych czynności należy określenie przemieszczeń poziomych wb i pionowych ub jak 
również wychylenia budynku od pionu Tb i wpływu przemieszczeń na szerokość 
przerw dylatacyjnych s w budynkach składających się z wielu segmentów. Na ry-
sunku 7.6 przedstawiono uogólniony obraz przemieszczeń przykładowego budyn-
ku. 
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Rys.7.6. Obraz przemieszczeń obiektu wraz z oznaczeniami dla postaci zdeformowanej. I 
– Wyznaczenie wartości odkształceń postaciowych Θb, II – przykładowe rozmieszczenie 
punktów pomiarowych. 
 
 
Oprócz samych przemieszczeń konstrukcja obiektów podlega różnego rodzaju 
odkształceniom najważniejszymi z nich są odkształcenia postaciowe Θb ścian no-
śnych diagnozowanego budynku. 
 
Przemieszczenia pionowe wb 
 
Diagnozowania tego parametru zazwyczaj odbywa się poprzez pomiary geodezyj-
ne, pomiaru dokonuje się analizując wyznaczone punkty konstrukcji lub otoczenia 
budynku mierząc zmiany wysokości względem punktów stałych reperów znajdu-
jących się poza obszarem górniczym w miejscu w którym brak jest oddziaływań 
górniczych. 
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Przemieszczenia poziome  ub. 
 
Poziome przemieszczenia dla pojedynczych budynków z reguły nie są konieczne 
do określenia jednak w przypadku budynków segmentowych lub połączonych 
funkcjonalnie wszelkiego rodzaju łącznikami lub segmentów budynku posiadają-
cych przerwy dylatacyjnej zachodzi konieczność pomiarów względnych pomiędzy 
poszczególnymi elementami budynku lub kompleksu budynków.  
 
W przypadku większych obiektów pomiary te wykonuje się metodami geodezyj-
nymi pomiędzy ustalonymi stałymi punkami reperami obiektów. 
  
Wychylenie obiektu (segmentu) z pionu Tb 
   
Wartość parametru wychylenia ma istotne znaczenie dla funkcjonowania i użytko-
wania obiektu kierunek wychylenia z reguły jest zgodny z kierunkiem pracy niecki 
górniczej. Kierunek wychylenia diagnozowanego obiektu oraz wartość tego wychy-
lenia określa się na podstawie niwelacyjnych pomiarów geodezyjnych obniżeń 
reperów założonych na cokole budynku.  
 
W przypadku braku reperów wykonuje się pomiary pośrednie wychylenia naroży 
lub krawędzi budynku lub ewentualnie uśrednionego nachylenia płaszczyzn bu-
dynku, wykonywanych pierwotnie jako poziome (poziom cokołu, posadzek, stro-
pów) [8][25]. 
Przy wykonywaniu powyższych pomiarów należy mieć na uwadze, że zmierzone 
wychylenia budynków mogą zawierać również wychylenia spowodowane przyczy-
nami poza górniczymi, zwłaszcza warunkami gruntowymi lub niedokładnościami 
wykonawczymi.[25] Na rysunku 7.7 przedstawiono przykładową kartę pomiarową 
geodezyjnego pomiaru wychyleń budynku. 

 
Rys. 7.7.Przykładowa karta geodezyjnego pomiaru wychyleń  
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Szerokość przerw dylatacyjnych s 
 
Dla budynków lub segmentów budynków w których występują przerwy dylatacyjne 
wskazane jest wykonanie pomiarów szerokości przerw dylatacyjnych, pomiarów 
należy wykonać co najmniej w dwóch poziomach budynku w poziomie pasa coko-
łowego i wieńca górnego najwyższej kondygnacji lub gzymsu dachowego. Pomia-
ry należy wykonać po obu stronach przerwy dylatacyjnej. 
 
Pomiary te pomocne będą w określeniu przemieszczenia względnego pomiędzy 
poszczególnymi segmentami budynku a w przypadku zaciśnięcia dylatacji ko-
nieczne będzie przeanalizowanie pracy stykających się elementów konstrukcyj-
nych. Pomiary szerokości przerw dylatacyjnych wykonuje się metodami geodezyj-
nymi, a w sposób przybliżony można je wyznaczać przymiarem centymetro-
wym.[25] 
 
Odkształcenia postaciowe konstrukcji Θb 
 
Odkształcenia postaciowe konstrukcji ścian Θb definiowane są jako stosunek róż-
nicy pionowych przemieszczeń budynku ∆y do długości odcinka ∆x, na którym ta 
różnica występuje (rys. 7.6 I,II) : 
 

Θb = ∆y
∆x

                         (7.10)[25] 
 
Wartości odkształceń postaciowych ściany diagnozowanego budynku można wy-
znaczać dokonując pomiarów pionowych przemieszczeń ścian zewnętrznych. 
Pomiary takie należy wykonać w co najmniej trzech punktach, założonych w rów-
nych odstępach na długości ściany.  
 
Odkształcenie postaciowe rys. 7.6 należy wtedy interpretować jako uśrednioną 
wartość odkształcenia na długości ściany Θb,śr = y3 /2d.  
Z uwagi na dokładność pomiarów wskazane jest zakładanie większej liczby punk-
tów pomiarowych w zbliżonych odstępach lub miejscach odpowiadających lokali-
zacji ścian poprzecznych, co umożliwia określenie jednostkowego odkształcenia 
postaciowego Θb,i dla każdego odcinka między wyznaczonymi punktami pomiaro-
wymi jak również wartości Θb,max bliskiej maksymalnej - dla skrajnych partii 
ścian.[25] 
 
Odkształcenia liniowe konstrukcji 
 
W przypadku wyznaczania odkształcania liniowego konstrukcji postępuje się w 
sposób analogiczny jak dla odkształceń postaciowych z wykorzystaniem tradycyj-
nych przymiarów i metrów. 
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Oznaczenie uszkodzeń obiektu 
 
 Podstawowym elementem diagnostyki budynków zlokalizowanych na terenach 
górniczych poza prawidłowym rozpoznaniem i określeniem uszkodzeń jest morfo-
logia rys, która po analizie wskazuje na rzeczywistą pracę konstrukcji. Kształt za-
rysowań i spękań ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych daje informacje o 
stanie wytężenia konstrukcji. Rysy na konstrukcji mają wpływ na lokalne obniżenie 
jej nośności. Morfologia rys wskazywać będzie również na możliwość powiązania 
przyczyn powstania uszkodzeń z dotychczasowymi wpływami eksploatacji górni-
czej. 
  
Przykładową morfologie rys dla niecki górniczej wklęsłej i wypukłej przedstawiono 
na rys 7.8. 
 

 
 
Rys. 7.8. Przykładowa morfologia rys dla niecki wypukłej I i dla niecki wklęsłej II  
 
Określenie uszkodzeń obiektu wymaga wykonania szczegółowej inwentaryzacji 
zarysowań i spękań elementów konstrukcyjnych oraz w elementach drugorzęd-
nych zobrazowania w celach dochodzenia roszczeń od zakładu górniczego pozo-
stałych uszkodzeń . 
 
Inwentaryzacja zarysowań i spękań 
 
Dopuszczalne rozwarcia rys podają normy w zakresie projektowania w zależności 
od klasy ekspozycji konstrukcji żelbetowych.[N5].        W konstrukcjach zarysowa-
nie należy ograniczyć do poziomu, który nie pogarsza stosownego funkcjonowania 
lub trwałości budynku i konstrukcji oraz nie powoduje, że wygląd konstrukcji nie 
nadaje się do akceptacji. Zarysowanie konstrukcji żelbetowych poddanych zgina-
niu, ścinaniu, skręcaniu lub rozciąganiu na skutek działania bezpośredniego ob-
ciążenia albo ograniczenia wymuszonych odkształceń jest zjawiskiem normalnym. 
Rysy mogą także powstać z innych powodów, takich jak skurcz plastyczny lub 
ekspansywne reakcje chemiczne w stwardniałym betonie. Rysy takie mogą być 
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niedopuszczalnie duże wymagają natychmiastowej reakcji użytkownika obiektu. 
Jeżeli rysy nie wpływają ujemnie na działanie konstrukcji, to można zezwolić na 
zarysowanie bez podejmowania jakichkolwiek kroków mających na celu kontrolę 
szerokości rys.[36,37] 
Przez zarysowanie lub rysę należy rozumieć rozspojenie, które nie przechodzi 
przez całą grubość elementu. W przeciwnym przypadku jest to spękanie lub pęk-
nięcie .  
Za minimalne rozwarcie, przy którym można mówić o rysie, uważa się 0,1 mm. 
Inwentaryzacja rys i spękań powinna obejmować przedstawienie graficzne w po-
staci szkicu przebiegu rys wraz z opisem szerokości rozwarcia. Szkice powinny 
zawierać zaznaczenie układu rys i spękań po obu stronach ściany wraz z poda-
niem wymiarów rozwarć i spękań na ich długości. W przypadku rozległych rys na-
leży podać również głębokość. Rozwarcie rysy mierzymy prostopadle do krawędzi, 
bez uwzględnienia lokalnych ubytków zapraw, cegły lub betonu wzdłuż krawędzi 
rysy. Przez głębokość zarysowania należy rozumieć zasięg rysy w głąb elementu, 
mierzony prostopadle do powierzchni zewnętrznej.[25] Pomiar rys ma na celu 
określenie przybliżonej szerokości średniej rysy na odcinku jej maksymalnego 
rozwarcia, pomiarów rys dokonuje się zazwyczaj za pomocą szczelinomierza lub 
przymiaru z podziałką milimetrową, przykładanego prostopadle do przebiegu (osi) 
rysy. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność większej dokładności po-
miaru w takich przypadkach stosuje się lupy kalibrowane np. lupy Brinella, do po-
miarów należy wybierać odcinki rysy o ostrych krawędziach lub odpowiednio 
oczyszczonych brzegów rysy. Pomiarów rys w murach należy mierzyć w miejscu 
występowania cegły, a nie w spoinie, za wystarczające są pomiary z dokładnością 
do 1 mm; wyjątkowo dla rys o rozwartości < 1 mm może być stosowany opis: „1/2 
mm" lub,,rysa włosowata".Na rys. 7.9 przedstawiono przykładowy szkic morfologii 
rys.Dla stropów postępowanie jest analogiczne jak dla ścian.Zaleca się w trakcie 
wykonywania inwentaryzacji i pomiarów wykonanie inwentaryzacji fotograficznej. 
 
 

 
 
Rys.7.9.Przykładowy szkic morfologii  
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Podsumowanie. 
 
Efektem końcowym procedury diagnostycznej jest ocena nośności konstrukcji i jej 
bezpieczeństwa zgodnie z art. 5.1 Prawa Budowlanego [N7] . 
 
Na podstawie przeprowadzonej procedury należy opracować wnioski i zalecenia. 
Wnioski powinny określać przyczyny zaistniałych uszkodzeń jak również określe-
nie warunków dalszej eksploatacji budynku. Wnioski powinny być opracowywane 
w sposób przystępny i zrozumiały nie tylko dla specjalistów z dziedziny budownic-
twa na terenach górniczych. Poza wnioskami należy podać zalecenia dotyczące 
zabezpieczenia konstrukcji przed prognozowanymi wpływami eksploatacji górni-
czej oraz sposobu wzmocnienia konstrukcji i jej naprawy. Istnieje również możli-
wość, że ze względów ekonomicznych nie będzie możliwe naprawienie uszkodzo-
nego obiektu w takich przypadkach zaleca się dwie możliwości postępowania, 
rozbiórkę uszkodzonego obiektu lub odbudowę z prawidłowymi zabezpieczeniami 
lub rozbiórkę i wypłatę stosownego odszkodowania. 
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8. Ocena stopnia zużycia budynków na terenach             
górniczych. 

 
Prawidłowa ocena stanu technicznego budynku, szczególnie na terenach oddzia-
ływań górniczych stanowi podstawę utrzymania jego sprawności technicznej i ak-
ceptowalnych przez użytkowników cech użytkowych związanych z tym racjonalnej 
gospodarki remontowej. Miarą stanu technicznego obiektu jest zużycie techniczne. 
Przepisy prawa budowlanego precyzują wymagane efekty okresowej kontroli sta-
nu budynków. Powinny one zawierać określenie: 

 
• stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, 
• rozmiarów zużycia lub uszkodzeń poszczególnych elementów, w tym wy-

nikających z oddziaływań typu górniczego  
• zakres robót remontowych - plan remontów, 
• zalecenia użytkowe dotyczące poszczególnych elementów budynku, w tym 

jako najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych. 
 

Związek między stanem technicznym st, podawanym zwykle w formie opisu słow-
nego od "bardzo dobry" do "bardzo zły", a stopniem zużycia budynku sz przedsta-
wia się za zwyczaj jako: 

 
st= 1 - sz                        (8.1)[40,41,37] 

 
Są one stosowane do oceny całego obiektu lub poszczególnych jego elementów, 
a różnią się liczbą stopni (od trój- do sześciostopniowych) oraz nazewnictwem. Do 
stosowania na terenach górniczych stosowano sześciostopniową skalę, w oparciu 
o tabelę 8.1. 

 
Tabela 8.1.Stan techniczny a zużycie techniczne budynku.[40,37]. 

 
Stan techniczny st Stopień zużycia sz [%] 

bardzo dobry do 10 
Dobry 11÷20 

Zadowalający 21÷30 
Średni 31÷50 

Zły 51÷70 
bardzo zły powyżej 70 

 
 

Zużycie techniczne bywa definiowane w kategoriach technicznych lub ekonomicz-
nych. Istotą zużycia technicznego jest utrata wartości i wartości użytkowej budyn-
ku na skutek zniszczenia poszczególnych elementów konstrukcji, wykończenia i 
wyposażenia. Zużycie nie materialne, społeczne, funkcjonalne nie mają wpływu na 
przydatność techniczną w procesie eksploatacji. Zużycie techniczne (szt) wynika z 
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wieku obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wyko-
nawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, wad 
projektowych, prowadzonej gospodarki remontowej i innych niezwykle skompliko-
wanych czynników naturalnych i zewnętrznych. Zużycie to najczęściej określa się 
procentowo. W pewnych przypadkach, zamiast procentu utraty wartości, bierze się 
pod uwagę nakłady finansowe niezbędne do doprowadzenia obiektu do używalno-
ści w dobrym stanie technicznym oraz pozostały okres użytkowania obiektu. Cha-
rakterystyczne cechy budynku w odniesieniu do rozwiązań konstrukcyjnych, użyt-
kowania, powodują, że procesy zużycia poszczególnych obiektów wykazywać 
mogą znaczne różnice. Ustalenie stopnia zużycia technicznego budynku wymaga 
z reguły indywidualnej analizy wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego. 

 
Początkowy okres eksploatacji budynku charakteryzuje się stosunkowo szybkim 
tempem zużycia elementów, do czasu odpowiadającego 30% "całkowitego zuży-
cia elementów". Powodem jest ujawnienie się wad sporadycznych,stałych, trwa-
łych, wad technologicznych, pracy konstrukcji, rozwiązań materiałowych pracy 
całego budynku w normalnych warunkach użytkowania i utrzymania. Środkowy 
okres charakteryzuje się stabilizacją tempa zużycia i wykazuje liniowy charakter 
wzrostu do czasu, gdy element osiągnie ok. 70-80% swojego wieku czyli najdłuż-
szego okresu w procesie użytkowania elementu, po którym następuje wzrost  
zmian strukturalnych. W ostatnim okresie, po osiągnięciu odpowiednio dużego 
zakumulowania zużycia, pojawiają się zmiany jakościowe materiału,a zużycie 
gwałtownie rośnie. 
W wypadku wstępnej analizy dużych grup budynków do oceny stopnia zużycia 
stosuje się tzw. "metody czasowe", W zależności od jakości utrzymania podawane 
są niżej wymienione formuły: 

 
Wzór formuła liniowa dla budynków źle utrzymywanych: 
 

𝑠𝑧 = 𝑡
𝑇∙100

  (7.2) [40,37] 
 

gdzie: 
sz - stopień zużycia technicznego budynku, w %, 
t - dotychczasowy okres użytkowania budynku, w latach, 
T - przewidywany całkowity okres użytkowania (trwałość) budynku, w latach. 

 
Wzór Rossa dla budynków przeciętnie utrzymywanych: 

 
     𝑠𝑧 = 𝑡+𝑇

2∙𝑇2
                                (7.3) [40,37] 

 
Powyższy wzór  zalecany jest do wstępnej oceny zużycia technicznego bu-

dynków na terenach górniczych również w poniższej postaci :  
 

𝑠𝑧 = 50 ∙ 𝑂𝑑
𝑂𝑐
∙ �1 + 𝑂𝑑

𝑂𝑐
� ∙ 100                       (7.4) [40,37] 
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gdzie: 
Od - dotychczasowy okres użytkowania budynku, w latach, 
Oc - przewidywany całkowity okres użytkowania (trwałość) budynku, w latach 
. 

 
Formuła dla budynków ponadprzeciętnie utrzymywanych: 

 
𝑠𝑧 = 𝑡∙(2∙𝑡+𝑇)

3∙𝑇2
∙ 100                             (7.5) [40,37] 

  
Formuła dla budynków bardzo starannie utrzymywanych: 
 

  𝑠𝑧 = 𝑡2

𝑇2
∙ 100                                (7.6) [40,37] 

 
Znane są również formuły proponowane przez Europejską Grupę Rzeczoznawców 
Majątkowych : 

 
       𝑠𝑧 = 𝑡

𝑡+𝑡𝑝
∙ 100                                     (7.7) [40,37] 

 
  
lub: 

               𝑠𝑧 = 𝑇−𝑡𝑝
𝑇

∙ 100                                              (7.8) [40,37] 
 

 
gdzie: 
tp- oszacowany pozostały okres użytkowania budynku, 

 
 

Do zalet opisanych wyżej formuł zaliczyć można głównie łatwość zastosowania, a 
w konsekwencji - możliwość szybkiego wstępnego szacowania zużycia technicz-
nego dużych grup budynków. Do wad tych metod zaliczyć należy znaczne uprosz-
czenie zagadnienia ze względu na przyjęcie tylko dwóch parametrów: wieku oraz 
sposobu utrzymania budynku. Nie uwzględnia się możliwości zróżnicowanego 
zużycia poszczególnych elementów obiektu. Metody te opierają się na przewidy-
wanym całkowitym okresie użytkowania budynku T, który w rzeczywistości jest 
indywidualną cechą obiektu i może znacznie odbiegać od przyjętego na podstawie 
literatury.  

 
 

Do oceny stopnia zużycia pojedynczych budynków najczęściej stosuje się metodę 
wizualną, tzw. "metodę średniej ważonej" . Polega ona na indywidualnej ocenie 
stopnia zużycia poszczególnych elementów danego budynku, a następnie - przez 
zadanie im odpowiednich wag - ustaleniu ważonego stopnia zużycia całego obiek-
tu: 
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𝑠𝑧 = ∑ 𝑢𝑖∙𝑠𝑒1
100

𝑛
𝑖=1 [%]                              (7.9) [40,37] 

 
 

gdzie: 
ui - udział kosztu odtworzenia danego elementu w strukturze kosztu odtwo-
rzenia obiektu, pełniący rolę wagi, w % 
sei- stopień zużycia danego elementu, w %, 
n- liczba ocenianych elementów w obiekcie. 

 
Stosowana jest również uproszczona metoda wizualna określania stopnia 

zużycia budynku, na podstawie oceny stanu jego elementów składowych, grupo-
wanych z uwzględnieniem trwałości. Główną zaletą metody średniej ważonej jest 
stosunkowo duża dokładność w ustalaniu stopnia zużycia technicznego budynku, 
wynikająca z określania zużycia poszczególnych elementów lub grup elementów 
budynku. Metoda wizualna pozwala na zindywidualizowanie oceny stopnia zużycia 
elementów składowych budynków, a także uwzględnienie zróżnicowania obiektów 
pod względem zastosowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych oraz zakresu wyposażenia. W zależności od typu budynku 
uwzględniane są różnice w udziale poszczególnych elementów w kosztach odtwo-
rzenia całego obiektu. Istnieją również metody, w których do wyznaczenia stopnia 
zużycia wykorzystuje się w wskaźniki ekonomiczne. W metodach tych wykorzystu-
je się wartość odtworzenia w stanie nowym odwracalnej części zużycia albo spa-
dek wartości dochodu z budynku w stosunku do początku okresu użytkowania. 
Metoda kwalifikacji zużycia materialnego, wykorzystująca zasadę, według której 
istnieje ścisły związek pomiędzy dochodem, jaki może przynieść nieruchomość, a 
stopniem zużycia: 

 
𝑠𝑧 = 1 − 𝐸𝑡

𝐸𝑜
                             (7.10) [40,37] 

 
gdzie: 
Et - wartość dochodu otrzymana w czasie t, 
E0 - wartość dochodu otrzymana na początku okresu użytkowania . 

  
 

Metoda uwzględniająca wartości "odwracalnego" i "nieodwracalnego " zużycia 
danego elementu budynku, przy założeniu liniowego postępu zużycia. Stopień 
zużycia "odwracalnego" wyznacza się, sumując określone dla poszczególnych 
elementów iloczyny efektywnego wieku w procentach i kosztu odtworzenia, przy 
czym uwzględnia się tutaj elementy drugorzędne, wykończeniowe i instalacje : 
 

𝑠𝑧𝑜𝑑 = 𝑇𝑒1 ∙ 𝐾𝑜𝑒1 + 𝑇𝑒2 ∙ 𝐾𝑜𝑒2 + ⋯+ 𝑇𝑒𝑖 ∙ 𝐾𝑜𝑒𝑖     (7.11) [40,37] 
 

gdzie: 
szod - stopień zużycia technicznego odwracalnego, 
Tei - wiek efektywny i-tego elementu wyrażony w % wieku ekonomicznego, 

158 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Koei - koszt odtworzenia w stanie nowym i-tego elementu. 
 

Stopień zużycia ,,nieodwracalnego" wyznacza się, uwzględniając elementy 
budynku o długim okresie użytkowania, a więc głównie konstrukcyjne. Ponadto w 
obliczeniach wykorzystuje się współczynnik wieku efektywnego tych elementów, z 
uwzględnieniem wieku ekonomicznego całego budynku: 

 
𝑠𝑧𝑛𝑜𝑑 = 𝑇𝐸1 ∙ 𝐾𝑜𝐸1 + 𝑇𝐸2 ∙ 𝐾𝑜𝐸2 + ⋯+ 𝑇𝐸𝑖 ∙ 𝐾𝑜𝐸𝑖       (7.12) [40,37] 

 
gdzie: 

sznod - stopień  "nieodwracalnego"  zużycia  technicznego, 
TEi  - wiek efektywny i-tego elementu wyrażony w % wieku ekonomicznego 
całego  budynku, 
KoEi - koszt odtworzenia i-tego elementu o długim okresie użytkowania. 

 
Obiekt budowlany podlega oddziaływaniu różnych czynników zewnętrznych, które 
powodują narastanie zużycia technicznego, a tym samym degradację zastosowa-
nych w obiekcie materiałów. Obniżenie wartości technicznej, zużycie i degradacja, 
rozpoczynająca się bezpośrednio po wzniesieniu obiektu, po pewnym czasie mo-
że doprowadzić pogorszenia jego właściwości użytkowych, czasem do zniszcze-
nia w stopniu niedopuszczalnym dla właściciela lub użytkownika. Pojęcie trwałości 
T budynku lub jego części jest ściśle związane ze zużyciem technicznymi i zawie-
ra zdolność do spełniania przez określony czas wymagań użytkownika, w warun-
kach oddziaływania określonych czynników, bez wyraźnego pogorszenia właści-
wości użytkowych lub nadmiernego wzrostu kosztów użytkowania. Wszystkie 
czynniki, które oddziałują na zużycie techniczne mają także wpływ na trwałość 
budynku i jego elementów. Trwałość jest funkcją właściwości i jakości użytych 
materiałów, projektu i wykonawstwa, sposobu użytkowania, jakości utrzymania, 
szkodliwego oddziaływania środowiska, w tym również eksploatacji górniczej. Bu-
dynek składa się z wielu elementów wykonanych z materiałów o zróżnicowanej 
trwałości. Znajomość okresów użytkowania poszczególnych elementów, materia-
łów i wyrobów ma istotne znaczenie dla optymalizacji ich doboru na etapie projek-
towania. Dobór ten powinien uwzględniać wynikającą z założonej funkcji oraz wa-
runków bezpieczeństwa wymaganą trwałość całego obiektu. W szczególności 
elementy ustroju nośnego (fundamenty, ściany, stropy) powinny mieć trwałość 
większą od założonej trwałości obiektu, natomiast elementy wyposażenia i wykoń-
czenia mają z reguły trwałość mniejszą od okresu użytkowania budynku, wymaga-
ją więc w czasie jego eksploatacji napraw lub wymiany. Znajomość okresów użyt-
kowania poszczególnych elementów umożliwia ustalenie zasad eksploatacji obiek-
tu. 

 
Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budynku wykazującego uszkodzenia lub nad-
mierne zużycie elementów ustroju nośnego wymaga oczywiście przeprowadzenia 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. W przypadku wstępnej oceny zagrożenia, 
prowadzonej względem dużej grupy budynków, takiej możliwości jednak w prakty-
ce nie ma. W tej sytuacji posłużyć się można oceną stopnia zużycia technicznego, 
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zakładając, że jej celem jest wytypowanie obiektów zagrożonych, zarówno z uwagi 
na ich aktualny stan, jak i spodziewane oddziaływania eksploatacji górniczej. Ce-
lem jest ocena bezpieczeństwa konstrukcji, zatem analiza powinna dotyczyć ele-
mentów ustroju nośnego budynku,w której należy uwzględnić dodatkowe czynniki, 
które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników, a którymi bez wątpienia są 
oddziaływania górnicze. [40,37] 

 
Wydaje się skutecznym oceniać zużycie ustroju nośnego budynku oceniać na 
podstawie analizy utraty nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych w 
trakcie jego eksploatacji, w odniesieniu do nośności początkowej No. 

  
Wówczas dla pojedynczego elementu konstrukcyjnego: 

 
  

𝑠𝑧𝑒 = �1 − 𝑁𝑡
𝑁𝑜
� [%]                                     (7.13) [40,37] 

 
gdzie: 
sze- stopień zużycia elementu konstrukcyjnego, 
No- początkowa nośność elementu, określona dla t= 0, 
Nt- nośność elementu w okresie 0 < t < T. 

  
Wartość Nt określa się według Eurokodów, z uwzględnieniem zmian w czasie 

właściwości zastosowanych materiałów i uszkodzeń konstrukcji.                                     
 

W ocenie zużycia konstrukcji nośnej budynku należy  uwzględnić wpływ po-
szczególnych elementów jako wpływ nierównorzędny. Konstrukcje pracują jako 
układ przestrzenny, w którym zniszczenie pojedynczego elementu powoduje redy-
strybucję sił wewnętrznych. W związku z tym do określenia stopnia zużycia bu-
dynków murowanych proponuje się następującą formułę: 

 
 𝑠𝑧 = 1 − ∑ 𝐴𝑖∙𝑁𝑡1𝑛

𝑖=1
∑ 𝐴𝑖∙𝑁𝑜𝑖𝑛
𝑖=1

                                   (7.14) [40,37] 

 
gdzie: 
Nti, Noi - nośność i-tego elementu, 
Ai - powierzchnia obciążenia na i-ty nośny element konstrukcyjny, 
n - liczba ocenianych elementów w budynku. 

 
Za kryterium wyboru wartości Ai przyjmuje się powierzchnię, która może być 

wyeliminowana z pracy budynku w wypadku awarii jednego konkretnego elementu 
nośnego. 

 
 
Zgodnie z Prawem górniczo-geologicznym przy eksploatacji górniczej zakłady 
górnicze mają obowiązek kontroli stanu technicznego budynków i budowli, ustale-
nia ich odporności na wpływy górnicze co stanowi podstawę do podjęcia działań 
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profilaktycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów 
budowlanych oraz oszacowania kosztów usuwania ewentualnych szkód.  
Za szkodę na obszarze górniczym odpowiada za nią zakład górniczy, co powoduje 
konieczność wykonania inwentaryzacji stanu zabudowy przed rozpoczęciem eks-
ploatacji górniczej. 
 
Konieczność oceny stanu technicznego budynków na terenach górniczych wiąże 
się w zasadzie z następującymi problemami : 

 
-oceną odporności budynków w celu ustalenia możliwości i warunków dalszego 
bezpiecznego użytkowania, 
-ustalaniem zakresu szkód górniczych, określaniem sposobu oraz zakresu napraw 
i prac remontowych, 
-wyceną kosztów usuwania powstałych szkód, 
-analizą kosztów i podjęciem decyzji o naprawie szkód poprzez odtworzenie stanu 
poprzedniego lub wypłatę odszkodowania. 
 
 
Stan techniczny budynku, którego miarą jest zużycie techniczne, jest jedną z cech 
decydujących o jego odporności na wpływy górnicze. W przypadku oceny odpor-
ności metodą punktową stan techniczny opisuje się, uwzględniając zużycie natu-
ralne oraz zakres uszkodzeń. Jedna z metod oceny stanu technicznego budynków 
mieszkalnych na terenach górniczych uwzględnia trzy kryteria takiej oceny: sto-
pień zużycia technicznego budynku sz, stopień rozwarcia rys d w elementach bu-
dynku oraz stopień wychylenia budynku od pionu, mierzony kątem Tb. Stopień 
zużycia technicznego określa się jak dla budynków na terenach poza górniczych, 
natomiast pozostałe kryteria nawiązują do stopni uciążliwości użytkowania budyn-
ków. Ocena zużycia technicznego w aspekcie szkód górniczych prowadzona jest 
w dwóch przypadkach analizy opłacalności zabezpieczeń i remontów budynku o 
zbyt małej odporności na wpływy górnicze, ustalania zakresu szkód w budynku po 
wystąpieniu wpływów górniczych. Mamy do czynienia ze zużyciem technicznym 
rozumianym w kategoriach ekonomicznych. Ustalony stopień zużycia techniczne-
go budynku powinien stanowić podstawę analizy ekonomicznej, uwzględniać na-
leży stan wszystkich elementów obiektu, zarówno konstrukcyjnych, wykończenio-
wych, jak i wyposażenia, a przy analizie opłacalności zabezpieczeń i remontów 
budynku należy brać również pod uwagę ewentualne zużycie funkcjonalne. Istotne 
jest ustalenie zakresu szkód górniczych po wystąpieniu wpływów eksploatacji, 
powinna ona również pozwolić na ustalenie ilościowego udziału tych oddziaływań 
wśród innych potencjalnych przyczyn powstałych uszkodzeń i nieprawidłowości. 
Podstawowym składnikiem zużycia technicznego sz jest zużycie naturalne sn, które 
jest zależne od czasu, a jego przebieg zależy od wielu czynników, których ocena 
jest trudna lub wręcz niemożliwa jak przykładowo procesy starzenia się materiałów 
budowlanych, oddziaływanie środowiska, chemiczne, biologiczne, mechaniczne, 
zaniedbania eksploatacyjne. Wpływ eksploatacji górniczej powoduje powstawanie 
uszkodzeń, przyspieszenie procesu zużycia, oddziaływania na całą konstrukcję 
przy zmiennym, losowym oddziaływaniu w postaci deformacji powierzchni,czy 
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wstrząsów górniczych. Dodatkowe wpływy to  skutki błędów projektowych, wyko-
nawczych, przeciążenia elementów konstrukcyjnych, oddziaływań dynamicznych, 
zmiany stosunków wodnych w podłożu i innych. Wpływy te powodują przyspie-
szenie procesu naturalnego zużycia poszczególnych elementów budynku, uszko-
dzenia w postaci rys, pęknięć. Uszkodzenia elementów nośnych nie wynikają z 
naturalnego zużycia materiału, ale z oddziaływania dodatkowych czynników jak 
oddziaływania górnicze. [40,37] 
 
 Zużycie techniczne budynków można opisać jako sumę: 
 

𝑠𝑧 = 𝑠𝑛` + 𝑠𝑢                                      (7.15) [40,37] 
 
gdzie: 
 

𝑠`𝑧 = (𝑠𝑛 + ∆𝑠𝑛                                 (7.16) [40,37] 
 
sn - stopień zużycia naturalnego budynku (z pominięciem uszkodzeń elementów 
konstrukcyjnych), związany głównie z okresem użytkowania w określonych warun-
kach środowiskowych i eksploatacyjnych, 
 
∆sn - przyrost zużycia naturalnego, związany z oddziaływaniem czynników w sen-
sie statystycznym losowych; zużycie naturalne jest funkcją czasu, więc przyrost 
ten dotyczy skutków oddziaływań długotrwałych (wieloletnich), z wyłączeniem 
uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, 
 
su - stopień uszkodzeń elementów konstrukcji budynku, związany z oddziaływa-
niem czynników w sensie statystycznym losowych, oddziałujących krótkotrwale. 
 
Uszkodzenia elementów konstrukcji budynku spowodowane oddziaływaniem cią-
głych deformacji powierzchni terenu oraz pojedynczych wstrząsów górniczych o 
dużej intensywności, odzwierciedlone są w su, natomiast długotrwałe (wieloletnie) 
oddziaływanie wstrząsów o małej intensywności, ewentualnie powolne i długotrwa-
łe deformacje powierzchni, np. na terenach eksploatacji soli, ma swe odzwiercie-
dlenie w ∆sn. Wyodrębniony ze zużycia technicznego budynku stopień uszkodzeń 
su dotyczy jego elementów konstrukcyjnych. Metoda ta pozwala, przy wykorzysta-
niu metod na ustalenie globalnych zależności w zakresie wpływu oddziaływań 
górniczych na zużycie techniczne dużych grup budynków o podobnych cechach 
technicznych. W przypadku pojedynczego obiektu wymagane jest wykonanie eks-
pertyzy budowlanej, uwzględniającej wpływ na jego stan wszelkich, również poza 
górniczych, przyczyn powstania uszkodzeń. 

 
Każdemu budynkowi przypisywane jest  maksymalne wartości poziomych od-
kształceń właściwych, rozciągających ε(+) oraz ściskających ε(-). Kategorię terenu 
górniczego określa się miedzy innymi na podstawie wskaźnika εmax ustalonego 
jako większa z wartości ε(+) i ε(-) 
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Oddziaływania wstrząsów na bezpieczeństwo konstrukcji i uciążliwość użytkowa-
nia budynków, ma istotne znaczenie na przyspieszenie zużycia technicznego, a 
największe znaczenie ma intensywność najsilniejszych drgań wzbudzonych w 
danym obiekcie, określone podstawowy wskaźnik do oceny zagrożenia bezpie-
czeństwa konstrukcji przyjmuje się maksymalną wartość wskaźnika opisującego 
pojedynczy wstrząs, poziomą składową przyspieszenia drgań aHmax.  

 
Należy stwierdzić, że problemy oceny stanu technicznego budynków na te-
renach górniczych i ustalania stopnia zużycia technicznego są niezwykle 
istotne, wymagają rozległej wiedzy, staranności i doświadczenia.  
 
Stosowanie dokładnych modeli matematycznych zbliżonych do rzeczywistej 
pracy konstrukcji w zakresie ustalania stopnia zużycia, rozległa diagnostyka 
budowlana budynków pozwala na właściwą ocenę zagrożeń, bezpieczeństwa 
użytkowania, stopnia zużycia budynków uszkodzonych na skutek oddziały-
wań górniczych. 
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9. Podstawowe błędy projektowe i wykonawcze. 
 
 
Na podstawie badań prowadzonych przez autorów w zakresie realizowanych 
przez inwestorów indywidualnych inwestycji budownictwa indywidualnego, jedno-
rodzinnego i małych obiektów usługowych w latach 2000-2014 w rejonie woje-
wództw małopolskiego i śląskiego, i zbierania materiałów do badań naukowych 
dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych, realizacji inwestycji, jakości robót 
budowlanych oraz walorów użytkowych budynków mieszkalnych należy stwier-
dzić, że projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestycyjnego i in-
westorzy popełniają wiele podstawowych błędy skutkujących osłabieniem kon-
strukcji, zwiększeniem kosztów budowy ich utrzymania, obniżających wartość 
techniczną i rynkową oraz wadami trwałymi. Szczególnie istotne jest to na tere-
nach oddziaływań górniczych. 

 
W analizowanych przez autorów obiektach można wyróżnić następujące grupy 
błędów : 

 
1.wadliwy wybór działki i niewłaściwa lokalizacja budynku. 
2.wadliwy doboru projektów typowych. 
3.błędy projektowe w projektach typowych i indywidualnych. 
4.błędy i wady na etapie realizacji budynku 
5.niewłaściwa eksploatacja obiektu. 
6.zwiększone koszty eksploatacji budynków  
 
 

Wadliwy wybór działki i niewłaściwa lokalizacja budynku. 
 

Najczęściej popełnianym błędem to nie właściwy dobór działki i jej lokalizacji w 
tym: wadliwe usytuowanie do stron świata wjazdu, nachylenia i sąsiednich nieru-
chomości, złe warunki wjazdu, wjazd od strony południowej lub zachodniej, szero-
kość mniej niż 16 m, duże nachylenie działki, nawodnienie, zacienienie, lokalizacja 
sąsiednich budynków, odległość sieci, mediów i inne . Prawo Budowlane określa 
odległość budynku od granic działki, które dla ściany z otworami wynoszą 4m, a 
dla ściany bez otworów 3m.  

Wyjątek stanowią wąskie działki, które zgodnie z warunkami technicznymi ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają mniej niż 16m, gdzie 
można ślepą ścianą zbliżyć się do granicy na 1,5m. Wąski budynek trudniej jest 
zaplanować tak, aby był ładny, wygodny i funkcjonalny. Często pomijane przez 
inwestorów duże znaczenie ma usytuowanie domu względem stron świata. Przy 
niekorzystnym ustawieniu domu można stracić zarówno na doświetleniu wnętrz, 
jak również narazić się na poważne straty cieplne lub też przegrzanie pomiesz-
czeń. Przy lokalizacji budynku należy uwzględnić wiele innych czynników więc 
wizyta specjalisty na działce, jeżeli to jest możliwe przed jej zakupem i przed za-
kupem projektu. W badaniach statystycznych stwierdzono, że tylko ok. 30 % bu-
dynków posiada właściwą lokalizację, a działki spełniają wymagania techniczne. 
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Wadliwy dobór projektów typowych, gotowych, powtarzalnych. 
 

Zakup projektu typowego bez dokładnej analizy uwarunkowań lokalizacyjnych, 
terenowych funkcjonalnych i technicznych to najczęściej popełniany błąd przez 
indywidualnych inwestorów i powodujący daleko idące skutki i konsekwencje. Wy-
bór projektu typowego oczywiści jest zależny od konkretnych uwarunkowań geo-
graficznych, lokalizacyjnych, gruntowych, komunikacyjnych. Należy dokonać 
sprawdzenia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub 
uzyskać wcześniej Decyzję o Warunkach Zabudowy oraz warunki techniczne w 
zakresie komunikacji, wstępnych warunków zasilania, wstępnych warunków grun-
towych. Dokumenty te określają podstawowe parametry dla nowopowstającej za-
budowy, a często zawierają szczegółowe wytyczne podające informację dotyczą-
cą przykładowo kąta nachylenia dachu, szerokości elewacji frontowej, wysokości 
okapu i kalenicy domu, rodzaj i kolorystykę wykończenia. Projekty typowe, powta-
rzalne, gotowe można dostosowywać do indywidualnych wymagań i potrzeb inwe-
stora, jednak w większości przypadków nie jest to opłacalne lub nie możliwe do 
wykonania, a w zakresie projektów konstrukcji, prawidłowej adaptacji na oddziały-
wania górnicze dostosowanie może być niezwykle kosztowne. Najlepszym roz-
wiązaniem jest wybór projektu domu po konsultacji z doświadczonym projektan-
tem, który później będzie wykonywał adaptację projektu do warunków lokalnych w 
tym warunków górniczych, wykonywał projekt zagospodarowania działki, projekty 
przyłączy. 

Projekt domu musi być dostosowany do wymiarów działki i odległości od są-
siednich budynków oraz winien zachować odległości od granicy sąsiadów. Ściany 
zawierające okna powinny znajdować się nie mniej niż 4 metry od granicy działki, 
a ściany nie posiadające okien lub posiadające otwory okienne wypełnione pusta-
kami szklanymi, nie więcej niż 10% powierzchni ściany nie mniej niż 3 metry. W 
rozważaniach nad wielkością domu, należy brać pod uwagę powierzchnię i kuba-
turę budynku. Wielkość domu przeniesie się bezpośrednio na koszty jego posta-
wienia i wykończenia. Warto dokładnie zastanowić się ilu pomieszczeń, jak rozło-
żonych względem siebie potrzebujemy, bądź możemy w przyszłości potrzebować. 
Planując wygląd swojego domu należy rozważyć także kwestię garażu. Zatem 
należy rozważyć wszystkie aspekty doboru projektu z uwzględnieniem możliwości 
jego zabezpieczenia i kosztów. 

 
Decydując się na projekt domu należy pamiętać, że to inwestycja praktycznie na 
całe życie, a lokalizacja na terenach górniczych  powoduje komplikacje nie tylko w 
fazie budowy, ale również podczas wielu lat jego użytkowania. Nieświadomi inwe-
storzy nie zwracają uwagi na to, jakie rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne 
i materiałowe są użyte w projekcie .Ta niefrasobliwość skutkuje nieprzewidzianymi 
kosztami przy realizacji domu na terenach oddziaływań górniczych. Nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne powodują ograniczenie kosztów napraw i wzmocnień w 
przypadku wystąpienia w czasie eksploatacji budynków następujących zmiennych 
oddziaływań górniczych. 
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Podstawową radą dla inwestorów rozpoczynających planowanie budowy 
własnego domu na terenach górniczych jest konieczność kontaktu z projektantem, 
konstruktorem budowlanym przed podjęciem decyzji o zakupie działki i wyborze 
projektu. 

 

9.1. Podstawowe błędy na etapie realizacji budynku        
na terenach górniczych. 

 
Stan surowy budowy domu, elementy konstrukcji: podłoże gruntowe, funda-

menty ruszty żelbetowe, ściany, wieńce, belki, podciągi, słupy, nadproża, płyty 
stropowe, to jeden z ważniejszych etapów procesu budowlanego. Błędy popełnio-
ne na tym etapie mogą skutkować bardzo niemiłymi konsekwencjami w przyszło-
ści.  

 
Budowa domu to niezwykle trudne przedsięwzięcie, a błędy popełnione na etapie 
stanu surowego, konstrukcji, zabezpieczających przed oddziaływaniami górniczy-
mi są szczególnie groźne. Warto więc zdobyć podstawową wiedzę na ten temat, 
żeby umieć rozmawiać z ekipami budowlanymi i je kontrolować.  

 
Do najczęstszych błędów popełnianych na etapie budowy stanu surowego należą: 
 
- złe zagęszczenie podbudowy i brak zbrojenia podłogi na gruncie, 
- fundamenty – złe zbrojenie rusztu, zła izolacja przeciwwilgociowa, 
- krzywe murowanie ścian, 
- brak zbrojenia w strefie podokiennej w ścianie murowanej tylko na spoiny piono-
we, 
- stosowanie złych zapraw murarskich, 
- nierówne spoiny – za grube lub za cienkie; pierwsze mogą powodować powsta-
wanie mostków termicznych, drugie nie łączą elementów muru, 
- złe usztywnienie ścianki kolankowej, 
- złe wykonanie konstrukcji betonowych i brak przerw technologicznych, 
- złe połączenie fragmentów betonu wykonanego z przerwami 
- strop gęstożebrowy – brak żeber rozdzielczych i podwojonych belek w miejscu 
oparcia ścian działowych 
- nieprawidłowe ułożenie folii dachowej, 
- brak szczeliny wentylacyjnej przy stosowaniu folii nisko paro przepuszczalnej, 
- źle wykonane obróbki blacharskie, które grożą przeciekaniem dachu. 
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10. Przykładowe obliczenia. 
 

 
W celu pokazania praktycznych zasad wykonywania obliczeń w zakresie kon-
strukcji budynku na terenach górniczych podajemy uproszczony przykład obliczeń 
elementów konstrukcji na oddziaływania górnicze, fundamentów obliczonych na 
poziome odkształcenia terenu. 
Analizie poddano fundamenty w następującej konfiguracji typów rusztów Rys. 
10.1. 
 
 
 

 
Rys.10.1.Typy rusztów poddane analizie oznaczenia wg. [1] 
 
 
Wymiary ław przyjętych do analizy stanowią typowe rozwiązanie dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych o szerokości b=0,60m i wysokości h=0,40m Rys. 
10.2. 
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Rys.10.2.Zastosowane wymiary ławy fundamentowej, t – podsypka zgodnie z tablicą 4.6 
 
Do analizy przyjęto rozstawy osiowe z przedziału od 3 do 7m ze skokiem co 1m. 
 
Następnie założono następujące parametry do obliczeń: 
Normalne naprężenia pod rusztem             σ        = 0,20MPa 
Obciążenie użytkowe piwnic             qp         = 1kN/m2  
Objętościowy ciężar posadzki piwnic  γ1          = 22kN/m3 

Objętościowy ciężar gruntu  
zalegającego między ławami   γ         = 20kN/m3  
Grubość posadzki piwnic    h1         = 0,15m 
Wysokość ławy fundamentowej  h        = 0,4m 
Szerokość ławy fundamentowej  b        = 0,6m 
Długość ław w osiach              l1 i l2   = 3÷7m 
 
Powyższe oznaczenia przedstawiono na rysunku 10.3. obrazującym schemat ob-
ciążenia rozpatrywanego rusztu fundamentowego. 
 
 

 
 
Rys.10.3. Schemat obciążenia pola między ławowego w ruszcie fundamentowym 
[1] 
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10.1.Analiza rusztu typu A. 
 

10.1.1.Założenia do obliczeń 
 
Do obliczeń przyjęto następujące wartości dla gruntu: 
 
Stopień plastyczności :   IL = 0.16 
Kąt tarcia wewnętrznego:   Φ = 20o 
Spójność kohezja:    C = 0.03MPa 
Ciężar objętościowy:               γ = 20kN/m3 
 
Zgodnie z tablicą 1. przyjęto warunki górnicze występujące jako graniczne dla po-
szczególnych kategorii górniczych: 
Dla zobrazowania zmian w ilości potrzebnego zbrojenia obliczenia wykonano dla 
kategorii 0,I,II,III,IV przykład zobrazowano dla kategorii III 
 
Poziome odkształcenie terenu εk = 0,6% 
 
Przyjęto wg. Tablicy 5.4. Współczynnik bezpieczeństwa γf = 1,3 
 

𝜀𝑑 = 𝜀𝑘 ∙ 𝛾𝑓 = 0,6% ∙ 1,3 = 7,8 ∙ 10−3                 (10.1) 
 
 
Na rys. 10.4 przedstawiono oznaczenie przyjętych ław fundamentowych dla typu 
A. 
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Rys.10.4 Kształt obliczanego rusztu wraz z przyjętymi wymiarami i oznaczeniami 

10.1.2. Obliczenia sił wewnętrznych w ławie fundamentowej 
L1 powstających w przypadku występowania eksploatacji        

równoległej do rozpatrywanej ławy. 
 
 
Współczynnik K dobrano na podstawie rys.10.5 w zależności od występujących 
normalnych naprężeń pod rusztem (przyjęte do obliczeń σ = 0,25MPa). 
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Rys. 10.5. Wykres współczynnik K [1] 
 
Wartość współczynnik K obliczyć można ze wzorów: 
 

Dla σ≤0,1MPa   𝐾 = −3,5 ∙ 𝜎 + 1                     (10.2) 
 

Dla σ>0,1MPa   𝐾 = −0,5 ∙ 𝜎 + 0,7             (10.3) 
 

𝐾𝐿1 = −0.5 ∙ 𝜎 + 0.7 = −0.5 ∙ 0.20𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑃𝑎

+ 0.7 = 0.6  (10.4) 
 
gdzie: 
σ - normalne naprężenia pod rusztem, [MPa] 
 
 

10.1.3.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia 
stycznego w podstawie fundamentu Θ. 

 
 

𝜃 = 𝐾 ∙ (𝜎 ∙ 𝑡𝑔Φ + 𝑐)               (10.5)[1] 
Gdzie: 
 
K – współczynnik ustalony na podstawie wykresu rys.10.5 lub wzorów 
10.2,10.3,10.4, 
σ - naprężenie normalne pod fundamentem [MPa] 
Φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
C – spójność gruntu [MPa] 
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Uwaga!!!. Wartość naprężenia stycznego oblicza się z powyższego wzoru dla war-
tości ε>4%o dla pozostałych wartości korzysta się z wartości zmodyfikowanych 
zgodnie z założeniami podanymi na rys.7.4. 
W przypadku jeżeli przy realizacji posadowienia budynku na gruntach skalistych 
lub mało odkształcalnych grubości t warstwy podatnego gruntu lub podsypki pia-
skowej pod fundamentem zgodnie z tablicą 4.6 nie jest spełniona wówczas współ-
czynnik K przyjmuje wartość K=1.0 

 
W przypadku nie spełnienia warunku εd>0,04 obliczamy długość odcinka spręży-
stej pracy gruntu z następującego wzoru: 
 
 

   𝑥𝜃 = (4−𝜀)∙𝐿
4

                          (10.6) 
 
Gdzie: 
L – długość fundamentu, [m] 
ε - wartość poziomych odkształcenia powierzchni (bezwymiarowo) 
 

 
𝑥𝜃 = (4−4)∙7,6𝑚

4
= 0               (10.7) 

 
 

𝜃𝐿1 = 𝐾 ∙ (𝜎 ∙ 𝑡𝑔Φ + 𝑐) = 0.6(0.2 ∙ 𝑡𝑔(20deg) + 0.03 = 0.062𝑀𝑃𝑎  
    

       (10.8)[1] 
 

𝜏𝐿1 = 𝜃𝐿1    (10.9)   
 

dla ε>4%o 

10.1.4.Obliczanie siły Zτ,max.L1 dla ławy L1 
 
Obliczenie długości ławy L1 
 
 
L1= l1+b2 = 7m+0.6m = 7.6m, 
 

𝑍𝜏,𝑚𝑎𝑥.𝐿1 = 0.5 ∙ 𝐿1 ∙ 𝑏1 ∙ 𝜏𝐿1                              (10.10) 
 
Uwaga!!! Siłę Z wyznacza się po całce więc dla przypadków ε<2%o obliczamy z 
pola powierzchni trójkąta rys.7.4 – I, dla przypadku 2%o≤ε≤4%o obliczamy z pola 
powierzchni trapezu zgodnie z rys.7.4-II.  
 

𝑍𝜏,𝑚𝑎𝑥.𝐿1 = 0.5 ∙ 7.6𝑚 ∙ 0.6𝑚 ∙ 0.062𝑀𝑃𝑎 = 140,622𝑘𝑁                   (10.11) 
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10.1.5.Obliczanie jednostkowych sił od naprężeń stycznych 
w podstawie ław poprzecznych. 

 

 
 
Rys.10.6. Zobrazowanie występowania jednostkowych naprężeń stycznych w ła-
wach poprzecznych. 
 

10.1.6.Obliczanie współczynników K dla ław L3 i L4 
 

𝐾𝐿3 = −0.5 ∙ 𝜎 + 0.7 = −0.5 ∙ 0.20𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑃𝑎

+ 0.7 = 0.6                               (10.12) 
 
𝐾𝐿4 = −0.5 ∙ 𝜎 + 0.7 = −0.5 ∙ 0.20𝑀𝑃𝑎

𝑀𝑃𝑎
+ 0.7 = 0.6             (10.13) 

10.1.7.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia 
stycznego Θ w podstawie fundamentu L3 i L4. 

 
𝜃𝐿3 = 𝐾 ∙ (𝜎 ∙ 𝑡𝑔Φ + 𝑐) = 0.6(0.2 ∙ 𝑡𝑔(20deg) + 0.03 = 0.062𝑀𝑃𝑎              (10.14) 

 
𝜃𝐿4 = 𝐾 ∙ (𝜎 ∙ 𝑡𝑔Φ + 𝑐) = 0.6(0.2 ∙ 𝑡𝑔(20deg) + 0.03 = 0.062𝑀𝑃𝑎      (10.15) 

 
 

𝜏𝐿3 = 𝜃𝐿3                                            (10.16) dla ε>4%o 
 

    𝜏𝐿4 = 𝜃𝐿4                                       (10.17) dla ε>4%o 
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10.1.8.Obliczanie siły Zτ,p.L3 dla ławy L3 i L4 
 

                 𝑍𝜏,𝑝.𝐿3 = 𝑏2 ∙ 𝜏𝐿3 = 0.6𝑚 ∙ 0.062𝑀𝑃𝑎 = 0.037𝑀𝑁
𝑚

             (10.18) 
 

Obliczanie siły Zτ,p.L4 dla ławy L4 
 

 𝑍𝜏,𝑝.𝐿4 = 𝑏2 ∙ 𝜏𝐿4 = 0.6𝑚 ∙ 0.062𝑀𝑃𝑎 = 0.037𝑀𝑁
𝑚

             (10.19) 
 

10.1.9.Obliczanie naprężeń stycznych na boczne                
powierzchnie fundamentów. 

 
Uwzględnienie naprężeń stycznych na bocznych ścianach ław fundamentów ko-
nieczne jest tylko wówczas gdy jakaś część fundamentu została wykonana w 
gruncie rodzimy jak pokazano na rys.10.7.[1,38] 

 
Rys.10.7. Przykład posadowienia budynku z uwzględnieniem w obliczeniach naprężeń 
stycznych na bocznych ścianach fundamentowych. 
 
 

𝑍𝜏ℎ.𝐿1 = 0.75 ℎ
𝑏
∙ 𝑍𝜏.𝐿1   𝑝𝑟𝑧𝑦 ℎ

𝑏
≤ 0,33                         (10.20) 

 
𝑍𝜏ℎ.𝐿1 = 0.75 ℎ

𝑏
∙ 𝐷
𝜃
𝑍𝜏.𝐿1   𝑝𝑟𝑧𝑦 ℎ

𝑏
> 0,33                               (10.21) 

 
Gdzie: 
Zτ,L1  - siła obliczona zgodnie z p.4.4.1.4 
 

ℎ
𝑏

= 0,4
0,6

= 0,66 > 0,33  Warunek spełniony dla wzoru 4.21 
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𝐷 = γ ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑡𝑔Φ ∙ 𝑡𝑔2 �45𝑜 − Φ
2
� + 𝑐 �1− 2 ∙ 𝑡𝑔Φ ∙ 𝑡𝑔 �45𝑜 − Φ

2
��    (4.22) 

 
 
Gdzie: 
γ  - ciężar objętościowy gruntu, 
 
hs -odległość środka wysokości fundamentu od powierzchni terenu zgodnie z 

rys.10.7 
Φ  - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
C  - spójność gruntu [MPa] 
Θ - jednostkowego graniczne naprężenie stycznego w podstawie ławy 
Uwaga ze względu na brak występowania fundamentu w gruncie rodzimym ze 
względu na założenia fundamentów zgodnie z rys.10.2 nie uwzględnia się naprę-
żeń stycznych na bocznej ścianie fundamentów. 
 

10.1.10.Obliczanie jednostkowej siły wywołanej naporem 
gruntu na ściany pionowe ławy prostopadle do kierunku            

poziomych odkształceń Zpp. 
 

 
Rys.10.8. Zobrazowanie występowania jednostkowych sił wywołanych naporem 
gruntu na ściankę prostopadłą do kierunku poziomych odkształceń ε. 
 

Zpp = 0.85 ∙ σ0 ∙ a                                      (10.23)[1] 
Gdzie: 
σ0 - naprężenie normalne w polach między ławowych w poziomie posadowie-

nia fundamentu. 
a  - wymiar szerokości pola między ławowego rozstaw zgodnie z rys.10.9  
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Rys. 10.9. schemat obciążenia pola między ławowego w ruszcie fundamentowym 
 
Obliczanie naprężeń normalnych w polach między ławowych w poziomie posado-
wienia fundamentów. 

𝜎0 = 𝑞𝑝 + 𝛾1 ∙ ℎ1 + 𝛾 ∙ ℎ                                                                 (10.24)[1] 

Gdzie: 
qp - obciążenie użytkowe piwnic, [kN/m2] 
h1 - grubość posadzki piwnic,[m] 
h - wysokość ław fundamentowych,[m] 
γ1 - ciężar objętościowy posadzki piwnic,[kN/m3] 
γ - ciężar objętościowy gruntu zalegającego między ławami, [kN/m3] 
  

𝜎0 = 1 𝑘𝑁
𝑚2 + 22 𝑘𝑁

𝑚3 ∙ 0.15𝑚 + 20 𝑘𝑁
𝑚3 ∙ 0.4𝑚 = 0.012𝑀𝑃𝑎                            (10.25) 

 
Uwaga!!! Jeżeli pola między ławowe wypełniono gruntem zasypowym, wartość 
naporu gruntu Zpp wynikającą z wzoru 10.24 można zmniejszyć o 30%. 
 

Zpp.L3 = 70% ∙ 0.85 ∙ 0.012MPa ∙ 6.40m = 0.047𝑀𝑁
𝑚

                    (10.26) 

Zpp.L4 = 70% ∙ 0.85 ∙ 0.012MPa ∙ 6.40m = 0.047𝑀𝑁
𝑚

               (10.27) 

Wartość naporu gruntu Zpp nie może przekroczyć wartości granicznych wynikają-
cych z poniższych zależności: 
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Wartość jednostkowej siły wynikającej z naprężeń ścinających w gruncie w polu 
miedzy ławowym: 

𝑍𝑝𝑝 ≤ 𝑣𝑝 = (𝜎0 ∙ 𝑡𝑔Φ + 𝐶) ∙ 𝑎                                (10.28)[1] 

gdzie: 
σ0 - naprężenie normalne w polach między ławowych w poziomie posadowie-

nia fundamentu.[MPa] 
a  - wymiar szerokości pola między ławowego rozstaw zgodnie z rys.10.9 [m] 
Φ  - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
C  - spójność gruntu [MPa] 
 

𝑣𝑝.𝐿3 = (0.012𝑀𝑃𝑎 ∙ 0.364 + 0.03𝑀𝑃𝑎) ∙ 6.4𝑚 = 0.221𝑀𝑁
𝑚

            (10.29) 

𝑣𝑝.𝐿4 = (0.012𝑀𝑃𝑎 ∙ 0.364 + 0.03𝑀𝑃𝑎) ∙ 6.4𝑚 = 0.221𝑀𝑁
𝑚

               (10.30) 
 

   𝑍𝑝𝑝.𝐿3 ≤ 𝑣𝑝.𝐿3 → 0.047𝑀𝑁
𝑚
≤ 0.221𝑀𝑁

𝑚
     Warunek spełniony!!!          (10.31) 

 
𝑍𝑝𝑝.𝐿4 ≤ 𝑣𝑝.𝐿4 → 0.047𝑀𝑁

𝑚
≤ 0.221𝑀𝑁

𝑚
    Warunek spełniony!!!          (10.32) 

 
W przypadku nie spełnienia warunku do dalszych obliczeń należy przyjąć wartość 
graniczną. 
 
Wartość jednostkowej siły wynikającej z naporu granicznego na boczne ściany 
ławy. 
 

𝑍𝑝𝑝 ≤ 𝑑𝑝 = 𝐾𝑏 ∙ 𝑝𝑏                                                 (10.33)[1] 
 
Gdzie: 
Kb - współczynnik wyznaczany z wykresu rys. 10.10 lub wzoru (10.34), 
pb - parcie bierne gruntu wyznaczone ze wzoru 10.37 

 

 
Rys. 10.10. Wykres współczynnika Kb [1]. 

179 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



𝐾𝑏 = 1.2 ∙
𝑥
ℎ

7.7+𝑥ℎ
                                                     (10.34)[1] 

 
gdzie: 
x - odległość od osi symetrii rusztu fundamentowego do bliższej krawędzi 

ławy rys.10.9 
h  - wysokość ławy fundamentowej 
 

𝐾𝑏.𝐿3 = 1.2 ∙
3.2𝑚
0.4𝑚

7.7+3.2𝑚
0.4𝑚

= 0.611                                (10.35) 

 

𝐾𝑏.𝐿4 = 1.2 ∙
3.2𝑚
0.4𝑚

7.7+3.2𝑚
0.4𝑚

= 0.611                                (10.36) 

 
 
Parcie bierne gruntu pb. 
 

𝑝𝑏 = ℎ ∙ ��𝑞𝑝 + ℎ1 ∙ 𝛾1 + 1
2
ℎ ∙ 𝛾� ∙ 𝑡𝑔2 �45𝑜 + Φ

2
� + 2 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 �45𝑜 + Φ

2
��  

Gdzie: 
qp - obciążenie użytkowe piwnic, [kN/m2] 
h1 - grubość posadzki piwnic,[m] 
h - wysokość ław fundamentowych,[m] 
γ1 - ciężar objętościowy posadzki piwnic,[kN/m3] 
γ - ciężar objętościowy gruntu zalegającego między ławami, [kN/m3] 
Φ  - kąt tarcia wewnętrznego gruntu, [o] 
C  - spójność gruntu [MPa] 
 
 

𝑝𝑏 = 0.4 ∙ ��1 𝑘𝑁
𝑚2 + 0.15𝑚 ∙ 22 𝑘𝑁

𝑚3 + 1
2

0.4𝑚 ∙ 20 𝑘𝑁
𝑚3� ∙ 𝑡𝑔2 �45𝑜 + 20

2
�+ 2 ∙ 0.03𝑀𝑃𝑎 ∙

𝑡𝑔 �45𝑜 + 20
2
�� = 0.011𝑀𝑁

𝑚
   

(10.38) 
 

𝑑𝑝.𝐿3 = 𝐾𝑏.𝐿3 ∙ 𝑝𝑏 = 0.611 ∙ 0.011 = 0.006993𝑀𝑁
𝑚

                       (10.39) 

𝑑𝑝.𝐿4 = 𝐾𝑏.𝐿4 ∙ 𝑝𝑏 = 0.611 ∙ 0.011 = 0.006993𝑀𝑁
𝑚

                       (10.40) 
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𝑍𝑝𝑝.𝐿3 ≤ 𝑑𝑝.𝐿3 → 0.047𝑀𝑁
𝑚
≤ 0.006993𝑀𝑁

𝑚
           Warunek nie spełniony!!!                                 

(10.41) 
 

𝑍𝑝𝑝.𝐿4 ≤ 𝑑𝑝.𝐿4 → 0.047𝑀𝑁
𝑚
≤ 0.006993𝑀𝑁

𝑚
           Warunek nie spełniony!!! 

 (10.42) 
 

W przypadku nie spełnienia warunku do dalszych obliczeń przyjmujemy wartość 
graniczną 

 
𝑍𝑝𝑝.𝐿3 = min (𝑍𝑝𝑝.𝐿3;  𝑣𝑝.𝐿3 ;𝑑𝑝.𝐿3)                               (10.43) 

 
𝑍𝑝𝑝.𝐿4 = min (𝑍𝑝𝑝.𝐿4;  𝑣𝑝.𝐿4 ;𝑑𝑝.𝐿4)                           (10.44) 

Przyjęte wartości : 
 

𝑍𝑝𝑝.𝐿3 = 0.006993𝑀𝑁
𝑚

                                   (10.45) 
 

𝑍𝑝𝑝.𝐿4 = 0.006993𝑀𝑁
𝑚

                                       10.46) 

10.1.11.Siły rozciągające ławę L1. 
 
Ławy równoległe do kierunku odkształceń rozciągających gruntu podlegają rozcią-
ganiu. Wartość siły rozciągającej N w ławie wyznacza się ze wzoru 10.47. 
 

 N = 𝑍𝜏 + 𝑍𝜏ℎ + 𝑍𝜏𝑝 + 𝑍𝑝𝑝                              (10.47)[1] 
 
Gdzie: 
Zτ - siły wywołane naprężeniami stycznymi w podstawie obliczanego funda-

mentu,  
Zτh - siły wywołane naprężeniami stycznymi występującymi na bocznej po-

wierzchni obliczanego fundamentu,  
Zτp - siły wywołane naprężeniami stycznymi w podstawie ław przyległych do 

ławy obliczanej,  
Zpp - siły wywołane naporem gruntu na boczne powierzchnie fundamentów 

przyległych,  
Siły z prostopadłych ław przyległych do ławy dla której prowadzimy obliczenia ob-
licza się na podstawie jednostkowych wartości sił Zτp, Zpp na połowie rozpiętości 
ław przyległych zgodnie z rys.10.11. 
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Rys.10.11. Schemat obciążenia rusztu fundamentowego przy rozluźnieniu gruntu 
(ε-rozciągające, góra niecki górniczej), I – przekrój przez ławy poprzeczne, II – rzut 
ławy obliczanej wraz z wyznaczeniem przyległych pasm ław poprzecznych. 
 
Z lewej strony 
 
𝑍𝜏,𝑚𝑎𝑥.𝐿1 = 140,622𝑘𝑁    
 
𝑍𝜏,𝑝.𝐿4 = 0.037𝑀𝑁

𝑚
  

 
𝑍𝑝𝑝.𝐿4 = 0.006993𝑀𝑁

𝑚
    

 
𝑍𝜏ℎ = 0 zgodnie z pkt. 10.1.9. 
 
 

            𝑁𝐿𝐿1 = 𝑍𝜏,𝐿1 + 0 + (𝑍𝜏𝑝.𝐿4 + 𝑍𝑝𝑝.𝐿4) ∙ 0.5 ∙ 𝑙1                           (10.48) 
 

𝑁𝐿𝐿1 = 140,622𝑘𝑁 + 0 + (0.037𝑀𝑁
𝑚

+ 0.006993𝑀𝑁
𝑚

) ∙ 0.5 ∙ 6.4𝑚 =  281.419kN
 (10.49) 
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Z prawej strony 
 
𝑍𝜏,𝑚𝑎𝑥.𝐿1 = 140,622𝑘𝑁    
 
𝑍𝜏,𝑝.𝐿3 = 0.037𝑀𝑁

𝑚
  

 
𝑍𝑝𝑝.𝐿3 = 0.006993𝑀𝑁

𝑚
    

 
𝑍𝜏ℎ = 0 zgodnie z pkt. 10.1.9. 
 
 

𝑁𝑃𝐿1 = 𝑍𝜏,𝐿1 + 0 + (𝑍𝜏𝑝.𝐿3 + 𝑍𝑝𝑝.𝐿3) ∙ 0.5 ∙ 𝑙1                                  (10.50) 
 

𝑁𝑃𝐿1 = 140.622𝑘𝑁 + 0 + (0.037𝑀𝑁
𝑚

+ 0.006993𝑀𝑁
𝑚

) ∙ 0.5 ∙ 6.4𝑚 =  281.419kN
 (10.51) 

 
Zazwyczaj przyjmuje się że miejsce zmiany kierunku obliczeniowych wartości na-
prężeń stycznych wypada w połowie rozpiętości rusztu fundamentowego, założe-
nie to sprawdza się pod warunkiem obliczania rusztów symetrycznych. W prze-
ciwnym przypadku poszukuje się metoda kolejnych prób miejsce zgodności warto-
ści obliczonych ze strony prawej i lewej. W przypadku symetrii obliczamy w 
uproszczeniu obliczeniową wartość siły poziomej N w połowie rozpiętości ze wzo-
ru 10.52. 
 

𝑁𝐿1 = 𝑁𝐿𝐿1+𝑁𝑃𝐿1
2

                                                (10.52) 
 
Gdzie : 
NLL1  - Siła pozioma dla lewej strony ławy L1, 
NPL1  - Siła pozioma dla Prawej strony ławy L1, 
 
 

𝑁𝐿1 = 281.419kN+281.419kN
2

= 281.419kN                         (10.53) 
 
 

10.1.12.Zginanie ławy w przypadku eksploatacji prowadzonej 
prostopadle do ławy L1 

 
Obliczanie jednostkowej siły od naprężeń stycznych w podstawie ław po-
przecznych. 

 
𝜏𝐿1 = 𝜃𝐿1 = 0.062𝑀𝑃𝑎 dla ε>4%o                                  (10.54)  

183 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



 
Szerokość ławy b1 = 0.6m 
 
 

𝑍𝜏𝑝.𝐿1 = 𝑙1 ∙ 𝜏𝐿1                                                                            (10.55) 
 
 

𝑍𝜏𝑝.𝐿1 = 0.6𝑚 ∙ 0.062𝑀𝑃𝑎 = 0.037𝑀𝑁
𝑚

                                           (10.56) 
 
Obliczanie jednostkowej siły wywołanej naporem gruntu na pionową ścianę 
ławy prostopadle do kierunku poziomych odkształceń. 

𝜎0 = 𝑞𝑝 + 𝛾1 ∙ ℎ1 + 𝛾 ∙ ℎ                                                  (10.56)[1] 

Gdzie: 
qp - obciążenie użytkowe piwnic, [kN/m2] 
h1 - grubość posadzki piwnic,[m] 
h - wysokość ław fundamentowych,[m] 
γ1 - ciężar objętościowy posadzki piwnic,[kN/m3] 
γ - ciężar objętościowy gruntu zalegającego między ławami, [kN/m3] 
  

𝜎0 = 1 𝑘𝑁
𝑚2 + 22 𝑘𝑁

𝑚3 ∙ 0.15𝑚 + 20 𝑘𝑁
𝑚3 ∙ 0.4𝑚 = 0.012𝑀𝑃𝑎              (10.57) 

 
Uwaga!!! Jeżeli pola między ławowe wypełniono gruntem zasypowym, wartość 
naporu gruntu Zpp wynikającą z wzoru 10.24 można zmniejszyć o 30%. 

 
Zpp.L1 = 70% ∙ 0.85 ∙ 0.012MPa ∙ 6.40m = 0.047𝑀𝑁

𝑚
              (10.58) 

 

Wartość jednostkowej siły wynikającej z naprężeń ścinających w gruncie w polu 
miedzy ławowym: 

𝑍𝑝𝑝.𝐿1 ≤ 𝑣𝑝.𝐿1 = (𝜎0 ∙ 𝑡𝑔Φ + 𝐶) ∙ 𝑎                      (10.59)[1] 

gdzie: 
σ0 - naprężenie normalne w polach między ławowych w poziomie posadowie-

nia fundamentu.[MPa] 
a  - wymiar szerokości pola między ławowego rozstaw zgodnie z rys.10.9 [m] 
Φ  - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
C  - spójność gruntu [MPa] 
 
 

𝑣𝑝.𝐿1 = (0.012𝑀𝑃𝑎 ∙ 0.364 + 0.03𝑀𝑃𝑎) ∙ 6.4𝑚 = 0.221𝑀𝑁
𝑚

        (10.60) 

184 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



 
 

𝑍𝑝𝑝.𝐿1 ≤ 𝑣𝑝.𝐿1 → 0.047𝑀𝑁
𝑚
≤ 0.221𝑀𝑁

𝑚
          Warunek spełniony!!!       (10.61) 

 
W przypadku nie spełnienia warunku do dalszych obliczeń należy przyjąć wartość 
graniczną. 
 
Wartość jednostkowej siły wynikającej z naporu granicznego na boczne ściany 
ławy. 

𝑍𝑝𝑝.𝐿1 ≤ 𝑑𝑝.𝐿1 = 𝐾𝑏.𝐿1 ∙ 𝑝𝑏                                                  (10.62)[1] 
 
Gdzie: 
Kb - współczynnik wyznaczany z wykresu rys. 10.10 lub wzoru (10.34), 
pb - parcie bierne gruntu wyznaczone ze wzoru 10.37 

𝐾𝑏 = 1.2 ∙
𝑥
ℎ

7.7+𝑥ℎ
                                                            (10.63)[1] 

 
gdzie: 
x - odległość od osi symetrii rusztu fundamentowego do bliższej krawędzi 

ławy rys.10.9 
h  - wysokość ławy fundamentowej 

𝐾𝑏.𝐿1 = 1.2 ∙
3.2𝑚
0.4𝑚

7.7+3.2𝑚
0.4𝑚

= 0.611                                   (10.64) 

Parcie bierne gruntu pb. 

𝑝𝑏 = 0.011𝑀𝑁
𝑚

   
 

𝑑𝑝.𝐿1 = 𝐾𝑏.𝐿1 ∙ 𝑝𝑏 = 0.611 ∙ 0.011 = 0.006993𝑀𝑁
𝑚

                                    (10.65) 
 
 

𝑍𝑝𝑝.𝐿1 ≤ 𝑑𝑝.𝐿1 → 0.047𝑀𝑁
𝑚
≤ 0.006993𝑀𝑁

𝑚
                 Warunek nie spełniony!!!                                                 

 (10.66) 
 
W przypadku nie spełnienia warunku do dalszych obliczeń przyjmujemy wartość 
graniczną 

𝑍𝑝𝑝.𝐿1 = min (𝑍𝑝𝑝.𝐿1;  𝑣𝑝.𝐿1 ;𝑑𝑝.𝐿1)                                      (10.67) 
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Przyjęte wartości : 
 

𝑍𝑝𝑝.𝐿1 = 0.006993𝑀𝑁
𝑚

                                       (10.68) 
 

10.1.13.Moment zginający ławę L1 
 
W przypadku ław skierowanych poprzecznie do kierunku deformacji wywołanych 
naprężeniami ε są one obciążone siłami jednostkowymi Zτp wywołane napręże-
niami stycznymi w podstawie ław i Zpp siły wywołane naporem gruntu na boczne 
powierzchnie fundamentów wywołującymi zginanie w poziomie. Do obliczeń 
przyjmuje się maksymalne wartości bezwzględne w przęśle i momenty zginające 
na podporach.  
 
 

𝑀𝑖 = 𝑍𝜏𝑝+𝑍𝑝𝑝
16

∙ 𝑙2                            (10.69)[1,38] 
 

gdzie: 
 
l- rozpiętość ławy w świetle, [m] 

𝑀𝐿1 =
0.037𝑀𝑁

𝑚 +0.006993𝑀𝑁
𝑚

16
∙ 6.4𝑚2 = 112.637𝑘𝑁𝑚                     (10.70) 

 

10.1.14.Ławy mimośrodowo rozciągane. 
 

W trakcie projektowania może zachodzić konieczność uwzględnienia nieprostopa-
dłego kierunku eksploatacji górniczej względem osi projektowanych ław funda-
mentowych. Dla nieznanego kierunku wartość sił wylicza się z następujących wzo-
rów: 
 
Dla sił podłużnych: 
 

𝑁` = 0.5 ∙ 𝑁                          (10.71)[1,38] 
 
Dla momentów zginających: 
 

𝑀` = 0.5 ∙ 𝑀                                    (10.72)[1,38] 
amy następujące wartości: 
 
A więc m 

𝑁` = 0.5 ∙ 281.419𝑘𝑁 = 140,709𝑘𝑁                                  (10.73) 
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Dla momentów zginających: 
 

𝑀` = 0.5 ∙ 112,637𝑘𝑁𝑚 = 56,319𝑘𝑁𝑚                             (10.74) 
 
 
Zestawienie oddziaływań zewnętrznych: 
 
Rozciąganie N     281.419𝑘𝑁 
 
Zginanie M     112,637𝑘𝑁𝑚 
 
Mimośrodowe rozciąganie N`  140,709𝑘𝑁 
 
Mimośrodowe zginanie M`   56,319𝑘𝑁𝑚 
 
 

10.1.15.Wymiarowanie zbrojenia. 
 

Dobór betonu: 
Przy projektowaniu obiektów które są narażone na działanie deformacji terenu i 
wstrząsów górniczych zaleca się stosowanie betonów klasy B20 – C20/25. [1] Do 
obliczeń przyjęto zgodnie z normą Eurokod 2 . Tab. 3.1 [N5] następujące parame-
try wytrzymałościowe betonu Tablica 10.1. 
 
Tablica 10.1. Parametry wytrzymałościowe betonu zgodnie z [N5] 

 
Tablica 3.1:Beton – wytrzymałość, moduł sprężystości i odkształcenia graniczne 
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Do obliczeń przyjęto fck = 20MPa 
 
Wytrzymałości obliczeniowe na ściskanie i na rozciąganie betonu. 
 
Wartość obliczeniowa wytrzymałości na ściskanie betonu jest obliczana ze wzoru: 
 

𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑡 ∙
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐

                                                (10.75)[N5] 
Gdzie : 
 
γc - współczynnik częściowy dla betonu  
αct - współczynnik stosowany w celu uwzględnienia efektów długotrwałych 

oraz niekorzystnych wpływów, wynikających ze sposobu przyłożenia ob-
ciążenia na wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wartość zalecana 1.0. 

 
 

𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑡 ∙
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐

                                                  (10.75)[N5] 
 
Przyjęto : 
αct = 1.0 
γc = 1.5 
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𝑓𝑐𝑑 = 1.0 ∙ 20𝑀𝑃𝑎
1.5

= 13,333𝑀𝑃𝑎                               (10.75)[N5] 
 
 
 
Zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1 Tablicą NA.2 należy przyjmować następujące 
częściowe spółczynniki częściowe dla betonu i stali zbrojeniowej. 
 
 
 
 
Tablica 10.2. Współczynniki częściowe materiałów w stanach granicznych nośno-
ści.[N5] 
 

Sytuacje 
obliczeniowe 

beton γc stal zbrojeniowa 
γs 

stal sprężająca γs 

Trwała i 
przejściowa 

1,5 1,15 1,15 

Wyjątkowa 1,2 1,0 1,0 
 
 
Dobór stali: 
 
W przypadku zbrojenia ław fundamentowych Instrukcja ITB [1] zaleca stosowanie 
stali Klasy A-I gatunku St3SY biorąc pod uwagę wymagania normy Eurokod 2 [N5] 
stal zbrojeniową dobieramy z tablicy 10.3. 
Eurokod 2 definiuje nowy podział na klasy stali zbrojeniowej wyróżniając 
 
  klasę A – obejmującą stale o niskiej ciągliwości 
  klasę B – stale o średniej ciągliwości 
  klasę C – stale o wysokiej ciągliwości 
 
Tablica 10.3. Dobór właściwości stali zbrojeniowej.[N5] 

Postać wyrobu Pręty proste i rozwijane z 
kręgów Siatki 

Wymaganie 
lub wartość 
kwantyla 

(%) 
Klasa A B C A B C - 
Charakterystyczna granica pla-
styczności fyk lub f0,2k (MPa) 400 do 600 5,0 

Skrajne wartości stosunku  
k = (ft/fy)k 

> 1,05 > 1,08 > 1,15 
< 1,35 > 1,05 > 1,08 > 1,15 

< 1,35 10,0 

Charakterystyczne odkształcenia 
pry maksymalnej sile, εuk (%) > 2,5 > 5,0 > 7,5 > 2,5 > 5,0 > 7,5 10,0 

Zdatność do gięcia Badanie na zginanie i 
odginanie -  

Wytrzymałość na ścinanie - 0,3 Afyk (A jest polem 
powierzchni drutu) Minimum 
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Maksymalne 
odchylenie od 
nominalnej masy 
(pojedynczy pręt 
lub drut) (%) 

Nominalny 
wymiar 
pręta (mm) 
< 8 
> 8 

± 6,5 
± 4,5 5,0 

 
stale klas od A-0 do A-III o dużej ciągliwości: εuk > 5 %, ftk/fyk > 1,08 
 
stale klasy A-IIIN o średniej ciągliwości: εuk > 2,5 %, ftk/fyk > 1,05 [M4] 
Porównując wytrzymałości stali zalecane przez instrukcję ITB oraz nowe Klasy 
stali podane przez Eurokod wybieramy stal Klasy B - RB400 zgodnie z tablicą 10.4  
 
Tablica 10.4. Klasyfikacja gatunków stali [M4]. 
 

Klasa stali Znak gatunku 
stali 

 
 
 
- 

Nominalna śred-
nica prętów φ 

 
 
- 

Charakterystyczna 
granica plastyczno-

ści fyk lub f0,2c 
MPa 

Wytrzymałość 
charakterystyczna 

stali na rozciąganie 
ft 

MPa 

PN-EN 1992- 
1-1:2008 

A BST 500 KR 6 ÷ 12 500 550 
A B 500 A 4 ÷ 16 500 550 
A St 500 B 6 ÷ 14 500 550 
A 
A 

BST 500 S(A) 
RB 500 

8 ÷ 32 
6 ÷ 40 

500 
500 

550 
550 

A RB 500 W 6 ÷ 40 500 550 
B BST 500 S(B) 8 ÷ 32 500 550 
B RB 400 6 ÷ 40 400 440 
B 
B 

RB 400 W 
RB 500 WZ 

6 ÷ 40 
8 ÷ 32 

400 
500 

440 
550 

B BST 500 WR 8 ÷ 32 500 550 
B 34GS 6 ÷ 32 410 550 
C B 500 SP 8 ÷ 32 500 575 
C 
C 

35G2Y 
20G2VY-b 

6 ÷ 20 
6 ÷ 28 

410 
490 

550 
590 

 
 
Parametry stali: 
 
Stal Klasa B - RB400  fyd=400MPa 
 
 
Zbrojenie na rozciąganie ławy L1. 
 

𝐴𝑠 = 𝑁𝐿1
𝑓𝑦𝑑

= 281,419𝑘𝑁
400𝑀𝑃𝑎

= 7,035 ∙ 10−4𝑚2                          (10.76) 

 
Przyjęto wstępnie średnicę zbrojenia głównego φ1 = 20mm 
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Obliczanie powierzchni przyjętego pręta: 
 

𝐴1 = 𝜋 ∙ ∅1
2

4
= 3.142 ∙ 20𝑚𝑚

2

4
= 3,142 ∙ 10−4𝑚2                (10.77) 

 
Minimalna wymagana liczba prętów 
 
 

𝑛1 = 𝐴𝑠
𝐴1

= 7,035∙10−4𝑚2

3,142∙10−4𝑚2 = 2,239                                            (10.78) 
 
 
Przyjęto zbrojenie 3 pręty φ 20mm  
 
Zbrojenie na zginanie ławy L1  
 
Otulenie zbrojenia: 
 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣                              (10.79)[N5] 
 
gdzie: 
cmin - otulenie ze względu na przyczepność, warunki środowiskowe zgodnie ze 

wzorem 4.80. 
∆cdev - dodatek ze względu na odchyłkę 
 
 
𝑐𝑚𝑖𝑛 = max {𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏;  𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 + ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾 − ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 − ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑; 10𝑚𝑚} 

 
       (10.80)[N5] 

 
Gdzie: 
cmin,b  - minimalne otulenie ze względu na przyczepność,  
cmin,dur  - minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska, 
∆cder,γ  - składnik dodawany ze względu na bezpieczeństwo 
∆cdur,st  - zmniejszenie minimalnego otulenia ze względu na zastosowanie 

stali nierdzewnej, 
∆cdur,add - zmniejszenie minimalnego otulenia ze względu na zastosowanie 

dodatkowego zabezpieczenia, 
 
Norma Eurokod 2 [N5] podaje parametry minimalnego otulenia ze względu na 
przyczepność Tablica 10.5. 
 
 
 
 

191 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Tablica 10.5.Minimalne otulenie cmin,b wymagane ze względu na przyczepność 
[N1]  

Wymagania ze względu na przyczepność 
Ułożenie prętów Minimalne otulenie cmin,b* 

Zwykłe Średnica pręta 
W wiązkach Średnica zastępcza ϕn (patrz 8.9.1) 

* jeśli nominalny, maksymalny wymiar ziaren kruszywa jest większy niż 32 mm, to cmin,b 
 
Minimalne otulenie zbrojenia w betonie zwykłym nazywane cmin,dur wyznacza się 
biorąc pod uwagę klasę ekspozycji i klasę konstrukcji w tabeli 10.6. podano mini-
malne otulenie cmin,dur ze względu na trwałość stali zbrojeniowej. 
 
Tabela 10.6.Minimalne otulenie cmin,dur ze względu na trwałość stali zbrojeniowej 
[N5] 

 
Wymagania ze względu na środowisko 

Klasa kon-
strukcji 

Klasa ekspozycji według Tablicy 4.1 
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3 

S1 10 10 10 15 20 25 30 
S2 10 10 15 20 25 30 35 
S3 10 10 20 25 30 35 40 
S4 10 15 25 30 35 40 45 
S5 15 20 30 35 40 45 50 
S6 20 25 35 40 45 55 55 

 
Tablica 10.7. Klasy wytrzymałości [N5] 

 Klasy ekspozycji według Tablicy 4.1 [N5] 
Korozja 

 Korozja wywołana karbonatyzacją Korozja wywołana chlor-
kami 

Korozja wywołana chlor-
kami z wody morskiej 

 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 
Wskazana 

klasa 
betonu 

C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 

Uszkodzenia betonu 
 Nie ma 

ryzyka 
Zagrożenie zamrażaniem/rozmrażaniem Zagrożenie chemiczne 

 X0 XF1 XF2 XF3 XA1 XA2 XA3 
Wskazana 

klasa 
betonu 

C12/15 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 

Określenie klasy ekspozycji konstrukcji przedstawiono w tablicy 10.9 
Określenie i zalecane klasyfikacje konstrukcji podano w tabeli 10.8 
Przy projektowaniu konstrukcji na 50lat zalecana klasa konstrukcji wynosi S4 w 
zależności od wydłużenia okresu projektowego lub innych kryteriów zwiększa się 
lub zmniejsza klasę konstrukcji. 
 
Tabela 10.8.Zalecana klasyfikacja konstrukcji[N5]. 
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Klasa konstrukcji 

Kryterium 
Klasa ekspozycji według Tablicy 4.1 

X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1 XD2/XS1 XD3/XS2/X
S3 

Projektowy okres użytko-
wania 100 lat 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Zwiększyć 
klasę o 2 

Klasa wytrzymałości 1) 2) 

> C30/37 
Zmniej-

szyć klasę 
o 1 

> C30/37 
Zmniej-

szyć klasę 
o 1 

> C35/45 
Zmniej-

szyć klasę 
o 1 

> C40/50 
Zmniejszyć 

klasę o 1 

> C40/50 
Zmniejszyć 

klasę o 1 

> C40/50 
Zmniej-

szyć klasę 
o 1 

> C45/55 
Zmniejszyć 

klasę o 1 

Element mający kształt 
płyty (proces wznoszenia 
konstrukcji nie ma wpływu 
na usytuowanie zbrojenia) 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniejszyć 
klasę o 1 

Zmniejszyć 
klasę o 1 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniejszyć 
klasę o 1 

Zapewniona specjalna 
kontrola jakości betonu 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniejszyć 
klasę o 1 

Zmniejszyć 
klasę o 1 

Zmniej-
szyć klasę 

o 1 

Zmniejszyć 
klasę o 1 

 
Tabela 10.9. Klasyfikacja ekspozycji konstrukcji [N5] 

Oznaczenie 
klasy Opis środowiska Przykłady występowania klas ekspozycji 

1.Brak zagrożenia korozją i agresją chemiczną 

X0 

Dotyczy betonu niezbrojonego i nie zawierającego wbudowa-
nych elementów metalowych. Wszystkie środowiska z wyjąt-
kiem występowania zamrażania/rozmrażania, ścierania lub 
agresji chemicznej. 

Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności 
powietrza 

2.Korozja spowodowana karbonatyzacją 

XC1 Suche lub stałe mokre Beton we wnętrzach o niskiej wilgotności powietrza lub 
stałe zanurzony w wodzie 

XC2 Mokre, sporadycznie suche Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z 
wodą. Wiele fundamentów 

XC3 Umiarkowanie wilgotne 
Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wyso-
kiej wilgotności powietrza. Beton na zewnątrz osłonięty 
przed deszczem 

XC4 Cyklicznie mokre i suche Powierzchnie betonu narażone na kontakt wodą, ale nie 
jak w klasie ekspozycji XC2 

3.Korozja spowodowana chlorkami  

XD1 Umiarkowanie wilgotne Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z 
powietrza 

XD2 Mokre, sporadycznie suche  
Baseny pływackie 
Beton narażony na działanie wody przemysłowej 
zawierającej chlorki 

XD3 Cyklicznie mokre i suche 
Elementy mostów narażonych na działanie rozpylonych 
cieczy zawierających chlorki, nawierzchni dróg, płyty 
parkingów 

4.Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej 

XS1 Narażenie na działanie soli zawartej w powietrzu, ale nie na 
bezpośredni kontakt z wodą morską 

Konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego 
pobliżu 

XS2 Stałe zanurzenie Elementy budowli morskich 
XS3 Strefy wpływów, rozbryzgów i aerozoli Elementy budowli morskich 
5.Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania 

XF1 Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i 
zamarzanie 

XF2 Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi 
Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych 
narażonych na zamarzanie i działanie z powietrza 
środków odladzających 

XF3 Silnie nasycone wodą bez środków odladzających Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i 
zamarzanie 

XF4 Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą 
morską 

Płyty dróg i mostów narażone na działanie środków 
odladzających. Powierzchnie betonowe narażone 
bezpośrednio na opryskiwanie środkami odladzającymi 
i na zamarzanie. Strefy narażone na ochlapywanie i 
zamarzanie w konstrukcjach morskich. 

6.Agresja chemiczna 

XA1 Środowisko chemiczne mało agresywne zgodnie z Tablicą 2 
EN 206-1 Naturalne grunty i woda gruntowa 

XA2 Środowisko chemiczne średnio agresywne zgodnie z Tablicą 2 
EN 206-1 Naturalne grunty i woda gruntowa 

XA3 Środowisko chemiczne silnie agresywne zgodnie z Tablicą 2 
EN 206-1 Naturalne grunty i woda gruntowa 
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Zalecana klasyfikacja konstrukcji:  
 
Po analizie przyjmujemy: 
Klasa ekspozycji : XC4 
Klasa Konstrukcji: S4  
 
cmin,b - zakłada się wystąpienie ziaren większych od 32mm w związku z 

tym od średnicy pręta dolicza się 5mm = 25mm,  
cmin,dur  - 30mm, 
∆cder,γ  - 0mm 
∆cdur,st   - 0mm, 
∆cdur,add - 0mm 
∆cdev  - 10mm 
 
 

𝑐𝑚𝑖𝑛 = max{25𝑚𝑚;  30𝑚𝑚; 10𝑚𝑚} = 30𝑚𝑚              (10.81)[N5] 
 
 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 = 30𝑚𝑚 + 10𝑚𝑚 = 40𝑚𝑚                  (10.82) 
 
gdzie: 
 
cmin - otulenie ze względu na przyczepność, warunki środowiskowe zgodnie ze 

wzorem 10.80. 
∆cdev - dodatek ze względu na odchyłkę 
 
 
- Minimalne otulenie:    cmin=30mm    
- Montażowa odchyłka:   ∆cdev=10mm 
- Średnica strzemion:   φs=8mm 
- Średnica prętów zbrojenia głównego: φ1=20mm  
 
Odległość osi ciężkości zbrojenia od najbliższej krawędzi przekroju. 
 
 

𝑎1 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 + ∅𝑠 + 0,5 ∙ ∅1 = 30𝑚𝑚 + 10𝑚𝑚 + 8𝑚𝑚 + 0,5 ∙ 20𝑚𝑚 =
58𝑚𝑚 = 0,058𝑚    (10.83) 

 
Wysokość użyteczna przekroju: 
 
- szerokość obliczanej ławy   b=0,6m 
- wysokość obliczanej ławy   h=0,4m 
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𝑑 = 𝑏 − 𝑎1                                                (10.84)[39] 
 
Gdzie: 
b - szerokość ławy 
a1 - odległość osi zbrojenia od krawędzi 
 

𝑑 =  0.6𝑚− 0.058𝑚 = 0.542𝑚                                        (10.85) 
 

 
Obliczamy sprowadzony do wartości bezwymiarowej moment zginający ławę L1. 
 
 

𝑠𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  𝑀𝐿1
𝑓𝑐𝑑∙𝑏∙𝑑2

                                          (10.86)[39] 
 

 
Gdzie: 
 
ML1 - moment zginający ławę L1 
fcd - Wartość obliczeniowa wytrzymałości na ściskanie betonu wzór (10.75) 
b - wysokość ławy, 
d - wysokość użyteczna przekroju wg. wzoru (10.84), 
Uwaga wartość b określa wysokość ławy gdyż przekrój liczymy w poziomie 
 
 
 
 

𝑠𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  112,637𝑘𝑁𝑚
13,333𝑀𝑃𝑎∙0,4𝑚∙0,5422

= 0,072            (10.87) 
 

Względna efektywna wysokość strefy ściskanej przekroju. 
 

               𝜉𝑒𝑓𝑓 =  1 −�1 − 0,5 ∙ 𝑠𝑐,𝑒𝑓𝑓                            (10.88)[39] 
 
 

𝜉𝑒𝑓𝑓 =  1 −�1 − 0,5 ∙ 0,072 = 0,018                      (10.89) 
 
Położenie umownej osi obojętnej. 
 

                            𝑥𝑒𝑓𝑓 =  𝜉𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑑                   (10.90)[39] 
 

𝑥𝑒𝑓𝑓 =  0,018 ∙ 0,542𝑚 = 0,009831𝑚                      (10.91) 
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Pole przekroju podłużnego zbrojenia rozciąganego: 
 
Jeżeli spełniony jest warunek 𝑥𝑒𝑓𝑓 <  2 ∙ 𝑎1, wtedy zbrojenie liczymy ze wzoru: 
 

  𝐴𝑠1 =  𝑓𝑐𝑑∙𝑏∙𝑥𝑒𝑓𝑓
𝑓𝑦𝑑

                                              (10.92)[1] 

 
Jeżeli spełniony jest warunek 𝑥𝑒𝑓𝑓 ≥  2 ∙ 𝑎1, wtedy zbrojenie liczymy ze wzoru: 

 
    𝐴𝑠1 =  𝑀𝐿1

𝑓𝑦𝑑∙(𝑑−𝑎1)
                                  (10.93)[1] 

Sprawdzenie warunku: 
 
𝑥𝑒𝑓𝑓 = 0,009831𝑚 <  2 ∙ 𝑎1 = 2 ∙ 0,058𝑚 = 0,116𝑚  (10.94) 
 
 

𝐴𝑠1 =  13,333𝑀𝑃𝑎∙0,4𝑚∙0,009831𝑚
400𝑀𝑃𝑎

= 0,0001311𝑚2               (10.95)[1] 
 
Obliczanie powierzchni pojedynczego zbrojenia dla średnicy f1=20mm 
 
 

𝐴1 = 𝜋 ∙  ∅1
2

4
= 3,142 ∙  0,02𝑚2

4
= 0,0003142𝑚2                     (10.96) 

 
Minimalna wymagana liczba prętów 
 

𝑛1 =  𝐴𝑠1
𝐴1

= 0,0001311𝑚2

0,0003142𝑚2 = 0,417                               (10.97) 
 
 
 
Przyjęto 1 pręt φ 20mm . 
 
Zbrojenie na mimośrodowe rozciąganie ławy L1 skojarzone parą sił M`L1, 
N`L1. 
 

𝑁`𝐿1 = 140,709𝑘𝑁  𝑀`𝐿1 = 56,319𝑘𝑁𝑚  
 
Obliczamy mimośród 
  

𝑒𝑒 = 𝑀`𝐿1
𝑁`𝐿1

= 56,319𝑘𝑁𝑚
140,709𝑘𝑁

= 0,4𝑚                                              (10.98) 
 
Sprawdzamy warunek małego mimośrodu 
 

𝑒𝑒 = 0,4𝑚 ≤ 0.5 ∙ 𝑏1 − 𝑎1 = 0.5 ∙ 0.6𝑚− 0.058𝑚 = 0.242𝑚               (10.99) 
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𝐴𝑠1 ≥  𝑁`𝐿1∙(𝑒𝑒+0.5∙𝑏1−𝑎1)
𝑓𝑦𝑑∙(𝑑−𝑎1) = 140,709𝑘𝑁∙(0.4𝑚+0.5∙0.6𝑚−0.058𝑚)

400𝑀𝑃𝑎∙(0.542𝑚−0.058𝑚)    =        4.668 ∙ 10−4 ∙ 𝑚2 

  (10.100)[1] 
 
Warunek nie spełniony mamy do czynienia z dużym mimośrodem dla symetrycz-
nego zbrojenia  
 
𝑥𝑒𝑓𝑓 = −𝑁`𝐿1

𝑓𝑐𝑑∙ℎ
= −140,709𝑘𝑁

13,333𝑀𝑃𝑎∙0.4𝑚
= −0,026𝑚 < 0                            (10.101) 

 
Zbrojenie obliczamy ze wzoru (10.100) przy zachowaniu warunków: 
 

𝐴𝑠1𝑟𝑧 ≥ �
𝐴𝑠1

𝐴𝑠1,𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.002 ∙ ℎ ∙ 𝑑�                                             (10.102)[1] 

 
Minimalna wymagana liczba prętów: 
 
powierzchnia pojedynczego zbrojenia dla średnicy f1=20mm 

 
               𝐴1 = 0,0003142𝑚2                                  
 

𝑛1 =  𝐴𝑠1
𝐴1

=  4.668∙10−4𝑚2

0,0003142𝑚2 = 1.486                                  (10.103) 
 
Przyjęto 2 pręty f1=20mm 
 
 

𝐴𝑠1𝑟𝑧 = 2 ∙ 𝐴1 =  2 ∙ 0,0003142𝑚2 = 6.283 ∙ 10−4𝑚2              (10.104) 
 
 

𝐴𝑠1,𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.002 ∙ 0.4𝑚 ∙ 0.542𝑚 = 4.336 ∙ 10−4𝑚2             (10.105) 
 

𝐴𝑠1𝑟𝑧 = 6.283 ∙ 10−4𝑚2 ≥ �
𝐴𝑠1 = 4.668 ∙ 10−4 ∙ 𝑚2

𝐴𝑠1,𝑚𝑖𝑛 = 4.336 ∙ 10−4𝑚2�              (10.106) 

 
Warunek spełniony 
 
 
Zestawienie zbrojenia 
 
Rozciągania :   3 φ 20mm 
 
Zginanie:   1 φ 20mm 
 
Mimośrodowe rozciąganie: 2 φ 20mm 
Jako As przyjęto sumę zbrojenia na rozciąganie i zginanie 4 φ 20mm 
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𝐴 𝑠𝑟𝑧 = 4 ∙ 𝐴1 = 4 ∙ 3.142 ∙ 10−4𝑚2  = 1.257 ∙ 10−3𝑚2             (10.107) 

 
Rozmieszczenie zbrojenia: 
 
As1 – to przyjęte zbrojenie na zginanie/mimośrodowe rozciąganie. 
 

∆𝐴𝑠 = 𝐴𝑠 − 2 ∙ 𝐴𝑠1 = 4 − 2 ∙ 2 = 0                                  (10.108) 
 
 
Różnicę prętów umieszczamy na dole przekroju zgodnie z Rys. 10.12.  
 
 

 
 
Rys.10.12. Rysunek rozmieszczania zbrojenia w ławach. a1 – odległość środka 
ciężkości zbrojenia As1 od krawędzi, b – szerokość ławy, h – wysokość ławy.  
 
 

10.1.16.Obliczeniowa długości zakotwienia. 
 
Graniczne naprężenie przyczepności 
  
Wartość obliczeniową granicznego naprężenia przyczepności fbd dla prętów że-
browanych można wyznaczyć ze wzoru: 
 

𝑓𝑏𝑑 = 2.25 ∙ 𝜂1 ∙ 𝜂2 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑                      (10.109)[N5] 
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Gdzie: 
fctd - obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie,  
h1 - współczynnik zależny od jakości warunków przyczepności i pozycji pręta 

w czasie betonowania h1=1,0 gdy warunki są „dobre” h1=0.7 we wszystkich 
innych przypadkach i zawsze dla prętów w elementach konstrukcji wyko-
nywanych w formach ślizgowych, o ile nie można wykazać, że istnieją „do-
bre” warunki przyczepności. 

h2 - zależy od średnicy pręta: 
 
 h2= 1,0 dla f ≤32mm, 
 𝜂2 = 132−𝜙

100
 dla f >32mm, 

  
 
Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie betonu. 
 
Wartość obliczeniowa wytrzymałości na rozciąganie betonu jest obliczana ze wzo-
ru: 
 

𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝛼𝑐𝑡 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑘,0,05

𝛾𝑐
                                                   (10.110)[N5] 

 
Gdzie : 
 
gc - współczynnik częściowy dla betonu  
act - współczynnik stosowany w celu uwzględnienia efektów długotrwałych 

oraz niekorzystnych wpływów, wynikających ze sposobu przyłożenia ob-
ciążenia na wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wartość zalecana 1.0. 

 
Przyjęto zgodnie z [N5] :   
act = 1.0 
gc = 1.5 
fctk,0,05=1,5MPa 
 

𝑓𝑐𝑡𝑑 = 1.0 ∙ 1,5𝑀𝑃𝑎
1.5

= 1𝑀𝑃𝑎                                       (10.111)[N5] 
 

𝑓𝑏𝑑 = 2.25 ∙ 0.7 ∙ 1.0 ∙ 1𝑀𝑃𝑎 = 1.575𝑀𝑃𝑎                  (10.112)[N5] 
 

Podstawowa długość zakotwienia. 
 
Obliczając wymaganą długość zakotwienia, należy brać pod uwagę rodzaj stali i 
właściwości prętów wpływających na przyczepność. 

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 = 𝜙∙𝜎𝑠𝑑
4∙𝑓𝑏𝑑

                                     (10.113)[N5] 
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Gdzie: 
 
f - średnica pręta, przyjęta 20mm 
ssd - naprężenie obliczeniowe w miejscu, od którego odmierza się długość 

zakotwienia. Założono maksymalne dopuszczalne naprężenia dla przyjętej 
stali ssd = fyd = 400MPa. 

  
𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 = 0.02𝑚∙400𝑀𝑃𝑎

4∙1.575𝑀𝑃𝑎
= 1.27𝑚                    (10.114) 

 
 

Obliczeniowa długość zakotwienia. 
 

𝑙𝑏𝑑 = 𝛼1 ∙ 𝛼2 ∙ 𝛼3 ∙ 𝛼4 ∙ 𝛼5 ∙ 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑  lecz nie mniej niż 𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛  (10.115)[N5] 
 

 
Gdzie : 
a1 - współczynnik zależny od kształtu,  
a2 - współczynnik zależny od najmniejszego otulenia,  
a3 - współczynnik zależny od wpływu skrepowania betonu przez zbrojenie 

poprzeczne,  
a4 - stosuje się w celu uwzględnienia wpływu jednego lub większej liczby prę-

tów poprzecznych,  
a5 - stosuje się w celu uwzględnienia wpływu nacisku poprzecznego do płasz-

czyzny rozłupywania wzdłuż obliczeniowej długości zakotwienia,  
Iloczyn a2 a3 a5 powinien spełniać nierówność: 

𝛼2 ∙ 𝛼3 ∙ 𝛼5 ≥ 0.7                                                    (10.116) [N5] 
lb,min - minimalna długość zakotwienia (gdy inne przypisy nie implikują długości 

większej) 
 
 Dla prętów rozciąganych  

𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 = max (0.3 ∙ 𝑙𝑏.𝑟𝑞𝑑 ; 10 ∙ ∅; 100𝑚𝑚)             (10.117)[N5] 
 
Dla prętów ściskanych  

𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 = max (0.6 ∙ 𝑙𝑏.𝑟𝑞𝑑 ; 10 ∙ ∅; 100𝑚𝑚)                     (10.118)[N5] 
 

Tabela 10.10. Wartości współczynników a1, a2, a3, a4, a5, [N5] 
Czynnik wpływający na 
wartości współczynni-
ków 

Rodzaj zakotwienia  Pręt zbrojenia 
Rozciągany ściskany 

Kształt prętów 

Proste α 1 = 1,0 α 1 = 1,0 

Inny niż proste 
(Rysunek 8.1 (b), 
(c) i (d)) 

α 1 = 0,7 jeżeli cd > 
3φ, w innych przy-
padkach α 1 = 1,0 

(wartości cd – patrz 
Rysunek 8.3) 

α 1 = 1,0 
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Otulenie betonem 

Proste 
α 2 = 1-0,15𝑐𝑑−𝜙

𝜙
, lecz 

nie mniej niż 0,7 i nie 
więcej niż 1,0 

α 2 = 1,0 

Inne niż proste 
(Rysunek 8.1 (b), 
(c) i (d)) 

α 2 = 1-0,15𝑐𝑑−𝜙
𝜙

, lecz 
nie mniej niż 0,7 

i nie więcej niż 1,0 
(wartość cd – patrz 

Rysunek 8.3) 

α 2 = 1,0 

Ograniczenie odkształ-
ceń przez zbrojenie 
poprzeczne nie przyspo-
jone do zbrojenia głów-
nego 

Wszystkie rodzaje 
α 3 = 1 – Kλ, lecz nie 

mniej niż 0,7 
i nie więcej niż 1,0 

α 3 = 1,0 

Ograniczenie odkształ-
ceń przez przyspojone 
zbrojenie poprzeczne* 

Wszystkie rodzaje, 
usytuowanie i wy-
miary jak na Ry-
sunku 8.1 (e) 

α 4 = 0,7 α 4 = 0,7 

Ograniczenie odkształ-
ceń przez nacisk po-
przeczny 

Wszystkie rodzaje 
α 5 = 1 – 0,04p, lecz 

nie mniej niż 0,7 
i nie więcej niż 1,0 

- 

Oznaczenia: 𝜆 = ∑𝐴𝑠𝑡−∑𝐴𝑠𝑡,𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑠

 
         ∑Ast pole przekroju zbrojenia poprzecznego wzdłuż obliczeniowej długości 
zakotwienia lbd, 
         ∑Ast,min pole przekroju minimalnego zbrojenia poprzecznego równe 0,25 As 
dla belek i zero dla płyt, 
         As     pole przekroju pojedynczego kotwionego pręta (dotyczy pręta o naj-
większej średnicy), 
         K     wartości podano na Rysunku 8.4, 
         p      nacisk poprzeczny [MPa] wzdłuż lbd w stanie granicznym nośności. 
 

* Patrz także 8.6: Przy podporach bezpośrednich można przyjąć lbd mniejsze niż 
lb,min pod warunkiem, że na odcinku podpory znajduje się co najmniej jeden przyspojony 
pręt. Powinien być on umieszczony w odległości co najmniej 15 mm od krawędzi podpo-
ry. 
 

 
 

Rys.10.13. Wartość współczynnika cd w belkach i płytach [N5] 
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Wartość współczynnika cd 
  

𝑐𝑑 = min(0.5 ∙ 𝑎;  𝑐1; 𝑐)                                    (10.119) [N5] 
 
c1, c = cnom + fs = 40mm+8mm = 48mm 
 
Z uwagi na rozłożenie prętów cd = 48mm = 0,048m 
 
Wartości współczynników a: 
 
Pręty rozciągane proste: 
 
a1= 1.0 

0.7 ≤ 𝛼2 = 1 − 0.15 ∙ 𝑐𝑑−∅
∅

≤ 1.0                          (10.120) [N5] 
 

𝛼2 = 1 − 0.15 ∙
0.048𝑚− 0.02𝑚

0.02𝑚
= 0.79 

 
0.7 ≤ 𝛼3 = 1 − 𝐾 ∙ 𝜆 ≤ 1.0                                   (10.121) [N5] 

 
Współczynnik K dobiera się zgodnie z rys.10.14 
K = 0.05 

 
 

Rys.10.14. Wartość K w belkach i płytach wg. [N5] 
  
 

𝜆 = ∑𝐴𝑠𝑡−∑𝐴𝑠𝑡,𝑚𝑖𝑛 
𝐴𝑠

                                                (10.122) [N5] 
 
Gdzie: 
∑Ast  - pole przekroju zbrojenia poprzecznego wzdłuż obliczeniowej dłu-

gości zakotwienia lbd, 
∑Ast,min - pole przekroju minimalnego zbrojenia poprzecznego równe 0,25As 

dla belek i zero dla płyt. 
As - pole przekroju pojedynczo kotwionego pręta (dotyczy pręta o naj-

większej średnicy) 
 
Obliczanie pola zbrojenia poprzecznego: 
Założenie zbrojenie co 25cm średnicy 8mm 
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∑𝐴𝑠𝑡 = 4 ∙ 𝜋 ∅𝑠2

4
= 4 ∙ 3.142 0.008𝑚2

4
= 2.011 ∙ 10−4𝑚2        (10.123)  

 
Pole przekroju pojedynczo kotwionego preta: 
Średnica zbrojenia głównego 20mm 
 

𝐴𝑠 = 𝜋 ∅2

4
= 3.142 0.02𝑚2

4
= 3.142 ∙ 10−4𝑚2          (10.124)  

 
𝜆 = ∑𝐴𝑠𝑡−∑𝐴𝑠𝑡,𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝑠
= 2.011∙10−4𝑚2−0.25∙3.142∙10−4𝑚2

3.142∙10−4𝑚2 = 0.39   (10.125) [N5] 
 
 

0.7 ≤ 𝛼3 = 1 − 𝐾 ∙ 𝜆 = 1 − 0.05 ∙ 0.39 = 0.98 ≤ 1.0  (10.121) [N5] 
 
a4 = 0.7  
 

0.7 ≤ 𝛼5 = 1 − 0.04𝑝 ≤ 1.0       (10.122) [N5] 
 
Gdzie: 
p  - nacisk poprzeczny [MPa] wzdłuż lbd w stanie granicznym nośności. 
  
Założenie obsypanie fundamentów piaskiem i zagłębienie 1m. 
Parcie gruntu 5,74kN/m2 =0,00574MPa 
 

0.7 ≤ 𝛼5 = 1 − 0.04 ∙ 0,00574 =≤ 1.0             (10.123) [N5] 
 
a5 = 0.9997  
 
 
𝑙𝑏𝑑 = 1.0 ∙ 0.79 ∙ 0.98 ∙ 0.7 ∙ 0.9997 ∙ 1.27𝑚 = 0.688𝑚  

lecz nie mniej niż 𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛                                 (10.115)[N5] 
 
𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 = max(0.3 ∙ 1,27𝑚; 10 ∙ ∅; 100𝑚𝑚) = 0.381𝑚  
 
Przyjęto długość zakotwienia 0,69. 
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11.  Podsumowanie 
 
  
Projektant konstrukcji budowlanych, inżynier budownictwa, konstruktor budowlany 
zgodnie z art.5 Prawa Budowlanego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i 
trwałość budynków, 
obiektów budowlanych i inżynieryjnych, konstrukcji budowlanych w tym za 
uwzględnienie wszelkich oddziaływań górniczych, zagrożeń wynikających ze spe-
cyfiki terenów górniczych, wielokrotnych deformacji terenu, wstrząsów, szkód gór-
niczych  nawet w przypadku braku normowych wytycznych.  
 
Sposób wyznaczania oddziaływań górniczych, jak i metody projektowania obiek-
tów na tego rodzaju oddziaływania nie są ujęte w żadnym kompleksowym opra-
cowaniu stanowiącym scaloną, uaktualnioną, normową podstawę w zakresie pro-
jektowania budynków na terenach górniczych jednak dostępne prace naukowe, 
specjalistyczne opracowania, przykłady obliczeniowe, normy, instrukcje, wytyczne 
w sposób wystarczający umożliwiają właściwe zaprojektowanie budynków i obiek-
tów na terenach oddziaływań górniczych. 
 
Polskie normy, wytyczne, instrukcje czy też eurokody nie zawierają scalonego 
opracowania w zakresie oddziaływań górniczych, co powoduje w procesie inwe-
stycyjnym, na poszczególnych jego etapach poważne nieprawidłowości, zanie-
dbania i błędy, skutkujące uszkodzeniami, czasem degradacją terenów, obiektów 
budowlanych i inżynieryjnych, problemami konstrukcyjnymi w zakresie usuwania 
uszkodzeń, wykonywania zabezpieczeń oraz przedłużającymi się procesami są-
dowymi o odszkodowania. 
 
Instrukcje, wytyczne opracowane i wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej 
stanowią najważniejszą, praktyczna pomoc w projektowaniu obiektów na oddzia-
ływania górnicze. W przypadku konstrukcji prostych, typowych o powszechnie 
znanych rozwiązaniach pomocą w tej kwestii są  instrukcje: nr 416/2006 „Projek-
towanie budynków na terenach górniczych” i instrukcja nr 364/2007 „Wymagania 
techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych, in-
strukcje nr 332/1994, nr 372/2002, nr 391/2003 i nr 325/1993 oraz opracowania 
podstawowe i pomocnicze podane w bibliografii. 
 
Uwzględniając podaną w § 4.2 Rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 0, poz. 463) de-
finicję skomplikowanych warunków gruntowych, budynki posadowione na terenach 
szkód górniczych powinny być zaliczane do trzeciej kategorii geotechnicznej. Kon-
sekwencją takiej interpretacji jest konieczność wykonywania dla małych budynków 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
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Książka zespołu autorskiego: Krzysztof Michalik, Tomasz Gąsiorowski „Projekto-
wanie budynków na terenach górniczych według Eurokodów i wytycznych krajo-
wych” stanowi jedyne w Polsce opracowanie obejmujące kompleksowo aktualne 
zagadnienia projektowania na terenach górniczych. 
 
Według autorów: 
 
1. W przypadku małych, sztywnych o regularnej, zwartej geometrii, 2-3 kondygna-
cyjnych budynków o powierzchni zabudowy do 250 m2 i kubaturze do 1000 m3 
zabezpieczonych na odziaływania górnicze nie wydaje się konieczne stosowanie 
wymagań określonych w p.5 podsumowania. Wymaga to jednak odpowiedniego 
uproszczenia przepisów techniczno-prawnych, ich zmiany, badań które by te 
wnioski potwierdziły.  
 
2.Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych, profilaktyki, projekto-
wania, uszkodzeń zabezpieczenia, wzmacniania   obiektów budowlanych wyma-
gają znaczącej zmiany, aktualizacji, uproszczenia podstaw prawnych i technicz-
nych, opracowania kompleksowych nowoczesnych, współczesnych, wytycznych i 
instrukcji. 
 
3.Dla małych, sztywnych budynków wydaje się konieczne opracowanie odrębnych 
przepisów związanych z ich projektowaniem, wznoszeniem, użytkowaniem, za-
bezpieczeniami i wzmocnieniami .  
 
4.Konieczne jest dalsze prowadzenie działalności naukowej, szkoleniowej i wy-
dawniczej w celu podwyższania kwalifikacji osób związanych z problemami inwe-
stycji na terenach górniczych, organizacja studiów podyplomowych oraz specjali-
zacji zawodowych w tej dziedzinie. 
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12. Załączniki. 
Załącznik nr 1. Podstawy prawne w zakresie obiektów zlokalizowanych na terenie oddziaływań gór-
niczych. 

 

 

Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze 

Dz.U. 2008 nr 118 poz. 751 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżeto-
wej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakoń-
czeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego 

Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

Dz.U. 1996 nr 115 poz. 551 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczo-
nych dla górnictwa. 

Dz.U. 1995 nr 22 poz. 119 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertni-
czymi. 

Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych. 

M.P. 1994 nr 45 poz. 368 

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie 
określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich 
części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń. 

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 

M.P. 1992 nr 24 poz. 176 

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budow-
nictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i 
samorządowej. 

M.P. 1991 nr 4 poz. 22 

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające 
niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Dz.U. 1990 nr 83 poz. 487 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie komisji do spraw szkód górniczych. 

Dz.U. 1990 nr 83 poz. 486 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za 
uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty 
odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. 

Dz.U. 1989 nr 49 poz. 276 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za 
uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty 
odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze. 

Dz.U. 1986 nr 3 poz. 19 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie komisji do spraw szkód górniczych. 

Dz.U. 1985 nr 1 poz. 2 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego. 

Dz.U. 1983 nr 56 poz. 252 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie komisji do spraw szkód górniczych. 

Dz.U. 1983 nr 32 poz. 151 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie odszkodowań za nie 
dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót 
górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych 
za szkody górnicze. 

M.P. 1983 nr 7 poz. 45 

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra 
Finansów z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód 
górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów szkód górniczych i 
dokonywania wypłat z tych funduszów. 

Dz.U. 1981 nr 21 poz. 104 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie komisji do spraw szkód górniczych. 
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Dz.U. 1978 nr 15 poz. 68 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie naprawiania szkód 
górniczych w drodze budownictwa zastępczego. 

Dz.U. 1978 nr 15 poz. 67 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie komisji do spraw 
szkód górniczych. 

Dz.U. 1977 nr 35 poz. 151 

Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego. 

Dz.U. 1975 nr 32 poz. 172 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworze-
nia komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejsco-
wej. 

Dz.U. 1965 nr 54 poz. 335 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia 
okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach. 

M.P. 1963 nr 27 poz. 137 

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód 
górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów na pokrycie 
kosztów naprawiania szkód górniczych i dokonywania wypłat z tych funduszów. 

M.P. 1958 nr 40 poz. 229 

Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1958 r. w sprawie trybu postę-
powania przy zawieraniu przez przedsiębiorstwa górnicze ugód dotyczących naprawiania 
niektórych szkód górniczych powstałych na terenie miast: Bytomia, Zabrza i Będzina. 

M.P. 1956 nr 10 poz. 131 

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1956 r. w sprawie 
wyznaczenia w Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych przy Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie zespołów orzekających ze stałą siedzibą w m. 
Bytomiu. 

M.P. 1955 nr 88 poz. 1074 

Zarządzenie nr 297 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1955 r. w sprawie trybu 
urzędowania komisji do spraw szkód górniczych. 

M.P. 1954 nr 120 poz. 1694 

Zarządzenie nr 292 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie wynagro-
dzenia członków komisji do spraw szkód górniczych za udział w posiedzeniach zespołów 
orzekających. 

M.P. 1954 nr 120 poz. 1693 

Zarządzenie nr 291 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie powoły-
wania członków komisji do spraw szkód górniczych oraz ich kwalifikacji. 

M.P. 1954 nr 120 poz. 1692 

Zarządzenie nr 290 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie szczegó-
łowej organizacji komisji do spraw szkód górniczych. 

M.P. 1954 nr 107 poz. 1422 

Uchwała nr 684 Prezydium Rządu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie poruczenia 
komórkom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych załatwia-
nia spraw dotyczących naprawiania szkód górniczych. 

Dz.U. 1954 nr 56 poz. 280 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia 
okręgowych komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia siedziby odwoławczej 
komisji do spraw szkód górniczych. 

Dz.U. 1954 nr 47 poz. 226 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie komisji do spraw 
szkód górniczych. 

M.P. 1952 nr 48 poz. 657 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów: Finansów, Gospodarki Komunalnej, 
Hutnictwa i Górnictwa z dnia 30 maja 1952 r. w sprawie usuwania niektórych skutków 
szkód górniczych. 

 

 
 
Załącznik nr 2 .Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wyco-
fane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI 

 

p. 
PN wycofywana Zastąpiona przez: 

KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych 
 
 PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- 
Zasady ustalania wartości 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

 PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- 
Obciążenia stałe 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obcią-
żenia użytkowe w budynkach 
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 PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- 
Obciążenia zmienne technologiczne -- Podsta-
wowe obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obcią-
żenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania 
ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania kon-
strukcji 

 PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli -- 
Obciążenia zmienne technologiczne -- Obcią-
żenia pojazdami 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obcią-
żenia użytkowe w budynkach 

 PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli -- 
Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągar-
kami i wciągnikami 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 -- Oddziaływa-
nia na konstrukcje -- Część 3: Oddziaływania wywoła-
ne przez pracę dźwigów i maszyn 

 PN-B-02010:1980 Obciążenia w obli-
czeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 

PN-B-02010:1980/Az1:2006 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 
ogólne -- Obciążenie śniegiem 

 PN-B-02011:1977 Obciążenia w obli-
czeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 

PN-B-02011:1977/Az1:2009 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne -- Oddziaływania wiatru 

 PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- 
Obciążenie gruntem 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli -- 
Obciążenia zmienne środowiskowe -- Obciąże-
nie temperaturą 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziały-
wania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania 
ogólne -- Oddziaływania termiczne 

0 
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża 

budowli -- Ogólne zasady obliczeń 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-

jektowania konstrukcji 
KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych 

 
 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -
- Obliczenia statyczne i projektowanie 

 
 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowa-
nie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków 

PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły 
ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali 
nierdzewnych 

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachowni-
ce 

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzyma-
łość i stateczność konstrukcji powłokowych 

PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-7: Konstrukcje 
płytowe 

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowa-
nie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie 
węzłów 

209 
 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473671&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473671&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473671&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473671&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473711&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473711&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473711&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473711&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473662&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473662&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473662&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535120&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473656&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473656&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473656&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=563571&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473742&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473742&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473742&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473712&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473712&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473712&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473712&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473653&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473653&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473653&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473393&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473393&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473393&page=2


PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowa-
nie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie 

PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projekto-
wanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali 
ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągli-
wość międzywarstwową 

PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-11: Konstruk-
cje cięgnowe 

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły 
dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 
o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S700 włącz-
nie 

PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowa-
nie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje 
wsporcze suwnic 

 PN-B-03201:1993 Konstrukcje stalowe -
- Kominy -- Obliczenia i projektowanie 

PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 3-2: Wieże, 
maszty i kominy – Kominy 

 PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe -
- Silosy na materiały sypkie -- Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie 

PN-B-03202:1996/Ap1:1999 

PN-EN 1993-4-1:2009 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 4-1: Silosy 

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziaływa-
nia na konstrukcje -- Część 4: Silosy i zbiorniki 

 PN-B-03204:2002 Konstrukcje stalowe -
- Wieże i maszty -- Projektowanie i wykonanie 

PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, 
maszty i kominy – Wieże i maszty 

 PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe -
- Podpory linii elektroenergetycznych -- Projek-
towanie i wykonanie 

PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, 
maszty i kominy – Wieże i maszty 

 PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe -
- Podpory kolei linowych -- Projektowanie i 
wykonanie 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, 
maszty i kominy – Wieże i maszty 

 
 PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -
- Konstrukcje z kształtowników i blach profilo-
wanych na zimno -- Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03207:2002/Az1:2004 

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły 
ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 
kształtowników i blach profilowanych na zimno 

 
 PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe -
- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Pro-
jektowanie i wykonanie 

PN-B-03210:1997/Az1:2002 
PN-B-03210:1997/Ap1:2000 

PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki 

 PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe -
- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe -- Projektowanie i 
wykonanie 

PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3 -- Projekto-
wanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki 

0 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -

- Połączenia z fundamentami -- Projektowanie i 
wykonanie 

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowa-
nie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie 
węzłów 

KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu i Konstrukcji Zespolonych 
 
 PN-B-03262:2002 Silosy żelbetowe na 
materiały sypkie -- Obliczenia statyczne, pro-
jektowanie, wykonawstwo i eksploatacja 

PN-B-03262:2002/Ap1:2009 

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 -- Projektowa-
nie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki 

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziaływa-
nia na konstrukcje -- Część 4: Silosy i zbiorniki 

 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betono-
we, żelbetowe i sprężone wykonywane z kru-
szywowych betonów lekkich -- Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowa-
nie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betono-
we, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statycz-
ne i projektowanie 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowa-
nie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków 
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PN-B-03264:2002/Ap1:2004 
 PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolo-
ne stalowo-betonowe -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-B-03300:2006/Ap1:2008 

PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowa-
nie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych 
 
 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewnia-
ne -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az1:2001 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 
PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5: Pro-

jektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-
1: Zasady ogólne i zasady dla budynków 
(oryg.) 

PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 
 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowa-
nie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postano-
wienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków 

 

 PN-B-03154:1983 Elektryczne linie na-
powietrzne -- Drewniane konstrukcje wsporcze 
-- Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowa-
nie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postano-
wienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków 

 
KT 251 ds. Obiektów Mostowych 

 
 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe -- 
Obciążenia 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy pro-
jektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania 
na konstrukcje -- Część 2: Obciążenia ruchome mo-
stów 

 PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe -- 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 
Projektowanie 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2 - Projektowa-
nie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu – 
Obliczanie i reguły konstrukcyjne 

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowa-
nie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -- 
Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 

 PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe -- 
Konstrukcje stalowe -- Projektowanie 

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 -- Projektowa-
nie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty stalowe 

 PN-S-10082:1992 Obiekty mostowe -- 
Konstrukcje drewniane -- Projektowanie 

PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie 
konstrukcji drewnianych - Część 2: Mosty drewniane 

KT 252 ds. Projektowania Konstrukcji murowych 
 
 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe 
-- Projektowanie i obliczanie 

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projekto-
wanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 
murowych 

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowa-
nie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

KT 254 ds. Geotechniki 
 
 PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Do-
kumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 

 PN-B-02482:1983 Fundamenty budow-
lane -- Nośność pali i fundamentów palowych 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-B-03010:1983 Ściany oporowe -- 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- 
Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obli-
czenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
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 PN-B-03040:1980 Fundamenty i kon-
strukcje wsporcze pod maszyny -- Obliczenia i 
projektowanie 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne -- Fundamenty konstrukcji 
wsporczych -- Obliczenia statyczne i projekto-
wanie 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Ba-
dania polowe 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 

 

*) Konieczność wycofania była sygnalizowana, począwszy od roku 2004, stosownym zapisem publikowanym 
w informacjach wstępnych we wszystkich częściach Eurokodów. Ponadto wycofanie wynika z przepisów we-
wnętrznych CEN i CENELEC (Europejskich Organizacji Normalizacyjnych), których Polski Komitet Normalizacyj-
ny jest członkiem.Do części Eurokodów zastępujących Polskie Normy krajowe (PN-B) opracowano poprawki 
(Ap). 
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Normy, instrukcje i wytyczne, podstawy prawne 

[N1] PN-EN 1990 Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji. 
[N2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690) 

[N3] PN-EN 1991-1 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje: Część 1: Oddziaływania 
ogólne. 

[N4] PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1:: Regu-
ły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  

[N5] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 

[N6] PN-EN 1997-1 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne: Część 1: Zasady ogólne. 
[N7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.(z późniejszymi zmianami) - Prawo Budowlane 
[N8] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  

(Dz. U. Nr 163, poz. 981) 
[N9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 
[N10] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717) 
[N11] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) 

[N12] Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) 

[N13] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) 

[N14].Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) 

[N15].Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. poz. 462) 

[N16].Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumen-
tacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 
1714) 

Materiały, Źródła 

[M1] http://www.rzeczoznawca-michalik.pl/diagnostyka-budynkow 
[M2] http://pinb.powiatpoznan.ibip.pl 
[M3] http:/www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl 
[M4] http://warunkibudowlane.pl/?s=modulos&v=capitulo&c=15746 
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Od wydawnictwa. 

 

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w 
zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania 
opracowań projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów bu-
dynków. Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, inżynierów bu-
downictwa, rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu budownictwa, zarząd-
ców nieruchomości i realizatorów inwestycji.   

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich aspektach praw-
nych w budownictwie, procesach inwestycyjnych, procedur administracyjnych, 
aspektach opinii sądowych i pracy biegłych sądowych z zakresu budownictwa, 
metodologii opinii sądowych, odpowiedzialności prawnej w budownictwie. 

Seria zielona „Konstrukcje i Technologia” to opracowania z zakresu konstrukcji 
budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstrukcji, budownictwa miejskiego, techno-
logii robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, montażowych, specjalnych 
technologii w budownictwie, technologie bez wykopowe. 

Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnictwo doty-
czące utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz technicznych, budow-
lanych, oceny stanu technicznego, diagnostyki budynków, uszkodzeń, awarii. 

Seria czarna „Budynki na terenach górniczych” dotyczy zagadnień projekto-
wania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, modernizacji budynków, 
zabezpieczeń na terenach górniczych jak również problemów uszkodzeń, odszko-
dowań, oddziaływań na strukturę inżynieryjną, uzbrojenie budowle przemysłowe, 
tereny proinwestycyjne. 

Seria „Nauka i praktyka” to wydawnictwo dotyczące ogólnej problematyki bu-
downictwa, podstaw teoretycznych, praktycznych elementów konstruowania 
obiektów budowlanych, kosztorysowania, wycen inwestycji, ekonomiki, organizacji 
procesów budowlanych. 

 Wydawnictwa te są efektem doświadczeń zawodowych dr inż. Krzysztofa Michali-
ka i innych autorów, zbierania materiałów do opracowań naukowych, referatów, 
wykładów, konferencji naukowych, badań naukowych, zaproszonych pracowników 
naukowych, teoretyków i praktyków w zakresie budownictwa, jego współpracowni-
ków  i wykładów na kierunku Budownictwo na Wydziale Architektury, Budownictwa 
i Sztuk Stosowanych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach Katedra Tech-
nologii Budownictwa, wykładów monograficznych na innych uczelniach, opraco-
wane również jako skrypty, podręczniki akademickie, prezentacje multimedialne 
dla przedmiotów Budownictwo Miejskie, Technologia Robót Budowlanych, Ele-
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menty Prawa Budowlanego, Diagnostyka Budynków i Projektowanie Budynków na 
Terenach Górniczych.  

 

Bliższe informacje na stronach internetowych: 

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl 

www.rzeczoznawca-michalik.pl 

 

WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE   NASTĘPUJĄCE 
KSIĄŻKI Z ZAKRESU BUDOWNICTWA: 

 

1.Michalik K., ”Kontrole okresowe stanu technicznego budynków.” Wydawnictwo 
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-6-5. 

2.Michalik K., ”Roboty ziemne w budownictwie. ”Wydawnictwo Prawo i Budownic-
two, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-7-2. 

3.Michalik K., ”Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie.” 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-0-3. 

4.Michalik K., ”Ekspertyzy techniczne w budownictwie.”-Wydawnictwo Prawo i 
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-4-1. 

5.Michalik K., ”Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu prawnym.” -
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-8-9. 

6.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Odpowiedzialność prawna w budownictwie.” -
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-5-8. 

7.Michalik K., ”Bezpieczna budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownic-
twie.”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-
3-4. 

8.Michalik K., ”Zużycie techniczne budynków i budowli .”-Wydawnictwo Prawo i 
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-9-6. 
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9.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Projektowanie budynków sztywnych na terenach 
górniczych.”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-
937513-2-7. 

10.Michalik K., „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji 
budowlanych” -Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.ISBN 978-83-
937513-1-0. 

 

W przygotowaniu: 

Michalik K.-„Kosztorysowanie w budownictwie”. 

Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie. Konstrukcje szkieletowe”. 

Michalik K.-„Technologia robót budowlanych - roboty montażowe i rozbiórkowe”. 

Wszelkie uwagi dotyczące wydawnictw, informacje oraz zamówienia prosimy 
przesyłać na internetowy adres e-mail:  

 

wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl 
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