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Ekspertyza techniczna
budynku byłej sprężarkowni

na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w Rybniku.

1. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania ekspertyzy stanowi:

- inwentaryzacja architektoniczna obiektu

- inwentaryzacja konstrukcyjna obiektu

- dokumentacja fotograficzna

- wizja lokalna budynku

- opinia geotechniczna archiwalna

- pismo informacyjne o warunkach geologiczno - górniczych

- koncepcja przebudowy budynku.

2. Zakres i cel opracowania.

Opracowana ekspertyza obejmuje cały budynek byłej sprężarkowni znajdujący się na terenie

zabytkowej kopalni „Ignacy” w Rybniku przy ul. Ignacego Mościckiego 3.

Celem  opracowania  ekspertyzy  jest  ocena  stanu  technicznego  budynku  i  określenie

możliwości użytkowania obiektu w związku z planowaną zmianą funkcji obiektu.

Opinia  jednocześnie  określi  zakres  koniecznych  robót  modernizacyjnych  w  zakresie

konstrukcji obiektu dla zapewnienia jego dalszego bezpiecznego użytkowania.

3. Ogólny opis budynku.

Budynek zlokalizowany jest w obrębie rewitalizowanego terenu zabytkowej kopalni „Ignacy”

w Rybniku przy ul. Ignacego Mościckiego 3. Usytuowany jest przy zachodnim ogrodzeniu

działki  i  sąsiaduje  z  innymi  obiektami  wchodzącymi  w  skład  kompleksu  zabytkowego

budynków.

Budynek składa się z kilku segmentów, które nie zostały wybudowane w jednym czasie –

widoczne są liczne dobudowy jak i przebudowy pierwotnego obiektu w celu dostosowania do

bieżących potrzeb.

Pierwotnie budynek został wykonany jako jedna hala w konstrukcji murowanej, ze stropami

żelbetowymi  i  odcinkowymi  oraz  dachem drewnianym.  W późniejszym  okresie  budynek
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został  rozbudowany  i  przebudowany  a  dach  zmieniony  na  konstrukcję  stalową,  pokrytą

obecnie  płytami  korytkowymi  i  papą.  Stanowi  on  charakterystyczną  architekturę

przemysłową.

Rzut budynku jest nieregularny wskutek licznych dobudówek, dostosowany do funkcji, której

miał służyć. Posiada główną halę sprężarkowni z suwnicą, boczną halę generatora z suwnicą

oraz  przylegające  pomieszczenia  techniczne,  z  których  część  jest  dwukondygnacyjna.

Budynek jest podpiwniczony.

Pierwotnie zgodnie z dokumentacją archiwalną i wykonaną inwentaryzacją budynek stanowił

jedynie halę sprężarkowi. W późniejszym okresie hala została rozbudowana a do niej zostały

przybudowane dodatkowe pomieszczenia.

Od  strony  południowej  główna  hala  sprężarkowni  została  rozbudowana  o  dodatkowy

segment, wyraźnie oddylatowany od konstrukcji pierwotnej. Od strony wschodniej powstała

przybudówka z dwoma pomieszczeniami technicznymi, z których jedno posiada antresolę. Od

strony zachodniej zostały dobudowane pomieszczenia kompresorów połączone bezpośrednio

z  halą  główną  a  do  nich  dobudowano  pomieszczenia  przyłączy  elektrycznych,

dwukondygnacyjne.  Pomieszczenie  na  piętrze  wyposażone  jest  w  suwnicę  Obok  tych

pomieszczeń  od  strony  zachodniej  powstała  hala  generatora  elektrycznego  z

podpiwniczeniem. Hala ma wysokość głównej hali sprężarkowi, w podpiwniczeniu znajdują

się  fundamenty  maszyny  oraz  nisze  ze  stropem  w  postaci  sklepień  ceglanych.  Do  hali

generatora  dobudowane  są  dwa  kolejne  pomieszczenia,  z  których  jedno  jest

jednokondygnacyjne a drugie dwukondygnacyjne, ze stropem żelbetowym na belce stalowej.

Pomieszczenia są podpiwniczone, ze stropem żelbetowym. W narożu północno – zachodnim

dobudowane  jest  pomieszczenie  rozdzielni  elektrycznej.  Składa  się  z  części  nadziemnej  i

dwukondygnacyjne  podziemnej.  Poziom parteru  podniesiony jest  o  1,0 m w stosunku do

poziomu posadzki hali głównej. W części pomieszczenia nadziemnego znajduje się antresola

obudowana ścianami, ze stropem żelbetowym wspartym na belce stalowej i słupie stalowym

rurowym, połączona z sąsiednim pomieszczeniem piętra. W zachodniej ścianie znajduje się

zamurowany  otwór  bramowy.  Dwukondygnacyjna  piwnica  zawiera  żelbetowy fundament

składający  się  z  dwóch  pylonów.  W  1/3  wysokości  (poziom  spocznika)  wyodrębniono

dodatkowe niskie pomieszczenia ze stropem żelbetowym z belkami. Schody prowadzące do

piwnicy wykonano w konstrukcji stalowej. Z poziomu piwnicy dostępne jest pomieszczenie

znajdujące  się  przy zachodniej  ścianie,   częściowo zasypane ziemią,  leżące  na  sąsiedniej

działce.
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Od  strony  północnej  hala  główna  zamknięta  jest  ciągiem  trzech  pomieszczeń

dwukondygnacyjnych, do których dostęp jest tylko na parterze. Do pomieszczeń na piętrze

prowadzą  schody  stalowe  usytuowane  wewnątrz  hali,  ale  wejście  jest  zamurowane.

Prawdopodobnie układ pomieszczeń na piętrze jest identyczny. Strop nad parterem tej części

jest odcinkowy na belkach stalowych, dach jest przedłużeniem dachu hali.

Wszystkie dobudowane segmenty powiązane są z pierwotną halą bez dylatacji.

Ściany budynku nadziemne i podziemne są wymurowane z cegły.  Dobudowana część hali

głównej sprężarkowi ma ściany z pustaków MAX.

Stropy budynku mają konstrukcję żelbetową, żelbetową na belkach stalowych i odcinkową z

cegły na belkach stalowych.

Dach  budynku  wykonany  jest  w  konstrukcji  stalowej  w  formie  kratownic  i  belek

pełnościennych, pokryty płytami korytkowymi, a nowej części płytami panwiowymi, warstwą

wyrównującą cementową i papą. Nad ciągiem pomieszczeń od strony północnej hali głównej

dach wykonany jest z płyt korytkowych na płatwiach stalowych.

Ściany  zewnętrzne  nie  są  otynkowane  za  wyjątkiem  nowej  części  hali  głównej,  gdzie

wykonano na całości tynk cementowo – wapienny. Od strony zachodniej ściany są częściowo

otynkowane.  Od  wewnątrz  ściany  zewnętrzne  jak  i  wszystkie  ściany  wewnętrzne  są

otynkowane.

Murowane ściany piwnic są otynkowane lub częściowo otynkowane.

W hali głównej znajduje się suwnica jednobelkowa, o udźwigu 5t, poruszająca się na belkach

stalowych podsuwnicowych, wspartych na murowanych filarach wzmocnionych stalowymi

kątownikami  na  krawędziach  i  stalowymi  opaskami  z  płaskowników.  W przestrzeni  hali

zainstalowanych było wiele urządzeń w tym wentylatorów i sprężarek, które posadowiono na

oddylatowanych od konstrukcji hali fundamentach. Większość urządzeń została w całości lub

w części rozebrana oprócz sprężarki Ingersol. Posadzka nowej części hali została wyniesiona

o  60  cm  ponad  główną  posadzkę  pierwotnej  hali.  W  piwnicy  znajdują  się  fundamenty

wentylatorów i sprężarek.  Pomiędzy fundamentami znajduje się oddylatowana konstrukcja

stropu, w okolicy sprężarki Ingersol strop wykonany jest jako murowany odcinkowy wsparty

na konstrukcji stalowej, pozostałe stropy są żelbetowe.

Posadzki  na  kondygnacji  piwnicznej  wykonane  są  z  gładzi  cementowej,  na  kondygnacji

przyziemia  wykonane  są  również  z  gładzi  cementowej,  na  kondygnacji  piętra  betonowe.

Wszelkie warstwy wykończeniowe zostały zniszczone.

Stolarka  okienna  drewniana,  w  znacznym  stopniu  zniszczona.  W  nowej  części  otwory

okienne wypełnione są profilitem.
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Stolarka  drzwiowa wewnętrzna  i  zewnętrzna drewniana i  stalowa.  W kondygnacji  piwnic

stolarki drzwiowej brak.

Budynek od dłuższego czasu jest  nieużytkowany,  co ma duży negatywny wpływ na  jego

obecny stan techniczny.

4. Warunki posadowienia.

Według wykonanej opinii geotechnicznej dla sąsiedniego budynku w podłożu zalegają utwory

czwartorzędu reprezentowane przez  twardoplastyczne  pyły przewarstwione gliną  pylastą  i

piaskiem  gliniastym  oraz  piaski  gliniaste  z  domieszką  żwirów  przewarstwione  gliną

piaszczystą zwięzłą. Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów zbudowana z piasków

średnich,  żwiru,  pyłów, cegieł  gleby,  kamieni,  trylinki  i  piasków gliniastych o miąższości

minimum 1,2 m.

Do głębokości wykonanych wierceń (3,0 m) nie stwierdzono wody gruntowej.

Grunty rodzime stanowią dobre podłoże nośne, charakteryzujące się dobrymi parametrami.

Jednak grunty spoiste są wrażliwe na zawilgocenie oraz zjawisko tiksotropii, należy je więc

chronić przed opadami.

5. Warunki górnicze.

Zgodnie z pismem Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Rydułtowy – Anna dotyczącym

informacji o warunkach górniczo – geologicznych dla planowanej inwestycji, na terenie mogą

wystąpić  wpływy  dokonanej  i  projektowanej  działalności  górniczej,  których  wielkość

zaliczono do II kategorii terenu górniczego. Ponadto mogą wystąpić wstrząsy pochodzenia

górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 650

mm2/s.

6. Wnioski z wizji lokalnej.

W trakcie wizji lokalnej dokonano przeglądu wszystkich pomieszczeń budynku, zarówno w

kondygnacji piwnic jak i na kondygnacjach nadziemnych, oraz elewacji budynku.

Na podstawie oględzin oraz dokumentacji zdjęciowej wykonanej w ramach inwentaryzacji

budynku dokonano oceny stanu technicznego budynku i jego elementów konstrukcyjnych.
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Budynek jest nieużytkowany, częściowo zdewastowany, znajdujące się w nim urządzenia i

instalacje są częściowo rozgrabione, ogólnie jest w złym stanie technicznym.

Brak  balustrad  i  innych  elementów  przy  krawędziach  otworów  zabezpieczających  przed

upadkiem sprawia że stan obecny zagraża życiu i zdrowiu osób. Na chwilę obecną należy

wydać zakaz poruszania się po obiekcie ludzi.

W budynku występują liczne uszkodzenia ścian i stropów w tym przebicia i otwory, które

obecnie stanowią duże zagrożenie.

Na skutek braku zabezpieczenia obiektu i braku ogrzewania wszystkie ściany są zawilgocone,

co charakteryzuje odpadający, zmurszały tynk i plamy zawilgoceń z wykwitami pleśni. 

Ściany piwnic  murowane pozbawione  są  w większej  lub  mniejszej  w części  tynku.  Stan

samych cegieł jest dobry.

Sklepieniowe stropy nad piwnicą pozbawione są tynków, belki stropów pokryte są rdzą.

Wszystkie  elementy  wewnętrznej  konstrukcji  stalowej  budynku,  jak  belki  stropów

żelbetowych, schody, elementy galanterii technicznej są pokryte rdzą z małymi wyjątkami,

gdzie pozostała jeszcze farba. W lepszym stanie są belki i wiązary kratowe dachu, których

zabezpieczenie malarskie zostało utrzymane w miarę dobrym stanie. Stropy żelbetowe nad

piwnicami są w dobrym stanie za wyjątkiem fragmentu stropu przy zachodnim skraju hali

głównej,  który jest  częściowo wyburzony i  w złym stanie.  Fundamenty urządzeń i ściany

kanałów w kondygnacji piwnic zachowały się w dobrym stanie.

Posadzki  cementowe  w  kondygnacji  piwnic  są  dobrze  zachowane,  posadzki  kondygnacji

nadziemnych są pozbawione warstw wykończeniowych w całości lub w znacznej części, w

hali głównej pozostały resztki płytek ceramicznych. Pomieszczenia wymagają uprzątnięcia z

zalegających odpadów, gruzu, śmieci i resztek wyposażenia.

W piwnicach budynku znajdują się pozostałości instalacji w postaci przewodów i urządzeń,

które wymagają demontażu i usunięcia.

Pomieszczenia parteru i piętra mają ściany i stropy w dobrym stanie, za wyjątkiem tynków,

które  są  w  złym  stanie  głównie  wskutek  wilgoci.  Strop  odcinkowy  pomieszczeń  przy

północnej ścianie hali głównej jest w środkowym pomieszczeniu otynkowany, natomiast w

pomieszczeniach bocznych osłonięty podsufitką z desek i tynkiem na trzcinie, która jest w

złym stanie technicznym i wymaga usunięcia.

Elewacje budynku wykonane z cegły licówki są w miernym stanie technicznym. Na ścianie

od strony zachodniej widoczne są pęknięcie przebiegające przez spoiny cegieł w miejscach

nadproży.  Pęknięcia  te  zostały  w  przeszłości  uszczelnione  zaprawą  i  nie  widać  nowych

śladów pęknięć w tych miejscach. Na ścianie północnej również występują zarysowania w
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miejscu  nadproży,  które  nie  zostały  zabezpieczone.  Od  strony  zachodniej  ściana  jest

częściowo  otynkowana,  częściowo  są  to  pozostałości  tynku  ścian  występujących  jako

wewnętrzne przed wyburzeniem istniejącej tu kiedyś przybudówki. Ściany posiadają liczne

zamurowania  i  przemurowania.  Na  części  budynku  powierzchnia  licowa  cegieł  jest

zniszczona, wykruszona zwłaszcza od wschodniej strony hali głównej.

Dach  budynku  pokryty  jest  papą,  która  jest  w  zły  stanie  technicznym,  posiada  liczne

pęknięcia, ubytki oraz zerwania. Obróbka blacharska, rynny i rury spustowe są w złym stanie.

7. Opis stanu technicznego elementów konstrukcji budynku.

Stan  techniczny  elementów  konstrukcji  budynku  określono  na  podstawie  oględzin

dokonanych podczas wizji lokalnej.

7.1.  Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne budynku są w miernym stanie technicznym powyżej poziomu terenu.  Na

elewacji  północnej  są widoczne pęknięcia  i  zarysowania w pobliżu nadproży okiennych i

drzwiowych.  W miejscu  pęknięć  ścianę  można  w  łatwy sposób  wzmocnić  przy  pomocy

zdrutowania. Od wewnątrz ściany są otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, który na

kondygnacjach nadziemnych jest w złym stanie. Ściany piwnic są zawilgocone wskutek braku

izolacji i braku ogrzewania. Od wewnątrz budynku ściany piwnic mają zmurszały odpadający

tynk. Nadproża wykonane są jako sklepieniowe z cegły i są w dobrym stanie.

7.2.  Ściany wewnętrzne.

Ściany  wewnętrzne  nadziemia  są  w  dobrym  stanie.  W niektórych  nielicznych  miejscach

wystąpiły  zarysowania  ścian  parteru  nad  nadprożami,  które  są  łatwe  do  naprawy.  W

niektórych miejscach w ścianach wybito otwory o nieregularnych kształtach i krawędziach.

Ściany są otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym który jest jednak w złym stanie na

skutek wilgoci. Ściany piwnic są również w dobrym stanie technicznym, ale tynk na ścianach

jest w złym stanie, w wielu miejscach odpadł. Pozostałe tynki są murszałe zwłaszcza w dolnej

partii, gdzie lokalnie są również ślady grzyba.

7.3.  Stropy piwnic.

Stropy  piwnic  wykonane  są  miejscami  w  formie  ceglanych  sklepień  odcinkowych  na

dźwigarach  stalowych  ale  w  większości  w  postaci  płyty  żelbetowej,  płyty  żelbetowej  na

belkach  stalowych  i  żelbetowy  płytowo  -  belkowy.  Cegły  stropów  odcinkowych  są  w

stosunkowo dobrym stanie, belki stalowe tych stropów są pokryte rdzą, wymagają naprawy i

konserwacji.
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7.4.  Stropy nad parterem.

Stropy nad parterem wykonane są jako odcinkowe z cegły na belkach stalowych oraz jako

żelbetowe  na  belkach  stalowych.  Stropy  są  w  dobrym  stanie,  stropy  odcinkowe  są

otynkowane, co zabezpiecza je przed korozją. Belki stalowe stropów są również w dobrym

stanie, są zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbą, która wymaga odnowienia.

7.5.  Konstrukcja dachu.

Konstrukcję nośną dachów stanowią kratownice stalowe i belki dwuteowe stalowe. Elementy

te są w dobrym stanie technicznym, zabezpieczone antykorozyjnie farbą. Nie są skorodowane

i  nie  mają  żadnych  ubytków.  Pokrycie  nośne  dachu stanowią  płyty żelbetowe korytkowe

zachowane w dobrym stanie technicznym. Warstwę izolacyjną stanowi papa na lepiku, która

jest w złym stanie technicznym.

7.6.  Belki podsuwnicowe.

Belki  podsuwnicowe  w  hali  głównej  są  zachowane  w  dobrym  stanie  technicznym,

zabezpieczone  antykorozyjnie  farbą.  W  dobrym  stanie  są  również  murowane  filary

podpierające belki podsuwnicowe wraz z wykonanym wzmocnieniem stalowym. Na belkach

osadzona jest w dalszym ciągu suwnica zachowana w dobrym stanie.

7.7.  Schody.

Wszystkie  schody w budynku mają  konstrukcję  stalową  w postaci  belek  policzkowych z

ceowników i schodów z blachy żeberkowej. Schody te są w różnym stanie technicznym. W

hali głównej schody prowadzące na piętro pomieszczeń przy ścianie szczytowej są w złym

stanie technicznym. Pozostałe schody znajdujące się na parterze i w piwnicy budynku są w

miernym stanie, z dużymi ubytkami pokrywy malarskiej. 

7.8.  Stolarka okienna i drzwiowa.

 Stolarka okienna na kondygnacjach nadziemia jest w bardzo złym stanie. Stolarka drzwiowa

drewniana i stalowa, również jest w złym stanie.

8. Wnioski i zalecenia.

Stan techniczny budynku wymaga wykonania szeregu prac remontowych i renowacyjnych.

Ponieważ budynek stanowi zabytek architektury, prace te nie mogą wpłynąć na zmianę jego

wyglądu i będą musiały być w niektórych przypadkach robotami odtworzeniowymi. 

Przede  wszystkim konieczne  jest  uprzątnięcie  budynku  z  zalegających w nim odpadów i

gruzu  a  także  zdemontowanie  pozostawionych  części  instalacji  które  stanowią

niebezpieczeństwo w jego użytkowaniu.
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Bezpieczne  użytkowanie budynku wymaga naprawy ścian i  stropów piwnic.  Należy skuć

wszystkie  tynki  ze  ścian  i  stropów i  wykonać  nowe.  Konieczne  jest  usunięcie  wilgoci  z

budynku i  zabezpieczenie  go przed jej  napływem poprzez  wykonanie  izolacji  poziomej  i

pionowej. Do wykonania izolacji przeciwwodnej zastosować środek firmy AQUAFIN – 2K.

Tym środkiem wykonać izolację  pionową ścian  poprzez  ich  posmarowanie  oraz  poziomą

ścian w postaci przepony poprzez iniekcję w nawiercone otwory od wewnątrz przy posadzce

piwnic.  Można  użyć  innego  środka  ale  o  nie  gorszych  właściwościach  niż  wymieniony.

Posadzkę  piwnic  należy  skuć  i  założyć  pod  nią  izolację  poziomą  w  postaci  szczelnej

membrany z folii, papy lub środka bitumicznego, zapewniającą szczelność.

Wszystkie wykute otwory w ścianach należy zamurować, uzupełnić braki cegieł w miejscach

uszkodzonych.

Trzeba zapewnić dobrą wentylację grawitacyjną piwnic.

Zniszczony fragment stropu w hali głównej należy odtworzyć, skuwając jego pozostałość i

wykonując nowy w postaci płyty żelbetowej.

Stropy w części podziemnej są zachowane w dobrym stanie i można je użytkować. Należy

zlikwidować  wszystkie  zbędne  otwory  w  stropach  w  celu  bezpieczeństwa  przyszłych

użytkowników, otwory należy zabetonować.

Stropy części nadziemnej są w dobrym stanie i mogą pozostać, za wyjątkiem stropu antresoli,

który jest przeznaczony do wyburzenia. Pozostałe stropy należy na nowo otynkować.

Pęknięcia w ścianach parteru należy przemurować lub zdrutować używając do tego środków i

technologii firmy Brutt Saver. W przypadku przemurowania należy wykuć cegły w miejscu

pęknięć na całą ich głębokość i wymurować z zastosowaniem starych nieuszkodzonych cegieł

lub  nowych  klasy  15,  nawiązując  do  istniejących  spoin.  Przed  otynkowaniem zaleca  się

obłożyć  te  miejsca  siatką  Rabitza.  Pęknięcia  na  ścianie  elewacji  północnej  wykonanej  z

nieotynkowanej cegły licówki należy zabezpieczyć poprzez zdrutowanie według technologii

Brutt Saver. Polega to na  zakładaniu „szwów” ze specjalnych prętów zatapianych w spoinach

cegieł prostopadle do pęknięć na odpowiedniej zaprawie iniekcyjnej będącej dopełnieniem

systemu. Nie zmienia to wyglądu elewacji a stanowi doskonałe powiązanie ściany.

Na wszystkich ścianach nadziemia skuć stare tynki i wykonać nowe.

W ścianach  elewacyjnych  należy uzupełnić  ubytki  cegieł,  fragmenty  muru  ze  zniszczoną

fakturą  powierzchni  licowej  cegieł  należy  przemurować,  wykorzystując  do  tego  w miarę

możliwości cegły pochodzące z rozbiórki. 

Konstrukcja dachu może być  zachowana.  Przewiduje  się  zmianę pokrycia  dachu na dużo

lżejsze, więc wytrzymałość stalowej konstrukcji nośnej będzie wystarczająca.
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Zbędne schody stalowe należy zlikwidować. Pozostawione schody należy oczyścić uzupełnić

brakujące elementy lub odtworzyć i pomalować farbą antykorozyjną.

Fundamenty urządzeń są w dobrym stanie i mogą być pozostawione z niezmienionej postaci.

Stolarkę okienną i drzwiową należy wymienić.

Zewnętrzne ściany elewacyjne powinny zostać odczyszczone i odrestaurowane.

Wszystkie prace remontowe należy prowadzić pod nadzorem konserwatora zabytków.

9. Warunki dostosowania budynku do nowej funkcji.

Dostosowanie  budynku  do  nowej  funkcji  jest  możliwe  pod  warunkiem  wykonania

odpowiednich prac adaptacyjnych. Zamierzenia inwestora związane z rewitalizacją obiektu

dla potrzeb lokalnej społeczności zakładają wykorzystanie pomieszczeń na biura, świetlice,

warsztaty  zajęciowe,  kluby  dziecięce,  małą  gastronomię,  z  zachowaniem  niektórych

pomieszczeń i urządzeń technicznych jako pamiątek dawnej techniki przemysłowej.

Dobudowany  segment  hali  głównej  od  strony  południowej  zostanie  wyburzony.  Jest  on

oddylatowany  od  konstrukcji  pierwotnej,  więc  jego  wyburzenie  nie  będzie  naruszało

pozostałej  konstrukcji.  Konieczne  będzie  wymurowanie  nowej  ściany  szczytowej  hali  od

strony południowej.

W przedstawionej ocenie stanu technicznego stropów wynika, że będące w dobrym stanie

technicznym  stropy  nad  piwnicą  i  parterem  mogą  zachowaną  nośność  w  ramach  której

dopuszczalne obciążenie użytkowe może wynosić 2,0 kN/m2.

Fundamenty urządzeń oraz niektóre stojące na nich urządzenia będą pozostawione.

Przewiduje  się  rozebranie  istniejącej  antresoli  w  dobudówce  od  strony  zachodniej  i

wykonanie  nowego  stropu  wraz  ze  schodami.  Strop  wykonać  jako  płytę  żelbetową.  Dla

oparcia  stropu  można  wykorzystać  istniejący  słup  stalowy  podporowy.  Schody  należy

wykonać w konstrukcji stalowej.

Nowe schody prowadzące na piętro pomieszczeń przy północnej  ścianie  hali  wykonać w

konstrukcji stalowej.

Należy zlikwidować wszystkie zbędne otwory w stropach, wyposażyć w balustrady schody i

pomosty,  zapewnić odpowiednie drogi komunikacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa

przyszłych użytkowników.

Budynek będzie musiał być dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.
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10. Zabezpieczenia na szkody górnicze.

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW z dnia 29.09.2016 obiekt

położony jest na terenie górniczym KWK ROW Ruch Rydułtowy, na którym prognozuje się

wystąpienie I kategorii terenu górniczego. Prognozowane deformacje terenu mogą wynieść:

Wmax = 0,267m, Tkonc. = 1,2mm/m, Edyn. = -0,4mm/m

Była prowadzona eksploatacja w latach 1984 – 2016 wywołując deformacje o parametrach:

Wmax = 0,704m, Tkonc. = 2,3mm/m, Edyn. = 2,2mm/m

Ponadto istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących

przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤1200mm/m2.

W  rejonie  obejmującym  przedmiotowy  budynek  występują  udokumentowane  zasoby

bilansowe, których eksploatacja w przyszłości może spowodować wystąpienie III kategorii

deformacji powierzchni terenu.

Budynek nie  jest  zabezpieczony na szkody górnicze.  Liczne przybudówki pogarszają stan

przystosowania  obiektu  na  wpływ  deformacji  terenu.  Konieczne  jest  wykonanie

zabezpieczeń, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu w przypadku wystąpienia deformacji

terenu w przyszłości. Obecnie prognozowane deformacje wynikające z bieżącej eksploatacji

zaliczone do I kategorii nie są groźne i nie zagrażają bezpieczeństwu budynku. Ewentualne

drobne uszkodzenia będą łatwe do naprawy. Z informacji wynika, że w terenie wystąpiły już

deformacje spowodowane eksploatacją górniczą o wykazanych parametrach i nie widać na

budynku  uszkodzeń  spowodowanych  tymi  deformacjami.  Prognozowane  deformacje  są

znacznie mniejsze.

Natomiast  możliwość  podjęcia  w  przyszłości  dalszej  eksploatacji  górniczej  wywołującej

deformację terenu kategorii III stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji i zagrożenia jego

bezpieczeństwa,  a  zatem  konieczne  jest  zabezpieczenie  obiektu  na  te  prognozowane

deformacje.

Zabezpieczenia  obiektu  przed  wpływami  górniczymi  stanowić  będzie  zabezpieczenie

konstrukcji  budynku  przed  stanem  zagrażającym  bezpieczeństwu  jego  użytkowania,  nie

zapewni natomiast całkowitej ochrony przed uszkodzeniami budynku na skutek oddziaływań

górniczych.  W  związku  z  tym  mimo  wprowadzenia  zabezpieczeń  należy  liczyć  się  z

koniecznością usuwania doraźnych uszkodzeń w postaci np. zarysowania ścian.

Zabezpieczenie  na  przyszłościowe  szkody  górnicze  należy  wykonać  w  postaci  wieńcy

żelbetowych w poziomie stropów nad piwnicą i parterem, w miejscu ich występowania oraz

w  poziomie  oparcia  konstrukcji  dachu.  Ponadto  w  poziomie  posadzki  piwnic  w
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pomieszczeniach  dostępnych,  które  będą  użytkowe  również  wykonać  zabezpieczenie.

Zabezpieczenie to wykonać oddzielnie dla każdego segmentu.

W poziomie stropów należy wykonać opaski obwodowe, żelbetowe w formie wieńcy, które

wraz  ze  stropami  stworzą  sztywną  tarczą  zapobiegającą  odkształceniu  budynku.  Podobne

opaski  wykonać  w  poziomie  posadzki  piwnic.  Ściany  poszczególnych  przybudówek

powiązane są ze ścianami hali głównej, bez żadnych szczelin dylatacyjnych, dlatego wieńce

należy  kotwić  do  ścian  sąsiednich  segmentów.  Zbrojenie  wieńcy  należy  obliczyć  dla  sił

wynikłych z przewidywanych deformacji górniczych terenu.

Ponieważ  budynek  jest  obiektem  istniejącym  i  ingerencja  w  jego  konstrukcję  jest

ograniczona, nie jest możliwe wprowadzenie pełnych zabezpieczeń przed prognozowanymi

wstrząsami.  Wartość  przyspieszenia  drgań  jest  bardzo  wysoka.  Należy  liczyć  się  z

możliwością wystąpienia uszkodzeń zwłaszcza w ścianach budynku, które będą wymagały

doraźnych napraw.


