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Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budow ę budynków 
wielokondygnacyjnych z ramami stalowymi 

Przedstawiono zarys głównych kategorii lokalizacji budynków i jej wpływu na proces 
projektowania i budowy budynków wielokondygnacyjnych. 
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1. Znaczenie warunków gruntowych 

Największe niepewności i związane z tym największe ryzyko dla jakiegokolwiek projektu 
budowlanego to nieprzewidziane warunki gruntowe: 

� Odpowiednie badanie terenowe jest konieczne by pomniejszyć to ryzyko. 

� Rodzaje fundamentów są takie same dla betonowej lub stalowe konstrukcji. 

� CięŜar konstrukcji stalowej jest mniejszy niŜ połowa cięŜaru konstrukcji betonowej, co 
pozwala wykorzystać grunty mniej nośne. 

� Wysoki poziom wód gruntowych tworzy trudności dla wszystkich materiałów. Jednak 
stalowa ścianka szczelna z odpowiednim środkiem nieprzemakalnym, moŜe być uŜyta do 
stałych prac, oferując wydajną alternatywę do tradycyjnego odwadniania placu budowy i  
konstrukcji monolitycznej. 

2. Wykorzystanie poprzednich placów budowy 

Wykorzystanie miejsca zburzonego budynku na zbudowanie nowego powoduje powstanie 
specyficznych problemów technicznych. 

� Przeszkody w postaci istniejących fundamentów i instalacji. 

� Zastosowanie ścianek szczelnych moŜe być problematyczne pomiędzy istniejącymi 
fundamentami. Zdolność konstrukcji stalowych do osiągania większych ekonomicznych 
rozpiętości umoŜliwia bardziej elastyczne rozmieszczenie elementów konstrukcji. To 
umoŜliwia wykorzystanie starych fundamentów lub budowanie nowych obok 
istniejących. 

� Zachowanie części istniejącego budynku, na przykład zabytkowej elewacji. Plan 
zachowania zabytkowych elewacji wymaga uŜyci zewnętrznej i wewnętrznej konstrukcji 
podpierającej elewację (fasadę). Konstrukcja ta moŜe być stosunkowo złoŜona i musi być 
zintegrowana z końcowym projektem. 

� Układ budynku i wysokość kondygnacji brutto, które utrudniają wykorzystanie 
dostawianego budynku. 

� Połączenia z przyległymi budynkami (i prawa ich właścicieli albo uŜytkowników). 

� Wymagania dotyczące zwłaszcza wygląd i wysokości budynku. 

3. Budynek w centrach miast 

Budowanie w przeciąŜonych centrach miasta przynosi logistyczne problemy, takie jak: 

� Brak miejsca na magazynowanie materiałów i wyposaŜenia  

� Wymaganie dostawy na budowę waŜnych elementów na określony czas. 

� Zredukowanie hałasu i poziomu wibracji, które mogą oddziaływać na sąsiadów. 

� Wysoki koszt robocizny i często niedostateczne miejscowe kwalifikacje. 
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Konstrukcja stalowa oferuje szczególne korzyści dla budów w centrum miasta. Postępy robót 
są szybkie, przez to zmniejszają się miejscowe zakłócenia i jest moŜliwość kolejnego 
dostarczenia elementów, które są wymagane, zaleŜnie od harmonogramu programu budowy. 

Szybkość budowy jest bezpośrednio związana z liczbą Ŝurawi i indywidualnych elementów, 
które mogą być podniesione. Dla większości konstrukcji stalowych z jednego Ŝurawia da się 
w ciągu jednego zmontować 20-30 elementów. 

4. Budowa nad torami kolejowymi lub lini ą metra 

Konstrukcje stalowe mogą być projektowane ponad torami kolejowymi, istniejącymi 
budynkami albo rzekami. Konstrukcje te mają przewagę ze względu na swój stosunkowo 
mały cięŜar i zdolność wykonania sztywnych ścian skratowanych. Dobry przykład budynku z 
ramami stalowymi, zbudowanego ponad istniejącym budynkiem przy zastosowaniu 
skratowanych ścian jest pokazany na Rys. 4.1. 

 

Rys. 4.1   Biurowiec „De Brug” w Roterdamie, budowany ponad istniejącym budynkiem 

Budowanie ponad tunelami ma swoiste problemy techniczne, włączając: 

� Konieczność wykonanie fundamentów oddalonych od tunelu. 

� Redukcja osiadań gruntu do dopuszczalnego minimum (często mniej niŜ 5 mm). 

� Przerzucenie konstrukcyjnego mostu ponad tunelem. 

� Redukcja obciąŜenia z powodu wagi samego budynku. 

� Ograniczenia w metodach działania i czasie pracy. 

W kilku ostatnich rozwiązaniach uŜyto stalowego łuku lub belki o duŜej wysokości do 
zbudowania konstrukcji ponad torami kolejowymi. 
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5. Budowanie w pobli Ŝu rzek 

Usytuowanie budynków przyległych do rzek lub kanałów wodnych wpływa na projektowanie 
kondygnacji podziemnych i prace pod ziemią w tymczasowych i trwałych warunkach. 
Ścianka szczelna jest często uŜywana by zapewnić tymczasową stateczność. Stosuje się inne 
rozwiązania chroniące przed dostępem wody: 

� Odwodnienia. 

� ZamraŜanie gruntu. 

6. Budynek pod ziemi ą 

Konstrukcja pod ziemią wymaga dokładnego rozwaŜania następujących czynników: 

� Ciśnienie wody gruntowej. 

� Warunki gruntowe i potencjalne przemieszczenia. 

� Tymczasowa stabilność robót ziemnych. 

� Wodoszczelność stałego podpiwniczenia. 

� Bezpieczeństwo poŜarowe i ewakuacja (na przykład w parkingach). 

Arkusze ścianki szczelnej mogą być zaprojektowane na siły wynikające z parcia gruntu i 
ciśnienia wody gruntowej w tymczasowych i trwałych warunkach i mogą być uŜyte, jako 
wystarczająco wodoszczelna ściana w kondygnacjach podziemnych przeznaczonych do 
parkowania samochodów, patrz Rys. 6.1. 

 

Rys. 6.1   Ścianka szczelna i słupy w konstrukcji parkingu podziemnego budowanej od góry w dół 
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Sposób budowania od góry w dół moŜe być stosowany w waŜnych projektach, w których 
parter i konstrukcja kondygnacji podziemnych jest uŜywana do przeniesienia poziomych sił 
od parcia gruntu gdy wewnątrz grunt jest usunięty. Ten sposób budowania z wykorzystaniem 
ścianki szczelnej jest przedstawiony na Rys. 6.2. 

(1) (2) (3)

 

Objaśnienia: 
Stadium 1: Wykonanie ścianki szczelnej i stropu na poziomie 
Stadium 2: Usuwanie gruntu spod płyty i wykonanie pierwszej kondygnacji podziemnej 
Stadium 3: Kompletna konstrukcja kondygnacji podziemnych 

Rys. 6.2  Stadia w sposobie budowy od góry w dół 
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