
OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA 
Hala sportowa – Tarnów Opolski 

 
Przedmiotowa hala została zaprojektowana jako konstrukcja Ŝelbetowa ramowa z 

wypełnieniem ceramicznym. Hala widowiskowo sportowa jest częścią jednokondygnacyjną a 

część socjalna została przedzielona stropem i składa się z dwóch kondygnacji. Obiekt został 

posadowiony bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem ław i stóp 

fundamentowych stanowiących jednolitą całość. Konstrukcję dachu zaprojektowano w 

konstrukcji stalowej kratownicowej w wykonaniu indywidualnym. 

FUNDAMENTY – monolityczne z betonu B.25 zbrojone stalą 34GS w formie ław 

fundamentowych ciągłych o wysokości 0,40 m. W miejscach słupów konstrukcji ramowej 

zaprojektowano poszerzenia stanowiące stopy fundamentowe dla przeniesienia obciąŜeń 

skupionych. 

SŁUPY NOŚNE – monolityczne Ŝelbetowe zbrojone stalą 34GS o wymiarach 0,36/0,36 m. 

STROPY W CZĘŚCI SOCJALNEJ – typu Filigran. Elementy prefabrykowane z płytą o 

grubości 0,05 m. W strefie nadbetonu przewidziano wkładki ze styropianu w strefach 

międzybelkowych, dla odciąŜenia konstrukcji własnej stropu. W miejscach gdzie 

zlokalizowano klatki schodowe, fragmenty przyległe stopu zaprojektowano jako Ŝelbetowe 

płyty monolityczne o grubości 0,12 m. zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali 34GS. 

SCHODY I KONSTRUKCJA WIDOWNI – zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe, 

zbrojone stalą 34GS. 

KONSTRUKCJA DACHU – stalowa z kratownic indywidualnych spawanych z profili 

walcowanych zamkniętych, na których ułoŜone zostaną płatwie pod pokrycie dachu. Płatwie z 

profili walcowanych IPE-220 spawane do pasów górnych kratownic w węzłach. Pokrycie 

dachu z blachy trapezowej T-55 na której ułoŜono izolację termiczną z wełny mineralnej 

twardej i pokrycie z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej ( alternatywnie dopuszcza się 

zastosowanie przepony z PVC ). Na pasach dolnych kratownic nośnych przewidziano 

ułoŜenie rygli poprzecznych z profili IPE-120, które stanowić będą elementy nośne dla 

sufitów podwieszonych systemowych oraz instalacji wentylacji, oświetlenia i elektrycznej. 

Dla zamocowania elementów konstrukcji dachu do Ŝelbetowej konstrukcji ramowej 

przewidziano wykonanie marek stalowych zabetonowanych w słupach i ryglach. 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY. 

� Beton B.25 

� Stal zbrojeniowa 34GS i StO 



� Stal profilowa St3S 

� Elektrody EA 1.46 

 

ZALECENIA WYKONAWCZE. 

1. Wszystkie roboty naleŜy wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – uprawnienia budowlane. 

2. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem słuŜb geologicznych. W przypadku 

stwierdzenia, Ŝe w poziomie posadowienia fundamentów występują warstwy słabonośne 

naleŜy dokonać wymiany gruntu. 

3. Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do stosowania na rynku 

polskim i posiadać odnośne certyfikaty lub świadectwa. 

4. Dostarczany na budowę beton powinien posiadać deklaracje zgodności producenta i 

podczas betonowania powinny być pobierane próbki i po 28 dniach powinny być badane 

metodami niszczącymi. 

5. Kratownice dachowe powinny posiadać certyfikat wytwórcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIEI\NIA 

 

W sprawie geologicznych warunków posadowienia hali sportowej w Tarnowie 

Opolskim ul. Kopernika dz. nr 1673/202, 2270/202 

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. [ Dz. U. Nr 126/1998 poz. 839 ] ustalono co następuje: 

 

1.  Projektowany obiekt, ze względu na rodzaj konstrukcji i warunki gruntowe, 

zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. 

2. Grunty w poziomie posadowienia o średniej nośności 2,0 - 2,5 kG/cm2, 

piaszczysto-gliniaste z zawartością rumoszy skalnych - rodzime. 

 

3. Poziom wód gruntowych zlokalizowano poniŜej poziomu posadowienia budynku. 

 

4. Jako metodę stabilizacji podłoŜa pod projektowanymi fundamentami, zaleca się  

stosowanie podsypki paskowo-Ŝwirowej pod o stopniu zagęszczenia JN = 0,95 
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( pieczęć i podpis ) 

 


