




















Załącznik nr 1 

 Kopia uprawnień budowlanych projektanta oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa.







Załącznik nr 2

 Wyznaczenie sił od sztucznej ściany wspinaczkowej działających na konstrukcję hali.
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1. KONSTRUKCJA SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ . 

 
         Koncepcję konstrukcji sztucznej ściany wspinaczkowej (dalej skrótowo SSW) 
przedstawiono schematycznie w części rysunkowej opracowania. 
         SSW składać się będzie z części przewieszonej, tzn. paneli wspinaczkowych 
zamocowanych do kratownic stalowych ( część wysoka h= 10,00 m )oraz z części 
płaskiej ( bocznej; h=8,05 m ) gdzie panele wspinaczkowe zostaną zamocowane 
bezpośrednio do ściany hali.  
         Planowane wymiary  przewieszonej części SSW uśredniono do występowania 
5 typów kratownic -  K1 do K5, z załoŜeniem aby otrzymać siły na podporach nie 
mniejsze niŜ wystąpią w rzeczywistości ( rys. nr 1 ). 
         Kratownice zostaną rozmieszczone w rzucie w rozstawie średnio co 1,25 
metra. Dla zamocowania kratownic do ściany hali sportowej zakłada się 
wykorzystanie istniejących w ścianie szczytowej wieńców i słupów Ŝelbetowych.          
PołoŜenie blach zakotwień kratownic określono  na rysunku nr 5.  Kratownice 
mocowane będą do Ŝelbetu kotwami wklejanymi Hilti HVZ. 
         Punkty asekuracji usytuowane na części płaskiej zostaną zamocowane 
bezpośrednio do wieńca i słupa Ŝelbetowego. Rozmieszczenie punktów 
asekuracyjnych  znajdujących się bezpośrednio na ścianie równieŜ przedstawiono na 
rysunku nr 5. 
 

 
2. USTALENIE ŁĄCZNEGO OBCIĄśENIA NA ŚCIANĘ HALI. 

 

         Na kratownicach stalowych oraz na panelach płaskich znajdą się tzw. punkty 
asekuracji – punkty, w których mogą wystąpić siły od osób wspinających się. W 
punkcie asekuracji moŜe wystąpić obciąŜenie „normalne” lub maksymalne co do 
wartości obciąŜenie „od odpadnięcia” wspinacza. 
Jak pokazano na rysunku nr 6  moŜna przyjąć, Ŝe na SSW znajduje się 13 dróg 
wspinaczkowych (linii przemieszczania się osoby wspinającej się po kolejnych 
punktach asekuracji). Osiem dróg odpowiada punktom asek. na kratownicach, pięć 
dróg punktom bezpośrednio na ścianie hali. 
Do obliczeń naleŜy przyjąć, Ŝe równocześnie obciąŜone są wszystkie kratownice 
oraz linie punktów asekuracji bezpośrednio na ścianie hali – czyli wspina się 
równocześnie 13  osób . 
      
 Na jednej drodze wspinaczkowej – TYLKO JEDNEJ – na którymkolwiek punkcie 
asekuracyjnym naleŜy przyjąć obciąŜenie od „odpadnięcia” wspinacza. Na 
pozostałych  drogach naleŜy przyjąć ( równieŜ na którymkolwiek punkcie asek. ) 
obciąŜenie  „normalne”. Nie naleŜy przyjmować dwóch obciąŜeń na jednej drodze 
wspinaczkowej. 
  
Miejsce wystąpienia i wysokość przyłoŜenia siły od „odpadnięcia” oraz obciąŜenia 
„normalnego” nie podlega Ŝadnym regułom.  
W dalszej części opracowania przedstawione są wartości reakcji na podporach 
kratownic dla obciąŜenia „normalnego” oraz od „odpadnięcia”. Aby nie zawyŜać 
łącznego obciąŜenia działającego na całość ściany budynku dla przypadków 
obciąŜeń tworzących ekstremalne wartości podane są siły odpowiadające na 
pozostałych poziomach zamocowań kratownicy. 
W oznaczeniach kombinacji symbole A, B, C, D, E oznaczają kolejne połoŜenie 
wspinacza na pkt. asek. na kratownicy.  
 



Przyjęto następującą kolejność obciąŜeń: 
 

 
 

Symbol P – to obciąŜenie stałe panelami wspinaczkowymi. 
Układ prętów w kratownicach przyjęto schematycznie jedynie w celu wyznaczenia 
reakcji na podporach.  
 
Dla punktów asekuracji znajdujących się bezpośrednio na ścianie budynku naleŜy 
przyjmować wartości sił  
 
- obciąŜenie od odpadnięcia: 
 
e = ok. 15 cm 

 

 
 

        - obciąŜenie „normalne” : 
 

 
 
Są to wartości obliczeniowe obciąŜeń ( podane reakcje dla kratownic są równieŜ 
wartościami obliczeniowymi ).    

         W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić: 
 
J. Słowik, tel. 602 72 06 38. 

 




















