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OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek wielofunkcyjny, znajdujący się w 

miejscowości Biała, przy ul. Moniuszki 3 (dz. nr 931/932).  

W ramach niniejszego projektu przewiduje się wykonanie wzmocnienia 

budynku j.w. w poziomie posadowienia, z uwagi na intensywne spękania 

występujące na jego ścianach.   

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

2.1.       Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, wykonana przez mgr inż. 

arch. Dariusza Gwizdka w 2013 r.  

2.2.       Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną 

budynku w Białej, ul. Moniuszki 3 - dz. nr 931 w związku z projektowanym 

remontem - wykonana przez ZUT "progeo"s.c. we wrześniu 2013 r. 

2.3.       PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”.  

2.4.       PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne.  

2.5.       PN-B-02011:1997/Az1 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem”.  

2.6.       PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach. Obciążenie śniegiem.  

2.7.       PN-87/B-03002 „Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”. 

2.8.       PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”.  

2.9.       PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”.  

2.10. PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, 

2.11. PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych”, 
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3. CEL OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wzmocnienie 

fundamentów silnie spękanego budynku wielofunkcyjnego, posadowionego 

na gruntach o bardzo niskich parametrach nośności, tj. nienadających się do 

bezpośredniego posadowienia. Obiekt ten pochodzi z pierwszej połowy XX 

wieku, posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest w całkowicie 

podpiwniczony. Wykonano go w technologii tradycyjnej. Budynek został 

przykryty dachem o konstrukcji drewnianej i wyposażony w drewniane oraz 

ceramiczno-betonowe stropy (typu Akerman), ściany wykonano z cegły 

ceramicznej i posadowiono na betonowych fundamentach. 

Jak to już wspomniano wyżej jest to budynek silnie spękany, stąd wymaga 

przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac wzmacniających, w tym 

wzmocnienia jego konstrukcji w poziomie posadowienia oraz wzmocnienia 

uszkodzonych ścian. Na obecnym etapie znane są już warunki posadowienia 

przedmiotowego budynku, które zostały szczegółowo opisane w opracowaniu 

[3.2], stanowiącym integralną części niniejszego projektu.  

Poniżej (w ramkach) zamieszczono wybrane wnioski zawarte w Dokumentacji 

badań podłoża gruntowego [3.2]. 
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Parametry poszczególnych warstw geotechnicznych podłoża znajdującego 

się pod budynkiem zostały zamieszczone w tabelach "legenda do przekrojów 

[3.2] - jest to jednocześnie opis poszczególnych warstw do przekroju 

geotechnicznego zamieszczonego na rys. KF.03. 
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4. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBÓT WZMACNIAJĄCYCH 

4.1   WYKONANIE PALOWANIA ORAZ OCZEPÓW  

Konstrukcję wzmocnienia istniejących fundamentów budynku oparto na 

systemie wierconych "mikropali" o średnicach ø20cm i rozstawie podanym na 

rysunku KF.01 i KF.02, natomiast ich głębokość osadzania podano na rys. KF.03. 

Pale należy wiercić z maksymalnym wyeliminowaniem możliwości 

przekazywania drgań poprzez grunt na uszkodzoną już konstrukcję obiektu. W 

czasie prac wymagana jest obecność geologa, kierownika budowy oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyższa uwaga (z wyłączeniem geologa) 

dotyczy również wykonywania oczepów, a dokładniej zagęszczania mieszanki 

betonowej w gotowym deskowaniu. Do wykonania pali oraz oczepów należy 

stosować beton szczelny (konstrukcje te nie będą dodatkowo izolowane), 

natomiast dla wkładek zbrojeniowych należy zapewnić wymaganą otulinę 

zgodnie z normą [2.8], na całej ich długości. W czasie prowadzenia robót 

palowych, wybraną grupę pali (2 szt.) należy poddać obciążeniom próbnym, 

w oparciu o normę [2.11] pomimo tego, że ich ilość jest mniejsza od 100 szt. - 

nośność każdego pala nie powinna być niższa niż 200 kN. 

Po wykonaniu pali można przystąpić do wykonywania oczepów żelbetowych. 

Podstawowym elementem nośnym zaproponowanego rozwiązania są oczepy 

O1, wykonywane bezpośrednio na palach. Ich zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń pochodzących od konstrukcji obiektu bezpośrednio na pale. 

Elementem uzupełniającym całości wzmocnienia będą tu oczepy - ściągi O2 i 

O3, którym przeznaczono rolę wieńczącą oraz wsporczą poprzez 

wyprofilowanie w nich wsporników dla podparcia ścian piwnicznych budynku. 

Z tego względu że nie ma możliwości wykonywania wszystkich elementów 

jednocześnie pokazanych na rysunkach KF.01÷03, z uwagi na bezpieczeństwo 

obiektu oraz wybraną technologię prowadzenia robót, przewidziano ich 

etapowanie. Problemem w realizacji wzmocnień będą tu dosyć często 

"wymuszane" przerwy technologiczne związane z uzupełnianiem zbrojenia 

(wymagane zachowanie jego ciągłości) oraz betonowaniem. Wykonanie 

oczepów będzie wymagało sporej liczby "spajań" wkładek zbrojeniowych, stąd 

w projekcie przewidziano zastosowanie stali o gwarantowanej granicy 
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spawalności gat. 18G2 i StOS, w celu wykonania pewniejszych i krótszych 

połączeń prętów niż zakłady normowe [2.8].  

Podział robót na etapy, wskazanie ich kolejności oraz sposobu zbrojenia pali i 

oczepów zostaną podane w projekcie wykonawczym. 

4.2 TECHNOLOGIA WZMACNIANIA USZKODZONYCH ŚCIAN 

Wzmocnienie spękanych powierzchni ścian można wykonać dwoma 

metodami. Pierwsza dotyczy wykorzystania do tego celu mat kompozytowych, 

gdzie wzmacnianie konstrukcji murowych wykonuje się w technologii 

powierzchniowej, nieingerującej w strukturę wewnętrzną murów. Wzmocnienie 

takie można uzyskać stosując system C-FRCM np.: Ruredil X MESH C10/M25 

wykorzystujący siatki z materiałów kompozytowych "naklejane" na 

wymagające wzmocnienia mury przy użyciu zaprawy mineralnej. Prace 

prowadzi się w warunkach naturalnych, przy temperaturze otoczenia +18° ÷ 

+25°C. Polegają one na nałożeniu na zwilżone podłoże zaprawy Ruredil X 

MESH M25 o grubości co najmniej 3 mm, a następnie "wtopieniu" siatki, 

zorientowanej włóknami prostopadle do kierunku zarysowania muru, i kolejnym 

nałożeniu drugiej warstwy zaprawy Ruredil X MESH M25 o grubości co najmniej 

3 mm, stosując zakłady narzucone przez system. Szczegóły wykonania 

wzmocnień należy każdorazowo uzgadniać z dostawcą technologii. 

Drugim, proponowanym rozwiązaniem naprawy pęknięć konstrukcji murowych 

jest ich „zszycie” na zasadach przedstawionych na niżej zamieszczonym 

rysunku oraz opisie, wg technologii HELIFIX,  

 

 

 

 

 

 

 

 

pręty HeliBar  8mm 

pęknięty mur 
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poprzez: 

 wykonanie szczelin (wnęk) w spoinach wspornych na głębokość ustaloną w 

miejscu prowadzonych prac, przy udziale przedstawiciela F-my HELIFIX, 

 oczyszczenie szczelin i wypłukanie wodą luźnych cząstek, 

 wprowadzenie zaprawy HeliBond MM2 w głąb szczeliny na pełną grubość, 

tj. ok. 15 mm, 

 wprowadzenie pręta HeliBar 8 mm w ułożoną wcześniej zaprawę z 

przedłużeniem go na 100 cm po każdej stronie pęknięcia, 

 nałożenie kolejnej warstwy zaprawy i wprowadzenie jej szpachelką w głąb 

spoiny, zakrywając w całości pręt, 

 okresowe zwilżanie zaprawy, 

 wypełnienie spoiny zaprawą niekurczliwą. 

Z uwagi na silne spękania ścian piwnic i możliwość przenoszenia przez nie 

obciążeń w pasmach pomiędzy oczepami O1, wskazanym jest wprowadzenie 

prętów j.w. obustronnie w każdą spoinę wsporną ściany, do wysokości ok. 1,0 

m powyżej wierzchu fundamentu, co pozwoli na uzyskanie zbrojonej belki 

murowej. Umożliwi to przenoszenie obciążeń przez konstrukcję tych ścian w 

miejscach lokalizacji oczepów - ściągów O2 i O3, zaopatrzonych jedynie w 

jednostronne wsporniki podtrzymujące. Warunkiem uzyskania nośności takiej 

konstrukcji murowej po wprowadzeniu prętów w jej spoiny wsporne jest 

zachowanie ich ciągłości na zasadach stosowanych jak dla zbrojonych 

elementów betonowych [2.8]. 

4.3   ZABEZPIECZENIE MURU PRZED WILGOCIĄ 

Części budynku znajdujące się poniżej terenu należy zabezpieczyć przed 

sączeniem wody infiltracyjnej. Proponuje się zabezpieczenie obiektu przed 

negatywnym oddziaływaniem wilgoci pochodzącej z przyległego terenu 

poprzez wykonanie obwodowego drenażu z odprowadzeniem wody poza 

strefę oddziaływania na obiekt, a także wykonanie dodatkowej warstwy 

dystansującej zasypkę filtracyjną od ścian (ich izolacji właściwej), dającą 

jednocześnie możliwość swobodnego odparowywania wilgoci na zewnętrz 

budynku. Takim zabezpieczeniem mogłaby być warstwa folii tłoczonej 
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„kubełkowej” zamocowanej do powierzchni muru jeszcze przed ułożeniem w 

wykopie wkładki żwirku filtracyjnego. Folię kubełkową należy układać na „styk” 

(nie kleić), dociskając „kubełkami” do powierzchni bocznych muru. Nie 

powinna ona być widoczna od zewnętrz. Zabrania się odsłaniania ścian 

fundamentów na odcinkach dłuższych niż to podano w projekcie 

wykonawczym, w którym także zostaną zamieszczone informacje dotyczące 

wykonania izolacji właściwej dla pionowych i poziomych powierzchni piwnic, 

zagłębionych poniżej terenu. 

5. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

5.1. do wykonania pali oraz oczepów należy stosować: 

 beton B30 (C25/30) o szczelności W4, 

 stal zbrojeniową klasy A-II, gat. 18G2 oraz A-0 gat. StOS wg PN-82/H-93215, 

5.2. do wzmacniania spękanych i zarysowanych ścian należy stosować siatki z 

materiałów kompozytowych Ruredil X MESH C10/M25, 

5.3. do „zszywania” pęknięć muru należy stosować pręty 8 mm HeliBar na 

zaprawie HeliBond MM2 oraz materiały iniekcyjne, wg technologii HELIFIX. 

6. PODSUMOWANIE 

Nie wyklucza się, że przewidziane niniejszym projektem roboty budowlane 

związane ze wzmocnieniem posadowienia budynku wielofunkcyjnego mogą 

ulec zmianom ilościowym na etapie ich przygotowywania i po wykonaniu 

pomiarów uzupełniających oraz kolejnych odkrywek.  

Wszelkie materiały przewidziane do wykonania  opisanych wyżej prac powinny 

posiadać stosowne i aktualne na dzień ich użycia certyfikaty oraz świadectwa 

dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. Stan techniczny obiektu, po 

wykonaniu wzmocnień powinien być nadal monitorowany. W tym celu 

proponuje się wprowadzenie reperów kontrolnych, których lokalizacja zostanie 

podana bezpośrednio na obiekcie. Wymaga się bieżącego prowadzenia 

książki obiektu i przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych z 

częstotliwością określoną w Art. 62  ust.1. pkt.3 Ustawy [3.7], tj. co najmniej dwa 

razy w roku. Obserwacja geodezyjna obiektu (oparta na układzie reperów), w 
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układzie współrzędnych xyz powinna trwać przez okres min. 2 lat (w cyklu 

podanym wyżej). Na tę okoliczność powinien zostać założony i na bieżąco 

prowadzony dziennik pomiarów.  

Wykonawca robót powinien posiadać stosowne doświadczenie w realizacji 

zadań o podobnym stopniu skomplikowania. Prace wzmacniające należy 

prowadzić w oparciu o niniejsze opracowanie, przy zachowaniu szczególnych 

warunków bezpieczeństwa. Do czasu zakończenia prac wzmacniających 

fundamenty,  bezpośredni dostęp do obiektu powinien być ograniczony. 

 

                         Opracował: 

                           grudzień 2013 r. 

 

 


