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PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Umowa nr KO-MPGKiM/9/VI/2020 zawarta w dniu 03.07.2020 r. na opracowanie
Ekspertyzy Technicznej – podstawa formalna.
1.2. Szczegółowe oględziny opiniowanego budynku pod względem konstrukcyjnym
z określeniem stanu technicznego – stan na okres lipiec-wrzesień 2020 r.
1.3. Dokumentacja fotograficzna własna i opracowanie własne.
1.4. Dokumentacja pracy badawczo-usługowej „Opracowanie ekspertyzy dotyczącej
zachowania bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości położonej w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Szkolnej 5-12” wykonana przez Główny Instytut Górnictwa,
30.04.2009 r.
1.5. Ekspertyza
górniczo-geologiczno-budowlana
dla
budynków
położonych
w Siemianowicach Śl. przy ulicy Szkolnej 10-11 wraz z oceną stanu technicznego,
odporności na deformacje terenu i ewent. zagrożenie w związku z osiadaniem terenu
i tworzeniem się lei na powierzchni, wykonana przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa Zespół Rzeczoznawców, Katowice, październik 1991 r.
1.6. Pismo znak KAT.5122.512.2020 L.dz.19402/07/2020Km wydane przez Okręgowy Urząd
Górniczy w Katowicach w dniu 14 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia informacji
o warunkach geologiczno-górniczych.
1.7. Pismo znak sprawy: SRK/KWKCL/GG2-053-63/20 l.dz.GG2/25034/2914/20/MK wydane
przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej w dniu
21.07.2020 r., dotyczy: udzielenia informacji o warunkach geologiczno-górniczych.
1.8. Pismo wraz z załącznikiem mapowym znak AD.5123.1044.2020 L.dz.22226/08/2020/JK
wydane przez Wyższy Urząd Górniczy Samodzielny Wydział Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej w Katowicach z dnia 07.08.2020 r. zawierające informację o
warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym.
1.9. Pomiary geodezyjne przekazane przez biuro USŁUGI GEODEZYJNE Henryk Niestrój.
1.10. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk. A: Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm
związanych. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
1.11. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk. A: Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm
związanych. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2014.
1.12. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk. A: Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm
związanych. Tom 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.
1.13. Drobiec Ł.: Przyczyny uszkodzeń murów. XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat
Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk, 7 -10 marca 2007, t. I, str. 105-147.
1.14. Drobiec Ł.: Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian. XXX Jubileuszowe
Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 25-28 marca 2015, tom
I, s. 323 - 398.
1.15. Informacje uzyskane od przedstawicieli jednostki prowadzącej postępowanie.

2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny segmentu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego położonego w centrum miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Szkolnej 10.
Lokalizację obiektu pokazano na Rys. 1, oznaczenie segmentu na Rys. 2, natomiast widok
budynku w stanie istniejącym na Rys. 3 - Rys. 4.
Przedmiotowy segment został wykwaterowany i włączony z użytkowania po wystąpieniu
silnego wstrząsu odczuwalnego przez mieszkańców w dniu 14 lipca 1991 r., po którym
powstały istotne spękania ścian o szerokości rozwarcia do 15 mm.
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Rys. 1 Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Chopina 18 w Katowicach [maps.google.pl]

Rys. 2 Oznaczenie przedmiotowego segmentu budynku [maps.google.pl]
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Rys. 3 Widok przedmiotowego segmentu przy ul. Szkolnej 10 - elewacja frontowa (pn. - zach.); okna i
drzwi wejściowe zamurowane [1.3]

Rys. 4 Fragment elewacji tylnej (pd. - wsch.) przy wejściu do przedmiotowego segmentu, wejście i okna
zamurowane [1.3]
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CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej jest określenie stanu technicznego
budynku, a w szczególności charakterystyka jego uszkodzeń w aspekcie istotnych uszkodzeń
budynku powstałych po wstrząsie w 1991 r. Analiza ta ma wskazać stopień zużycia
technicznego budynku i możliwość jego remontu lub celowości rozbiórki segmentu wraz
ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia segmentów przyległych.
Zakres ekspertyzy obejmuje:
 wizje lokalne na obiekcie,
 analiza archiwalnej dokumentacji technicznej [1.4]-[1.5],
 opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych,
 badania makroskopowe,
 analiza aktualnych danych na temat warunków geologiczno-górniczych,
 opinia geotechniczna obejmująca trzy odwierty wewnątrz obiektu z sondowaniem DPL
oraz pięć odwiertów mechanicznych na zewnętrz obiektu wraz z wykonaniem
przekrojów geotechnicznych
 analiza udostępnionych archiwalnych i aktualnych pomiarów geodezyjnych [1.9],
 ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budynku,
 określenie stopnia zużycia budynku,
 analiza przyczyn powstania uszkodzeń,
 zalecenia eksploatacyjne,
 wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany
poszczególnych elementów obiektu,
 ocenę celowości ewentualnego remontu, przebudowy lub rozbiórki segmentu,
 wskazanie sposobu zabezpieczenia segmentów przyległych.

4.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystykę przedmiotowego obiektu przedstawia się na podstawie dokumentacji
archiwalnej [1.4]-[1.5] udostępnionej przez Zamawiającego oraz oględzin przeprowadzonych
podczas wizji lokalnych.
Opis ogólny
Opiniowany segment budynku zlokalizowany jest w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej
10 na działce nr 3990/280. Analizowany segment znajduje się w środkowej części budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 5-12.
Budynek nie został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Siemianowice Śląskie
i nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.
Budynek został wzniesiony w latach 1937÷1938 [1.4]. Obiekt składa się z ośmiu segmentów,
a przedmiotowa część znajduje się w środkowej części skrzydła zachodniego. Po wystąpieniu
silnego wstrząsu w dniu 14 lipca 1991 r. zaobserwowano istotne spękania ścian, na skutek
czego wysiedlono mieszkańców segmentu i wyłączono go z użytkowania. Od tego czasu
kamienica jest niezamieszkała, zabezpieczona (zamurowane okna i drzwi), bez możliwości
swobodnego wejścia.
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Forma architektoniczna
Elewacje tynkowane tynkiem tradycyjnym, nieocieplone. W środkowej części segmentów
zaznaczone klatki schodowej z niewielkim wysunięciem w formie wykusza o głębokości 60 cm.
Pionowe krawędzie wykusza klatki schodowej oraz cokoły wykonane z cegły licówki.
Program funkcjonalny
Budynek składa się z 8 segmentów 4 – kondygnacyjnych, podpiwniczonych, poddasze
użytkowane w formie strychu. Bryła całego budynku zwarta o czytelnej formie i rzucie
w kształcie litery L. Wymiar gabarytowy wynosi 75 x 40 m. Każdy z segmentów
prostopadłościenny. W budynku wydzielono wyłącznie lokale mieszkalne. Przedmiotowy
segment zlokalizowany jest w dłuższym skrzydle zachodnim. Jego lokalizację przedstawiono
na Rys. 5. Wymiar segmentu to 13,75 x 10,3 m.

Rys. 5 Rzut całego budynku przy ul. Szkolnej 5-12 w Siemianowicach Śląskich z oznaczeniem
przedmiotowego segmentu nr 10 [http://siemianowice.geoportal2.pl]

Dostęp do klatki schodowej przedmiotowego segmentu znajdował się bezpośrednio od strony
ul. Szkolnej. Wzdłuż elewacji frontowej znajduje się ciąg pieszo-jezdny.
Technologia budowy
Obiekt w całości wzniesiony został w technologii tradycyjnej z drobnowymiarowych elementów
ceramicznych – cegły pełnej. Fundamenty budynku i ściany murowane z cegły. Nadproża
płaskie murowane z cegły. Ściany podłużne nośne mają grubość 51 i 38 cm (gr. 2 cegły
i 1½ cegły), poprzeczne klatki schodowej – 38 cm (1½ cegły), ściany przydylatacyjne – 25 cm
(gr. 1 cegły), natomiast działowe 6,5 i 12 cm [1.4]. Strop nad piwnicą wykonano jako Kleina
typu ciężkiego zbrojone bednarkami na belkach stalowych. Jak wynika z dokumentacji [1.4]
stopy kondygnacji nadziemnych wykonano w tej samej technologii. Ze względu na stan
techniczny obiektu nie wykonano odkrywek stropów w części nadziemnej. Budynek kryty jest
dachem symetrycznym dwuspadowym o konstrukcji tradycyjnej więźby dachowej
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z wykończeniem z papy na deskowaniu pełnym. Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur
spustowych. Klatka schodowa dwubiegowa żelbetowa.
Budynek był wyposażony w instalację wod. – kan., elektryczną i gazową. Przyłącza
do przedmiotowego segmentu zostały odcięte po wyłączeniu budynku z użytkowania.

5.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 3990/280 i 3992/280, z czego
działkę 3990/280 wydzielono w obrębie przedmiotowego segmentu wyłączonego
z użytkowania. Dostęp do budynku bezpośrednio z drogi dojazdowej ul. Szkolnej.
Teren w rejonie budynku ma spadek w kierunku północnym. Z tego powodu segmenty
zachodniego skrzydła mają zróżnicowany poziom posadowienia kolejno o ok. 40 cm [1.4].

Rys. 6 Fragment mapy zasadniczej z uzbrojeniem terenu i lokalizacją odciętych przyłączy
do segmentu nr 10

6.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

W zakresie niniejszej Ekspertyzy Technicznej przeprowadzono oględziny budynku
ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego konstrukcji. Wizję lokalną i badania
makroskopowe wykonano w okresie lipiec-wrzesień 2020 r.
Szczegółowe oględziny przeprowadzono na zewnętrz, w piwnicy i na parterze.
W punktach 6.1 ÷ 6.10 przedstawia się technologię wykonania elementów konstrukcyjnych
i wykończeniowych ze wskazaniem stanu technicznego. Elementy oceniono zgodnie
z klasyfikacją zawartą w Tab. 1.
.
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Tab. 1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku

Lp

Klasyfikacja
stanu
technicznego
elementu

1.

dobry

2.

zadowalający

Procentowe
zużycie
elementu

0%-15%

16%-30%

średni

31%-50%

4.

niezadawalający

51%-70%

5.

zły

71% - 100%

3.

6.1.

Kryteria oceny
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia,
wyposażenia) – jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości
wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom
normowym.
Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest
remont bieżący polegający na drobnych naprawach,
uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.
W
elementach
budynku
występują
niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu
użytkowania. Celowy jest częściowy remont.
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia
i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów
maja obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny, względnie wymiana lub rozbiórka.
Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont
kapitalny lub rozbiórka.

FUNDAMENTY

Na etapie Ekspertyzy [1.4] wykonano dwie odkrywki ław fundamentowych: ławy ściany
frontowej oraz ławy podłużnej ściany wewnętrznej. Obecnie w odkrywce stwierdzono,
że podłoże gruntowe w rejonie ław części frontowej budynku jest rozluźnione i zawilgocone.
Przy ścianie frontowej segmentu pod posadzką piwnic stwierdzono rozległą pustkę
na głębokość do 19 cm. W tylnej części obiektu nie stwierdzono pustki pod posadzką,
a zalegające grunty są nośne i sztywne.
Poziom posadowienia budynku wynosi ok. 2,0 m p.p.t. Głębokość ta zapewnia minimalny
poziom posadowienia obiektu ze względu na poziom przemarzania gruntu dla miejscowości
Siemianowice Śląskie hz= 1,0 m wg PN-81/B-03020. Posadowienie budynku na głębokości
poniżej przemarzania gruntu (tj. ≥1,0 m) chroni budynek przed uszkodzeniami powodowanymi
wysadzinami mrozowymi, czyli nierównomiernymi odkształceniami na skutek zwiększenia
objętości znajdującej się w gruncie wody w okresie ujemnych temperatur.
Aktualny stan fundamentów oceniono na podstawie istniejącej odkrywki w pomieszczeniu
przy klatce schodowej od frontu budynku (Rys. 7). Posadowienie wykonano w sposób
bezpośredni na ławach fundamentowych z cegły. W odkrywce nie stwierdzono spękań ław,
jednak odsłonięta powierzchnia jest ograniczona i nie daje pełnego poglądu na ich stan
techniczny. Poniżej posadzki stwierdzono pustkę o miąższości ok. 19 cm. Potwierdza
to archiwalne dane z 2009 r. na temat stwierdzonej pustki pod budynkiem. Odsłonięty grunt
to nasyp składający się w warstwie przypowierzchniowej wyłącznie z frakcji żwirowej
i kamienistej (Rys. 8).
Do badanej głębokości nie stwierdzono ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych.
W trakcie badań jedynie w otworze nr 1 stwierdzono występowanie sączenia wody gruntowej
na głębokości ok. 1,5 m p.p.t.
Ze względu na rozluźnienie gruntu w strefie posadowienia i wyraźne osiadanie budynku stan
fundamentów segmentu nr 10 ocenia się jako zły.
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Rys. 7 Widok ławy fundamentowej w istniejącej odkrywce; pustka pod posadzką, odsłonięty grunt
żwirowy i kamienisty [1.3]

Posadzka
betonowa

Pustka pod posadzką
o miąższości 19 cm

Grunt składający się
z frakcji żwirowej
i kamienistej

Rys. 8 Pustka pod posadzką piwnicy; odsłonięty grunt żwirowy i kamienisty [1.3]

6.2.

PIWNICA

Podpiwniczenie znajduje się pod całym budynkiem. Przeprowadzono oględziny we wszystkich
pomieszczeniach piwnicznych segmentu nr 10.
6.2.1. ŚCIANY PIWNICZNE
Ściany piwnicze wykonano jako murowane z cegły pełnej. W okresie użytkowania budynku
powierzchnie wewnętrzną otynkowano lub obielono mieszaniną wapna z wodą, która miała
zabezpieczać przed rozwojem grzybów na powierzchniach narażonych na zwiększone
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zawilgocenie. Grubość ścian nośnych piwnic wynosi 25÷51 cm. Na ścianach oparto strop typu
Kleina. Stan ścian bezpośrednio wpływa na postęp deformacji stropu.
Podczas oględzin potwierdzono istotne spękania ścian o przebiegu ukośnym i poziomym.
Spękania ukośne najczęściej obejmują całą wysokość ściany i biegną przed spoiny muru.
Występują na całym obszarze piwnicy segmentu nr 10. Spękania poziome najliczniej
występują poniżej strefy oparcia stropu tj. ok. 10 cm poniżej stropu oraz ok. 50 cm powyżej
posadzki piwnicy. Pomierzona szerokość rozwarcia wynosi nawet 4 cm, co świadczy
o skali deformacji. Spękania ścian wynikają z osiadania terenu, na którym zostały
posadowione. Układ zarysowań wskazuje na osiadanie centralnej części segmentu w rejonie
klatki schodowej. Przyczyna osiadania podłoża stanowi główny aspekt analizy przedstawionej
w dalszej części opracowania. Stan techniczny ścian w części podziemnej ocenia się jako zły,
który wynika z wyraźnego osiadania budynku.
Występujące spękania porównano z inwentaryzacją uszkodzeń zamieszczoną w Ekspertyzie
[1.4]. Stwierdzono zgodność, co do lokalizacji i charakteru spękań.
Przykładowe widoki uszkodzeń przedstawiono na Rys. 9 - Rys. 12.

Rys. 9 Spękanie ukośne ściany wewnętrznej, na której jest oparty strop nad piwnicą [1.3]
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Rys. 10 Zarysowanie ukośne i poziome poniżej w strefie stropu nad piwnicą - spękanie biegnie przez
spoiny muru; widok stropu nad piwnicą, korozja belki stalowej [1.3]

Rys. 11 Spękania ukośne na całej wysokości ściany wewnętrznej i poziome
ok. 50 cm powyżej posadzki [1.3]
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Rys. 12 Spękania poziome nad posadzką i poniżej oparcia stropu, częściowo spękanie ukośne [1.3]

6.2.2. STROP NAD PIWNICĄ
Strop nad piwnicą wykonano jako Kleina z płytą ciężką oparty na ścianach podłużnych.
Jest to odmiana stropu na belkach stalowych z wypełnieniem ceramiczną płytą Kleina. Między
belkami rozmieszczanymi zazwyczaj w rozstawie co 0,9 – 1,9 m murowana była płyta z cegły
pełnej lub dziurawki. Była ona zbrojona w spoinach płaskownikami (bednarkami) lub prętami
okrągłymi o średnicy 6-8 mm w co jednej, dwóch lub trzech spoinach. W zależności
od wymaganej wytrzymałości wyróżniono trzy typy płyty: lekką (cegły układane podstawą
na płask), półciężką (przemiennie: podstawą i wozówką) i ciężką (cegły układane wozówką).
Oględziny wykazały, że strop nad piwnicą na całej powierzchni jest otynkowany lub obielony.
Nie stwierdzono wyraźnych ubytków ceramicznych płyt wypełniających, jedynie lokalną
korozję powierzchniową belek nośnych. Istotnym aspektem są jednak wyraźne spękania
w strefie oparcia stropu na ścianach oraz widoczne deformacje stropu (ugięcie,
nachylenia). Niewątpliwy wpływ na deformacje stropu miało powstanie spękań ścian
od nierównomiernego osiadania. Osiadanie ścian powoduje naruszenie strefy podporowej
stropu. Skutek ten jest wyraźnie widoczny w miejscach powstania poziomych spękań
biegnących przed spoiny wsporne. Szerokość rozwarcia spękań odpowiada wielkości
deformacji pionowej (osiadanie ścian nośnych). Z tego względu stan techniczny stropu ocenia
się jako niezadowalający.
Widok stropu od spodu przedstawiono na Rys. 10, natomiast schemat ideowy stropu z płytą
ciężką przedstawiono na Rys. 13.
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Rys. 13 Strop Kleina - typ ciężki: 1- dwuteownik (belka nośna oparta na ścianach), 2- płyta ceramiczna, 3bednarka lub pręt okrągły, 4- polepa, 5- konstrukcja podłogi

6.3.

ŚCIANY W CZĘŚCI NADZIEMNEJ

Ściany nośne i ścianki działowe – z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie wapiennej.
Ściany podłużne nośne mają grubość 51 i 38 cm (gr. 2 cegły i 1½ cegły), poprzeczne klatki
schodowej – 38 cm (1½ cegły), ściany przydylatacyjne – 25 cm (gr. 1 cegły), natomiast
działowe 6,5 i 12 cm [1.4]. Wykończenie powierzchni wewnętrznych w zależności
od przeznaczenia pomieszczenia: powłoka malarska, tapeta, płytki. Nadproża nad otworami
drzwiowymi i okiennymi wykonano jako murowane płaskie z cegły pełnej.
Jak wynika z dostępnych informacji, na stan techniczny ścian zasadniczy wpływ miał wstrząs,
który mieszkańcy odczuli w dniu 14 lipca 1991 r. Bezpośrednio po jego wystąpieniu
stwierdzono powstanie licznych spękania murów. W efekcie następstw zdarzenia segment
wysiedlono i wyłączono z użytkowania.
Podczas oględzin stwierdzono rozległe spękania ścian, szczególnie o charakterze ukośnym.
Spękania przebiegają na całej wysokości kondygnacji mieszkalnych. Na poziomie poddasza
poniżej oparcia dachu rysy przyjmują przebieg poziomy. Intensywność spękań zmniejsza się
wraz z wysokością budynku (na kolejnych kondygnacjach). Szczegółowe oględziny części
mieszkalnej przeprowadzono na parterze. Spękania występują zarówno w ścianach
wewnętrznych, jak i zewnętrznych segmentu. Ich przebieg jednoznacznie wskazuje
na przekroczenie wytrzymałości muru na ścinanie od nierównomiernego osiadania. Poza
istotną szerokością rozwarcia stwierdzono występowanie przemieszczenia poziomego, co
świadczy o skali występującego zjawiska. Niejednokrotnie spękania ścian zewnętrznych są
widoczne również na elewacjach, a więc spękania obejmują całą grubość ściany.
Stwierdzono istotne spękania i deformacje nadproży, szczególnie na elewacji frontowej.
Na całej powierzchni ścian zewnętrznych występują liczne spękania ukośne przy oknach.
Pomierzona szerokość rozwarcia rys na elewacji wynosi nawet 2,5 cm, a nachylenie nadproży
pomierzone geodezyjnie wynosi nawet 11,8 cm (okno przy największym spękaniu na elewacji
frontowej). Z uwagi na wielkość spękań, deformację nadproży oraz przemieszczenie poziome
spękanych fragmentów murów, stan techniczny ścian nadziemnych ocenia się jako zły.
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Wykończenie posiada typowe ubytki, spękania i zabrudzenia, co stanowi normalny efekt
zniszczenia na skutek nieużytkowania budynku i powstania siedliska gołębi. Widoczne ślady
dewastacji pomieszczeń, instalacje zostały częściowo rozkradzione. Stan elementów
wykończeniowych kwalifikuje się jako zły.
Przykładowe widoki spękań wewnątrz budynku przedstawiono na Rys.
natomiast na elewacjach na Rys. 17 - Rys. 20.

14 - Rys.

16,

Rys. 14 Spękanie ukośne ściany na parterze, całkowite zużycie techniczne elementów
wykończeniowych [1.3]

Rys. 15 Spękanie ściany murowanej na parterze; widoczne przesunięcie poziome, ślady rozkradzenia
instalacji [1.3]
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Rys. 16 Spękania ukośne nad otworami drzwiowymi [1.3]

Rys. 17 Największe spękanie ukośne na elewacji frontowej biegnące od naroża otworu okiennego,
szerokość rozwarcia do 2,5 cm [1.3]

EKSPERTYZA TECHNICZNA

str. 17

Rys. 18 Spękania ukośne biegnące od otworów okiennych na elewacji frontowej [1.3]

Rys. 19 Spękania ukośne murów podokiennych i w rejonie ściany kolankowej na elewacji tylnej [1.3]
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Rys. 20 Zarysowania ukośne murów podokiennych i poziome przy nadprożu ceglanym na elewacji tylnej;
ankrowanie segmentu nr 11 [1.3]

6.4.

ELEWACJE

Elewacje otynkowane tynkiem tradycyjnym. Ścianki wykusza (przy klatce schodowej) oraz
cokoły wykonano z cegły klinkierowej. Elewacje nie są ocieplone, dzięki czemu możliwa jest
bezpośrednio ocena stanu ścian zewnętrznych. W przedmiotowym segmencie wszystkie okna
i drzwi wejściowe zostały zamurowane. W oknach pozostawiono niezabezpieczone otwory
wentylacyjne, które służą przewietrzaniu przestrzeni. Wpłynęło to jednak na powstanie
siedliska gołębi. Na etapie Ekspertyzy Zleceniodawca udostępnił wejście do obiektu
po wyburzeniu zamurowania. Zabezpieczenie wejścia odtworzono po przeprowadzeniu
oględzin.
Na elewacjach widoczne są przede wszystkim spękania ukośne, które koncentrują się
szczególnie w linii okien. Występują one na całej wysokości budynku i na całej jego szerokości.
Spękania ukośne widoczne są także na segmentach przyległych nr 9 i 11.
Lokalne odspojenia tynków, mechaniczne uszkodzenia i zabrudzenia są normalne dla elewacji
znajdującej się bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym. Stan elewacji ocenia się jako zły
ze względu na liczne spękania i deformacje nadproży.
6.5.

STROPY CERAMICZNE TYPU KLEINA NA BELKACH STALOWYCH

Jak wynika z informacji archiwalnych [1.4] stropy powyżej stropu piwniczego również zostały
wykonane jako strop Kleina na belkach stalowych z wypełnieniem w postaci płyt ceramicznych.
Podczas oględzin na parterze nie stwierdzono zarysowań na stropie świadczących
o deformacji konstrukcji oraz wyraźnego ugięcia. Zarysowania tynku i odpadanie powłok
malarskich są typowe, związane ze zużyciem technicznym warstw wykończeniowych.
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KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa usytuowana jest w centralnej segmentu przy elewacji frontowej.
Zamurowanie wejścia głównego do klatki schodowej usunięto na czas wizji lokalnej (Rys. 21).
Wejście do piwnicy na elewacji tylnej zamurowane. Schody betonowe wyeksploatowane.
Występują liczne spękania na ścianach klatki schodowej. Jak wynika z oględzin, koncentracja
uszkodzeń wskazuje na największe osiadanie budynku właśnie w rejonie klatki schodowej.
Stan konstrukcji klatki schodowej ocenia się jako zły.

Rys. 21 Klatka schodowa przy wejściu głównym; zamurowanie usunięte na czas
przeprowadzenia oględzin [1.3]

6.7.

DACH

Konstrukcja dachu wykonana jako tradycyjna więźba dachowa z pokryciem z papy
na deskowaniu pełnym. Na elewacjach widoczne zarysowania poziome poniżej oparcia więźby
na murze.
6.8.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

W segmencie usunięto wszystkie okna, lokalnie nie zdemontowano drewnianych ram
okiennych. Drzwi wejściowe na elewacji frontowej i tylnej zostały zdemontowane, a otwory
zamurowane, co uniemożlwia wejście do środka osobom postronnym. Jak wynika
z dokumentacji [1.5] po ujawnieniu się istotnych spękań na ścianach, okna były istotnie
zwichrowane.
6.9.

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ

Elementy wykończeniowe całkowicie zniszczone. Istotny wpływ na stan wnętrza obiektu ma
nieużytkowanie segmentu od prawie 30 lat oraz powstałe siedlisko gołębi.
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INSTALACJE

Segment nr 10 był wyposażony w instalacje wod. – kan., elektryczną i gazową. Przyłącza
do budynku doprowadzone są bezpośrednio z sieci biegnących w ulicy Szkolnej.
Po wyłączeniu segmentu z użytkowania przyłącza zostały odcięte, a lokale nie są ogrzewane
w sezonie zimowym. Segment nie jest zamieszkany. Instalacje są w stanie technicznym złym,
zostały zdewastowane i częściowo rozkradzione. Nie nadają się do wykorzystania.
Rynny oraz rury spustowe stalowe odprowadzający wodę opadową z dachu do kanalizacji
zachowane. Stan systemu odprowadzenia wody opadowej jak w pozostałej części budynku
średni.
6.11.

SEGMENTY SĄSIEDNIE

W dniu 14 lipca 1991 r. stwierdzono uszkodzenie nie tylko przedmiotowego segmentu nr 10,
ale również segmentów przyległych (sąsiednich) nr 9 i 11. Skrzydło zachodnie budynku zostało
wykonane z jednakowych segmentów z dylatacjami „na styk”. Spękania o różniej
intensywności wystąpiły w rejonie skrajnych okien segmentów, szczególnie dotyczy to murów
podokiennych. Spękania te są ukośne, większe w obrębie segmentu nr 11 (Rys. 22 - Rys.
23). Segment nr 11 został zankrowany poprzecznie (nie jest znana data wykonania
wzmocnienia).
Jak wynika z zapisów dokumentacji [1.5] zarysowania wewnątrz budynku po naprawie nie
odnowiły się, co może oznaczać brak postępu deformacji.

Rys. 22 Spękania ścian segmentu nr 11 w skrajnym pasie okien (od strony segmentu nr 10); spękania
o zmiennej intensywności – największe na parterze [1.3]
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Rys. 23 Spękanie muru podokiennego segmentu nr 11 na elewacji tylnej [1.3]

7.

DANE ARCHIWALNE

Stan techniczny budynku, a w szczególności segmentu nr 10, został poddany ocenie
w szeregu archiwalnych dokumentacji, z czego Autorzy niniejszej Ekspertyzy uzyskali wgląd
do Ekspertyz [1.4] - [1.5]. Opracowania te zawierały m. in. opis i inwentaryzację uszkodzeń,
budowę geologiczną w rejonie budynku, wyniki badań geofizycznych.
W opracowaniu [1.5] wskazano, że „Budynek nie wykazywał w ciągu swojego istnienia
uszkodzeń jakie ujawniać się zaczęły w lipcu bieżącego roku [przyp. 1991], a więc nagłych
pęknięć ścian zewnętrznych, wewnętrznych, nadproży okiennych, drzwiowych, ciągów
kominowych itp.(…)”. Istotnym z punktu widzenia analizy tematu jest aspekt awarii, która
wystąpiła bezpośrednio przed pojawieniem się zniszczeń. Mówi o tym zapis: „Przed
ujawnieniem się tych zjawisk mieszkańcy bloku pozbawieni zostali dopływu wody pitnej
do domów /momentami tylko niewielkie jej ilości dopływały do piwnic/ na skutek awarii
powstałej w nieznanym miejscu”. Z zapisów dokumentacji wynika, że sieć wodociągowa
miała średnicę 50 mm i zlokalizowana była w odległości około 4-5 m od budynku. Jej stan
wskazano jako znacznie wyeksploatowany. Istniejąca sieć wodociągowa również biegnie
wzdłuż elewacji frontowej, jednak w odległości ok. 2,2 m, co wskazuje, że wykonano ją jako
nową.
W opisie [1.5] awarii z 1991 r. wskazano, że:
- „Oddział Ekspl. Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych nie znając miejsca uszkodzenia
wodociągu – gdyż wyciekająca woda nie ukazywała się na powierzchni lecz wsiąkała
bezpośrednio do gruntu – rozpoczął poszukiwania miejsca awarii od ulicy Hutniczej
/w odległości ok. 150 m od przedmiotowego budynku/ docierając do opiniowanego budynku
po 10-12 dniach.”
- „W tym okresie – zakładając, że około 20% wód dopływało do piwnic i zostało wykorzystanych
– straty wody (…) wynosiły na dobę około 187 m3 zaś za okres 12 dni około 2240 m3. Wody
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te, wypłukując grunt spod fundamentów budynku, mogły przenosić go poprzez spękania
w górotworze do pustek poeksploatacyjnych.”
Przywołano również wyniki badań geofizycznych, wykonanych w sierpniu 1991 r. Wskazano,
że:
- „Wyznaczoną strefę anomalną obejmującą w całości segmenty 9, 10 i 11 należy uznać
za strefę zagrożeń deformacjami nieciągłymi powierzchni”,
- „Niskie wartości oporności w obrębie strefy anomalnej wskazują na zwiększone zawodnienie
w jej obrębie, sugerując, że inicjatorem deformacji może być zwiększona migracja wód”.
Przedstawiono również analizę obliczeniową, z której wynikło, że „istnieje tu zagrożenie
tworzenia się na powierzchni deformacji nieciągłych w postaci lei i zapadlisk ze strony
pustek poeksploatacyjnych w pokładzie 501, które występują tu na głębokości ok. 70 m nie
tylko dla analizowanych budynków lecz także innych, sąsiadujących z nimi pod którymi
występują pustki poeksploatacyjne”.
W opisie następstw awarii wskazano, że wzdłuż ściany frontowej budynku, w odległości
1,5÷3,0 m wykształciły się 3 zapadliska. Ich lokalizację przedstawiono na rysunku
pochodzącym z dokumentacji [1.5] - Rys. 24.

Rys. 24 Lokalizacja zapadlisk przed budynkiem, wyznaczenie strefy anomalnej obejmującej segmenty
nr 9, 10 i 11 [1.5]
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Podczas oględzin obiektu stwierdzono powstanie dwóch silnych spękań poziomych
nad posadzką i pod stropem w ścianach poprzecznych klatki schodowej i ścianach
wydzielających przejście. Wskazano, że:
- Konstrukcja kondygnacji nadziemnych wykazywała zbliżony charakter uszkodzeń,
a na poszczególnych poziomach zróżnicowana była tylko ich intensywność. W niektórych
miejscach rozwarcia pęknięcia były rzędu 2-3 cm.
- W ścianach podłużnych zewnętrznych, w obrębie mieszkań, miały miejsce silne spękania
ukośne, głównie podokiennych pasów, o przebiegu wznoszącym się od poziomów
stropów do dolnych naroży otworów okiennych. Zaobserwowano także spękanie ściany
podłużnej – wewnętrznej. Ich przebieg był mniej regularny – miejscowo występowały także
pęknięcia o ukośnym przebiegu, analogicznie jak w ścianach zewnętrznych. Ukośne pęknięcia
obserwowano też w ścianach poprzecznych, głównie w trakcie przyległym do ściany frontowej.
Przeważał ukośny przebieg tych pęknięć, przy czym ich wznoszenie następowało w stronę
frontową budynku. W różnych miejscach sekcji stwierdzono okrojenie stropów, głównie wzdłuż
ścian poprzecznych. Obserwowane tam rysy i pęknięcia miały zróżnicowaną intensywność.
- W pomieszczeniach zlokalizowanych w partiach przylegających do sąsiednich sekcji
budynku odczuwa się znaczne nachylenie podłóg w kierunku środkowej części sekcji.
Orientacyjne pomiary wykazały, że nachylenie to można szacować w granicach 20%.
- Cała stolarka okienna i drzwiowa wykazuje znaczne zwichrowanie.
- W wielu miejscach uszkodzeń założono w dniu 14 sierpnia br. gipsowe marki. Podczas
prowadzonych oględzin w żadnym miejscu nie stwierdzono ich naruszenia.
Uszkodzenia te zostały szczegółowo zinwentaryzowane w opracowaniu wykonanym
przez Główny Instytut Górnictwa w 2009 r. Zakres stwierdzonych spękań jest odpowiadający
względem stanu istniejącego. Autorzy Ekspertyzy również przywołują informacje dotyczące
awarii sieci wodociągowej w rejonie budynku, która wystąpiła w okresie zaobserwowanych
spękań. Po analizie tematu stwierdzono, że „awaria segmentu nr 10 budynku jest wynikiem
zjawiska sufozji, które mogło nastąpić na skutek nieszczelności sieci wodociągowej,
zaobserwowanej przed awarią segmentu”. Ekspertyza obejmowała wykonanie badań
radarowych. Wyniki wykazały, że „pod podłogą piwnic w części środkowej są pustki a głębiej
zalegają warstwy skalne silnie szczelinowate. Co istotne, wskazano, że „wyniki
przeprowadzonych badań nie potwierdzają wcześniejszej hipotezy o powstaniu
w rejonie budynku zapadliska, związanego z aktywacją starych zrobów po płytkiej
eksploatacji górniczej”. Stwierdzono, że od czasu zdarzenia (od 1991 r. do 2009 r.) stan
techniczny segmentu nr 10 pogorszył się nieznacznie, natomiast stan techniczny przyległych
segmentów nr 9 i 11 uległ poprawie.

8.

WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE

Zgodnie z Opracowaniem ekofizfograficznym podstawowym udostępnionym do wglądu
[https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/res/serwisy/pliki/21459898?version=1.0]: Na terenach
miasta Siemianowice Śląskie kopalnictwo węglowe rozwinęło się bardzo wcześnie z uwagi
na korzystne warunki, jakimi była znaczna miąższość pokładów węgla oraz jego występowanie
wprost na powierzchni, lub na małej głębokości. Historia górnictwa sięga tutaj ponad 200 lat.
W tym okresie w rejonie miasta eksploatowano 14 pokładów węgla o miąższości od 1,0 m
do 9,0 m
W dokumentacji archiwalnej [1.4] oceniającej stan techniczny budynku na 2009 r. wskazano,
że pod rozpatrywanym blokiem mieszkalnym i w strefie wpływów górniczych na obiekt
prowadzona była eksploatacja górnicza w pokładach: 501, 504 i 510. Okres ich eksploatacji
przypadał na lata 1885÷1892, czyli przed budową obiektu (1937÷1938 r.). Pokłady wybierano
systemem filarowym z zawałem stropu.
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W dokumentacji [1.5] wskazano, że:
Kopalnia „Siemianowice” – na obszarze której usytuowane są rozpatrywane budynki – nie
posiada żadnych danych, które by umożliwiały dokonania oceny na temat aktualnego
stanu pustek poeksploatacyjnych znajdujących się w zrobach wyżej wymienionych trzech
pokładów, gdyż wyrobiska te od czasu zakończenia eksploatacji – czyli od 100 lat są
niedostępne.
Na etapie niniejszej Ekspertyzy uzyskano informację z Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach [1.5], że obiekt znajduje się obecnie poza granicami terenu górniczego,
w granicach byłego terenu górniczego zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego
„Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich. Eksploatację w KWK „Siemianowice”
zakończono w 1999 r. [1.6]. Zgodnie z Informacją WUG, według posiadanej dokumentacji
w przedmiotowym rejonie nie odnotowano deformacji nieciągłych. Wskazano jednak
prowadzenie płytkiej eksploatacji, co wynikało z płytko występujących pokładów węgla.
W dokumentacji [1.5] przywołano jednak sytuacje wystąpienia w przeszłości zapadlisk
na powierzchni terenu. Sytuacje te miały miejsce w odległości do 450 m w roku 1974, 1979
i 1987 r., odpowiednio o głębokości 3 m, 8 m i 2 m.

9.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie odwiertów geotechnicznych wykonanych
wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Szczegółowe zapisy zawarto w Opinii Geotechnicznej
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Ekspertyzy.
Badania geotechniczne wewnątrz budynku przeprowadzono w dniu 8.09.2020 r. Obejmowały
one trzy odwierty geotechniczne uzupełnione o sondowania DPL. Punkty badawcze
zlokalizowano od strony frontu budynku oraz w jego tylnej części.
Badania w części frontowej, najbardziej uszkodzonej, wykazały występowanie luźnych warstw
nasypowych (niebudowlanych) do głębokości 3 m p.p.p. (poniżej poziomu posadzki w piwnicy)
oraz występowanie pustki ok. 19 cm bezpośrednio pod posadzką. Badania w części tylnej
obiektu, w kierunku której uszkodzenia ścian poprzecznych zanikają, wykazały brak pustki,
występowanie zagęszczonych warstw pod posadzką oraz występowanie warstwy o dużej
sztywności na głębokości ok. 0,5 m p.p.p. Warstwa ta uniemożliwia dalsze badania
wykonywane w sposób ręczny.
W rejonie posadowienia segmentu występują zmienne warunki posadowienia. Lokalizację
badań geotechnicznych na zewnątrz dobrano w sposób umożliwiający okonturowanie rejonu
gruntów wpływających na wystąpienie nierównomiernego osiadanie części budynku.
Sączenia wód gruntowych wystąpiły na głębokości 1,5 m p.p.t. w otworze nr 1. W pozostałych
otworach nie stwierdzono swobodnego zwierciadła wody gruntowej do badanej głębokości.
Najistotniejszym etapem analizy warunków gruntowych było wykonanie przekroju
geotechnicznego I-I’. Obrazuje on uwarstwienie terenu w linii równoległej wzdłuż elewacji
frontowej. Zgodnie z odwiertami 1-3 stwierdzono, że bezpośrednio pod segmentem
nr 10 zalega znaczna ilość nasypu niekontrolowanego. Miąższość warstwy zmniejsza się
do 2-2,5m przy segmentach nr 9 i 10. Głębokość zalegania jest zbliżona do poziomu
posadowienia, w więc można przyjąć, że segmenty sąsiednie posadowione są w większości
na gruntach rodzimych wykształconych w postaci zwietrzeliny gliniastej (dotyczy części
frontowej).

EKSPERTYZA TECHNICZNA

str. 25

Jak wykazano, w części tylnej stosunkowo płytko (na głębokości 0,5-1,0 m p.p.t.) zalegają
sztywne grunty rodzime w postaci twardoplastycznych i zwięzłych zwietrzelin gliniastych.
Szczegółowe zapisy dotyczące przeprowadzonych badań zawarto w Załączniku 2 – Opinia
Geotechniczna wykonana przez dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ.

10. MONITORING GEODEZYJNY
Stan zachowania budynku oraz terenu przyległego został objęty długotrwałym monitoringiem
geodezyjnym. Archiwalne i aktualne wyniki pomiarów zostały udostępnione przez biuro
USŁUGI GEODEZYJNE Henryk Niestrój. Pomiary są prowadzone od 2010 r. Prowadzenie
cyklicznych pomiarów przez tę samą jednostkę geodezyjną pozwala zminimalizować wielkość
błędu pomiarowego przy zastosowaniu jednej metody mierzenia dla wyznaczonych punktów
charakterystycznych.
Na Rys. 25 przedstawiono aktualne wyniki pomiarów geodezyjnych dla segmentu nr 10, który
wykazuje największe uszkodzenia, oraz dla naroży okien segmentów przyległych. Pomiary
wysokościowe pozwalają na określenie wielkości i kierunku deformacji.
Analiza wyników potwierdza stwierdzoną tendencję odkształceń tj. osiadanie w rejonie klatki
schodowej. Osiadanie doprowadziło do ścinania muru i w efekcie powstania układu ukośnych
spękań. Odkształcenia ściany pomierzono w liniach nadproży. Przy założeniu braku
pierwotnych odchyłek wykonawczych (które mogły wynosić ok. 2 cm) nachylenie
pojedynczego nadproża dochodzi do 11,8 cm (okno skrajne północne na parterze –
288.544288.426; odczyt w [m]). Wielkość odkształceń maleje wraz z wysokością budynku
(na kolejnych kondygnacjach), co potwierdza, że przyczyna odkształceń związana jest
z posadowieniem budynku. Nachylenie nadproży w segmentach przyległych jest znacznie
mniejsze, co uwidacznia się istotnie mniejszym udziałem rys ukośnych.
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Rys. 25 Wyniki pomiarów geodezyjnych przekazane przez Usługi Geodezyjne Henryk Niestój
– wrzesień 2020 r. [1.9]
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Przeprowadzona analiza porównawcza wyników z 2010 r. i 2020 r. wskazała nieznaczne
różnice poziomów. Wynoszą one max. 3 mm na reperach zamontowanych na ścianie
frontowej i 8 mm na ścianie tylnej. Wskazuje to, że w okresie 10 lat nie wystąpiła deformacja
terenu mogąca mieć wpływ na postęp osiadań przedmiotowego budynku.
Szkic z pomiarów zamieszczono w Załączniku 3.

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wykonano
na podstawie wizji lokalnych, pomiarów i dokumentacji archiwalnej. Szczegółowe zapisy
zamieszczono w punkcie 6.
Stan techniczny poszczególnych elementów:
Fundamenty – z cegły pełnej - ze względu na zjawisko nierównomiernego osiadania
fundamentów ich stan ocenia się jako zły.
Piwnica – mur z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, ściany otynkowane lub obielone.
Ze względu na liczne spękania o istotnej szerokości rozwarcia (do nawet 4 cm), stan ścian
piwniczych zakwalifikowano jako zły. Strop nad piwnicą typu Kleina na belkach stalowych.
Ze względu na widoczne deformacje oraz spękania w strefie oparcia stropu na ścianach, stan
ocenia się jako niezadowalający. Nie stwierdzono śladów podciągania kapilarnego wody.
Podwyższone zawilgocenie wynika z zamknięcia budynku i braku przewietrzania piwnic.
Ściany nadziemne – mur z cegły pełnej - stan techniczny zły. Stwierdzono liczne zarysowania
ścian o szerokości nawet 2,5 cm oraz przesunięcia poziome płaszczyzny w miejscach spękań.
Uszkodzenia tworzą układ wskazujący na osiadanie budynku w części środkowej przy klatce
schodowej. Nadproża z cegły nad oknami zdeformowane, spękane. Ściany nadziemne
obustronnie wykończone, od wewnątrz w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.
Elewacje - stan techniczny elewacji frontowej ocenia się jako zły ze względu na liczne
spękania ścian i deformacje nadproży. Ubytki tynków i zabrudzenia typowe.
Stropy Kleina w części nadziemnej – stan techniczny średni. Nie stwierdzono istotnych
deformacji i spękań.
Klatka schodowa – schody betonowe wyeksploatowane w stanie średnim. Układ zarysowań
wskazuje, że największe osiadania nastąpiły w rejonie klatki schodowej, dlatego tę część
budynku ocenia się na zły stan techniczny.
Stolarka okienna i drzwi – otwory zamurowanie, lokalne pozostałości ram okiennych
drewnianych.
Tynki wewnętrzne – stan techniczny zły.
Posadzki wewnętrzne - stan techniczny zły.
Instalacje – stan techniczny zły. Instalacje częściowo rozkradzione.
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12. STOPIEŃ ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKU
Przez zużycie rozumie się utratę wartości szacowanej nieruchomości wynikłą z jej zużycia
technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowego.
Istotą zużycia technicznego jest utrata wartości obiektu budowlanego na skutek faktycznego
zniszczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, wykończenia i wyposażenia.
Zużycie techniczne oblicza się od całkowitej wartości budynku, budowli i zależy
od następujących czynników:
- wiek obiektu budowlanego,
- trwałość zastosowanych materiałów,
- jakość wykonawstwa budowlanego,
- sposób użytkowania i warunki eksploatacyjne,
- wady projektowe,
- sposób prowadzenia remontów bieżących.
Zużycie określa się procentowo.
Ocena stanu technicznego obiektu może być dokonywana w sposób wizualny lub badawczy,
w zależności od rodzaju stwierdzonego przez specjalistę technicznego zużycia całego obiektu,
w tym poszczególnych jego elementów.
Stopień zużycia istniejącego budynku obrazuje tabela 2.
Tabela 2. Określenie stopnia zużycia przedmiotowego segmentu budynku
Lp.
Element budynku
Procentowy
Procentowe
udział elementów zużycie elementu

Procentowe
zużycie budynku

1.

Fundamenty

10

100

10,0

2.

Ściany zewnętrzne
murowane

25

100

25,0

3.

Ściany wewnętrzne

15

100

15,0

4.

Stropy Kleina

20

75

15,0

5.

Konstrukcja dachu
i pokrycie

10

75

7,5

6.

Tynki wewnętrzne

4

100

4,0

7.

Elewacje

5

100

5,0

8.

Posadzki

3

100

3,0

9.

Stolarka okienna
i drzwiowa

3

100

3,0

10.

Instalacje i

5

100

5,0

100%

-

92,5

Stopień zużycia technicznego przedmiotowego segmentu budynku, obliczony
na podstawie zużycia kolejnych elementów składowych, wynosi 92,5 %. Zasadniczy wpływ
na stopień zużycia technicznego segmentu nr 10 ma jego wyłącznie z użytkowania 1991 r.
Od tego czasu lokale nie są użytkowanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obecnie
stanowią siedlisko gołębi i miejsce bytowania szczurów. Ogólny stan techniczny segmentu nr
10 oceniono jako zły.
Do określnie stopnia zużycia technicznego całego budynku zastosowano również metodę
ROSSA przy założeniu prawidłowej gospodarki remontowej. Zastosowana metoda Rossa jest
metodą nieliniową określania stopnia zużycia, która opiera się na założeniu, iż zużycie
techniczne
narasta
w
czasie
i
w
podstawowym
stopniu
zależy
od
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staranności utrzymania budynku oraz przyjętych rozwiązań materiałowych (konstrukcji
nośnej budynku i dachu).

Według tej metody stopień zużycia naturalnego budynku ustala się za pomocą wzoru
𝑡 ∙ (𝑡 + 𝑇)
𝑆𝑍 =
∙ 100
2 ∙ 𝑇2
gdzie:

Sz-średnioważony stopień zużycia technicznego obiektu [%]
t – wiek obiektu w latach
T – przewidywany okres trwałości obiektu w latach

T = 100 lat
t = 83 lat

okres trwałości budynku
okres eksploatacji budynku (rok budowy 1937r.)
𝑆𝑍 =

83 ∙ (83 + 100)
∙ 100 = 𝟕𝟓, 𝟗 %
2 ∙ 1002

Zużycie techniczne budynku ze względu na przewidywany okres trwałości wg metody
Rossa wynosi 75,9%. Wartość ta nie jest jednak tak miarodajna, jak wyznaczona przy ocenie
poszczególnych elementów budynku ze względu na istotny wpływ wyłączenia budynku
z użytkowania.

13. ANALIZA
Rysy powstające w konstrukcji mogą pojawiać się w związku z nadmiernym wytężeniem
konstrukcji, jednak w przypadku przedmiotowego budynku niewątpliwie są one związane
z warunkami posadowienia obiektu i nierównomiernym osiadaniem jego części.
Bezpośrednią przyczyną opracowania niniejszej ekspertyzy są spękania ścian segmentu
nr 10, które zostały zaobserwowane po wystąpieniu wstrząsu w dniu 14 lipca 1991 r. Od tego
czasu segment budynku jest niezamieszkany i wyłączony z użytkowania. Niniejsza Ekspertyza
ma na celu wyjaśnienie przyczyn spękań ścian i ocenę bezpieczeństwa użytkowania, co w
efekcie wpłynie na decyzję dotyczącą możliwości ponownej eksploatacji i celowości remontu.
Konstrukcje obiektów kubaturowych mogą wykazywać wiele rodzajów uszkodzeń, które
klasyfikuje się na kilka sposobów. Do najbardziej ogólnych należy podział ze względu
na miejsce występowania uszkodzeń – w części konstrukcyjnej ściany lub w warstwach
wykończenia i ocieplenia. Innym przykładem podziału uszkodzeń jest klasyfikacja z uwagi
na rodzaj zniszczeń. W tym wypadku uszkodzenia podzielić można między innym
na zarysowania i spękania murów oraz warstw fakturowych. Najczęściej jednak stosuje się
podział z uwagi na przyczynę wywołującą ich występowanie. Wyróżnić można uszkodzenia
wywołane: przeciążeniem konstrukcji, uszkodzenia związane z właściwościami fizykochemicznymi stosowanych materiałów (jakie jak skurcz, pęcznienie, odkształcalność
termiczną, nasiąkliwość, mrozoodporność), uszkodzenia spowodowane zmianą stateczności
konstrukcji (nierównomierne osiadanie gruntu, zmiana warunków gruntowo-wodnych w rejonie
posadowienia, przebudowy obiektu lub wznoszenie nowych budynków w bezpośredniej
bliskości) oraz uszkodzenia spowodowane wpływami dynamicznymi i wyjątkowymi. Przed
wykonaniem naprawy istniejących uszkodzeń, należy zawsze określić przyczynę ich
występowania i usunąć ją, bądź dążyć do jej zminimalizowania. Wykonanie naprawy
istniejących szkód bez wykrycia ich faktycznej przyczyny zazwyczaj prowadzi do ponownego
pojawienia się uszkodzenia w tym samym miejscu lub zaraz poza obszarem naprawionym.
Scharakteryzowanie stwierdzonego wychylenia jako „ustabilizowane” lub „ruchome” jest
podstawą do określenia sposobu naprawy.
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Analizę przyczyn postania uszkodzeń i ocenę możliwości ich postępu w świetle obecnych
uwarunkowań terenowych przeprowadzono na podstawie badań makroskopowych, badań
geotechnicznych oraz udostępnionych pomiarów geodezyjnych. Przeprowadzone oględziny
konstrukcji segmentu wskazały na układ spękań zbieżny z wystąpieniem zjawiska osiadania,
największego w rejonie klatki schodowej. Ustalenie przyczyny osiadania opiera się
na sprawdzeniu aktualnych warunków gruntowo-wodnych w rejonie posadowienia segmentu i
analizie archiwalnych informacji.
Segment budynku, będący tematem opracowania, został wykonany w technologii tradycyjnej
jako murowany z cegły pełnej, ze stropami Kleina i dachem w konstrukcji tradycyjnej więźby
dachowej z pokryciem z papy.
Analizę postępu odkształceń segmentu i terenu przyległego rozpoczęto od weryfikacji
pomiarów prowadzonych cyklicznie przez biuro Usługi Geodezyjne Henryk Niestój na zlecenie
Zamawiającego. Na etapie Ekspertyzy umożliwiono wgląd w wyniki. Na tej podstawie
stwierdzono, że nachylenie nadproży dochodzi do 118 mm (częściowo może wynikać
z niedokładności wykonania do ok. 2 cm). Nachylenie nadproży w lokalach mieszkalnych
segmentu 10 kształtuje się w kierunku klatki schodowej (oś osiadań). Największe wartości
pochylenia występują na najniższych kondygnacjach i maleją wraz z wysokością segmentu.
Nachylenia nadproży okien w segmentach sąsiednich w pionie przyległym do uszkodzonego
segmentu również wykazują nachylenie w kierunku osi osiadań na klatce schodowej segmentu
10. Są one jednak znacząco mniejsze, co wskazuje na zmniejszenie wartości efektu
niekorzystnych oddziaływań wraz z odległością od klatki schodowej. Potwierdzeniem
pomiarów są widoczne spękania na elewacjach. Zarysowania są w większości ukośne, a ich
układ wskazuje na kierunek osiadania w rejonie klatki schodowej. Nad wykuszem klatki
schodowej zaznaczają się zarysowania poziome, co jest zgodne z wyznaczoną osią osiadań.
W związku z ewidentnymi uszkodzeniami budynku świadczącymi o wystąpieniu
nierównomiernego osiadania, zachodzi konieczność sprawdzenia warunków nośności
posadowienia. Jak wynika z materiałów źródłowych aspektem istotnym w analizie problemu
jest informacja na temat awarii sieci wodociągowej, która wystąpiła na krótko przed nagłym
niekontrolowanym uszkodzeniem segmentu nr 10. W Ekspertyzie [1.5] wskazano, że „Oddział
Ekspl. Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych nie znając miejsca uszkodzenia wodociągu – gdyż
wyciekająca woda nie ukazywała się na powierzchni lecz wsiąkała bezpośrednio
do gruntu – rozpoczął poszukiwania miejsca awarii od ulicy Hutniczej
/w odległości ok. 150 m od przedmiotowego budynku/ docierając do opiniowanego budynku
po 10-12 dniach.”. Dalej dodano, że straty wody w ciągu 12 dni awarii wyniosły 2240 m3.
W tym czasie doszło również do powstania zapadlisk przed budynkiem, które zobrazowano
na Rys. 24 i opisano w dokumentacji [1.5]. Jest to niewątpliwie efekt wycieku istotnej ilości
wody pod ciśnieniem, który doprowadził do rozluźnienia gruntu i deformacji powierzchni
terenu. Jest to szczególnie istotne pod kątem analizy przyczyn spękań, które wskazują
na zjawisko osiadania segmentu, szczególnie w części środkowej przy klatce schodowej.
Dzięki zapisom archiwalnych opracowań potwierdzono, że spękania segmentu powstały
w sposób nagły, po wstąpieniu wyczuwalnego, lokalnego wstrząsu. Powiązano
to bezpośrednio z czasem wystąpienia awarii wodociągu. Należy zatem wyjaśnić związek
przyczynowo-skutkowy powstania spękań z awarią sieci.
Od czasu wystąpienia zdarzenia minęło prawie 30 lat. W tym okresie segment budynku jest
niezamieszkany, a jego stan techniczny poddawany jest cyklicznemu sprawdzeniu.
Nieużytkowanie budynku, a co za tym idzie jego nieogrzewanie w sezonie zimowym
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i powstanie siedliska gołębi i szczurów, przyczynia się do przyspieszonego pogarszania
stanu technicznego.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą warunków gruntowo-wodnych, w rejonie klatki schodowej
występują nasypy niekontrolowane, których stan oceniono jako miękkoplastyczny. Ich
miąższość przed wejściem do budynku wynosi nawet 5 m p.p.t., co odpowiada ok. 3,0 m
poniżej poziomu posadowienia. Istotny jest rozkład ich występowania. Zaobserwowano, że już
na styku segmentu z segmentami 9 i 11 miąższość ta spada do 2-2,5 m, co oznacza, że
nasypy nie występują poniżej fundamentów lub maja niewielką grubość. Jest to bardzo istotne
z punktu widzenia wielkości i rozkładu uszkodzeń murów. Zwiększona miąższość nasypów
niekontrolowanych pokrywa się z osią największych osiadań. Wskazuje to na bezpośredni
związek lokalizacji uszkodzeń ze zmianą warunków gruntowych. Nie jest znane pochodzenie
wytworzonego obniżenia zasypanego nasypem wtórnym (niekontrolowanym). Stwierdzono
jednak, że powstanie nagłych osiadań po ponad 50 latach normalnego użytkowania obiektu
nie mogło wynikać z pierwotnego stanu zabudowanego nasypu lub jego dogęszczenia
podczas eksploatacji, tylko musiał wystąpić czynnik powodujący istotne obniżenie jego
parametrów.
Jak wskazano wcześniej, w archiwalnych dokumentach zamieszczono opis awarii sieci
wodociągowej, która wystąpiła bezpośrednio przy przedmiotowym segmencie kilka dni przed
zniszczeniem części budynku. W ten sposób jednoznacznie stwierdza się, że przyczyną
osiadania segmentu było wymycie drobnych frakcji nasypu niekontrolowanego w rejonie
klatki schodowej. W tej sposób nastąpiło rozluźnienie gruntu poniżej posadowienia obiektu
oraz powstała pustka poniżej posadzki piwnicy.
Charakter uszkodzeń oraz dostępne dane o warunkach geologiczno-górniczych nie wskazują
na związek uszkodzeń z aktywnością terenów górniczych. Ocenia się, że powstanie tego typu
osiadań jednego segmentu ze względu na warunki górnicze wystąpiłoby jedynie w sytuacji,
kiedy chodnik zlokalizowany byłby na małej głębokości bezpośrednio pod segmentem nr 10.
Ewentualna aktywacja terenu górniczego doprowadziłaby do uszkodzeń na znacznie
większym obszarze budynku, a nie głównie w rejonie jednego segmentu. Potwierdzeniem tego
są określone parametry gruntowe w rejonie segmentu (występowanie nasypu) oraz
bezpośredni związek z awarią sieci wodociągowej kilka dni przed zdarzeniem.

Ze względu na wyeliminowanie czynnika powodującego uszkodzenia (naprawa sieci
wodociągowej), ocenia się, że postęp uszkodzeń nie nastąpi. Stan segmentu nie pozwala
jednak na jego ekonomiczny remont i wzmocnienie.

14. WYTYCZNE DO DALSZYCH DZIAŁAŃ
W związku ze stwierdzonym stanem technicznym
konstrukcyjnych i wykończeniowych ocenia się, że:

poszczególnych

elementów

Stan zachowanej budynku nie pozwala na przeprowadzenie ekonomicznej naprawy
i wymaganych remontów w celu ponownego zasiedlenia segmentu. Segment został wyłączony
z użytkowania w 1991 r. i od tego czasu stanowi siedlisko gołębi i miejsce bytowania szczurów.
Z tego względu ustalono najbardziej racjonalne zasady postępowania, które polegają
na rozbiórce zniszczonego segmentu i wykonaniu zabezpieczenia segmentów
przyległych nr 9 i 11. Remont segmentu z częściową odbudową wzmocnieniem
posadowienia nie jest uzasadniony ekonomicznie.
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Prace rozbiórkowe i zabezpieczające należy wykonać na podstawie odrębnego Projektu
Budowlanego zatwierdzonego wymaganą Decyzją Administracyjną.
14.1. ROZBIÓRKA SEGMENTU NR 10
Technologię rozbiórki segmentu należy szczegółowo opisać w projekcie budowlanym.
14.2.

ZABEZPIECZENIE SEGMENTÓW PRZYLEGŁYCH

Docelowe zabezpieczenie segmentów przyległych (nr 9 i 11) wyznacza się na podstawie
analizy technologii wykonania budynku, geometrii wyburzanego segmentu oraz skali
uszkodzeń. Za najodpowiedniejszy sposób uznaje się wykonanie przypór do odsłoniętych
ścian szczytowych segmentów. W celu zminimalizowania możliwych odkształceń w czasie
po rozbiórce segmentu a wykonaniem zabezpieczenia, proponuje się wykonanie usztywnienia
konstrukcji sąsiednich segmentów przyporami, które zostaną wykonstruowane
ze wzmocnionych fragmentów ścian istniejących. Wykorzystanie istniejących ścian pozwoli
na eliminację możliwych odkształceń segmentów w pierwszej fazie po rozbiórce obiektów.
Będzie również rozwiązaniem bardziej ekonomicznym dzięki wykorzystaniu murów
istniejących i fundamentów, na których są posadowione. Połączenie części wzmacnianej
i wzmacniającej wymaga wykonania przewiązania murów przez szycie specjalnym zbrojeniem
umieszczanym w spoinach i nawierconych otworach. Cała ściana szczytowa segmentu
wzmacnianego zostanie usztywniona przez skotwienie ze ścianą segmentu wyburzanego,
dzięki czemu grubość ściany wzrośnie dwukrotnie (z 25 cm do 50 cm), a więc istotnie wzrośnie
jej sztywność. W celu eliminacji możliwego odkształcenia (wychylenia) proponuje się zostawić
odcinki ścian podłużnych i wykształcenie z nich prostopadłościennych przypór na całej
wysokości budynku. Ściany te mają grubość 51 cm (na wysokości piwnicy i parteru) i 38 cm
na wyższych kondygnacjach. W celu zwiększenia sztywności nowych przypór należy je
przewiązać ze ścianami podłużnymi segmentów wzmacnianych przez zszycie prętami.
W przypadku decyzji o wykorzystaniu fragmentów ścian istniejących jako elementów
wzmacniających dla segmentów sąsiednich, na etapie dokumentacji projektowej należy
zweryfikować stan gruntu bezpośrednio przy projektowanych przyporach (uzupełniające
badania geotechniczne). Wynika to z faktu, że konieczne może się okazać lokalne
wzmocnienie posadowienia przypór np. metodą jet grouting (iniekcja strumieniowa).
Alternatywą dla tego rozwiązania jest wykonanie zupełnie nowych przypór jako murowanych
lub żelbetowych na nowych fundamentach. Niesie to jednak ryzyko powstania spękań, na
skutek powstania dodatkowych naprężeń po rozbiórce segmentu do czasu
przed wykonaniem wzmocnień.
14.3.

ZSZYCIE ZARYSOWAŃ

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do przeprowadzenia termomodernizacji
segmentów 9 i 11, należy wykonać zszycie istniejących zarysowań za pomocą zbrojenia
umieszczonego w bruzdach. Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia
powoduje wzrost wytrzymałości muru na rozciąganie w kierunku równoległym do spoin
wspornych oraz zazwyczaj wzrost wytrzymałości muru na ścinanie i ściskanie.
Do wykonania zszycia prac zaleca się wykorzystanie prętów o średnicy
Ф6 mm ze stali AIIIN i zakotwieniu min. 50 cm poza rysę w celu zminimalizowania pojawienia
się rys wtórnych poza obszarem wzmocnionym. Zszycie należy wykonać w rozstawie co drugą
warstwę cegieł (ok. 25 cm) układając pręty prostopadle do przebiegu rysy. Pręty układać na
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zaprawie Minova CT2 z warstwą sczepną z zaprawy Minova CT-S. Alternatywnie wykorzystać
można system Helifix z prętami HeliBar na zaprawie HeliBond. Szczelinę między murem
a żelbetem należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną 1:1:6 (c:w:p). Równorzędnie
można zastosować system Brutsaver.
Technologia wykonania zszycia rys polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej, bądź
wykonania bruzdy w elemencie najczęściej mechanicznie na głębokość 4÷6 cm
dla umieszczenia w niej zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora i osadzeniu w niej pręta
zbrojeniowego, po czym bruzdę wypełnia się zaprawą, aż do lica muru. Zaleca się
umieszczenie prętów zszywających rysy w wykonanych bruzdach po usunięciu spoin w
jednakowej odległości co ok. 30 cm. Przed aplikacją zaprawy i prętów zszywających bruzdę
należy obficie polać wodą.
Do klasycznego zszywania rys wykorzystuje się pręty o średnicach do 10 mm, gdyż muszą się
one zmieścić w bruździe wykonanej w spoinie wspornej. W wypadku, gdy zszycie realizuje się
w bruzdach wyciętych w elementach murowych ograniczenie to nie występuje. Rekomenduje
się stasowanie prętów ze stali nierdzewnej. Zgodnie z punktem 4.3.3 normy
PN-EN 1996-1-1 stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna być
dostatecznie trwała, albo jako stal antykorozyjna lub odpowiednio zabezpieczona.
W przypadku, gdy stal węglowa wymaga osłony w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości,
należy ją galwanizować w taki sposób, aby powłoka cynkowa nie była cieńsza niż niezbędna
do zapewnienia żądanej trwałości lub stal powinna mieć zapewnioną odpowiednią ochronę,
na przykład poprzez pokrycie jej warstwą żywicy epoksydowej. Rodzaj stali zbrojeniowej
i minimalny stopień jej zabezpieczenia należy dobierać odpowiednio do klasy ekspozycji
w miejscu stosowania. Na Rys. 26 przedstawiono schemat zszycia rys pionowych.

50 cm

Rys. 26 Schemat zszycia rys ukośnych

Technologia
 Wyciąć bruzdy na wymaganą głębokość (4-6 cm) i długość w określonych odstępach
(1,0 m co 30 cm).
 Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.
 Wstrzyknąć warstwę zaprawy w głąb szczeliny na grubość 15 mm.
 Umieścić pręt w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.
 Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając
odkryte powierzchnie pręta.
 Zwilżać okresowo.
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 Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.
 Ocieplić jak pozostałą część ścian budynku zgodnie z projektem termomodernizacji.

14.4.

OKREŚLENIE STOPNIA PILNOŚCI PRAC

Ocenia się, że najodpowiedniejszym będzie przystąpienie do prac w okresie do kilku lat
(2-3 lata). Nieużytkowany segment będzie wykazywał coraz większe zużycie techniczne
na skutek oddziaływania czynników środowiskowych oraz braku normalnej eksploatacji
i konserwacji bieżącej.
Ze względu na brak postępu osiadania terenu ocenia się, że nie jest konieczne wykonanie
dodatkowych zabezpieczeń segmentu do czasu przystąpienia do rozbiórki segmentu
(w okresie do 3 lat).

15. ANALIZA EKONOMICZNA
Szacunkowy koszt wykonania rozbiórki obiektu wraz z robotami towarzyszącymi wynosi
1 500 432,63 zł. Należy jednak zaznaczyć, że wskazana kwota jest orientacyjna i nie może
stanowić podstawy do przeprowadzenia zapytań ofertowych i przetargów na wykonanie prac.
Dokładny kosztorys inwestorski należy wykonać na etapie projektu budowlanego.

16. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, pomiarów i analizy dokumentacji archiwalnej
dla budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Śląskich stwierdza się,
że:
 Istotne pogorszenie stanu technicznego segmentu nastąpiło w dniu 14 lipca 1991 r.
W tym dniu mieszkańcy odczuli silny wstrząs, po którym zauważono rozległe spękania
ścian budynku. Po tym zdarzeniu mieszkańców segmentu wykwaterowano, a tę część
budynku wyłączono z użytkowania.







Segment od niemal 30 lat jest zabezpieczony przed wejściem przez osoby postronne.
Drzwi wejściowe i okna zamurowano. Pozostawiono otwory wentylacyjne, przez co
segment stał się siedliskiem gołębi i miejscem bytowania szczurów.
Ogólny stan techniczny budynku oceniono jako zły ze względu na istotne spękania
ścian nośnych.
Przyczyną powstania uszkodzeń budynku jest osiadanie na skutek wypłukania
drobnych frakcji nasypu niekontrolowanego podczas awarii sieci wodociągowej
w 1991 r. Dodatkowe pogorszenie stanu technicznego wynika z procesów starzenia
materiałów gwałtownie przyspieszone pogarszającymi się warunkami zewnętrznymi
(zalewanie wodami opadowymi, zwiększona wilgotność). Ogromny wpływ na stan
techniczny ma wysiedlenie mieszkańców, przez co budynek nie jest użytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Od tego czasu budynek nie jest ogrzewany
i stanowi siedlisko gołębi i szczurów.
Przeprowadzone oględziny wykazały, że ściany nośne mają istotne spękania, a ich
stan nie pozwala na przeprowadzenie ekonomicznego remontu i przebudowy. Liczba
i rozmiar występujących nieprawidłowości powinien prowadzić do podjęcia decyzji
o rozbiórce segmentu. Konieczne jest jednak zabezpieczenie segmentów sąsiednich
nr 9 i 11 w postaci przypór do ścian szczytowych.

EKSPERTYZA TECHNICZNA




str. 35

Segment przeznaczony do rozbiórki nie ma istotnych walorów historycznych
i architektonicznych.
Wszelkie prace remontowe i rozbiórkowe należy wykonać na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

………………………………………………………
mgr inż. Patrycja Kubajczyk

……................................................................
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Pol. Śl.
Rzeczoznawca Budowlany
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej
projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez
ograniczeń, dec. Nr RZE/X/0021/12
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SLK/1480/POOK/06 i 744/01
Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
o nr ewid. SLK/BO/0384/03 – posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej do 31.07.2021
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OPINIA NA TEMAT
GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, SZKOLNA 10

Adres budynku:
Województwo:
Miejscowość:
Jedn. ew.:
Obręb:
Nr działki ew.:
Zamawiający:

41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Szkolna 10
śląskie
Siemianowice Śląskie
247401_1
0053
3990/280
Gmina Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

Prowadzący postępowanie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15

Opracował:
dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ.

Mikołów, wrzesień 2020 r.
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1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Do wykonania części geotechnicznej wykorzystano następujące materiały:
[I].

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne –
Część 1: Zasady ogólne.

[II].

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne –
Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

[III].

PN-81/B-03020.

Grunty

budowlane.

Posadowienie

bezpośrednie

budowli.
[IV].

Wizja lokalna i badania własne: 04.09.2020 r., 24.09.2020 r.

[V].

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej.

[VI].

Ekspertyz górniczo-geologiczno-budowlana dla budynków położonych
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 10-11 wraz z oceną stanu
technicznego, odporności na deformacje terenu i ewent. zagrożenie w
związku z osiadaniem terenu i tworzeniem się lei na powierzchni.
Autorzy: L. Jarek, H. Mączka, W. Niechajewicz, M. Kawulok. Katowice
1991 r.

[VII].

Ekspertyza

dotycząca

zachowania

bezpieczeństwa

użytkowania

nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej
5-12. Autor: A. Kowalski. Katowice 2009 r.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest podłoże budynku mieszkalnego, wyłączonego
obecnie z użytkowania, w miejscowości Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 10.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest określenie geotechnicznych warunków posadowienia,
a w szczególności warunków gruntowo-wodnych pod fundamentami uszkodzonego
obiektu.
Zakresem swoim niniejsze opracowanie obejmuje badania terenowe, laboratoryjne
oraz prace kameralne związane z realizacją celu opinii.

STEKRA Sp. z o.o.
ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów I Biuro: tel. +48 32 326 36 95
Dział techniczny: tel./fax +48 32 226 57 31 I email: biuro@stekra.pl
STEKRA Sp. z o.o.
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1.4. OPIS I WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
1.4.1. Opis badań
Badania terenowe obejmowały wykonanie ośmiu odwiertów badawczych, jednego
sondowania dynamicznego, dwóch odkrywek w posadzce oraz jednej odkrywki
fundamentowej.
Część wierceń wykonano mechanicznie (nr 1-5, rys. 1a) a pozostałe badania
w sposób ręczny (nr 6-8, rys. 1b). Wiercenia ręczne wykonano w odkrywkach
posadzek i fundamentu.
Sondowania dynamiczne wykonano sondą lekką DPL.
O rozmieszczeniach punktów badawczych zadecydowała lokalizacja uszkodzeń
budynku.
Głębokość rozpoznania podłoża wyniosła do 7,5 m p.p.t. (poniżej poziomu terenu)
oraz 3 m p.p.p. (poniżej poziomu posadzki).
Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
w załączniku nr 1.
a)

b)

Rys. 1. Odwierty badawcze: a) mechaniczne, b) ręczne

W trakcie wiercenia prowadzono bieżące profilowanie otworu, ustalając w ramach
terenowych badań makroskopowych
podstawowe
STEKRA
Sp. z o.o. cechy fizyczne gruntu: rodzaj,
ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów I Biuro: tel. +48 32 326 36 95
Dział techniczny: tel./fax +48 32 226 57 31 I email: biuro@stekra.pl
STEKRA Sp. z o.o.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

stan, barwę oraz jego wilgotność.

str. 5

Ponadto prowadzono obserwacje możliwości

pojawienia się wody gruntowej.
Profile punktów badawczych zawiera załącznik nr 2.
Po wstępnej selekcji część próbek przeznaczono do badań w warunkach
laboratoryjnych. Objęły one określenie wilgotności naturalnej gruntu oraz granic
konsystencji (plastyczności i płynności). Na ich podstawie obliczono stopnie
plastyczności

gruntów

spoistych.

Wyniki

badań

laboratoryjnych

zostały

przedstawione w załączniku nr 3.
Prace kameralne to sporządzenie części graficznej niniejszego opracowania
zawierającej:
-

Mapę dokumentacyjną

-

Zał. nr 1,

-

Profile punktów badawczych

-

Zał. nr 2,

-

Wyniki badań laboratoryjnych

-

Zał. nr 3,

-

Przekrój geotechniczny

-

Zał. nr 4.

oraz części opisowej, obejmującej analizę wyników przeprowadzonych badań,
wnioski i zalecenia.

1.4.2. Wyniki badań
Warunki gruntowo-wodne
Jak wynika z przeprowadzonych badań pod obiektem występuje podłoże
o zróżnicowanej wytrzymałości i sztywności.
Od strony frontowej budynku (północno-zachodniej) w wierzchniej w-wie podłoża
występują grunty o małej wytrzymałości i sztywności. Są to nasypy niebudowlane
zróżnicowane ze względu na uziarnienie i stan. Budują je mieszaniny glin, piasków
gliniastych, gruzu, miału węglowego i żużlu w stanie od twardoplastycznego po
miękkoplastyczny (nasypy o charakterze spoistym) oraz grunty luźne (nasypy
o charakterze gruntów niespoistych). Miąższość w-w nasypowych jest zróżnicowana
i wynosi od 2 – 5 m. Największą miąższość (5 m) nasypy osiągają w środku części
elewacji wejściowej (przy klatce schodowej), następnie ich miąższość maleje
w kierunku budynków o nr 9 (2,5 m) i nr 11 (2 m). Pod warstwami nasypowymi
występują grunty wytrzymałe i sztywne w postaci twardoplastycznych zwietrzelin
gliniastych o uziarnieniu piasków gliniastych i glin.
Od strony tylnej budynku w-wy nasypowe, zbudowane z piasków wymieszanych
z humusem, mają niewielką miąższość, tj. 0,5 m do 1 m i są one podścielone
zwietrzelinami gliniastymi w stanie od zwartego po twardoplastyczny.
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Przeprowadzone w piwnicy badania potwierdzają występowanie w-w nasypowych
o zmiennej miąższości. Badania przeprowadzone od strony elewacji wejściowej
wykazały, że pod posadzką znajdują się luźne i plastyczne nasypy niebudowlane
o miąższości co najmniej 2,7 m. Z kolei badania wykonane w części centralnej
budynku i przy elewacji tylnej wykazały występowanie sztywnych warstw już od
głębokości 0,5 m p.p.p.
W trakcie badań, jedynie w otworze nr 1, stwierdzono występowanie sączenia
wody gruntowej na głębokości ok. 1,5 m p.p.t.
Posadowienie posadzki
Posadzki betonowe w piwnicy mają grubość ok. 10 cm.
W części budynku od strony ściany frontowej bezpośrednio pod posadzką
występuje pustka powietrzna o grubości 0,19 m.
W części centralnej piwnicy i od strony tylnej budynku nie stwierdzono
występowania pustki pod posadzką (pełen kontakt posadzki z w-wami podbudowy)
a w-wy nasypowe o uziarnieniu piasku charakteryzowały się dużym zagęszczeniem
(stan zagęszczony).
Posadowienie ściany frontowej
Posadowienie ściany wykonano w postaci ławy żelbetowej. Odsadzka ławy
o szer. 0,23 m i grubości ok. 0,25 m zlokalizowana jest bezpośrednio pod posadzką
piwnicy. Przy grubości ściany frontowej 0,50 m szerokość ławy wynosi ok. 1,0 m.
Pod ławą wykonano warstwę betonu wymieszanego z kamieniami. Warstwa ta ma w
górnej części grubość ok. 0,3 m i kształt prostokątny a w części dolnej o grubości
ok. 0,2 m jej kształt przypomina odwrócony stożek (rys. 2).
Głębokość posadowienia wynosi ok. 0,8 m p.p.p. (ok. 2,0 p.p.t.) – rys. 2.
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Rys. 2. Wyniki inwentaryzacji odkrywki fundamentowej

Analiza wyników badań

1.4.3.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obiekt posadowiony
został na gruntach o zróżnicowanej wytrzymałości i sztywności.
Posadowienie tylnej ściany budynku i fragmentu ścian poprzecznych biegnących
w kierunku elewacji frontowej nie budzi zastrzeżeń – pod fundamentami występują
grunty wytrzymałe i sztywne. Pozostała część budynku posadowiona została na
gruntach

nasypowych,

i miękkoplastycznym

chrakteryzujących

oraz luźnym,

o

się

stanem

plastycznym

zróżnicowanej miąższości. Tego

typu

posadowienie może powodować powstawanie nierównomiernych osiadań oraz
zarysowań obiektu, ale uszkodzenia obiektu powinny pojawić się w niedługim czasie
po jego wybudowaniu. Z historii działania budynku wynika, że do gwałtownych
osiadań doszło w 1991 r., a więc ponad 50 lat od jego wybudowania. Stan obiektu
przed tą datą nie jest znany autorowi, choć istnieje prawdopodobieństwo
występowania niewielkich, lokalnych zarysowań. Na obecny stan obiektu należy
jednak wykluczyć wpływ jedynie występowania warstw nasypowych.
Fakt wystąpienia nagłych osiadań w 1991 r. oraz zlokalizowanie pustki pod
fragmentem posadzki świadczą o wystąpieniu co najmniej jeszcze jednego czynnika,
który

wpłynął

na

zmianę

warunków

gruntowo-wodnych.

W

dotychczas

przeprowadzonych ekspertyzach wspomina się o uszkodzeniu przyłącza wody od
strony elewacji frontowej. Tego typu uszkodzenie powoduje filtrację wody o dużej
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prędkości w warstwy podłoża gruntowego. To z kolei może prowadzić do wymywania
drobnych cząstek gruntu, tj. do zjawiska sufozji. Zjawisko to jest szczególnie groźne
w przypadku występowania różnoziarnistych gruntów niespoistych. W przypadku
rozpatrywanego budynku, badania w piwnicy (odwiert nr 6) wykazały, że grunty
nasypowe

podścielające

fundamenty

charakteryzują

się

zróżnicowanym

uziarnieniem. Było to połączenie piasku, gruzu, żużlu i gliny. Filtracja wody
z powodzeniem wymywa w tym przypadku drobniejsze cząstki prowadząc do
osiadania gruntu praktycznie pod działaniem ciężaru własnego.
O wpływie wspomnianych dwóch czynników (sufozja w gruntach nasypowych)
świadczy

odpowiedź

największych

w

obiektu,

miejscu

tj.

nierównomierne

występowania

warstw

osiadania

o

wartościach

nasypowych

o

największej

miąższości, zanikające w kierunku miejsc gdzie obiekt posadowiony jest na gruntach
rodzimych.

1.5. Podsumowanie
Celem opracowania było określenie geotechnicznych warunków posadowienia,
a w szczególności warunków gruntowo-wodnych pod fundamentami uszkodzonego
obiektu.
Zakresem

swoim

niniejsze

opracowanie

obejmowało

badania

terenowe,

laboratoryjne oraz prace kameralne związane z realizacją celu opinii.
Badania terenowe obejmowały wykonanie ośmiu odwiertów badawczych, jednego
sondowania dynamicznego, dwóch odkrywek w posadzce oraz jednej odkrywki
fundamentowej.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obiekt posadowiony
został na gruntach o zróżnicowanej wytrzymałości i sztywności. O ile posadowienie
części budynku, od strony tylnej, na gruntach wytrzymałych i sztywnych, nie budzi
zastrzeżeń to pozostałą część obiektu posadowiono na gruntach nasypowych
charakteryzujących się dużą odkształcalnością. Tego typu posadowienie może
powodować powstawanie nierównomiernych osiadań oraz zarysowań obiektu, ale
uszkodzenia obiektu powinny pojawić się w niedługim czasie po jego wybudowaniu.
Fakt wystąpienia nagłych osiadań w 1991 r. (ponad 50 lat po budowie obiektu) oraz
zlokalizowanie pustki pod fragmentem posadzki świadczą o wystąpieniu co najmniej
jeszcze jednego czynnika, który wpłynął na zmianę warunków gruntowo-wodnych.
Czynnikiem takim może być sufozja (wymywanie drobnych cząstek gruntu) powstała
na skutek awarii przyłącza wodociągowego, której działanie było jeszcze bardziej
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niekorzystne ze względu na występowanie w podłożu różnoziarnistych nasypów
niebudowlanych. Filtracja wody w takim przypadku wymywa drobniejsze cząstki
prowadząc do osiadania gruntu praktycznie pod działaniem ciężaru własnego czego
wynikiem jest powstanie pustki pod posadzkami.
O wpływie wspomnianych dwóch czynników (sufozja w gruntach nasypowych)
świadczy

odpowiedź

największych

w

obiektu,

miejscu

tj.

nierównomierne

występowania

warstw

osiadania

o

wartościach

nasypowych

o

największej

miąższości, zanikające w kierunku miejsc gdzie obiekt posadowiony jest na gruntach
rodzimych.
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Załącznik do:
EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL.
SZKOLNEJ 10 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Wycena szacunkowa prac rozbiórkowych i zabezpieczających.
Zamawiający:
Gmina Siemianowice Śląskie Urząd Miasta
ul. Jan Pawła II 10
41 - 100 Siemianowice Śląskie
Prowadzący postępowanie:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego
15

Lp.

Opis

j.m.

ilość j.m.

PLN/j.m., netto

PLN, netto

1

Prace rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz
robotami zabezpieczającymi

m3 kub

2 178,18

296,25

645 284,64

2

Zszycie ścian szczytowych i podpór

mb

1 712,00

264,61

453 012,32

3

Zszycie zarysowań na segmentch przyległych

mb rysy

47,00

538,32

25 301,04

4

Prace tynkarskie na ścianach szczytowych i przyporach
sąsiednich segmentów oraz na elewacjach sąsiednich
segmentów podlegających zszyciu

m2

838,44

87,81

73 623,42

5

Zasypanie piwnic z zagęszczeniem

m3

505,92

327,63

165 754,57

6

Wzmocnienie posadowienia przypór - jet grouding

m3

114,55

1 200,00

137 456,64

Suma, PLN netto

1 500 432,63

Opracował: ……………………………………………………
Data opracowania: 15.10.2020

