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USTERKI I USZKODZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JAKO NASTĘPSTWO BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH
NOWOREALIZOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
FLAWS AND DAMAGES OF HOUSING BUILDING AS A RESULT OF DESIGN MISTAKES
OF THE NOVEL REALISATION OF THE BUILDING STRUCTURE

Streszczenie W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku mieszkalnego wykonanego w technologii tradycyjnej rozpoczęto realizacje nowego obiektu budowlanego. Opracowana dokumentacja projektowa przewidywała
posadowienie ściany budynku nowoprojektowanego na granicy parceli i została wykonana bez uwzględnienia
rzeczywistego sposobu fundamentowania ściany szczytowej budynku istniejącego. Realizacja fundamentów
palowych pod nowoprojektowaną ścianę na granicy parceli spowodowała naruszenie struktury podłoŜa gruntowego i skutkowała powstaniem uszkodzeń konstrukcji murowej budynku istniejącego. W artykule przedstawiono
zaproponowane rozwiązanie projektowe zabezpieczenia budynku istniejącego oraz propozycje rozwiązania
posadowienia ściany budynku nowoprojektowanego na granicy parceli.
Abstract In the close neighborhood of the building which was constructed in traditional technology, a new
construction was started. A technical solution of a new project was to commence construction close to the border
of the old building without analyzing of the existing foundation. Stilting the new construction foundations injured
the old building’s ground structure of its foundations and caused brick walls damages. In the paper some
suggestions of emergency repairs and how to avoid similar accident in future are shown.

1. Wstęp
Zwiększone w latach minionych zapotrzebowanie na substancje mieszkaniową wymusza
konieczność realizacji budynków mieszkalnych w utrudnionych warunkach lokalizacyjnych.
Utrudnienia te mogą być spowodowane zarówno niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, jak teŜ mogą być spowodowane występowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie budynków i innych obiektów budowlanych których konstrukcje narzucają stosowanie określonych
rozwiązać konstrukcyjnych w obiektach noworealizowanych [1]. Szczególnie trudnym przypadkiem zarówno na etapie prac projektowych, jak równieŜ na etapie wykonawstwa jest realizacja budynków mieszkalnych posadowionych na granicy parceli, gdy na sąsiedniej działce
równieŜ na granicy parceli usytuowany jest budynek z elementów drobnowymiarowych nie
posiadający stropów międzykondygnacyjnych typu masywnego [2–3].
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu błędów projektowych posadowienia ściany
budynku nowoprojektowanego na granicy parceli w sposób powodujący powstawanie usterek
i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku istniejącego. Przedstawiono wpływ niedostosowania właściwego rozwiązania projektowego na wielkość i rodzaj
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usterek. Zakres artykułu obejmuje równieŜ opis występujących usterek w aspekcie morfologii
rys konstrukcji murowych, opis zakresu przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz przedstawienie rozwiązania projektowego wzmocnienia konstrukcji budynku
w którym wystąpiły usterki i uszkodzenia.
2. Dane ogólne
Budynek w którym wystąpiły usterki i uszkodzenia zrealizowany został w latach 20-tych
XX wieku jako 2-kondygnacyjny z poddaszem uŜytkowym, podpiwniczony, intensywnie
rozczłonkowany w rzucie poziomym. W części przyległej do granicy parceli na której planowano rozpoczęcie realizacji budynku nowoprojektowanego budynek posiadał poprzeczny
układ konstrukcyjny ścian, w pozostałej części budynek posiadał układ konstrukcyjny ścian
podłuŜny. Ściany zewnętrzne budynku zrealizowane zostały z cegły ceramicznej pełnej
o zmiennej grubości: w poziomie piwnicy, parteru i I piętra – 38 cm, w poziomie poddasza
uŜytkowego – 25 cm. Mury ceramiczne wykonano z cegły klasy 10 (fb=10 MPa) na zaprawie
marki M 2,5 (fm=2,5 MPa). Część ścian zewnętrznych w obszarze dachu mansardowego
wykonana została jako przegrody drewniane. Strop nad piwnicą wykonano na belkach
stalowych z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy dwuteownikami I180 płytą betonową,
lokalnie gruzobetonową. Stropy nad parterem oraz nad I piętrem wykonano na belkach
drewnianych. Przekrycie budynku stanowi dach drewniany stromy typu ciesielskiego.
Realizacja posadowienia nowoprojektowanego budynku według rozwiązań zamieszczonych w podstawowej dokumentacji projektowej polegała w pierwszym etapie prac na wykonaniu wzmocnienia podłoŜa gruntowego ściany szczytowej w elewacji północnej budynku
objętego opracowaniem według rozwiązań technologicznych metody jet-grouting. W czasie
realizacji wzmocnienia podłoŜa gruntowego według tej technologii, mającego jednocześnie
pełnić rolę zabezpieczenia skarpy wykopu budynku noworealizowanego wystąpiły lokalne
uszkodzenia murów w budynku istniejącym. Bezpośrednią przyczyną powstania uszkodzeń
było rozluźnienie struktury ławy kamiennej w obszarze ściany szczytowej budynku istniejącego co spowodowało jej tąpnięcie oraz zarysowania ścian podłuŜnych.
Wobec zaistniałej sytuacji zastosowano inne rozwiązanie projektowe (wzdłuŜ ściany w elewacji północnej budynku objętego opracowaniem) i rozpoczęto realizacje palisady z pali CFA
(rozwiązanie zamienne nr 1) (rys. 1). Wprowadzona zmiana podstawowego rozwiązania projektowego okazała się nieskuteczna-zrealizowano jedynie część pali CFA (pale zrealizowane
oznaczono na rys.1 kolorem czarnym), a usterki i uszkodzenia w budynku objętym opracowaniem występowały nadal i miały charakter postępujący. Ponowna zmiana rozwiązania
projektowego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego w obszarze ściany szczytowej budynku objętego opracowaniem oraz skarpy wykopu budynku noworealizowanego polegała na wykonaniu
palisady z pali CFA odsuniętej od ściany szczytowej budynku istniejącego o ≈ 300 cm (rozwiązanie zamienne nr 2) (rys.2). Zastosowane rozwiązanie projektowe okazało się skuteczne –
nie pojawiły się nowe usterki i uszkodzenia, a istniejące nie ulegały rozprzestrzenianiu.
3. Opis uszkodzeń budynku mieszkalnego
W okresie bezpośrednio przez wystąpieniem awarii w budynku istniejącym przeprowadzony został Przegląd stanu sprawności technicznej, tzw. Przegląd roczny obiektu budowlanego. W czasie wykonanych oględzin nie stwierdzono zarysowania zarówno murów zewnętrznych, jak teŜ murów wewnętrznych. W przekrojach osłabionych murów zewnętrznych,
w szczególności w elewacji zachodniej nie występowały zarysowania pasów podokiennych
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oraz nadproŜy okiennych (rys. 3). Stan techniczny budynku określony został jako zadowalający, właściwy okresowi eksploatacji.

Rys. 1. Projektowe rozwiązanie zamienne nr 1
zabezpieczenia podłoŜa gruntowego w obszarze ściany
szczytowej w elewacji północnej budynku istniejącego

Rys. 2. Projektowe rozwiązanie zamienne nr 2
zabezpieczenia podłoŜa gruntowego w obszarze
ściany szczytowej w elewacji północnej budynku
istniejącego

W wyniku rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych, których realizacja rozpoczęła się
≈ 2 miesiące po przeprowadzeniu Przeglądu stanu sprawności technicznej istniejący budynek
uległ lokalnemu uszkodzeniu i wystąpił w jego obszarze stan określany jako przedawaryjny.
W ścianie szczytowej w elewacji północnej pojawiły się poziome pęknięcia o szerokości
rozwarcia do ≈ 3 mm. Pęknięcia występowały na wysokości 150 cm licząc od poziomu posadowienia muru. Pęknięcia były jedynie uszkodzeniami powierzchniowymi i nie były widoczne
od strony wnętrza budynku.
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a)

b)

Rys. 3. Budynek mieszkalny przed wystąpieniem awarii: a) widok od strony elewacji północnej, b) fragment
elewacji zachodniej-brak widocznych zarysowań muru zewnętrznego

a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Budynek mieszkalny po wystąpieniu awarii: elewacja zachodnia a) widok ogólny, uszkodzenia muru
w zbliŜeniu w widoku b) od zewnątrz, c) od wewnątrz, d) uszkodzenia muru wewnętrznego w zbliŜeniu
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W widoku od strony zewnętrznej budynku w elewacji wschodniej wystąpiły lokalne
pęknięcia ściany obudowy klatki schodowej. Szerokość pęknięć wynosiła do ≈ 8 mm.
Powstałe pęknięcia nie były uszkodzeniami wskrośnymi na całej wysokości budynku, jedynie
w poziomie I piętra występowały na całej grubości muru i przechodziły do wnętrza budynku.
Na klatce schodowej zarysowaniu uległy równieŜ nadproŜa okienne.
Po rozpoczęciu realizacji budynku nowoprojektowanego w budynku istniejącym od strony
elewacji zachodniej pojawiły się uszkodzenia w postaci intensywnego zarysowania pasów
podokiennych (fot. 4a oraz fot. 4b). Zarysowania były pochylone w kierunku elewacji
północnej pod kątem zbliŜonym do 600, a szerokość ich rozwarcia dochodziła do ≈ 5 mm.
Uszkodzenia te były w większości przypadków uszkodzeniami wskrośnymi i występowały
w widoku od strony wnętrza lokali mieszkalnych (rys. 4c). Intensyfikacja zarysowania elewacji zachodniej malała w kierunku elewacji południowej.
Zarysowaniu uległa równieŜ ściana wewnętrzna nośna, wykazując pochyłą morfologię rys.
Na podstawie oględzin stwierdzono, Ŝe uszkodzenia nie mają charakteru rys wskrośnych.
Szerokość rozwarcia rys dochodziła do ≈ 4 mm (rys. 4d).
Ponadto stwierdzono rozległe zarysowanie posadzki w poziomie wejścia do budynku od
strony elewacji wschodniej. Uszkodzenia te były szczególnie intensywne w poziomie II piętra,
gdzie przekrycie klatki schodowej stanowi dach drewniany stromy. Belki policzkowe płyt biegowych drewnianej klatki schodowej uległy odspojeniu od ścian obudowy klatki schodowej.
4. Rozwiązania projektowe naprawy usterek i uszkodzeń budynku mieszkalnego
W pierwszym etapie prac mających na celu zabezpieczenie konstrukcji budynku istniejącego poddano analizie fakt czy pale CFA wykonane przy ścianie szczytowej budynku istniejącego, jako elementy palisady nr 1 która okazała się nieskuteczna (rozwiązanie zamienne nr 1)
zaprojektowane zostały z uwzględnieniem obciąŜenia poziomego powstającego od wypierania
gruntu spod ławy fundamentowej w ścianie szczytowej budynku istniejącego. Ponadto
zwrócono uwagę, Ŝe fragment płyty stropowej na którym ma być posadowiona ściana budynku nowoprojektowanego zaprojektowany został jako krótki wspornik. Przeprowadzono analizę spełnienia warunków normowych Stanu Granicznego Nośności (SGN) oraz Stanu Granicznego UŜytkowania (SGU) dla opisanego fragmentu stropu.
Ze względu na fakt mimośrodowego obciąŜenia palisady nr 1 z pali CFA wykonanej w ramach rozwiązania zamiennego nr 1 cięŜarem od ściany nowoprojektowanej zaproponowano
zastosowanie dodatkowych kotew iniekcyjnych wzdłuŜ palisady, wprowadzonych poniŜej
poziomu posadowienia budynku objętego opracowaniem w rozstawie co ≈ 200–300 cm
z zastosowaniem stalowej belki kotwiącej z [300 mm (rys. 5). Zastosowanie kotew gruntowych do przytrzymania pali palisady nr 1 miało na celu zapewnienie przejęcie przez palisadę
obciąŜenia powstającego od przekazywania sił poziomych związanych z wpieraniem gruntu
spod fundamentów ściany szczytowej budynku istniejącego po zrealizowaniu części nadziemnej budynku nowoprojektowanego.
Rozwiązaniem alternatywnym było zastosowanie sztywnej, niepodatnej płyty w poziomie
wierzchu palisad nr 1 i nr 2 (rys. 6).
WzdłuŜ ścian podłuŜnych zewnętrznych budynku istniejącego (w elewacjach wschodniej
i zachodniej) i wewnętrznych zaprojektowano ściągi stalowe (rys. 7). Zastosowano pręty po obu
stronach muru pręty o średnicy ∅16 mm wykonane ze stali A-II (St50B), cięgna zakończono
blachą oporową z [160 mm wykonaną ze stali A-I (St3SX) (rys. 8). Ściągi stalowe zaprojektowano na kaŜdym piętrze, w poziomie poniŜej stropu nad daną kondygnacją [4]. W przypadku
murów zewnętrznych po stronie zewnętrznej ściągi stalowe wpuszczono w bruzdę o głębokości
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≈30 mm w poziomie pierwszej spoiny poniŜej stropu nad daną kondygnacją, natomiast po
stronie wewnętrznej trasę ściągów poprowadzono po tynku. W przypadku muru wewnętrznego
ściągi poprowadzono bezpośrednio po tynku. Prowadzenie ściągów po tynku było moŜliwe ze
względu na docelowe wykonanie sufitu podwieszanego w technologii płyt gipsowo-kartonowych poniŜej trasy ściągów. Dodatkowo ściągi wyposaŜono w rozstawie co ≈ 10 m w spinkę
montaŜową (rys. 8). Ze względu na długości handlowe prętów stalowych przewidziano
wykonanie nakrętek napinających na długości ściągów (śrub rzymskich).
W ramach prac budowlanych związanych z usuwaniem usterek i uszkodzeń w budynku
istniejącym po zakończeniu montaŜu ściągów belki policzkowe drewnianych biegów schodowych przymocowano przy pomocy kątowników nierównoramiennych 80x40x6 mm (stal A-I,
St3SX) do ścian obudowy klatki schodowej.
5. Wnioski
W istniejącym budynku mieszkalnym wystąpiły usterki i uszkodzenia będące następstwem
prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją wzmocnienia podłoŜa gruntowego
w obszarze ściany szczytowej przedmiotowego budynku oraz zabezpieczenia ścian wykopu
obiektu noworealizowanego. Usterki i uszkodzenia w postaci zarysowania ścian i sufitów występowały ze zróŜnicowaną intensywnością, a morfologia rys i pęknięć jednoznacznie wskazywała na tąpnięcie i obrót ściany szczytowej budynku istniejącego.
Bezpośrednią przyczyną występujących usterek i uszkodzeń była niedoskonałość podstawowego rozwiązania projektowego w zakresie wzmocnienia podłoŜa gruntowego w obszarze
ściany szczytowej budynku istniejącego opracowana z zastosowaniem technologii jet-grouting, pełniącego jednocześnie rolę zabezpieczenia skarpy wykopu obiektu noworealizowanego. W wyniku prowadzenia prac z zastosowaniem technologii jet-grouting nastąpiło naruszenie struktury podłoŜa gruntowego w obszarze ściany szczytowej spowodowane rozluźnieniem struktury ławy kamiennej ściany szczytowej budynku istniejącego.
Zaproponowane rozwiązanie usztywnienia konstrukcji budynku istniejącego przy pomocy
ściągów stalowych oraz zmiana sposobu posadowienia budynku noworealizowanego na granicy
parceli ograniczyło rozszerzanie się uszkodzeń konstrukcji murowych budynku istniejącego.
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Rys. 5. Koncepcja rozwiązania projektowego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego w obszarze ściany szczytowej
w elewacji północnej budynku istniejącego z uwzględnieniem wykonania belki kotwiącej i kotew iniekcyjnych
wzdłuŜ palisady zrealizowanej w ramach rozwiązania zamiennego nr 1

Rys. 6. Koncepcja rozwiązania projektowego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego w obszarze ściany szczytowej
w elewacji północnej budynku istniejącego z uwzględnieniem wykonania niepodatnej płyty Ŝelbetowej pomiędzy
palisadami
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Rys. 7. Rozmieszczenie ściągów w poziomie poniŜej stropu nad parterem w uszkodzonym budynku istniejącym

a)

b)

Rys. 8. Szczegóły konstrukcyjne ściągów stalowych: a) zakotwienie w ścianie zewnętrznej,
b) spinka w ścianie wewnętrznej
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