
4.0pis i okreslenie stanu technicznego budynku.

Budynku mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany w Bartoszycach przy ul.
Robotniczej l , 2jest obiektem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z
poddaszem czesciowo uzytkowym. Obiekt ,wykonany w technologii tradycyjnej o rzucie
poziomym w ksztalcie trapezu o wymiarach 26,59 x 13,69 m. Z ukladu konstrukcji i grubosci
scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz konstrukcji gzymsu od strony ul. Robotniczej
wynika, ze budynek byl wykonywany w dwóch róznych okresach. Uklad konstrukcyjny
mieszany. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej. Fundamenty najprawdopodobniej z kamienia polnego na
zaprawie wapiennej( odkrywek nie wykonywano), posadowione prawidlowo ponizej granicy
przemarzania. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej.
Strop nad piwnicami kolebkowy, oparty na belkach stalowych z wypelnieniem z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie eementowo - wapiennej M 12. Strop nad parterem i pietrem
belkowy drewniany. Przykrycie dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej,
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krokwiowej potrójnie usztywniony z krokwiami przegubowymi, pokryty dachówka
ceramiczna "holenderka" Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- wodociagowa z sieci miejskiej,
- kanalizacyjna ogólnosplawna,
- elektryczna,
- gazowa,
- lokalnego centralnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjnej.
Dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy - 351,90 m2,

- powierzchnia uzytkowa - 522,94 m2
- kubatura - 3166,00 m3.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Bartoszycach przy ul. Robotniczej l ,2 zostal
wykonany na poczatku XX wieku. Z przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2014 r ogledzinach i
zapoznaniu sie z wykonana przez inz. Bozene Radziszewska " inwentaryzacja
architektoniczno - konstrukcyjna budynku mieszkalnego z elementami inst. sanit przy ul.
Robotniczej m 1 i 2 w Bartoszycach" wykonana w maju 2002 r wynika ze stan budynku w
ciagu 12 ubieglych lat ulegl pogorszeniu. W chwili obecnej stan budynku okreslam jako
dostateczny, wymagajacy przeprowadzenia remontu i wzmocnienia sciany zewnetrznej wraz
z naroznikami scian wewnetrznych. Stan zuzycia elementów konstrukcyjnych odpowiada
okresowi jego eksploatacji.

4.1. Opis i okreslenie stanu technicznego spekanej konstrukcji murowej.

Sciana zewnetrzna od strony ul. Robotniczej o dlugosci 26,59 m i wysokosci 6, 10m
wykonana zostala jako murowana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. W
poziomie parteru grubosc sciany wynosi 74 cm natomiast w poziomie pietra od strony
naroznika poludniowo - wschodniego do sciany wewnetrznej od strony klatki schodowej
wejscia do lokalizacji ul. Robotnicza l o grubosci 74 cm . Sciana zostala zwienczona
gzymsem murowanym z cegly ceramicznej pelnej, dwustopniowym wysunietym poza lico
sciany o okolo 24 cm. Od sciany poludniowej, klatki schodowej do naroznika pólnocno 
wschodniego o grubosci sciany zewnetrznej wynosi 42 cm. Sciana zewnetrzna tego odcinka
muru zwienczona zostala gzymsem murowanym z cegly ceramicznej pelnej trzystopniowym
wysunietym poza lico sciany o okolo 32 cm. Z ukladu spekan sciany zewnetrznej i jej
narozników ze scianami wewnetrznymi oraz brak podpiwniczenia na styku obu bryl wynika,
ze najprawdopodobniej wzniesiono jako pierwszy budynek przy ul. Robotniczej m 2, a
nastepnie dostawiono do niego budynek narozny o obecnej lokalizacji ul. Robotnicza l.

W trakcie ogledzin dokonanych w dniu 3 lipca stwierdzono:
I.Pionowe pekniecie sciany zewnetrznej od strony ul. Robotniczej na wysokosci pietra
biegnace wzdluz pólnocnego naroznika ze sciana wewnetrzna klatki schodowej( zdjecie m 9).
2. Pionowe pekniecia w poziomie parteru od strony pólnocnej wejscia na klatke schodowa ul.
Robotnicza l( zdjecie mIl).
3. Pionowe pekniecie w poziomie pietra w narozniku poludniowym pomiedzy sciana
zewnetrzna i wewnetrzna (zdjecie ml3).
4.Zarysowania stropu wzdluz belki nad wejsciem do budynku w poziomie parteru (zdjecie
m 12).
5. Pionowe pekniecie poludniowej sciany klatki schodowej w poziomie pietra wraz z
peknieciami prostopadlymi do scian podluznych na stropie ( zdjecia m 14, 15 i 16).
6. Szczeline o szerokosci 10 mm pomiedzy drewniana konstrukcja schodów na pietro a
pólnocna sciana klatki schodowej ( zdjecie nr 17 i 18).
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7. Wybrzuszenie sciany zewnetrznej na wysokosci rury spustowej, zlokalizowanej od strony
pólnocnej wejscia do budynku ul. Robotnicza 1, wynoszace okolo 5 cm ,biegnace poziomo na
wysokosci stropu nad parterem ( zdjecie nr 5)
8. Pekniecie pionowe na wysokosci parteru wzdluz rury spustowej, zlokalizowanej od strony
pólnocnej wejscia do budynku ul. Robotnicza 1 ( zdjecie nr 6) .
9. Pekniecia sciany zewnetrznej od strony ul. Robotniczej, pomiedzy otworami okiennymi
lokali mieszkalnych parteru i pietra zlokalizowane w bryle poludniowej ( zdjecia nr 7, 8 i 9).
10. Pekniecie naroznika poludniowo - zachodniego sciany szczytowej biegnace pionowo od
poziomu terenu do poziomu stropu nad parterem a nastepnie skosnie od poziomu stropu do
zachodniego naroznika otworu okiennego w scianie szczytowej budynku ( zdjecie nr 3 i 10).
11. Uzytkownicy budynku zglaszali równiez wystepowanie zjawiska pochylenia sie stropu w
kierunku spekanej sciany zewnetrznej od strony ul. Robotniczej i wyczuwalne ich ugiecia w
trakcie poruszania sie po ich powierzchni.

5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Wnioski.

Po wykonanych ogledzinach, przeprowadzonej szczególowej analizie stanu
technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Bartoszycach
przy ul. Robotniczej 1 , 2 stwierdzam ,ze:
1. Obiekt znajduje sie w przecietnym stanie technicznym, wykazuje objawy
wyeksploatowania niektórych elementów wykonczeniowych i konstrukcyjnych. W chwili
obecnej glówne jego elementy nosne zapewniaja przeniesienie wystepujacych obciazen
wlasnych i uzytkowych, a ich stan zapewnia bezpieczne uzytkowanie budynku. Spekana
sciana zewnetrzna i jej polaczenia w naroznikach ze scianami wewnetrznymi przy klatce
schodowej jest stateczna. Jednak porównanie spekan stwierdzonych w dniu ogledzin z
zapisami z "inwentaryzacji architektoniczno - konstrukcyjnej budynku mieszkalnego z
elementami inst. sanit przy ul. Robotniczej nr 1 i 2 w Bartoszycach" autorstwa inz. Bozeny
Radziszewskiej pochodzacymi z maja 2002 r wskazuje ze sciana w ostatnich latach wykazuje
tendencje do oddylatowania sie od konstrukcji budynku.
2. Przyczyna spekan sciany, od strony ul. Robotniczej, badanego budynku mieszkalnego jest
brak nalezytego powiazania ze scianami obu bryl, scianami wewnetrznymi i z pozioma tarcza
stropów nad parterem i pietrem oraz brak wienca w poziomie stropów. Postepujace w
ostatnim okresie zjawisko powiekszania sie pekniec moze miec swoja przyczyne w trzesieniu
ziemi, które wystapilo w dniu 21 wrzesnia 2004 roku w niewielkiej odleglosci na pólnoc od
miasta lub tez w uszkodzeniu przebiegajacego w tym miejscu odgalezienia kanalizacji
deszczowej od rury spustowej do sieci w ul. Robotniczej ( plan uzbrojenia dzialki).
3. W celu pelnego rozeznania warunków gruntowo - wodnych ,stanu fundamentów i stanu
przylacza kanalizacji deszczowej nalezy dokonac odkrywki w miejscu wybrzuszenia sciany).

5.2. Zalecenia.

1. Dla zapewnienia pelnego polaczenia sciany zewnetrznej od strony ul. Robotniczej
1, 2 w Bartoszycach zaleca sie wykonania kotwien w postaci pretów <p 22 mm zakladanych w
bruzdach scian poprzecznych klatki schodowej, o wymiarach 5x5 cm, wykonanych pod
stropem parteru i pietra. Koncówki pretów winny byc nagwintowane i stabilizowane na [ 140
osadzonych w bruzdzie podluznej sciany zewnetrznej i wewnetrznej wykonanej w miejscach
kotwienia. Gniazdo bruzd o glebokosci 6 cm, winno byc przed montazem ceownika [ 140
wyrównane zaprawa cementowa M8 z 10% dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora,
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a ceowniki osiatkowane. Po dociagnieciu srub na elementach kotwiacych z [ 140 nalezy
bruzdy uzupelnic cegla przez zamurowanie. Bruzdy pretów q>22 mm osiatkowac, a miejsca
zalozenia sciagów i elementów kotwiacych otynkowac.
Uwaga! Po nadaniu elementom kotwiacym wstepnego naciagu, nakretki zaopatrzyc w
dodatkowe przeciwnakretki lub obspawac. Rozmieszczenie sciagów podano w zalacznikach
graficznych.
2. Miejsca spekan scian zewnetrznych i wewnetrznych i w trakcie planowanego remontu
nalezy usunac poprzez wykonanie ich przemurowania z zastosowaniem zbrojenia.
3. W poziomie stropów wykonac stabilizacji odksztalconych scian przy uzyciu kotew
mocowanych do konców belek stropowych

Naprawa pekniec lokalnych.

1.Wyciac szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslona
glebokosc. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usunac zaprawe na calej grubosci spoiny.
2. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac woda.
3.Do konca szczeliny wprowadzic zaprawe cementowa o grubosci ok. 15 mm.
4.Wepchnac pret q>8 mm ze stali klasy A-III w zaprawe w celu uzyskania równej otuliny.
5.Wprowadzic nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pózniejszego uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w
pozostalych spoinach obiektu.
6.Wyrównac powierzchnie spoiny.
7.Zwilzac spoine co pewien czas.
8.Uzupelnic wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.
Uwagi!
l.Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
2.GlebokoSc szczeliny 35 do 40 mm plus grubosc tynku (plus grubosc tynku)
3.Pret zbrojeniowy co najmniej na dlugosc 500 mm poza szczeline.
4.Pionowy rozstaw pretów 450 mm (6 warstw cegly).
5.W przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret
powinien byc prowadzony min 100 mm wokól naroza i zostac zamocowany w przylegajacej

scianie.

6.W przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien byc
zagiety i zamocowany w osciezu.
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Naprawa pekniec w murach pelnych blisko narozy.

1.Wykuc lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokosc i dlugosc w
okreslonych odstepach pionowych.
2.Wyczyscic szczeliny i splukac dokladnie woda.
3.Wprowadzic warstwe zaprawy cementowej w glab szczeliny.
4.Wepchnac pret zbrojeniowy ,zebrowany q>8 mm w zaprawe uzyskujac dobre, równe pokryci I

5.Nalozyc kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odk
powierzchnie preta.
6.Zwilzac okresowo.

7.Wypelnic ewentualne nierównosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
Uwagi!
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
I.GlebokoSc szczeliny wynosi 35 mm,
2.Pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiel),
3.Pret zbrojeniowy, zebrowany q>8 mm powinien byc zamocowany w murze na odcinkach
minimum 500 mm po obu stronach pekniecia,
6.JeSli pekniecie wystepuje w odleglosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien byc
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej scianie.
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Zespolenie scian wewnetrznych z zewnetrznymi z muru pelnego.

1.Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na okreslona glebokosc w wymaganych odstepach
pionowych.
2.Uzywajac mechanicznego lub recznego dluta przedluzyc szczeliny do naroznika.
3.Wyczyscic odkurzaczem szczeliny i dokladnie zmoczyc woda.
4.W zakonczeniu szczeliny w narozniku wywiercic otwór o srednicy 10 mm do wnetrza sciany
zewnetrznej jak pokazano na schemacie.
S.Odkurzyc otwór usuwajac pyl i gruz.
6.Przyciac pret zbrojeniowy ,zebrowany <p 8 mm na wymagana dlugosc i zagiac koniec aby
pasowal do otworu jak pokazano powyzej.
7.Wypelnic otwór zaprawa cementowa.
8.Wlozyc zagiety koniec preta zebrowanego <p 8 mm do otworu z zaprawa, a pozostala czesc
ulozyc w szczelinie.
9.Pozwolic zaprawie zastygnac,
1O.Nalozyc kolejna warstwe zaprawy na odkryta strone preta i wcisnac w szczeline uzywajac
waskiej kielni.
II.Zwilzac okresowo.

12.Wypelnic ewentualne nierównosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
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Stabilizacja odksztalconych scian przy uzyciu kotew mocowanych

do konców belek stropowych .
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I.Ustalic i zaznaczyc polozenie miejsc zamocowania belek w murze na zewnetrznej scianie.
2.Wywiercic otwór pilotowy (zazwyczaj srednicy 12 mm) przez mur w linii srodka belki.
3.Upewnic sie, ze otwór pokrywa sie z belka·
4. Wyczyscic otwór z gruzu i pylu.
5.Za pomoca wiertarki ze specjalna koncówka wkrecic kotwe typu BowTie w belke na potrzebna
glebokosc.
6.Zalozyc uszczelke na kotwe i wepchnac ja do konca otworu w murze.
7.Wstrzyknac zywice typu PolyPlus do otworu aby wypelnic go calkowicie.
8.Pozostawic az zywica zastygnie (zazwyczaj 15 - 20 minut).
9.Wykonczyc koncówke otworu.
Uwagi!
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
I.Minimalna glebokosc zamocowania kotwy w belce wynosi 75 mm,
2.Kotwy zakladac we wszystkich belkach w strefie gdzie mur ulegl odksztalceniu (tzn. odstepy
pomiedzy kolejnymi kotwami odpowiadaja rozstawowi belek).
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