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S t r e s z c z e n i e

zasięg zdarzeń losowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i możliwość użytkowania obiektu 
budowlanego jest zawsze zaskakujący i nie jest do przewidzenia. nie zawsze po ustąpieniu czynnika destrukcyjnego, jaki 
niesie ze sobą kataklizm, można przywrócić obiekt do stanu pierwotnego. Współczesne osiągnięcia techniki, technologii, 
inżynierii czy też chemii budowlanej pozwalają uzyskać rezultaty, które jeszcze kilka lat wstecz wydawały się futurystyczną 
wizją. W wyniku powodzi podniesiony poziom wód zmienia warunki gruntowe. Dochodzi często do wypłukania warstw 
nośnych pod obiektem. Istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji podłoża bez ciężkich prac związanych z odsłonięciem 
elementów posadowienia.

Słowa  kluczowe:  budownictwo, technologia, mikrofale, iniekcja

A b s t r a c t

the range of fate events having the immediate influence on the safety of the construction and the possibility of the use  
of the builder′s object is always surprising and is not it was predictable foreseeable. not always after the retirement  
of the destructive factor which carries with himself the cataclysm one can the object restore to the original state. Present 
successes of the technique, the technology, the engineering or else the builder′s chemistry permit to reach results which 
still several years backwards seemed a futuristic vision.  As result of floods, the upraised level of waters changes ground 
conditions. It reaches often to the rinse of firm strata under the object. there exists the possibility of the strengthening  
of the construction of the basis without connected sweats with the exposure of elements of seating. 

Keywords:  the building, the technology, friction micropiles, the injection
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1.  Niszczące zdarzenia losowe

zasięg zdarzeń losowych mających bezpośredni wpływ na stabilność konstrukcji obiektu 
budowlanego nie jest możliwy do przewidzenia zarówno na etapie projektowania, jak i jego 
realizacji. Możliwość ciągłości użytkowania obiektu budowlanego, niezależnie od czynni-
ków zewnętrznych, jest często celem trudnym do osiągnięcia, a możliwe usterki czy uszko-
dzenia są zawsze zaskakujące i nie do przewidzenia. nie zawsze po ustąpieniu czynnika 
destrukcyjnego, jaki niesie ze sobą kataklizm, można obiekt przywrócić do stanu pierwot-
nego. Współczesne osiągnięcia techniki, technologii, inżynierii czy też chemii budowlanej 
pozwalają osiągnąć rezultaty, które jeszcze kilka lat wstecz wydawały się futurystyczną wi-
zją. Jednym z istotnych zjawisk meteorologicznych odciskających swoje piętno w równym 
stopniu na obiektach wzniesionych przez człowieka, jak i na jego psychice, jest powódź.  
W jej wyniku podniesiony znacznie poziom wód zmienia warunki gruntowe w sposób trudny 
do przewidzenia. ciśnienie hydrostatyczne wymusza przecieki pomiędzy różnymi warstwa-
mi geologicznymi, doprowadzając często do wypłukania warstw gruntu bezpośrednio pod 
obiektem. efektem takich zjawisk może być utrata stabilności poszczególnych elementów 
budynku z konstrukcją posadowienia włącznie.

2.  Decyzje i ich podstawy w pracach remontowych

Jak wynika z analiz ekonomicznych, większe nakłady finansowe związane są  
z remontem uszkodzonego obiektu niż z jego wyburzeniem i ponownym wzniesieniem. Pod 
pewnymi względami jest to uzasadnione. Każdy obiekt z upływem lat „starzeje się” zarówno 
pod względem technicznym, jak i estetycznym. z każdym rokiem pojawiają się nowe tech-
nologie i materiały, a ceny działek w miejskich obszarach inwestycyjnych ulegają irracjo-
nalnym zwielokrotnieniom. tak więc często losowe uszkodzenia obiektu stanowią pretekst 
do jego wymiany. Ale są również budowle, które za wszelką cenę należy zabezpieczyć i 
odtworzyć po ustąpieniu zagrożenia związanego ze zdarzeniami losowymi.

Il. 1. Układ warstw podłogi piwnicy (fot. autorzy)
Ill. 1. the arrangement of layers of the floor of the cellar (photo by authors)
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Il.  2.  Brak uszczelnienia kanalizacji przy ścianie zewnętrznej (fot. autorzy)
Ill.  2.  The lack of the tightening of the sewers at the external wall (photo by authors)

Il.  3.  Brak uszczelnienia uszkodzonej kanalizacji przy ścianie zewnętrznej (fot. autorzy)
Ill.  3.  The lack of the tightening of the damaged sewers at the external wall (photo by authors)

Il.  4.  Ubytki podbudowy warstw podłogi (fot. autorzy)
Ill.  4.  Decreases of the foundation of layers of the floor (photo by authors)



292

Analizowany budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wału powodziowego, 
który przetrzymał kilkumetrowe podniesienie poziomu wody. niestety w wyniku przecie-
ków został podtopiony i co się okazało przy wnikliwych oględzinach, badaniach i analizach; 
zostały wypłukane warstwy nośne stanowiące podbudowę podłóg na poziomie piwnic. Wi-
docznym efektem działania wody było zapadnięcie się fragmentów posadzek w kilku po-
mieszczeniach piwnicznych. Wykonane odkrywki pozwoliły ustalić zakres ubytków warstw 
podbudowy oraz określić uszkodzenia w innych elementach i instalacjach związanych z tym 
poziomem obiektu. Stwierdzono również wykonanie izolacji typu ciężkiego na betonowej 
płycie dennej gr. 26-30 cm z warstwą słabej izolacji przeciwwodnej (jedna warstwa papy 
smołowej na tekturze) i płyty dociskowej o grubości zmiennej ok. 20 cm. Miejscowe za-
padnięcia posadzki dochodziły do 15 cm, natomiast stwierdzone obniżenia gruntu pod płytą 
denną miejscami tworzyło puste kawerny do 20 cm.

Podjęto decyzję o usunięciu warstwy dociskowej, warstwy mocno uszkodzonej hydro-
izolacji, śladowych izolacji termicznych i wykonaniu uzupełnienia i wzmocnienia podbudo-
wy. na podstawie analiz wykonanych odkrywek oraz widocznych ścian konstrukcyjnych nie 
stwierdzono utraty nośności głównych elementów konstrukcji obiektu.

3.  Możliwości techniczne przeprowadzenia robot budowlanych

Do planowanych prac naprawczych wykorzystano możliwość wzmocnienia konstrukcji 
podłoża bez ciężkich prac związanych z odsłonięciem elementów posadowienia.

Il. 5. technologia wykonania mikropali (wg www.aprofi.pl)
Ill. 5. the technology of the realization of micropiles (according to www.aprofi.pl)

W ramach planowanych prac naprawczych przeprowadzono następujące grupy robót bu-
dowlanych:

roboty wyburzeniowe – usunięcie ścian działowych i innych, opartych na warstwach 
podłogowych (bez fundamentów).
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roboty wyburzeniowe – usunięcie górnej warstwy podłogi na gruncie – beton gr. ok. 
18 cm częściowo na warstwie styropianu – z uwagi na zagrożenie uszkodzenia niepewnej 
nośności gruntu pod ścianami zastosowano technologię cięcia betonu bez użycia urządzeń 
udarowych.

Wykonanie gniazd w ścianach konstrukcyjnych o gł. ok. 5 cm na poziomie podłogi.
Wykonanie kolumn iniekcyjnych o zbliżonym rozstawie i długości, dodatkowe iniekcje 

wykonano pod ścianami nośnymi w układzie zapewniającym wypełnienie powstałych wsku-
tek działania wód gruntowych pustek oraz dodatkowo skonsolidowało grunt, co zabezpie-
czyło konstrukcję obiektu przed osiadaniem.

zasada iniekcji niskociśnieniowej opiera się na mieszaniu rodzimego gruntu z zaczynem 
wiążącym wtłaczanym w grunt zalegający w podłożu. grunt mieszany jest z zaczynem wią-
żącym w sposób jednorodny w strefie oddziaływania strumienia iniektu. rezultatem iniekcji 
jest uformowanie regularnej strefy gruntobetonowej w kształcie walca lub tarczy. Dzięki 
bardzo nieregularnej powierzchni pobocznicy, kolumny charakteryzują się dużą nośnością  
i bardzo małymi osiadaniami. Podczas iniekcji zaczyn penetruje obszar projektowanej śred-
nicy kolumny, występujące obszary pustek oraz słabego gruntu.

Sposób prowadzenia robót nie powinien naruszać stateczności sąsiednich części obiektu. 
rozpoczęcie dalszych robót budowlanych może się rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez 
trzon kolumny odpowiedniej wytrzymałości.

Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować wszystkie urządzenia obce mogące ko-
lidować z projektowanym wzmocnieniem. należy zachować wymagane przepisami odle-
głości kolumn od urządzeń obcych. W przypadkach nieujętych w projekcie zastosowanie 
mają postanowienia: Pn-en 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Iniekcja strumieniowa.

Proces tworzenia kolumn można podzielić na etapy:
etap I – wiercenie. W tej fazie żerdź iniekcyjna zostaje zagłębiona do projektowanego 

poziomu. Dolna część żerdzi zakończona jest specjalnym narzędziem wiertniczym dobra-
nym do panujących w podłożu warunków gruntowych.

etap II – formowanie kolumny. W etapie tym żerdź iniekcyjna jest stopniowo podciągana 
z równoczesnym ruchem obrotowym i tłoczeniem zaczynu przez dysze iniekcyjne umiesz-
czone w dolnej części żerdzi – powstaje regularna kolumna iniekcyjna. najistotniejszym 
czynnikiem warunkującym uzyskanie założonej średnicy spetryfikowanego słupa gruntu jest 
czas utrzymywania wtrysku na jednym poziomie oraz ilość wtłoczonego iniektu. Wykonując 
kolumny techniką iniekcji, wierci się w gruncie otwory niewielkiej średnicy (~50 mm), które 
natychmiast wypełnia się „insektem” (zaczynem cementowym). Jest to więc technika mało 
ingerencyjna, zarazem bezwstrząsowa. Parametry iniekcji należy dostosować do istnieją-
cych warunków gruntowych i projektowanej średnicy kolumny. Powinna ona gwarantować 
osiągnięcie zaprojektowanych wymiarów kolumny. Kolumny należy wykonywać w sposób 
zapewniający szybki postęp robót. Projekt nie narzuca kolejności wykonywania kolumn. 
Kolejność realizacji kolumn powinna zostać dostosowana do występujących warunków na 
budowie (wykonanie dróg dojazdowych, wykopów wstępnych itd.).

Każda kolumna musi posiadać metrykę wykonania obejmującą: numer kolumny, datę 
wykonania, zagłębienie narzędzia wiertniczego poniżej poziomu roboczego, długość trzonu 
kolumny, ilość zużytego cementu (tzw. zestawienie zbiorcze).

Wypełnienie zaczynem pustych przestrzeni pod płytą podłogową.
Wykonanie wylewki poziomującej na całości pomieszczeń.
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Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na włóknie szklanym,  
z wpuszczeniem w zagruntowane nacięcie na ścianie pionowej (na głębokość 10-15 mm).

Ułożenie warstwy izolacyjnej ze styroduru (polistyrenu ekstrudowanego) gr. 5 cm.
zagruntowanie szczelin i otworów w konstrukcjach żelbetowych (preparat gruntujący 

Penetron).
Ułożenie zbrojenia górnej płyty dociskowej, z osadzeniem w przygotowanych gniazdach 

w ścianach.
Wylanie płyty betonowej (beton z domieszkami uszczelniającymi).
zatarcie mechaniczne z powierzchniowymi dodatkami miału bazaltowego, proszku ko-

rundowego oraz betonu portlandzkiego.
odtworzenie ścian działowych jako szkieletowych, z okładziny płytami włókninowo-ce-

mentowymi, wraz z montażem drzwi wewnętrznych, aluminiowych z wypełnieniem struk-
turami izolacyjnymi.

odtworzenie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania gniazd 230 V oraz oświetlenia 
pomieszczeń.

Il. 6. Instalacje zamocowane pierwotnie do ścian działowych (fot. autorzy)
Ill. 6. encastré installations originally to partitions

Il. 7. centrala wentylacyjna ustawiona na nowej podłodze (fot. autorzy)
Ill. 7. the ventilating head office placed on the new floor (photo by authors)
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Wykonanie sufitów podwieszonych wraz z elementami oświetlenia, wentylacji i klima-
tyzacji.

Odtworzenie zaplecza technologicznego obiektu w zakresie maszynowni wentylacyjnej  
i klimatyzacji – urządzenia nowej generacji pozwoliły znacznie zmniejszyć gabaryty urzą-
dzeń z zachowaniem niezbędnych wydajności.

Zastosowane obecnego systemu konstrukcji urządzenia wymiennika ciepła również 
wpłynęło na znaczne zmniejszenie zajmowanej kubatury.

Il. 8. Węzeł cieplny (fot. autorzy)
Ill. 8. „Hot-spot” (photo by authors)

Wszelkie niszczące zdarzenia losowe niezależnie od poniesionych strat w jednoznacz-
ny sposób wskazują słabe miejsca w budynku. Najczęściej obiekt po usunięciu uszkodzeń 
(oczywiście w sposób fachowy) staje się bardziej niezawodny, a przy okazji wymiany urzą-
dzeń bardziej energooszczędny.

Wykorzystano schemat wykonania mikropali (www.oprofi.pl)




