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I. OPIS TECHNICZNY. 

1.Cel i zakres opracowania. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 

mającej na celu ocenę stanu technicznego ścian sali W13 w budynku Zespołu 

Szkół Łączności w Krakowie wraz z zaleceniami naprawczymi. 

2.Podstawa opracowania. 

[1] Zlecenie udzielone przez Zamawiającego, 

[2] „Ekspertyza techniczna dotycząca posadowienia części budynku warsztatów 

(sala nr 16,13) wraz z posadzkami oraz stanu technicznego daszku nad 

wejściem głównym w Zespole Szkół Łączności przy ul. Monte Cassino 31  

w Krakowie", opracowana przez Biuro Architektoniczno-Budowlane JUNAK  

w listopadzie 2010r., 

[3] „Opinia geotechniczna - Rozpoznanie podłoża gruntowego sala nr 16. 

Budynek Warsztatowy Technikum Łączności przy ul. Monte Cassino 31  

w Krakowie", opracowana przez Przedsiębiorstwo Usługowe "GEO SAN"  

mgr inż. Zdzisław Jarocki w listopadzie 2010r.,  

[4] Rysunki robocze - zamienne - Rzut piwnic i parteru - Proj. podst. instal.  

w-kanic.w - opracowane w 1969r., 

      [5] Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 

      [6] Wizje lokalne połączone z wykonaniem dokumentacji fotograficznej  

 w grudniu 2019r. 

    3.Opis obiektu. 

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku mieści się w 

kompleksie budynków położonych przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie. 

Kompleks składa się z budynków - szkoły, warsztatów, sali gimnastycznej, 

stołówki i internatu. Budynki szkoły, warsztatów i sali gimnastycznej połączone są 

ze sobą przewiązkami komunikacyjnymi. Budynki stołówki i internatu są położone 

wzdłuż ul. Adolfa Nowaczyńskiego, oddalone od pozostałych.  

Budynek warsztatów w którym mieści się przedmiotowa sala W13 to obiekt 2-

kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, oparty na  rzucie czworoboku z 

wewnętrznym dziedzińcem. Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa 

dwutraktowa w układzie podłużnym w rozstawie osiowym słupów co 3m. Stropy 
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gęstożebrowe typu DZ rozpięte są pomiędzy podciągami konstrukcji budynku. 

Ściany działowe murowane z pustaków oraz cegły grubości 19, 22, 29cm.  

Przedmiotowa sala W13 mieści się na parterze budynku warsztatów i przylega do 

klatki schodowej. Budynek w miejscu pomieszczenia W13 nie jest podpiwniczony. 

Salę W13 wydzielają od strony korytarza ściany działowe grubości 29cm 

wykonane z pustaków ceramicznych, ściana klatki schodowej i ściana zewnętrzna 

o konstrukcji słupowo-ryglowej w znacznej części przeszklona. Ściany działowe 

posadowione na nasypach niebudowlanych. Strop nad pomieszczeniem 

gęstożebrowy typu DZ rozpięty jest pomiędzy konstrukcją ściany zewnętrznej a 

podciągiem biegnącym równolegle do drugiej ściany korytarza.   

Posadzka pomieszczenia wykończona płytkami. Wykonane przewierty kontrolne 

przez warstwy posadzki pozwalają stwierdzić występowanie co najmniej dwóch 

warstw betonowych rozdzielone styropianem. Podczas wizyty na obiekcie 

pracownik szkoły poinformował, że w trakcie wiercenia przez posadzkę pod kotwy 

dla osadzenia stelaża natrafił na grunt bardzo mokry.  

Podczas przeprowadzonych oględzin sali W13 zaobserwowano zarysowania 

ścian działowych biegnących wzdłuż korytarza. Od lat 90. ubiegłego wieku 

kilkukrotnie borykano się uszkodzeniami tych ścian, które naprawiano i 

stosowano zabiegi  mające na celu nie dopuścić do ich ponownego powstania. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w [2] kilkanaście lat temu przedmiotowa ściana 

była przebudowana z powodu uszkodzeń (zarysowań) oraz wykonano 

wzmacnianie ław fundamentowych. Wzmocnienia zostały wykonane zgodnie z 

zaleceniami z "Badania Stanu Technicznego i oceną przyczyny uszkodzeń ścian 

w pomieszczeniach warsztatów specjalistycznych w Zespole Szkół Łączności w 

Krakowie ul. Monte Cassino 31" opracowanej przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa 

Dyducha w marcu 1995. W trakcie powodzi w roku 2010 część budynku 

warsztatów została zalana, w wyniku osiadania namokłego podłoża doszło do 

ponownego uszkodzenia ścian działowych sali W13 oraz zdeformowania części 

posadzek w budynku warsztatów. Dokumentacja [2] miała na celu podanie 

rozwiązań, których zastosowanie przywróci właściwy stan techniczny 

uszkodzonych części budynku powstałych w czasie powodzi. W chwili obecnej 

ponownie obserwuje się uszkodzenia ścian działowych od strony korytarza -  

w tym odspojenie ścian do sufitu oraz rysy ukośne na pełną grubość ściany.  
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Ściana od klatki schodowej, która też wydziela pom. W13  nie jest zarysowana. 

Ściana ta schodzi do poziomu piwnic i zapewne jest posadowiona na gruntach 

nośnych. W najbliżej okolicy sali W13 dopatrzyć się jeszcze można zarysowań 

ściany zewnętrznej przy klatce schodowej na poziomie piwnic. Jednak 

uszkodzenia te są raczej związane z wodą z nieszczelnej kanalizacji opadowej, 

która dostała się do wnętrza ściany. W rysach widoczne są wykwity soli.  

4. Wnioski i zalecenia. 

Przeprowadzone oględziny sali W13 ujawniły zarysowania i pęknięcia oraz 

odspojenie od sufitu ściany działowych od strony korytarza. Uszkodzenia 

świadczą o nierównomiernym osiadaniu ścian działowych. Po układzie rys można 

wnioskować, że osiadania ścian działowych, począwszy od klatki schodowej, są 

coraz większe. Ściany działowe najprawdopodobniej są posadowione na 

gruntach nienośnych - nasypach niebudowlanych. Wg dokumentacji [3] 

bezpośrednio pod posadzką do głębokości 3,7 - 3,8m występują nasypy ziemno-

gruzowe w stanie luźnym lub plastycznym. Pod nasypami występują jeszcze 

słabonośne (plastyczne) mady do głębokości 4,8 - 4,9m. Dopiero poniżej tej 

warstwy zalegają grunty średnionośne w postaci glin, na których zapewne 

posadowiony jest budynek warsztatów. Ponowne pojawienie się rys, świadczy o 

tym, że poprzednie rozwiązania poprawy posadowienia ścian działowych nie były 

skuteczne.  

Nie zaobserwowano niepokojących zmian w nośnym układzie konstrukcyjnym 

budynku. Przedstawione uszkodzenia ścian mogą zagrażać użytkownikom 

budynku natomiast nie mają wpływu na stan konstrukcji budynku.  

Dla ustabilizowania posadowienia ścian działowych sali W13 od strony 

korytarza zaleca się je posadowić pośrednio na mikropalach kotwionych 2m 

w gruntach nośnych tj. glinach (warstwa II wg [3]). Należy zastosować 

mikropale iniekcyjne #180mm zbrojone rurą grubościenną RO76,1/6,3  

w rozstawach podanych na rysunku. Przed wykonaniem mikropali należy 

rozeznać przebieg przewodów instalacji podziemnych, aby ich nie 

uszkodzić. Podczas wykonywania mikropali istnieje możliwość trafienia na 

fundamenty budynku. W przypadku kolizji z fundamentami istniejącymi 

należy mikropale przesunąć. Ściany działowe należy podeprzeć 

dwustronnie mikropalami pionowymi zwieńczonymi oczepami żelbetowymi 
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30x40cm. Mikropale połączyć przez mur (fundament) dwuteownikami IN100 

osadzanymi w odwiertach rdzeniowych iniekcyjnie na zaczynie 

cementowym. Zbrojenie pali spawać do dwuteowników. Oczepy dodatkowo 

kotwić do muru (fundamentu) za pomocą prętów fi16mm wklejanych na 

żywicy R-KER. Oczepy wykonywać odcinkami od jednej pary mikropali do 

drugiej. Dla wykonania podparcia pośredniego ścian działowych należy 

zdemontować fragmenty istniejące posadzki wzdłuż ścian. Po wykonaniu 

prac posadzki należy odtworzyć, a elementy posadzek które ulegną 

zniszczeniu należy wymienić.  

Po przystąpieniu do prac ziemnych zaleca się skontaktować z Autorem 

opracowania w ramach nadzoru autorskiego dla oceny zgodność przyjętego 

rozwiązania ze stanem faktycznym. 

Ściany należy wzmocnić przez osadzenie wzdłuż rysy prętów 

gwintowanych, nierdzewnych fi10 co ok. 40cm (co drugi pustak) 

osadzanych w spoinach na głębokość 4cm na zaprawie cementowej. Pręty 

gwintowane kotwić po 50cm z każdej strony rysy. Dodatkowo we 

wszystkich miejscach pęknięć i zarysowań ścian dokonać iniekcji 

ciśnieniowej zaczynem cementowym.  

Ściany działowe należy oddylatować górą od stropu poprzez wykonanie 

szczeliny wypełnionej masą akrylową. Dodatkowo na połączeniu ścian ze 

stropem należy zastosować kątowniki stalowe kotwione do pustaków 

stropu DZ  po obu stronach ściany przenoszące siły poziome. 
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II. CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA. 

 

(Fot.1) Widok odspojenia ścian działowych od sufitu. 

 

(Fot.2) Widok odspojenia ścian działowych od sufitu. 
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(Fot.3) Widok odspojenia ścian działowych od sufitu. 

 

(Fot.4) Widok pęknięcia ściany działowej. 
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(Fot.5) Widok pęknięcia ściany działowej. 

 

(Fot.6) Widok zarysowanej ściany działowej. 
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(Fot.7) Widok pęknięcia i zarysowań ściany oraz zarysowania  

na styku łączenia z zamurowaniem otworu drzwiowego. 

 

(Fot.8) Widok zarysowania ściany na styku łączenia z zamurowaniem  

otworu drzwiowego. 
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III. UPRAWNIENIA I WPISY DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
 AUTORÓW OPRACOWANIA 
 

 

 

 

 
ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 
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