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Dotyczy: Ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego przy kościele w Raszowej.

Oświadczam, Ŝe ekspertyza została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Opracowana dla potrzeb projektu remontu muru oporowego przy kościele w Raszowej.
Inwestor: Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Podstawa opracowania
a) Umowa nr 11/2013, z dania 14.06.2013r.
b) Wstępna opinia techniczna określająca stan skarpy opracowana w roku 2010 prze mgr
inŜ. Marka Tenczńskiego.
c) Mapa zasadnicza terenu w skali 1:1000.
d) Odkrywki, pomiary i oględziny muru wykonane w czerwcu 2013r.
e) Normy budowlane i literatura fachowa.

1.2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest mur oporowy wykonany wokół kościoła w
Raszowej, znajdujący się na działce nr 1078/273.
Celem opracowania jest określenie stanu technicznego muru, podanie przyczyn powstania stwierdzonych zniszczeń oraz wskazanie sposobu ich likwidacji.
Karta informacyjna do ekspertyzy technicznej
1.3.1. Adres obiektu: Raszowa, ul. Oleska, ul. Nakielska.
1.3.2. Zleceniodawca ekspertyzy: Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski.
1.3.3. Wysokość muru od 0, 86 do 2, 08m.
UWAGA:
Badania były prowadzone metodą wyrywkową w oparciu o oględziny makroskopowe i wykonane odkrywki. Opracowana opinia pozwoliła na określenie zagroŜeń wynikających z działania wody opadowej i parcia skarpy na mur oraz podanie sposobu
naprawy powstałych uszkodzeń.
II. OGÓLNY OPIS OBIEKTU
Istniejący mur oporowy wykonany został jako konstrukcja masywna monolityczna betonowa oraz częściowo murowana.
Wymiary konstrukcji oporowej zostały pokazane na załączonej do niniejszego opracowania inwentaryzacji i planie sytuacyjnym.
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Na części muru znajdującej się od strony wschodniej, wykonane zostało ogrodzenie kościoła.
Całość konstrukcji oporowej od strony zewnętrznej została otynkowana zaprawą cementowo-wapienną.
III. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Podczas prowadzenia oględzin stwierdzono liczne spękania muru. Najczęściej są to rysy
pionowe przebiegające przez całą wysokość konstrukcji oporowej. Opisane tutaj zniszczenia
widoczne są na załączonych do opracowania zdjęciach ZD 1 i ZD 4.
Ponadto występują miejsca korozji powierzchniowej muru przechodzące lokalnie w głąb
ściany. Pokazane to zostało na zdjęciach ZD 2 i ZD 3. Tego typu uszkodzenia w większości
występują w rejonie styku z terenem.
W trakcie prowadzenia badań, w miejscach wykonanych odkrywek nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowej (zdjęcie ZD5).
Dla potrzeb ekspertyzy wykonane zostały dwie odkrywki fundamentów. PoniewaŜ wyniki w obu przypadkach pokryły się moŜna przyjąć, Ŝe całość konstrukcji spoczywa na jednorodnym podłoŜu, które stanowi piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, lekko zawilgocony, a głębokość posadowienia sięga ok. 40cm poniŜej przyległego ternu.
W nielicznych miejscach, w rejonie styku z terenem, widoczne są zawilgocenia ściany.
Podczas prowadzenia badań nie stwierdzono oznak deformacji konstrukcji oporowej w
postaci przesunięcia lub obrotu, które mogłyby świadczyć o utracie stateczności całości ustroju albo teŜ o przekroczeniu stanów granicznych nośności lub uŜytkowania. W miejscach powstałych spękań poszczególne części muru, które się wydzieliły z całości ustroju nośnego, nie
przemieściły się względem siebie.

IV. WNIOSKI
Wszystkie stwierdzone w trakcie prowadzenia oględzin uszkodzenia i usterki, w obecnym stanie nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji oporowej, jednak w znacznym stopniu
obniŜają jej walory estetyczne i wpływają na jej trwałość. W miejscach pionowych pęknięć
muru nie nastąpiło przesunięcie poziome poszczególnych wydzielonych części. Oznacza to,
Ŝe mur w dalszym ciągu w sposób bezpieczny przenosi działające na niego obciąŜenia. Natomiast powstałe zarysowania to przede wszystkim następstwo braku odpowiednich szczelin dylatacyjnych, które byłyby w stanie skompensować deformacje pojawiające się w wyniku pracy
związanej z odkształcalnością termiczną. Powstałe rysy pionowe moŜna nazwać „naturalnymi
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dylatacjami”. PoniewaŜ nie zostały wykonane, a powstały w skutek działania sił zewnętrznych
nie posiadają Ŝadnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wilgoci, która dostaje
się do ich wnętrza od strony skarpy oraz od zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, powodując niszczenie struktury materiału, z którego wykonany został mur. Zgodnie z obowiązującymi norami, konstrukcja poddana wahaniom temperatury zewnętrznej nieposiadająca zbrojenia powinna zostać podzielona na odcinki o długości nieprzekraczającej 10m. W analizowanej sytuacji najdłuŜszy fragment ma ok. 40m. Efekty związane z rozszerzalnością termiczna
są częściowo kompensowane poprzez krzywoliniowych przebieg muru.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wygląd muru jest brak zabezpieczenia go
przed działaniem wilgoci, co w połączeniu z niską jakością materiałów z jakich został wykonany zwiększa zakres zniszczeń. Głównie ten czynnik przyczynił się zniszczenia okładziny
tynkarskiej oraz lokalnie wgłębnej korozji ściany.
Najbardziej widoczne uszkodzenia muru występują w rejonie powstałych spękań, gdyŜ
w tutaj nastąpiło połączenie obu, opisanych powyŜej, destrukcyjnych czynników. Zakres
zniszczeń w jednym z takich miejsc przedstawiony został na zdjęciu ZD6. Do wnętrza powstałej rysy, podczas opadów atmosferycznych, woda dostaje się w duŜej ilości i w połączeniu ze zmiennymi warunkami temperaturowymi dochodzi do rozsadzania ściany (zamarzająca
woda, znajdująca się w porach, powoduje niszczenie struktury materiału, z którego został wykonany mur).
Na podstawie uzyskanych informacji wynika, Ŝe dopiero od kilku lat, wykonany na
wzniesieniu kościół posiada sprawny system odprowadzenia wód opadowych. Wcześniej cała
„deszczówka” wypuszczana była na teren i wsiąkając do gruntu, w duŜej części spływała w
stronę muru powodując jego zawilgacanie.
Jako wadę moŜna uznać równieŜ brak sączków drenarskich w konstrukcji oporowej, które w okresach największych opadów atmosferycznych odprowadzałyby nadmiar wody gromadzącej się od strony skarpy poza jego obrys.
Na podstawie przeprowadzonych oględzin i wykonanej analizie stwierdzono, Ŝe obecnie
istniejący mur oporowy pod względem wymogów statyczno-wytrzymałościowych nie stwarza
zagroŜenia dla stateczności znajdującej się powyŜej skarpy. Warunkiem dalszego prawidłowego funkcjonowania jest wykonanie remontu modernizacyjnego. Proponowany zakres robót
mających na celu głównie poprawę jego estetyki oraz zwiększenie trwałości podany został w
punkcie V niniejszego opracowania.
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V. ZALECENIA
Na podstawie wykonanej analizy stwierdzonych zniszczeń istniejącego muru oporowego
proponuje się następujący sposób postępowania:
- zbicie tynku zewnętrznego,
- usunięcie skorodowanych części istniejącego muru oporowego,
- wykształcenie dylatacji,
- naprawa powstałych spękań istniejącego muru np. poprzez zamontowanie w tych miejscach
dodatkowego zbrojenia w postaci prętów stalowych ze stali nierdzewnej (tzw. „szycie muru”),
- uzupełnienie powstałych ubytków,
- osadzenie rur drenarskich w ścianie w celu umoŜliwienia wyprowadzenia nadmiaru wody na
zewnątrz,
- wykonanie nowych okładzin zewnętrznych (tynków renowacyjnych).
Zaproponowany sposób naprawy powstałych zniszczeń od strony zewnętrznej nie spowoduje całkowitego zahamowania napływu wilgoci do istniejącej konstrukcji oporowej. Wbudowanie rur drenarskich oraz wcześniejsze odprowadzenie wód opadowych z dachu kościoła
do kanalizacji deszczowej wpłynie na znaczne poprawienie warunków wilgotnościowych panujących w murze. Wykonanie szczelin dylatacyjnych powinno wyeliminować efekt powstawania pionowych pęknięć w murze. Zastosowanie technologii tynków renowacyjnych stwarza moŜliwość odtransportowania na zewnątrz wilgoci dostającej się do muru od strony skarpy nie powodując jego odpadania lub odbarwiania.
Realizacja projektu przy zachowaniu powyŜej podanych zaleceń nie spowoduje
przekroczenia stanów granicznych nośności lub uŜytkowania w elementach konstrukcji
nośnej muru, fundamentach oraz podłoŜu budowlanym.
Opisany powyŜej sposób remontu muru wpłynie na poprawę stanu technicznego oraz
przedłuŜy jego Ŝywotność i w znacznym stopniu poprawi wygląd.
WaŜność opracowania określa się do dnia 30 czerwca 2014r.

Opracował : inŜ. Lesław Matyas

mgr inŜ. Mirosław Jakubowicz
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZD1 – Pęknięcie pionowe ściany

ZD2 – Zniszczenia muru od strony ul. Nakielskiej
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ZD3 – Zniszczenia muru od strony ul. Ozimskiej

ZD4 – Pionowa rysa oraz ubytek zewnętrznej warstwy ściany oporowej
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ZD5 – Odkrywka fundamentu – brak izolacji przeciwwilgociowej
PodłoŜe budowlane- piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym

ZD6 – Zniszczenia ściany w miejscu pęknięcia muru

