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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego remontu muru oporowego przy kościele w Raszowej.
Inwestor: Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Umowa nr 11/2013, z dania 14.06.2013r.
b) Ekspertyza stanu technicznego opracowana dla potrzeb projektu w czerwcu 2013r.
c) Morfologia rys dla potrzeb projektu opracowana w lipcu 2013r.
d) Mapa zasadnicza terenu w skali 1:1000.
e) Odkrywki, pomiary i oględziny muru wykonane w czerwcu 2013r.
f) Normy budowlane i literatura fachowa.
2. OPIS OGÓLNY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest mur oporowy wykonany wokół kościoła w
Raszowej, znajdujący się na działce nr 1078/273.
Projekt zawiera rozwiązania, które przyczynią się do poprawy wyglądu muru, wyeliminują część przyczyn powodujących obecne zniszczenia (spękania) oraz przedłuŜą jego trwałość. W tym celu naleŜy:
- zbić istniejący tynk zewnętrzny,
- usunąć skorodowane części muru oporowego,
- wykonać szczeliny dylatacyjne,
- naprawić powstałe spękania istniejącego muru poprzez zamontowanie w tych miejscach dodatkowego zbrojenia w postaci prętów stalowych ze stali nierdzewnej (tzw. „szycie muru”),
- uzupełnić powstałe ubytki w murze,
- wykonać nowe okładziny zewnętrzne (tynki renowacyjne).
3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE, KATEGORAIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU
W poziomie posadowienia (ok. 40 cm) poniŜej ternu zalegają piaski drobne będące w
stanie średniozagęszczonym, lekko zawilgocone. Stanowią one dobre podłoŜe dla celów bezpośredniego fundamentowania.
Zgodnie PN-B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”,
objęty opracowaniem projektowym mur oporowy jest obiektem budowlanym naleŜącym do I
kategorii geotechnicznej.
W objętym opracowaniem terenie występują złoŜone warunki gruntowe.
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4. OPIS SZCZEGÓŁOWY
4.1. Roboty przygotowawcze
Prace związane z remontem muru oporowego naleŜy rozpocząć od usunięcia tynków zewnętrznych. Stare, zasolone tynki naleŜy skuć. Powierzchnię muru oczyścić z resztek zaprawy
i luźnych części.
Kolejną czynnością jest usunięcie zniszczonych (skorodowanych) fragmentów muru. Po
odsłonięciu powierzchni istniejącej konstrukcji oporowej będzie moŜna oszacować ostateczny
zakres remontu. MoŜe on nieco ulec zmianie w stosunku do zakresu przyjętego w projekcie.
4.2. Dylatacje
Większość pionowych spękań istniejącej konstrukcji powstała jako następstwo braku
prawidłowo wykonanych dylatacji. NaraŜony na działanie zmiennych temperatur mur popękał. Powstałe rysy stanowią swoiste dylatacje. Ze względu na długi okres eksploatacji istniejącej konstrukcji w obecnym stanie, wykorzystano powstałe pęknięcia jako miejsca lokalizacji
nowych projektowanych szczelin dylatacyjnych. Zachowano zasady usytuowania ich w miejscach największych pęknięć oraz nieprzekroczenia odległości pomiędzy nimi 10m.
Prace związane z realizacją dylatacji naleŜy rozpocząć od wykonania bruzd potrzebnych
do wybetonowania dwóch trzpieni oddzielonych szczeliną o szerokości 2cm. Trzpienie zaprojektowano jako Ŝelbetowe (beton C12/15) zbrojone prętami wykonanymi ze stali nierdzewnej
(gatunek EN 1.4301). Celem lepszego połączenia z istniejąca konstrukcją pręty poprzeczne
naleŜy zakotwić w istniejącym murze za pomocą Ŝywicy iniekcyjnej. Dodatkowo przed przystąpieniem do wylewania trzpieni przylegającą do niego powierzchnię naleŜy pokryć preparatem sczepnym np. KB-Cret AC firmy Koester.
Wykształconą szczelinę naleŜy przed wypełnieniem odpowiednio przygotować. Brzegi
dylatacji powinny być suche, czyste , bez śladów zaolejeń i zatłuszczeń. Jeśli szczelina jest
zawilgocona naleŜy osuszyć ja np. za pomocą palnika gazowego. Brzegi dylatacji powinny
zostać sfazowane przed przystąpieniem do uszczelniania dylatacji np. za pomocą szlifierki kątowej.
Zalecane jest oklejenie brzegów dylatacji przed wypełnianiem jej masą trwale plastyczną
celem uniknięcia zabrudzeń. W szczelnie dylatacyjnej umieścić sznur okrągły PE o przekroju
o 20% większym niŜ szerokość szczeliny. Dla zwiększenia przyczepności masy dylatacyjnej
naleŜy powierzchnię zagruntować preparatem zwiększającym przyczepność masy dylatacyjnej
do podłoŜa np. FS-Primer firmy Koester. Od zewnątrz szczelinę wypełnić masa dylatacyjna
trwale plastyczną. MoŜna do tego celu wykorzystać masę Fugenspachtel FS firmy Koester. W
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tym celu naleŜy dokładnie wymieszać ze sobą składniki, aŜ do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Masę Fugenspachtel FS-H do szczelin poziomych wylewa się w dylatację
a następnie wygładza za pomocą szpachelki. Masę Fugenspachtel FS-V do szczelin pionowych nakłada się za pomocą szpachelki (konsystencja masy FS-V tiksotropowa).
Wykonaną szczelinę moŜna od zewnątrz zamaskować listwami dylatacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej lub aluminium.
4.3. Uzupełnienie powstałych ubytków
Po usunięciu skorodowanych części muru i dokładnym wyczyszczeniu naleŜy przystąpić
do uzupełnienia powstałych kawern. W celu połączenia nowej warstwy z istniejącym murem
naleŜy zakotwić w min za pomocą Ŝywicy iniekcyjnej np. Hilti HIT-HY 70 pręty wykonane ze
stali nierdzewnej (gatunek EN 1.4301) rozmieszczone w odległości maksymalnie co 25 cm w
pionie i poziomie.
Uzupełnienie ubytków wykonać betonem klasy C12/15, który naleŜy zazboić powierzchnio siatką wykonaną z prętów o średnicy 6mm ze stali nierdzewnej (gatunek EN
1.4301) o oczkach 15x15cm. Dla zwiększenia przyczepności do istniejącego muru naleŜy, w
miejscu wykonywanego uzupełnienia, pokryć go preparatem sczepnym np. KB Cret firmy
Koester. Wcześniej betonowe podłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu, pyłu, mleczka cementowego, zaolejeń i zatłuszczeń oraz innych zanieczyszczeń. Skorodowany beton naleŜy
usunąć, aŜ do uzyskania nośnego podłoŜa. Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie badana
metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa; wartość pojedynczego pomiaru nie
powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Przed nakładaniem zaprawy podłoŜe naleŜy zwilŜyć do
stanu matowo-wilgotnego. Zaprawę KOSTER KB-Cret AC naleŜy mieszać za pomocą mieszadła przeciwbieŜnego. Na worek 25 zaprawy KOSTER KB-Cret AC naleŜy dodać ok. 7,5 l
wody. Do pojemnika wlać ok. 2/3 całkowitej ilości wody, a następnie dodać zawartość worka
zaprawy KB-Cret AC i krótko przemieszać. Dodać pozostałą ilość wody i dokładnie wymieszać, aŜ do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Czas mieszania powinien wynosić ok. 4÷6
minut.
4.4. Naprawa istniejących spękań
Jako przykładowe rozwiązanie wykorzystano wytyczne

niemieckiej firmy BRUTT

SAVER, która specjalizuje się w naprawach tego typu uszkodzeń. Główne zalety Brutt Technologies to: uniwersalność - moŜliwość stosowania materiałów konstrukcyjnych do róŜnych
celów i w róŜnych konfiguracjach, bardzo wysoka jakość materiałów - stale nierdzewne, nowoczesne zaprawy, lekkość konstrukcji, brak konieczności stosowania ściągów, śrub i innych
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elementów łącznych, minimalna ingerencja mechaniczna w strukturę konstrukcji, szybki i łatwy montaŜ z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi, itp. Szczegóły techniczne na temat
ww. technologii dostępne są na stronach: www.brutt-saver.com (oryginalna strona właściciela
systemu -języki: niemiecki i angielski) oraz www.brutt-saver.pl (strona przedstawiciela firmy
na Polskę - szczególnie polecany PORADNIK ze strony „Do pobrania").
Roboty z zastosowaniem Brutt Technologies winny być wykonywane przez odpowiednio
przeszkolone firmy budowlane. W przypadku robót wykonywanych w wyŜej wymienionej
technologii po raz pierwszy, przedstawiciel Brutt Technologies na Polskę przeprowadza w
tym zakresie właściwe szkolenie teoretyczne i praktyczne zakończone wystawieniem certyfikatu na wykonywanie robót z zastosowaniem Brutt Technologies. Usługa jest bezpłatna.
W przypadku decyzji o wykonaniu naprawy obiektu z wykorzystaniem Brutt Technologies, naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwość wprowadzania ewentualnych zmian, korekt i uzupełnień w trakcie prac.
Brutt Technologies - aktualne dokumenty odniesienia:
Europejska norma - DIN EN 998-2:2004 - dot. wszystkich zapraw systemowych,
Europejska norma - EN 845-1 - dot. Saver Profili i kotew Saver Plus i Extra .
.

Przyjęta metoda naprawy powstałego pęknięcia ściany polega na montaŜu odpowiednio

dobranych prętów Brutt Saver Profili i zatopieniu ich w zaprawie Brutt Saver Powder we
wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem Brutt Technologies to:
- bruzdownice z odkurzaczami umoŜliwiające wykonanie w cegle szczelin,
- wiertarki udarowe z wiertłami,
- ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia,
- przenośne spręŜarki,
- pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi końcówkami,
- narzędzia pomocnicze.
MontaŜ prętów Brutt Saver Profili w szczelinach polega na:
- wyfrezowaniu szczelin o szerokości 12mm i głębokości do 35 mm (dla prętów o przyjętej
średnicy 8mm),
- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych
cząstek przy pomocy spręŜonego powietrza i wody pod ciśnieniem,
- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą
zaprawy o grubości około 10mm,
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- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włoŜone do
szczelin profile na czas wiązania zaprawy moŜna zablokować za pomocą drewnianych klinów),
- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) – wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą
cementowo-wapienną marki 3MPa, moŜna do tego celu wykorzystać równieŜ zaprawę klejową do mocowania ociepleń.
W przypadku montaŜu w szczelinie więcej niŜ 1 pręta, czynności naleŜy powtórzyć zgodnie z opisaną powyŜej procedurą.
MontaŜ prętów Brutt Saver Profili w otworach polega na:
- wywierceniu w miejscach określonych w projekcie otworów o zadanych głębokościach,
- wyczyszczeniu otworów przy pomocy spręŜonego powietrza i wody pod ciśnieniem,
- wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurka o średnicy wewnętrznej umoŜliwiającą wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy.
W przypadku otworów o głębokości do 500mm, otwory przy pomocy pistoletu moŜna najpierw wypełniać zaprawą, a następnie – wkręcając- zamontować w nich kotwy,
- po zamontowaniu kotew – wyczyszczeniu naddatku zaprawy.
Prowadząc prace naprawcze mające na celu usuniecie powstałego spękania naleŜy zachować dodatkowo następujące zasady:
- profile łączyć się ze sobą na zakładkę o minimalnej długości 50cm bezpośrednio w szczelinie i zaprawie Brutt Saver Powder,
- do łączenia profili nie stosować dodatkowych wzmocnień (śrub, ściągów, drutu, spawania
itp.),
- w celu stabilizacji połaczenia do czasu związania zaprawy moŜna dodatkowo docisnąć pręty
w szczelinach klinami drewnianymi. Po związaniu zaprawy kliny naleŜy usunąć, powstałe
otwory uzupełnić zaprawą.
Lokalizację miejsc montaŜu prętów oraz ich rozmieszczenie została przedstawiona w części rysunkowej opracowania.
UWAGI KOŃCOWE
1. Zasady projektowania i wykonawstwa opisane zostały w PORADNIKU PROJEKTANTA I WYKONAWCY udostępnionego na stronie www.brutt-saver.pl w zakładce „Do pobrania". Dodatkowo
moŜna tam równieŜ zapoznać się z filmem pokazującym montaŜ Saver Profili.
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2. W celu prawidłowego obliczenia zapotrzebowania na materiały (ilości potrzebnych zapraw
Saver Powder liczonych w opakowaniach - ok.12 kg) naleŜy stosować poniŜsze normy:
- montaŜ 1 profilu w szczelinie - ilość opakowań zaprawy = suma długości profili: 16m
- montaŜ 2 profili w szczelinie - ilość opakowań zaprawy = suma długości szczelin : 12m
- montaŜ kotew w otworach - ilość opakowań zaprawy = suma długości otworów : 20m
3. Dla kotew stosować otwory o średnicach: średnica Saver Profilu + 6 mm (optymalnie Ø16)
4. W przypadku wykonywania wzmocnień o długościach większych niŜ 10 m (długość handlowa
Saver
Profili) - profile łączyć ze sobą „na zakładkę" według opisu w PORADNIKU i schematu pomocniczego.
5. Pozostałych po zakończeniu montaŜu Saver Profili szczelin nie wypełniać zaprawami Saver Powder.
Jeśli istnieje taka potrzeba wypełnienie wykonać uŜywając do tego celu innych, dostępnych na
rynku
zapraw (np. zaprawą klejowych uŜywanych do montaŜu ocieplenia).

Ostateczną długość prętów oraz ich ilość naleŜy ustalić na budowie po usunięciu tynków i skontaktowaniu się z przedstawicielem wybranej firmy. W przypadku technologii
BRUTT SAVER jest nim Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo -Produkcyjne „MaR”
tel. 034/362 95 19.
4.5. Okładzina zewnętrzna
Dla odcięcia zawilgocenia od strony gruntu na starych murach wykonać izolacje za pomocą szlamu uszczelniającego np. KOESTER NB I Dichtungsschlamme z dodatkiem 30%
emulsji SB Haftemulsion do wody zarobowej. Przed nałoŜeniem izolacji powierzchnię muru
zwilŜyć do stanu matowo wilgotnego i nakładać izolacje NB1 dwukrotnie metodą mokre na
mokre , np. szczotką ławkowcem. Oczyszczoną i zaizolowaną powierzchnię muru zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500 w celu związania szkodliwych soli. Następnie naleŜy nanieść obrzutkę renowacyjną na świeŜo zagruntowaną powierzchnię preparatem KÖSTER
Polysil TG 500 w formie siatki (na ok. 50 % powierzchni ściany). Obrzutkę wykonać z tynku
renowacyjnego KÖSTER Sanierputz z 30% dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do
wody zarobowej. Po ok. 24 godz. od wykonania obrzutki renowacyjnej naleŜy nanieść tynk
renowacyjny KÖSTER Sanierputz na grubość min. 2,0 cm. W miejscach połączenia istniejącego muru z nowym betonem (dylatacje, wypełnienia powstałych ubytków) tynk zazbroić
siatką z tworzywa sztucznego o szerokości min. 30cm. Dla uzyskanie gładkiej powierzchni
nanieść szpachlę renowacyjną KÖSTER Glattspachtel.

System tynków renowacyjnych

KÖSTER Sanierputz naleŜy malować farbami o wysokiej paroprzepuszczalności gwarantującej wysychanie np. KOESTER Silikonfarbe.
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W projekcie opisano przykładowe technologie. Istnieje moŜliwość ich zamiany na
inne, które będą całościowymi systemami. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót
naleŜy uzgodnić przyjęte rozwiązania z przedstawicielem firmy dostarczającej zastosowane materiały i technologie.

Opracował : mgr inŜ. Mirosław Jakubowicz
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INFORMACJA BIOZ
I.

ZAKRES ROBÓT

Zakresem inwestycji jest: REMONT MURU OPOROWEGO PRZY KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM P.W. OPATRZNOŚCI BOśEJ W RASZOWEJ DZ. NR 1078/273.

II.

-

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
remont muru oporowego,
usunięcie elementów zagospodarowania placu budowy.

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Objęty opracowaniem mur znajduje się w Raszowej (gmina Tarnów Opolski) na działce nr 1078/273,
przy ulicach Ozimskiej i Nakielskiej.
I V . WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy stwarzające zagroŜenie to:
- sieci elektryczne,
- sąsiedztwo istniejącej drogi kołowej,
- bezpośrednio przylegający ciąg pieszy.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane mogą stworzyć zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- roboty wykonywane w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym poniŜej 1kV,
- roboty montaŜowe przy uŜyciu wciągarek,
- roboty prowadzone w temperaturze poniŜej -100C,
- roboty z uŜyciem urządzeń elektrycznych (wiertarki, frezarki).
VI. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
-

szkolenie wstępne,
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szkolenie okresowe.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – lata, a na stanowiskach
pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe
– nie rzadziej niŜ raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia
pracowników,
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

VII.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Roboty budowlane wykonywane w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub bezpośrednich ich
sąsiedztwie naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowanych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robot budowlanych jest obowiązany
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
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Proponowane środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom:
- teren budowy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym,
- strefy niebezpieczne ogrodzić i oznakować,
- składowanie materiałów wydzielić poza strefami niebezpiecznymi,
- zabezpieczyć przewody elektryczne urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- stosować środki ochrony indywidualnej pracowników.

Opracował : mgr inŜ. Mirosław Jakubowicz

