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 1. Podstawa opracowania  

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Pracownią Konstrukcyjno-Architektoniczną 

KONSTRUKTOR Marcin Korłub z siedzibą przy ul. Bytnara Rudego 20A/1 w 

Opolu, a Miastem Opole, Rynek Ratusz, 45-015 Opole, Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13  

1.2. Wizje lokalne na przedmiotowym obiekcie odbyte przez autora 

opracowania w lipcu  2018 r.  

2. Założenia  

2.1. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w lipcu  2018 r.  

2.1. Normy:  

Wymiarowanie:  

PN- B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

Obciążenia:  

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest mur zlokalizowany na skarpie 

ziemnej w Opolu  przy ul. Oleskiej 70 na terenie obiektu Hali Widowiskowo – 

Sportowej w zakresie koniecznych prac w ramach naprawy konstrukcji 
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żelbetowej, dostosowania  do obecnych wymagań użytkownika i obecnie 

obowiązujących przepisów oraz poprawy bezpieczeństwa osób znajdujących się 

w jego pobliżu. Chodzi tutaj przede wszystkim o usunięcie uszkodzeń 

polegających na pęknięciu konstrukcji muru co może grozić jego zawaleniem.   

4. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego 

głównych elementów konstrukcji nośnej przedmiotowego obiektu przy ul. 

Oleskiej 70 w Opolu oraz określenie zakresu koniecznych prac w zakresie 

zadania polegającego na naprawie konstrukcji murowanej muru 

przedmiotowego pomostu stałego.  

W związku z powyższym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:  

� Wykonanie przeglądu stanu technicznego przedmiotowego obiektu, ze 

szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcji nośnej.  

� Ocenę stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego obiektu.  

� Określenie zakresu i technologii koniecznych prac naprawczych.  

� Wnioski i zalecenia dotyczące możliwości i uwarunkowań co do dalszej 

eksploatacji obiektu wraz z zaleceniami.  

 

5. Ogólny opis konstrukcji budynku 

Przedmiotowy obiekt to mur oporowy zewnętrzny  stały zlokalizowany na 

skarpie znajdujący się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu . Służy 

on zapobieżeniu obsuwania się skarpy związanego z dużą różnicą wysokości 

pomiędzy poziomem drogi wokół hali sportowej Okrąglak z poziomami tarasów 

chodników wokół. Wzniesiony jest w technologii tradycyjnej murowanej z 

kamienia łamanego  na zaprawie cementowej.  

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie zakresu koniecznych prac 

związanych z  naprawą konstrukcji murowanej przedmiotowego obiektu oraz 

określenie technologii w celu dostosowania obecnych potrzeb użytkownika i 

zapobiegnięciu w przyszłości dalszej jego degradacji.   
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Dane charakteryzujące obiekt: 

Długość całkowita :                                   45,50  mb
 

Długość muru w zakresie opracowania:                        14 mb 

Wysokość:                                               1,40 do 3,0 m  

 

6. Przegląd stanu obiektu – opis uszkodzeń 

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono: 

- powstanie jednej rysy pionowej (pęknięcia ok. 3 cm szerokości) na całej 

wysokości od górnej krawędzi po sam fundament, 

- usuniecie korzeni drzew od strony drogi okalającej hale Okrąglak co 

spowodowało naruszenie gruntu pod murem, 

- powstanie innych drobnych uszkodzeń pionowych i ukośnych, poza jedną 

główną,    

 

7. Ocena stanu technicznego  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, można obecnie przyjąć, że 

stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych muru jest 

zróżnicowany.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne muru  zostały zaprojektowane i 

wykonane w latach sześćdziesiątych  XX wieku zgodnie z obowiązującymi 

wówczas normami i przepisami. Stwierdzono dość mocne pęknięcie muru w 

najwyższym jego punkcie. W przeszłości były wykonywane prace przy 

naprawie i remoncie hali widowiskowo-sportowej i obecne uszkodzenie muru 

jest spowodowane używaniem ciężkiego sprzętu w tym okresie (w czasie 

trwania remontu hali Okrąglak wokół budynku w okolicach muru 

przemieszczały się ciężkie maszyny budowlane)  co spowodowało przeciążenie 

konstrukcji mury a w efekcie jego pęknięcie.  
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  8. Zakres koniecznych prac remontowych  

Przedmiotowy obiekt jest w miejscu powstania pęknięcia zabezpieczony 

za pomocą drewnianych stempli, teren jest ogrodzony. :  

1. Wykonać przemurowanie muru w miejscu powstania pęknięcia 

lub ewentualnie wykonać nową konstrukcję żelbetową i obłożyć 

kamieniem. 

2. Szczegółowy zakres przeprowadzonych prac opisano w pkt 9. 

9. Wnioski i zalecenia 

Po zbadaniu stanu technicznego obiektu i sporządzeniu inwentaryzacji 

stwierdzono: 

1. Wykonać przemurowanie muru w miejscu powstania pęknięcia 

lub ewentualnie wykonać nową konstrukcję żelbetową i obłożyć 

kamieniem. Najkorzystniejszym rozwianiem z punktu widzenia 

trwałości i skuteczności prac naprawczych byłoby wykonanie 

nowej konstrukcji nośnej muru w postaci żelbetowej ściany 

oporowej typu teowego, posadowionej zgodnie ze strefą 

przemarzania na głębokość 80 cm. Nową ścianę żelbetową 

należy wykonać z betonu min w10 w celu zabezpieczenia go 

przed wilgocią znajdującą się w gruncie. Ścianę żelbetową należy 

zazbroić prętami stalowymi zgodnie z przeprowadzonymi 

obliczeniami statyczno-wytrzymałoscioymi. Długość nowej 

ściany projektuje się jako 14 mb ( po 7 m w prawo i lewo od 

pionowego pęknięcia   

2. Wykonać okładzinę z kamienia naturalnego na zaprawie 

cementowej lub  kleju do kamienia zgodnie z wybrana 

technologią wykonania okładziny. Całość należy wyługować. Po 

zakończeniu prac zabezpieczyć całość środkiem 

zabezpieczającym przed wilgocią.   
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3. W zakres prac objętych niniejszym opracowaniem wchodzi 

również: 

- rozebranie 14 mb krawężnika drogowego typu ciężkiego od 

strony drogi wraz rozbiórką 30 mkw drogi z kostki betonowej 

10x20x10 cm wraz z podbudowami do gł. -1,00 m 

- rozebranie 30 mkw tarasu przy hali wraz z wybraniem 

wszystkich warstw na gł. 3,8 m 

- po wykonaniu nowej sciany oporowej na długości 14,0 mb 

otworzenie wszystkich warstw rozebranych opisanych powyżej. 

- doprowadzenie do stanu pierwotnego skarpy ziemnej od strony 

drogi wraz z obsianiem trawą. 

 

Na powyższy zakres prac należy opracować projekt i dokonać zgłoszenia w 

odpowiednich organach administracji budowlanej.  

Podsumowując po przeprowadzeniu analizy wszystkich elementów 

konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu jednoznacznie stwierdzam iż istnieją 

techniczne możliwości prawidłowego jego funkcjonowania pod warunkiem 

przeprowadzenia prac wymienionych w pkt. 9.  

Na powyższy zakres prac nie ma konieczności wykonywania projektu 

budowlanego – są to jedynie prace konserwacyjno naprawcze nie wymagające 

pozwoleń organów administracji budowlanej. 

 

 

 

Wykonanie:  

mgr inż. Marcin Korłub 

nr upr. OPL/0832/PWOK/12 
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