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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze względu na możliwości finansowe, stan obiektu oraz jego zabytkowy charakter, prace będą miały ograniczony zakres.

Planuje się wykonanie wzmocnienia, za pomocą iniekcji niskociśnieniowej, podłoża gruntowego fundamentów zabytko-
wych murów obronnych miasta, na odcinku północno-zachodnim (pozostała po robotach wykonanych w 2014r. część od-
cinka „D”).
Przyjęto zasadę gradacji ingerencji w zabytkową strukturę obiektu oraz etapowe prowadzenie prac. Najpierw będą pro-
wadzone zabiegi mniej inwazyjne z zastosowaniem możliwie najprostszych i najtańszych technologii. Po ich wykonaniu
będzie prowadzona 
 
obserwacja obiektu i wpływu przeprowadzonych działań na ten obiekt. Analiza wyników obserwacji pozwoli na optymali-
zację kolejnych etapów. Planowana inwestycja będzie kontynuacją robót wykonanych w roku 2014.
Celem projektowanych działań jest zapewnienie nośności gruntu pod fundamentem obiektu min 300kPa. Dla potwierdze-
nia spełnienia tego warunku należy wykonać niezbędne badania podłoża oraz obliczenia oparte na tych badaniach:
- badania dynamicznego modułu odkształcenia gruntu
- badania stanu gruntów np. sondą dynamiczną  SD-10
 
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie podłoża fundamentowego północno– zachodniego odcinka murów obronnych
Byczyny.
W zakresie inwestycji objętej wnioskiem znajdują się:
- niezbędne prace przygotowawcze,
- badania gruntu przed rozpoczęciem robót, tzw. „zerowe”
- wzmocnienie za pomocą iniekcji niskociśnieniowej podłoża gruntowego fundamentów zabytkowych murów obronnych
miasta na odcinku północno-zachodnim,
- powykonawcze badania gruntu
- niezbędne prace naprawcze i uzupełniające
 
1.2. Lokalizacja
Średniowieczne obwarowania miejskie (mury obronne i wieże) znajdują się w Byczynie. Zachowały się w niemal pełnym
pierwotnym obrysie- wyjątek stanowi kilka krótkich nieciągłości. Okalają Stare Miasto. Część objęta opracowaniem zloka-
lizowana jest na działkach nr: 392/11 oraz 404- częściowo. Działki leżą w obrębie 12. Opracowanie dotyczy północno-za-
chodniego 
 
odcinka murów od miejsca zakończenia robót w roku 2014 do końca odcinka „D”
 
1.3. Inwestor
Gmina Byczyna
Rynek 1,
46-220 Byczyna
 
1.4. Ochrona zabytków
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. Wpisy do rejestru:
• mury obronne z basztą Piaskową i fosą, XV-XVI, nr rej.: 5/51 (340) z 15.10.
• brama Niemiecka, nr rej.: j.w.
• brama Polska, nr rej.: jw.
Ochroną konserwatorską objęty jest również założenie urbanistyczne miasta średniowiecznego, wpis do rejestru:
– zespół urbanistyczny, nr rej.: R.176 z 10.06.1949 oraz 800/64 z 14.04.1964
 
1.5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
Obiekt- obwarowania miejskie nie pełni już swojej pierwotnej obronnej funkcji. W chwili obecnej prezentuje walory zabyt-
kowe i pełni funkcję atrakcji turystycznej.
 
1.6 Podstawowe dane inwestycji:
W zakresie niniejszego opracowania znajduje się część odcinka „D”- wg części graficznej
opracowania (rys. A-01 ZAKRES OPRACOWANIA I LOKALIZACJA PRZEKROJÓW):
ODCINEK "D"- część objęta zakresem opracowania
- długość 243,13 m
- szerokość 135,00- 160,00 cm
- wysokość 4,85- 6,05 m [od zewnątrz]
 
1.7 Rozwiązania techniczne
Niniejszym opracowaniem objęto północno– zachodnią część murów, są to odcinki pomiędzy przekrojami D10– D13, od-
cinki kolejno mają długość 29,03m (od granicy opracowania do przekroju D10), 84,12m (D10-D11). 30,52m (D11-D12),
81,64m (D12-D13), 17,83 
 
(D13-do granicy opracowania). Wykonane w sąsiedztwie murów badania gruntowe, w 2006 r. (poz. 1.4.2) oraz w lipcu
2014 r. (poz. 1.4.3), wykazały, że na rozważanych odcinkach mur posadowiony jest w warstwie gruntów nasypowych o
miąższości od 1,0 do 
 
1,5 m. Warstwa nasypów składa się z mieszaniny humusu , piasków średnich i glin piaszczystych. Nasypy podścielają
uwarstwione grunty gliniasto- pylaste i pylaste o miąższości 4,0 – 6,0 m.
Fundamenty
Wykonane w trakcie badań archeologicznych odkrywki oraz prace wykonane w 2014r. wykazały, że spody murów funda-
mentowych, od zewnątrz miasta, usytuowane są stosunkowo płytko, ich zagłębienie nie przekracza kilkudziesięciu centy
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metrów poniżej 
 
terenu przylegającego do murów. Na tej po podstawie, dla celów projektowych przyjęto, że głębokość zagłębienia ze-
wnętrznej krawędzi muru fundamentowego poniżej poziomu terenu wynosi około 50 cm (z nieznacznymi lokalnymi od-
chyłkami).
W celu uniknięcia ryzyka zagrożenia stateczności murów, bądź ich fragmentów, projektuje się wzmocnienie zalegającego
bezpośrednio pod nimi podłoża gruntowego za pomocą bezwykopowej metody stabilizacji gruntów, jaką jest iniekcja nis-
kociśnieniowa.
Mając na uwadze zły stan murów fundamentowych (odspojone luźne kamienie) należy unikać ingerencji w ich bezpo-
średnie podłoże, np. wykonując prace wymagające głębokich i rozległych wykopów.
Otwory do iniekcji należy wykonać od zewnętrznej strony muru. Przyjmuje się, że miąższość wzmocnionej warstwy grun-
tu pod fundamentem będzie dochodziła do grubości około 1,0 m i będzie ona wystawała około 0,5 m poza zewnętrzną je-
go krawędź. Do przeprowadzenia iniekcji planuje się dwa typy odwiertów, pionowy i ukośny, w rozstawach ok. 70cm. Od-
wierty pionowe i ukośne należy przesunąć względem siebie o 1 podanego rozstawu, czyli o 35 cm- wg części graficznej
niniejszego opracowania). Usytuowanie odwiertów pionowych projektuje się w odległości około 0,2 – 0,3 m od lica
ściany, należy je doprowadzić na głębokość około 1,0 m poniżej spodu fundamentu (ok. 1,5m p.p.t. po zewnętrznej stro-
nie kurtyny). Odwierty ukośne należy wprowadzić pod spód fundamentu, na całą jego szerokość. Kąt pochylenia odwier-
tów ukośnych będzie zależał od rzeczywistego zagłębienia spodu fundamentów, które może nieznacznie się różnić dla
różnych fragmentów muru. W oparciu o dokonane wcześniej odkrywki oraz wykonane już prace przyjmuje się, podane
wcześniej zagłębienie na poziomie 0,5m p.p.t. Szacuje się, że wlot do otworu będzie usytuowany w odległości około 2,0-
2,5 m od lica ściany. Przy szerokości muru fundamentowego, oscylującej od 1,5 do 1,8 m, całkowita szerokość wzmac-
nianego pasma gruntu będzie wynosiła około 2,0 - 2,3 m ( wg części rysunkowej). Szacuje się, że objętość wzmacniane-
go gruntu na mb muru wyniesie około 2,3 m3. Obserwacje poczynione podczas prac wykonanych w roku 2014 pozwalają
założyć porowatość gruntu– maximum 25%, ilość zaczynu iniekcyjnego będzie wynosiła nie więcej  niż 0,6 m3 na mb
muru.
Zakłada się, że do wzmocnienia gruntu użyty będzie zaczyn cementowy wg receptury:
- cement klasy CEM 32,5,
- szkło wodne w ilości 0,5 – 2,0% w stosunku do wagi cementu,
- dodatki chemiczne dla usprawnienia tłoczenia, do 1% w stosunku do wagi cementu.
Proponuje się, by na poszczególnych stanowiskach, dla zabezpieczenia przed wypływem iniektu, układać, w sąsiedztwie
muru, na powierzchni terenu, arkusze blachy żeberkowej dociśniętej np. płytami chodnikowymi. Dopuszcza się stosowa-
nie innych metod pod warunkiem uprzedniego ich uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.
Uwaga: Szkło wodne należy stosować w ostateczności (niekorzystne warunki atmosferyczne). W pierwszej kolejności na-
leży tak zorganizować technologię prowadzenia robót aby nie zachodziła konieczność stosowania przyspieszaczy wiązań
hydraulicznych. W tym celu należy np. wykonać iniekcję na jednym odcinku (1-1,5m) a potem przenieść pracę o ok 7,5m
i wykonać tam kolejne iniekcje. Następne iniekcje wykonywać w miejscach  nienaruszonych lub w sąsiedztwie wzmocnio-
nych miejsc, w których iniekt został już związany. 
Jeżeli zajdzie konieczność zastosowania dodatków przyspieszających wiązanie zaczynu należy stosować szkło wodne
potasowe. Nie wolno używać szkła wodnego sodowego. Przed rozpoczęciem robót właściwych należy wykonać próby, a
skład iniektu oraz sposób prowadzenia robót bezwzględnie uzgodnić z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz projektan-
tami.
 
Uwaga: Wszelkie prace związane ze wzmocnieniem gruntu pod fundamentami zabytkowych obwarowań Byczyny należy
powierzyć specjalistycznej firmie budowlanej pracującej pod stałym nadzorem inżynierskim i konserwatorskim. Roboty
wzmacniające grunt pod fundamentem powinny być poprzedzone pracami związanymi z zabezpieczeniem ścian przed
odpadnięciem fragmentów ich odspojonego lica  lub pojedynczych cegieł, sytuacja jest szczególnie groźna w przypadku
murów na odcinku C . 
Przed przystąpieniem do wykonania iniekcji należy osadzić w murze kurtynowym oraz w terenie przyległym punkty po-
miarowe (patrz pkt 3.14. „Obserwacja przemieszczeń obiektu” opisu technicznego do projektu)
Odwierty należy wykonać w technologii zapewniającej bezpieczeństwo zabytku. Przed przystąpieniem do prac należy
opracować szczegółowy projekt technologii i sposobu wykonania robót- do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru oraz
autora niniejszego opracowania. Roboty właściwe należy poprzedzić wykonaniem odcinka próbnego- wykonać iniekcje
próbne w celu ostatecznego określenia receptury iniektu oraz rozstawu, kąta nachylenia odwiertów oraz technologii i spo-
sobu wykonania robót.
Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją powykonawczą wzmocnienia gruntu na od-
cinku północno- wschodnim (prac wykonanych w 2014r.) 
 
OFERENT JEST OBOWIĄZANY DO UWZGLĘDNIENIA W SWOJEJ OFERCIE WSZYSTKICH KOSZTÓW DODATKO-
WYCH ORAZ ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH TAKICH JAK: OGRODZENIA, ZABEZPIECZE-
NIA MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT, UPRZĄTNIĘCIA TERENU I DOPROWADZENIA GO DO STANU PIERWOTNE-
GO PO WYKONANIU PRAC ITP.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 kalkulacja
własna

ST 1 Badania podłoża gruntowego oraz obliczenia jego nośności oparte
na tych badaniach (wg dokumentacji projektowej):
- badania dynamicznego modułu odkształcenia gruntu
- badania stanu gruntów np. sondą dynamiczną  SD-10
Pomiar "zerowy"- przed rozpoczęciem robót

kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

2 kalkulacja
własna

ST 1 Wykonanie otworów iniekcyjnych z zabudowaniem rurek, na dłu-
gości wzmacnianego odcinka 243mb- do wykonania otwory piono-
we dł. ok 1,5m oraz ukośne długości ok. 3,5m

m

1644.45 m 1644.450
RAZEM 1644.450

3 KNR 2-10
1001-04
poprzez
analogię

ST 1 Iniekcja zaczynem mineralnym gruntu pod murem na dł. 243 m o
objętości śr. ok. 2,5 m3, założono porowatość gruntu maximum
25%

m3

151.88 m3 151.880
RAZEM 151.880

4 kalkulacja
własna

ST 1 Wykonanie odwiertów pionowych DN110 gł. 1,50 m wraz z ich be-
tonowaniem C20/25 pod oznaczenie stałych punktów geodezyj-
nych [reperów pomiarowych] w miejscach wskazanych przez Ins-
pektora.

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

5 kalkulacja
własna

ST 1 Osadzenie kompletu stałych punktów pomiarowych, kontrolnych [
2szt/kpl] góra i dół muru w miejscach wskazanych przez Inspekto-
ra

kpl

16 kpl 16.000
RAZEM 16.000

6 kalkulacja
własna

ST 1 Badania podłoża gruntowego oraz obliczenia jego nośności oparte
na tych badaniach (wg dokumentacji projektowej):
- badania dynamicznego modułu odkształcenia gruntu
- badania stanu gruntów np. sondą dynamiczną  SD-10
Pomiar powykonawczy- po zakończeniu robót

kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
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