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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę i ocenę warunków gruntowych rozpatrując je w ujęciu 
„historycznym”, to jest jako warunki istniejące pierwotnie podczas budowy północnego skrzydła Zamku oraz 
jako występujące tuż przed katastrofą, a także – warunki gruntowe istniejące obecnie.  
Najistotniejsze są tu jednak ustalenia związane z ustaleniem przyczyn zaistniałej katastrofy budowlanej. 
Zamieszczone wyniki przeprowadzonych obliczeń statycznych wykazują, że do katastrofy doszło gdy 
destrukcyjne procesy – zachodzące w głębszym podłożu (w rejonie rozpoznanego występowania 
podziemnego kanału) – doprowadziły do zmniejszenia bezpiecznej grubości bezpośredniego podłoża pod 
fundamentem słupa.  
 
 

2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY  
[1]   H. Stomatello: „Tunele i miejskie budowle podziemne”, Arkady. Warszawa, 1970 r.  

[2]   E. Świst: „Hydrotechniczne i komunikacyjne budowle podziemne”, Wydawnictwo STO. Bielsko Biała, 
2006.  

[3]   T. W. Lambe, R. V. Whitman: „Mechanika gruntów” t. I, t. II. Arkady, Warszawa, t. I - 1977 r., t. II – 1978 
r.  

[4]   A. Jarominiak: „Lekkie konstrukcje oporowe” WKiŁ. Warszawa, 1999 r.  

[5]   Norma: PN-81/B-03020: „Bezpośrednie posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.  

[6]   Norma: PN-83/B-03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

[7]   „Ekspertyza techniczna północnego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wyk. dr inż. 
Jan Kozicki, Łódź, lipiec 2014 r.  

[8]   „Opinia geotechniczna dotycząca podłoża filara w piwnicy skrzydła północnego Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie” wyk. Geoprojekt – Szczecin”, maj 2017 .  

[9]   „Opinia geotechniczna do ekspertyzy na temat przyczyn katastrofy budowlanej z dnia 11 maja 2017 r. 
w pomieszczeniach usytuowanych po wschodniej stronie klatki schodowej – wejście B skrzydła 
północnego Zamku Książąt Pomorskich przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie” wyk. „BARG-ARTGEO”, 
Szczecin, wrzesień 2019 r.  

 
 
3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWYCH  

3.1. Ustalenia ogólne  
Analiza warunków przedstawionych na przekrojach geotechnicznych, zamieszczonych w niniejszej 
„Ekspertyzie technicznej”, doprowadza do zasadniczego stwierdzenia, że warunki gruntowe istniejące 
obecnie w podłożu w rejonie zaistniałej katastrofy budowlanej istotnie różnią się od warunków 
gruntowych występujących w naturalnym środowisku poza rejonem katastrofy.  
Zaistniałe katastrofalne gwałtowne przemieszczenie fundamentu i słupa w kondygnacji piwnicznej 
połączone było z przemieszczeniem pozostających jeszcze pod fundamentem gruntów do podziemnej 
komory utworzonej przez destrukcyjne działania w rejonie stwierdzonego podziemnego kanału.  
Tak więc warunki gruntowe należy analizować i oceniać w dwóch różnych podłożach:  
 w podłożu naturalnym obejmującym środowisko poza rejonem katastrofy,  
 w podłożu obejmującym rejon katastrofy.  

 
3.2. Ogólna charakterystyka warunków gruntowych występujących w naturalnym środowisku obok 

rejonu katastrofy  
W najogólniejszym ujęciu warunki gruntowe występujące pod fundamentami północnego skrzydła 
Zamku można przedstawić jako zaleganie grubego pokładu gruntów spoistych składającego się z:  
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 warstwy piasków gliniastych (warstwa IX) w stanie półzwartym o IL = 0,0,  
 warstwy glin piaszczystych (warstwa VII) w stanie twardoplastycznym o IL = 0,15.  

Granica rozdziału tych dwóch warstw (ich spąg i strop) znajduje się na głębokości ok. 6,50 m poniżej 
poziomu posadzki piwnicy, tj na rzędnej ok. 14,00 m n.p.m. Zalegająca głębiej warstwa VII 
(Gp o IL = 0,15) ma grubość ok. 9,0 m (jak w otworze wiertniczym nr 6).  
Lokalnie na stropie półzwartych piasków gliniastych (warstwa IX) znajduje się warstwa 
średniozagęszczonych piasków pylastych i piasków drobnych (warstwa III o ID = 0,37).  
Ławy fundamentowe zewnętrznych ścian północnego skrzydła Zamku znajdują się na rzędnej ok. 19,60 
m n.p.m., a więc ich bezpośrednie podłoże stanowią: albo średniozagęszczone piaski (warstwa III) albo 
półzwarte piaski gliniaste (warstwa IX). 

3.3. Opis warunków gruntowych w rejonie katastrofy  
Warunki gruntowe występujące w podłożu w rejonie posowienia katastrofalnego słupa nalży rozpatrywać 
w ujęciu „historycznym”, jako warunki:  
1° istniejące prawdopodobnie pierwotnie, gdy w latach 1575 – 1577 zostało wybudowane północne 
skrzydło Zamku,  

2° występujące jako bezpośrednie podłoże gruntowe pod słupem, tuż przed katastrofą zaistniałą w 
dniu 11.05.2017 r. ok. godz. 12:00,  

3° istniejące obecnie i ustalone (po katastrofie) w badaniach geotechnicznych przedstawionych w 
niniejszej „Ekspertyzie technicznej”.  

3.3.1. Warunki gruntowe istniejące pierwotnie podczas wznoszenia północnego skrzydła Zamku  
Analiza wyników wszystkich wykonanych tu badań podłoża umożliwia podanie – bardzo wiarygodnego 
– opisu pierwotnych warunków gruntowych, występujących pod fundamentem rozważanego słupa w 
czasie jego budowania.  
Można stwierdzić, że:  
1) W bezpośrednim podłożu zasadniczą część składową stanowił gruby pokład gruntów spoistych, w 
postaci: półzwartych piasków gliniastych oraz – zalegających głębiej – twardoplastycznych glin 
piaszczystych. Grunty te zalegały w warstwie o grubości ok. 14,0 m poniżej spodu fundamentu, ich 
właściwości geotechniczne są bardzo korzystne.  

2) Jednorodność opisanych powyżej gruntów spoistych zakłóca prawdopodobna obecność 
piaszczystych przewarstwień, występujących lokalnie wśród glin pod rzutem fundamentu słupa. Można 
tak twierdzić ponieważ znaczące warstwy piasków stwierdzone zostały w zwałowisku pod 
przemieszczonym fundamentem, a ponadto większe i mniejsze warstwy piasków, odłożone wśród 
gruntów spoistych, zostały rozpoznane także w kilku otworach wiertniczych wykonanych w sąsiedztwie.  

3) Jest bardzo prawdopodobnym, że warstwa piasku drobnego, o grubości ok. 1,50 m, znajdowała się 
bezpośrednio pod spodem części fundamentu słupa, w jego północno – zachodnim narożu.  

4) Podłoże gruntowe pod południowo – wschodnim narożem fundamentu (otwór nr 3) budują tylko grunty 
spoiste.  
 
3.3.2. Warunki gruntowe występujące jako resztki bezpośredniego podłoża pod słupem tuż przed 
katastrofą  
Inicjacją do zaistniałej katastrofy budowlanej było gwałtowne pionowe przemieszczenie słupa i jego 
fundamentu do przestrzeni poniżej poziomu posadzki piwnicy, wynoszące 3,16 m.  
Słup wraz z fundamentem (o wymiarach ok. 1,80 x 1,80 m) oraz resztki podłoża gruntowego, 
przemieszczone zostały do wyerodowanej wolnej przestrzeni (komory), powstałej w głębszym podłożu 
w rejonie stwierdzonej podziemnej budowli.  
Niejednorodność warunków gruntowych pod rzutem fundamentu słupa (większa i mniejsza obecność 
glin) oraz boczne usytuowanie podziemnej budowli (obok północno-zachodniego naroża fundamentu) 
skutkowało niesymetrycznym przemieszczeniem i wymieszaniem gruntów spod fundamentu.  
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W tych warunkach niemożliwym jest – na podstawie analizy rozpoznania w otworach wiertniczych 
wykonanych w zapadlisku – odtworzenie rodzaju, stanu oraz grubości warstw gruntu zalegających 
bezpośrednio tuż przed katastrofą pod fundamentem.  
Ustalenia w tym zakresie podano poniżej w rozdz. 7, gdzie przedstawiono wyniki analiz porównujących 
wielkość zewnętrznych obciążeń przekazywanych przez fundament słupa na podłoże gruntowe z 
nośnością podłoża. W ten sposób można było ustalić orientacyjną grubość warstwy gruntu w stanie 
granicznym skutkująca zaistniałą katastrofą.  
 
3.3.3. Warunki gruntowe istniejące obecnie (po katastrofie)  
Analiza wyników badań geotechnicznych, przeprowadzonych po zaistniałej katastrofie, umożliwia 
podanie następujących stwierdzeń:  
1) Z analizy wykonanych otworów wiertniczych oraz sondowań sondą dynamiczną wynika, że pod 
rzutem fundamentu słupa naturalne (niezniszczone destrukcją) podłoże zalega dość głęboko (ok. 20,0 
m) poniżej poziomu posadzki piwnicy, występując na rzędnych:  

 otwór nr 10 – 7,68 m n.p.m.  
 otwór nr 14 i 15 – 9,45 m n.p.m.  

2) Na dnie wyrobiska znajduje się obecnie ok. 7,50 m warstwa przemieszczonych gruntów, odłożonych 
tu zarówno historycznie wcześniej, jak i pochodzących z bezpośredniego podłoża „wtłoczonego” 
katastrofalnie.  

3) Bardzo charakterystycznym jest, że w tym zapadlisku warstwy gruntów spoistych (głównie piasków 
gliniastych) i warstwy piasków są odłożone dość chaotycznie, bez zgodności z naturalną strukturą 
stwierdzoną w otworach obok zapadliska.  

4) W przemieszczonych gruntach, odłożonych w zapadlisku, widoczna jest dość duża obecność warstw 
piasków drobnych. Piaski te zalegały pierwotnie jako przewarstwienia wśród glin pod częścią rzutu 
fundamentu, a także jako grubsza warstwa w północno – zachodnim narożu fundamentu (rejon otworów 
nr 1 i 14).  
Występowanie warstw piasków w przemieszczonych gruntach jest bardzo zróżnicowane, poniżej 
zestawiono procentowy udział warstw piasków w profilach wykonanych otworów wiertniczych. 

 
Nr otworu Obecność piasków w profilu [%] 

1 23 

3 0 

4 10 

10 10 

14 55 

 
5) Widoczne jest zwiększone uplastycznienie gruntów spoistych występujących w zwałowisku, 
występują tu stany: twardoplastyczny, plastyczny, a nawet – miękkoplastyczny, nie ma tu stanu 
półzwartego jaki występuje w przyległej naturalnej warstwie IX.  

 
 
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW WODNYCH  

Określenie warunków wodnych – występujących w podłożu pod rozważanym słupem – ma znaczenie dla 
ustalenia czynników decydujących o przebiegu zaistniałej tu katastrofalnej destrukcji gruntów.  
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Obraz warunków gruntowych – występujących w przemieszczonych gruntach zwałowiska – może być 
zakłócony przez zaistniałe tu dodatkowe nawodnienie wodą pochodzącą z przerwanych przewodów 
ogrzewania podłogowego oraz z awaryjnego wycieku z uszkodzonej instalacji wodociągowej.  
Tak więc wiercenia badawcze wykonane 9 i 10 miesięcy po katastrofie, stwierdzające występowanie 
nawodnionych warstw piasków, mogą nie dokumentować obecności naturalnej wody gruntowej, lecz 
pochodzącej z awaryjnego nawodnienia. Wody te pomierzono na rzędnych:  

 otwór nr 1 – 11,00 m n.p.m.  
 otwór nr 10 – 10,18 m n.p.m.  

Analiza warunków wodnych występujących w sąsiednich otworach wiertniczych (otwory B3 i B5 wykonane na 
dziedzińcu), gdzie stwierdzono występowanie nawodnionych warstw piasków (odłożonych wśród glin) z wodą 
pod ciśnieniem hydrostatycznym, ze zwierciadłem stabilizującym się znacznie wyżej na rzędnych: 15,30 i 
16,30 m n.p.m. doprowadza do stwierdzenia, że takie warunki wodne mogły skutkować nawodnieniem 
również podłoża pod rozważanym fundamentem.  
 
 

5. OGÓLNE USTALENIA ODNOŚNIE PRZYCZYNY POWSTAŁEJ KATASTROFY BUDOWLANEJ  
W rozdz. 11.4 niniejszej „Ekspertyzy technicznej” przedstawiono ustalenie podające przyczynę zaistniałej 
katastrofy, którą opisano jako efekt utraty nośności gruntu pod fundamentem słupa. W tym ustaleniu podano, 
że za zaistniałe katastrofalne zmniejszenie grubości bezpośredniego podłoża gruntowego pod fundamentem 
odpowiadają destrukcyjne procesy zachodzące w głębszym podłożu, w rejonie rozpoznanego występowania 
podziemnej budowli.  
Tak postawione ustalenie wymaga dodatkowego rozszerzenia, tak aby możliwym było uzyskanie odpowiedzi 
na nasuwające się pytania:  
1) Jak spełnione były warunki wymaganej nośności podłoża gruntowego pod rozważanym słupem przez 
stulecia jego istnienia  
2) Dlaczego przez stulecia słup przenosząc podobne obciążenia był stateczny?  

3) Jaki zakres destrukcji wystąpił w podłożu pod fundamentem słupa aby wystąpiło katastrofalne 
przekroczenie nośności? Czyli inaczej: Jaka była grubość rodzimego gruntu pod fundamentem tuż przed 
katastrofą?  
W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiono analizy i oceny warunków gruntowych związanych 
z powstałą katastrofą budowlaną.  
 
 

6. ANALIZA PIERWOTNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA SŁUPA  
6.1. Założenia do obliczeń:  

1) Wymiary fundamentu B = 1,8 x 1,8 m.  

2) Głębokość posadowienia poniżej poziomu posadzki piwnicy D = 2,45 m.  

3) Rodzaj i parametry geotechniczne gruntów w podłożu  
 
Przyjęto zaleganie półzwartych piasków gliniastych, jak warstwa IX w dokumentacji [9] o podanych tam 
parametrach: 

Cu
(n) = 39,51 kPa 

Øu
(n)=21,81° 

γB
(n)=21,5 kN/m3 

γD
(n)=18kN/m3 
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4) Obciążenia przekazywane przez fundament słupa na podłoże gruntowe przyjęto wg „Ekspertyzy” [7]: 
G+P = 3.158 + 586 = 3.744kN 
qn = 3.744/1,8 ∙ 1,8 = 1.155kN/m2 

 

6.2 Obliczeniowy opór jednostkowy podłoża pod fundamentem 

Wg normy [5]: 

Cu
r = 39,51 ∙ 0,9 = 35,56 kPa 

Øu
r = 21,81° ∙ 0,9 = 16,63° → NC= 12,07 

    ND=4,61 

    NB=0,83 

γB
r = 21,5 ∙ 0,9 = 35,56 kN/m3 

γD
r = 18 ∙ 0,9 = 162 kN/m3 

qf = 1,3 ∙ 12,7 ∙ 35,56 + 2,5 ∙4,61 ∙ 2,45 ∙ 19,35 + 0,75 ∙ 0,83 ∙ 1,8 ∙ 19,35 = 1.126,02 kN/m2 

m ∙qf = 0,81 ∙ 1.126,02 = 912,08 kN/m2 

Wymagany warunek: m ∙ qf > qr 

m ∙qf = 0,81 ∙ 1.126,02 = 912,08 kN/m3 < qr = 1.155 ∙ 1,2 = 1.386 kN/m2 

nie jest spełniony! 

 

6.3 Obliczenie naprężeń granicznych wg Terzaghiego 

Dla stopy kwadratowej: 

σgr = 1,3 ∙ cn ∙ Nc + γD
n ∙ D ∙ ND + 0,8 ∙ γB

n ∙ B ∙ NB 

Dla podłoża warstwy IX o IL=0,0: 

Cu
n =39,51 kPa 

Øu
n = 21,81° → NC = 16,68 

   ND = 7,13 

   NB = 1,98 

γB
n = 21,5 kN/m3 

γD
n = 18 kN/m3 

naprężenia graniczne: 

σgr = 1,3 ∙ 39,51 ∙ 16,68 + 18 ∙ 2,45 ∙ 7,13 + 0,8 ∙ 21,5 ∙ 1,8 ∙ 1,98 = 1.232,46 kN/m2 

Współczynnik bezpieczeństwa: 

F = σgr /qn = 1.232,46 /1.155 = 1,06 

F = 1,06 jest niewystarczający !  wymagane F=2,0 ! 
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6.4 Analiza wpływu podziemnego tunelu na warunki posadowienia słupa 

6.4.1. Przyjęte założenia dotyczące podziemnego tunelu:  
1) Tunel został wykonany w twardoplastycznych glinach (warstwa VII o IL = 0,15), a nad nimi zalega 
warstwa półzwartych piasków gliniastych (warstwa IX o IL = 0,0).  

2) Założono, że zewnętrzne wymiary tunelu w przekroju poprzecznym wynoszą 2,0 x 2,0 m.  
6.4.2. Parcie górotworu na strop tunelu  
Obliczenia parcia górotworu zalegającego nad stropem tunelu wykonano na podstawie teorii 
Bierbaumera [1], która zakłada, że przy dostatecznie dużym zagłębieniu stropu tunelu na strop ten ciśnie 
nie cała masa górotworu, lecz tylko jego część o wysokości H’:  
 
H’ = α ∙ H  (1) 

gdzie: 

H – wysokość warstwy górotworu nad stropem tunelu do poziomu terenu (tutaj do poziomu posadzki 
w piwnicy)  

α – współczynnik zmniejszający obliczany wg wzoru:  
α = 1 – [tgΨ ∙ tg2(45°- Ψ/2) ∙ H] / [h + 2h ∙ tg(45°- Ψ/2)] (2)  
gdzie:  
Ψ - kąt ścinania obliczony jako równowartość cu  i Øu, wg procedury podanej w [3,4]  
h – wysokość tunelu.  
 

Dane do obliczenia wsp. α: 

H= 11,30 m 
H = 2,0 m 
Ψ = 38° 
 
α = 1 – [tg38° ∙ tg2(45° -38°/2) ∙ 11,3] / [2,0 + 2 ∙ 2,0 ∙tg (45° - 38°/2)] = 0,47 
H’ = α ∙ H = 0,47 ∙ 11,3 = 5,31m 
 
Obciążenia pionowe działające na strop tunelu: 

1) Od warstwy górotworu o wysokości H’ : 
pv = γ ∙ H’ = 21,75 ∙ 5,31 = 115,5 kN/m2 

2) Jako dodatkowe dociążenie stropu tunelu od posadowionego nad nim fundamentu słupa: 
Dane: 
- naprężenia przekazywane przez stopę fundamentową  

Σ = 3.733 / (1,8 ∙ 1,8)  = 1.155 kN/m2 
- odległość miedzy spodem fundamentu i stropem tunelu z = 8,85m 
- współczynnik zanikania naprężeń ηs = 0,02 [ ] 
Naprężenia dodatkowe przekazywane przez fundament słupa: 
Σd = 1.155 ∙ 0,02 = 23 kN/m2 
 
Podsumowanie: 
Na strop istniejącego tunelu działały pierwotnie następujące obciążenia pionowe: 
1) Od warstwy górotworu  pv = 115,5 kN/m2 
2) Oddziaływanie fundamentu słupa  σd =  23,0 kN/m2 

    Razem:        138,5 kN/m2 
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7. ANALIZA WARUNKÓW POSADOWIENIA SŁUPA TUŻ PRZED KATASTROFĄ  
7.1 Schemat obliczeniowy 

1) Wykonano kilka obliczeń statycznych, dla zróżnicowanych grubości warstwy gruntów rodzimych 
pozostających pod fundamentem, tuż przed jego katastrofą. 

W tych obliczeniach porównywano wielkość obciążeń przekazywanych przez fundament słupa z 
wytrzymałością gruntu na ścinanie występującą na pobocznicy bryły podlegającej gwałtownemu 
katastrofalnemu przemieszczeniu. 

Poszukiwano granicznej grubości warstwy gruntu, pozostającej nad wyerodowaną komorą, 
doprowadzającej do katastrofy. 

3) Ostatecznie zamieszczone poniżej obliczenia wykonano dla następującego schematu 
sytuacyjnego: 
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7.2 Parametry geotechniczne przemieszczonej bryły gruntu 

1) Uwaga ogólna 

W wykonanych obliczeniach statycznych zastosowano parametry geotechniczne gruntów 
wydzielonych w warstwach VII i XI i podane w dokumentacji [9]. Są to jednak wartości ustalone 
metodą pośrednią (z wykresów zamieszczonych w normie [5]), a nie pochodzące z bezpośrednich 
oznaczeń. Przy takich uwarunkowaniach wyniki przeprowadzonych obliczeń statycznych należy 
uznać jako ustalenia orientacyjne. 

2) Parametry wytrzymałościowe podłoża pod fundamentem 

Przyjęto średnie wartości parametrów ustalonych dla warstw VII i IX [9]: 

Cu
(n) = 36,49 kPa 

Øu
(n) = 20,5° 

γ(n) = 21,75 kN/m3 

 

7.3 Obliczenie granicznej wytrzymałości na ścinanie występującej na pobocznicy bryły gruntu 

7.3.1 Przyjęte założenia: 

1) Założono, ze w stanie granicznym na pobocznicy przemieszczającej się bryły występują 
styczne naprężenia ścinające, obliczone wg wzoru: 

 τu
gr = σu ∙ tgØu

(n) + cu
(n)  

2) Przyjęto, ze w stanie granicznym: 

- na całej powierzchni pobocznicy bryły wystąpi przekroczenie spójności gruntu o wartości 
cu

(n) = 36,49 kPa, 

- wpływ kąta tarcia Øu
(n) można uwzględnić w obliczeniu siły tarcia występującego w dolnej 

części bryły, gdzie występuje naddatek parcia czynnego ea = γ ∙ z ∙ tg2(45° - Øu
(n)/2) nad 

stałą wartością 2cu
(n) ∙ tg(45° - Øu

(n)/2), 

- poziome parcie czynne przemnożone przez tgØu
(n) wyznaczy wartość utrzymującej bryłę 

siły pionowej, występującej na pobocznicy bryły w stanie granicznym. 

7.3.2 Obliczenie głębokości Hc , do której spójność gruntu zlikwiduje parcie czynne 

 

ea = γ ∙ Hc ∙ tg2(45°- Øu
(n) ) + 2cu

(n) ∙ tg(45° - Øu
(n)/2) 

 

tg2 (45° - Øu
(n) ) = 0,481 

 

tg(45° - Øu
(n) ) = 0,694 

 

Hc = 4,81m 
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Schemat występowania parcia czynnego: 

 

7.3.3 Wytrzymałość na ścinanie przenoszona przez graniczne pokonanie spójności gruntu 

Powierzchnia pobocznicy bryły: 

4 ∙ 2,5m ∙ 7,0m = 70m2 

Siła występująca na pobocznicy bryły po pokonaniu spójności: 

Sc = 70m2 ∙ 36,49kPa = 2.554kN 

7.3.4 Wartość granicznej siły pionowej na pobocznicy bryły od poziomego parcia czynnego 

Sp = tgØu(n) ∙ tg2(45° - Øu
(n)) ∙ H1

2 ∙γ/2     [1] 

Sp = tg20,5° ∙ 0,481  ∙ 4,642 ∙ 21,75/2 = 42,12 kN/m 

na całym obwodzie bryły: 

Sp = 4 ∙ 2,5m ∙ 42,12 = 421kN 

7.3.5 Porównanie obciążeń przekazywanych przez fundament z granicznymi siłami ścinającymi na 
pobocznicy bryły 

Sc +Sp = 2.554 = 421 =2.975kN 

Sc + Sp = 2.975 kN < P +G = 3.744 kN 

 

Sp

2,45

7,00

Hc = 4,81

H1 = 4,64

9,45

ea2,5
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KOMENTARZ DO ROZDZIAŁU 7 
1) Zamieszczone powyżej obliczenia statyczne należy traktować jako pewne orientacyjne 

przybliżenie do rozważanego problemu a to głównie z powodu zastosowania w nich 
wartości parametrów geotechnicznych zaczerpniętych z normy PN-81/B-03020.  
Wiadomo, że w takich podłożach jak rozważane, bardzo często parametry zbadane 
bezpośrednio w konkretnym podłożu (np./ w sondowaniach statycznych CPTU) są 
korzystniejsze, niż ustalone w normie (dla całej Polski). 
 

2) Z porównania sił: 
G + P = 3.744 kN > Sc + Sp = 2.975 kN 
można jednak wyciągnąć wniosek, że w rozważanych warunkach siły niszczące są bliskie 
wartościom sił utrzymujących stateczność rozważanej bryły gruntu o grubości 7,0m. Jest 
jednak bardzo prawdopodobnym, ze przy wykonaniu obliczeń statycznych z użyciem 
rzeczywistych parametrów rozważanych gruntów, graniczna grubość warstwy gruntu pod 
fundamentem tuż przed katastrofą mogłaby okazać się mniejsza. W rozważanym 
przypadku występują uwarunkowania, które umożliwiają szacowanie tej grubości nawet na 
około 5,50 – 6,00m.  
 

 

8. WNIOSKI 
1. Przedstawiona analiza i ocena warunków gruntowych, występujących w podłożu rozważanego słupa, 

doprowadza do stwierdzenia, ze katastrofa zaistniała jako skutek destrukcyjnych procesów 
zachodzących w głębszym podłożu, pod fundamentem słupa, w rejonie rozpoznanego występowania 
podziemnego kanału. 

2. Możliwe są dwie przyczyny doprowadzające do rozpoczęcia procesów destrukcyjnych w rejonie 
podziemnego kanału: 
- mogło wystąpić lokalne zniszczenie stropu kanału; Obliczono, ze strop kanału był obciążony: 
 od górotworu   115,5 kN/m2 
 oddziaływania fundamentu słupa    23,0 kN/m2   

  razem:   138,5 kN/m2 

- możliwym jest również przyjęcie, że zachowana została konstrukcja kanału, jednak nie został on 
ukończony i był bez czołowego zamknięcia; umożliwiło to „przyjmowanie” do wnętrza kanału kolejnych 
porcji nawodnionych i uplastycznionych gruntów. 

3. Fundament słupa przekazywał bardzo duże obciążenia na podłoże gruntowe. Obliczenia statyczne 
(zamieszczone w rozdziale 6.2) wykazały, ze nie jest tu spełniony wymagany warunek dotyczący 
bezpiecznego podłoża, albowiem: 

Bezpieczna nośność m ∙ qf = 912,08 kN/m2 jest znacznie mniejsza od występującego 
qr = 1.386,0 kN/m2. Również obliczona w rozdziale 6.3 wartość naprężeń granicznych σgr = 
1.232,436kN/m3 jest bliska występującemu tu qn = 1.155,9 kN/m2. 

4. Orientacyjne obliczenia statyczne wykonane dla ustalenia warunków posadowienia słupa (rozdział7) 
wykazały, ze pod fundamentem słupa tuż przed katastrofą podłoże stanowiła bryła gruntu o grubości ok. 
7,0m. Jest jednak bardzo prawdopodobnym( i możliwym), ze bryła ta była niższa i miała 5,50 do 6,00m. 
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RYSUNEK 1:  ZASIĘG DESTRUKCJI POD FUNDAMENTEM SŁUPA TUŻ PRZED 
KATASTROFĄ 
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II. ZAŁĄCZNIK NR 2  
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1. WYNIKI BADAŃ PRÓBEK I ZAPRAW I CEGIEŁ POBRANYCH Z MURÓW ZAMKU W 

SZCZECINIE OPRACOWANE PRZEZ MGR DOROTĘ SOBKOWIAK I MGR ELŻBIETĘ 

ORŁOWSKĄ, PKZLAB S.C., TORUŃ, WRZESIEŃ 2019 
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2. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBEK POBRANYCH ZE ŚCIAN ZAPADLISKA  (NR 

29789/2019 Z DNIA 10.09.2019 R.). PRÓBKA NR 176/DG/1 – NAROŚL; PRÓBKA 

NR 176/DG/2 – NALOT 

  



PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE 
INŻ. STANISŁAW M. KAMIŃSKI 

E-MAIL: SMK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU, EBK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU 

EKSPERTYZA TECHNICZNA - SUPLEMENT 

44 
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 
 

  















PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE 
INŻ. STANISŁAW M. KAMIŃSKI 

E-MAIL: SMK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU, EBK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU 

EKSPERTYZA TECHNICZNA - SUPLEMENT 

53 
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 
 

 

III. ERRATA 
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III. ERRATA 
I CZĘŚĆ OPISOWA 

- pkt. 12.2 wiersz 16 od dołu; jest 120 m ppt powinno być 12,0 m ppt.  

II FOTOGRAFIE 

- fot. 1, 3, jest 17.10.20018 r. powinno być 17.10.2018 r. 

- fot. 4, 13,  , jest 31.01.20019 r. powinno być 31.01.2019 r. 

- fot. 5, 14,  , jest 1.02.20019 r. powinno być 1.02.2019 r. 

- fot. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  , jest 2.02.20019 r. powinno być 

2.02.2019 r. 

- fot. 31, 40, 41 jest 28.02.20019 r. powinno być 28.02.2019 r. 

- fot. 32, 33, 34,  jest 4.03.20019 r. powinno być 4.03.2019 r. 

- fot. 35 jest 13.03.20019 r. powinno być 13.03.2019 r. 

- fot. 36, 37, 42, 43,  jest 4.09.20019 r. powinno być 14.09.2019 r. 

- fot. 44, 45, 46  jest 2.04.20019 r. powinno być 2.04.2019 r. 

- fot. 47 jest 24.06.20019 r. powinno być 24.06.2019 r. 

 


