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Daniel TOKARSKI 

ANALIZA RYZYKA W ASPEKCIE CZASU ORAZ KOSZTU REALIZACJI  

PROCESU WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH  

W UJĘCIU WARIANTOWYM 

 

W artykule omówiono wyniki analizy ryzyka projektu technologii i organizacji podbijania fundamentów obiektu zabytko-

wego metodami jet grouting oraz metodą tradycyjną przy użyciu współczesnych narzędzi wspomagania pracy inżyniera ze 

szczególnym wykorzystaniem metod komputerowych.  

 

WSTĘP 

Przedmiotem analizy jest projekt inwestycji związanej z rozbu-
dową i przebudowa zespołu Zamkowego w Janowie Podlaskim z 
przeznaczeniem na centrum hotelowo – konferencyjne oraz budowa 
kompleksu zabudowy mieszkaniowej wakacyjnej wraz z obiektami i 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami zagospo-
darowania terenu. 

Zespół  zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Decyzji o Wa-
runkach Zabudowy nr 48/2011 wydanej przez Wójta Gminy Janów 
Podlaski.  Podstawą formalną dla działań w stosunku do obiektów 
zabytkowych jest decyzja o wz j.w. oraz Opinie Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura Biała Podlaska 
akceptujące przedstawioną koncepcję rozbudowy. W związku ze 
szczególnym charakterem inwestycji otrzymano odstępstwa i akcep-
tacje ekspertyzy technicznej, umożliwiające odejście od niektórych 
zapisów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie. Wobec nie uzgodnienia przez Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego koncepcji umieszczenia podłogi pomiesz-
czeń mieszkalnych poniżej poziomu terenu przylegającego, w od-
niesieniu do pokoi hotelowych w kondygnacji -1 skrzydła zachod-
niego, zmieniono projekt w taki sposób, że odpowiednie zapisy 
mogą być spełnione. 

Zespół zamkowy składa się z dwu istniejących XVIII wiecznych 
skrzydeł zamku, dobudowanego korpusu głównego zamku oraz 
kubatur podziemnych mieszczących się wewnątrz wzgórza zamko-
wego, pod dziedzińcem i wewnątrz elementów fortyfikacji: połu-
dniowej kurtyny, południowo zachodniego bastionu. Planowane jest 
przywrócenie geometrii ziemnych umocnień zamku. Odniesieniem 
dla ich formy jest stan z końca XVIII wieku, kiedy to zamek bisku-
pów stracił rzeczywisty charakter obronny, przemieniając się  
w założenie pałacowo ogrodowe. 

1. RODZAJE METOD STOSOWANYCH PODCZAS  
PROCESU WYKONANIA PODBIĆ BUDYNKÓW 

1.1. Metoda jet grouting 

Podbicia fundamentów zespołu zamkowego w Janowie Podla-
skim zostały wykonane metodą jet grouting. 

W celu podbicia fundamentów kolumnami jet grouting zaprojek-
towano układ kolumn formowanych za pomocą technologii iniekcji 
strumieniowej. 

1. Rdzeniowy przewiert przez fundamenty za pomocą młotka 
wgłębnego Ø150 mm. 

2. Nawiercenie otworu w gruncie o średnicy 130 mm, przy zasto-
sowaniu rzadkiego strumienia zaczynu cementowego rozmywa-
jącego grunt na poziomie końcówki wiertniczego urządzenia na 
głębokości początku formowania kolumny. 

3. Ustawienia maszyny iniekcyjnej wysokociśnieniowej i wykona-
nie kolumny w gruncie od dołu do góry. 

4. Położenie zbrojenia. 
 

 Rys. 1. Iniekcja strumieniowa Soilcrete (Jet grouting) 
 
Do formowania kolumny zastosowano żerdzi wyposażonej w 

monitor z naprzeciwlegle skierowanymi dyszami. Prędkość unosze-
nia żerdzi w czasie formowania kolumny wynosiła 0,3÷0,4 m/min, 
obroty wokół osi żerdzi powinny mieścić się w przedziale 15÷20 
obrotów na minutę a ciśnienie iniekcji od 350 do 450 barów. 
Wzmacniające fundamenty kolumny zaprojektowane zostały o 
średnicy 700/900 mm.  

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać lokalizacji i przeglą-
dów stanu wszystkich budowli i urządzeń podziemnych znajdują-
cych się w strefie oddziaływania strumienia iniekcji. Kolumny ,,jet 
grouting’’ zostaną wykonane z poziomu piwnic oraz terenu przyle-
głego do budynków. 

Przy podbijaniu istniejących fundamentów kolumny iniekcyjne 
należy wykonać w sposób, który ograniczy lokalne, krótkotrwałe 
rozluźnienia gruntu pod ławami od czasu związania tworzywa grun-
towo- cementowego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolę styku kolumn ze 
spodem istniejącego fundamentu. W celu oceny prawidłowości 

http://www.keller.com.pl/images/technologie/soilcrete/soilcrete_etapy_.jpg
http://www.keller.com.pl/images/technologie/soilcrete/soilcrete_etapy_.jpg
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podbicia fundamentów niezbędna jest obserwacja poziomów mie-
szaniny cementowo- gruntowej w otworze wykonanym w funda-
mencie. Roboty iniekcyjne należy prowadzić tak, aby po ich zakoń-
czeniu poziom cementogruntu nie opadł poniżej posadowienia 
fundamentów. W Przypadku zaobserwowania tego zjawiska otwór 
należy na bieżąco uzupełnić zaczynem cementowym. 

Wszystkie prace iniekcyjne powinny być nadzorowane przy 
kompetentnych i doświadczonych przedstawicieli wszystkich zainte-
resowanych stron. Nadzór prac wykonanych musi być prowadzony 
w sposób ciągły i wszelkie poczynione obserwacje powinny być 
porównywane z parametrami i założeniami projektowymi. 

1.2. Metoda tradycyjna 

Fundamenty na palach zaliczają się do fundamentów głębo-
kich, które przenoszą obciążenia obiektów budowlanych na głębiej 
posadowione warstwy gruntu, których wytrzymałość jest znacznie 
większa niż w warstwach przypowierzchniowych [6]. 

Podłużne konstrukcyjne elementy inaczej zwane palami wyko-
nywane są z różnego rodzaju materiałów, o stosunku średnicy do 
długości od 1:5 do 1:100.  

W skład pali wchodzą: 
– głowica, 
– trzon (pobocznica), 
– ostrze lub stopa (podstawa). 

W skład fundamentów na palach wchodzą oddzielne pale połą-
czone ze sobą z góry właściwym fundamentem żelbetowym (ruszt, 
podstawa), którego kształt jest dobierany 

indywidualnie do konstrukcji, może być to [7]: 
– ława, 
– stopa, 
– ruszt, 
– płyta, 
– masywny bok. 

Palowanie fundamentów stosuje się w sytuacjach gdy [2]: 
– w górnych warstwach podłoża występują grunty samonośne, 
– występują płytko posadowione wody gruntowe a koszt odwod-

nienia jest zbyt wielki, 
– wyznaczone miejsce pod fundamenty jest ograniczone,  
– występują bardzo duże obciążenia, 
– w pomieszczeniach są do zrobienia głębokie wykopy, 
– na terenie budowy występuję kras lub nierównomierne zwie-

trzenie skał, 
– jest potrzebne wyrównanie poziomu osiadania pod płytami 

wysokich budynków, 
– jest potrzebne zabezpieczenie danego obiektu budowlanego 

przed osunięciem ze skarpy jak i przed osuwaniem skarpy. 

2. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ ANALIZA  
RYZYKA W ASPEKCIE CZASU ORAZ KOSZTU  
REALIZACJI PROCESU WYKONANIA PODBIĆ  
BUDYNKU 

Analiza ryzyka wykonania podbić budynku metodą jet grouting  
oraz metodą tradycyjną w aspekcie czasu i kosztu realizacji została 
przeprowadzona za pomocą programu RiskyProject 5.0 Professio-
nal. RiskyProject to oprogramowanie do planowania, harmonogra-
mowania, analizy ilościowej i jakościowej ryzyka i mierzenia postę-
pów projektów z wieloma ryzykami i niepewnościami. Opracowany 
przez Intaver Institute i wprowadzony w Polsce przez EnergSys [9]. 

Ryzyka, jakich wpływ badano na przebieg procesu wykonania 
podbić to: 
– ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych, 
– ryzyko absencji pracowników, 

– ryzyko awarii sprzętu, 
– ryzyko niewystarczających kwalifikacji pracowników (wydajność 

pracownika), 
– ryzyko złego zarządzania zasobami materiałowymi, 
– ryzyko nieutrzymania standardów. 

2.1. Analiza ryzyka podczas zastosowania metody  
jet grouting 

Wykres analizy kosztów przedstawia koszty rozłożone w czasie 
realizacji przedsięwzięcia. Koszt rzeczywisty przedstawia prawdzi-
we dotychczasowe koszty, harmonogram ilustruje zakładany bu-
dżet, a wyniki są pochodzą z przeprowadzonych symulacji. Za 
pomocą suwaka umieszczonego pod wykresem można sprawdzić 
koszt wykonania prac na poszczególnych etapach robót. Najwięk-
sze wydatki związane są z procesami wiercenia otworów techniką 
diamentową (2 404 149,00$) oraz przy wykonaniu kolumn iniekcyj-
nych (884 132,00$). Aktualny koszt harmonogramu wynosi 3 418 
343,00$, natomiast po przeprowadzeniu symulacji z naniesieniem 
ryzyk na procesy koszty wzrosły o 473 700,38$ i wyniosły 3 892 
043,38$. 

 

 
Rys. 2. Cost Analysis (Analiza kosztów) – metoda jet grouting 
 

Z wykresu Przepływu pieniężnego można odczytać informacje 
dotyczące przepływu pieniężnego w wybranym czasie. Wydatki 
związane z realizacją przedsięwzięcia podbijania fundamentów 
metodą jet grouting są usystematyzowane. Wzrost odnotowany w 
marcu jest spowodowany rozpoczęciem się trzech działań z pięciu 
w tym okresie. NPV (wartość bieżąca netto) aktualnego harmono-
gramu wyniosła 3 360 955,00$, natomiast po przeprowadzeniu 
symulacji wartość wskaźnika spadła o 137 441,00$ i wyniosła 3 223 
514,00$. W miarę zbliżania się przedsięwzięcia do końca wydatki 
stopniowo malały.   

 

 
Rys. 3. Cash Flow (Przepływ pieniężny) – metoda jet grouting 

 
Podsumowanie projektu zawiera czasu trwania, zakres budżetu 

oraz dat zakończenia roboty. Za pomocą programu sporządzono 
analizę trzech wariantów skuteczności wykonania prac powiązanych 
z realizacją procesu. 
a) Wariant I – najbardziej prawdopodobny, 
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b) Wariant II – 80% prawdopodobieństwa, 
c) Wariant III – 95% prawdopodobieństwa. 

I tak dla wariantu I – najbardziej prawdopodobnego,  
– budżet wyniósł 3 367 202,57$ przy 50% prawdopodobieństwa, 
– czas trwania prac  przy 59% oszacowano prawdopodobieństwa 

na 89 dni, 
– datę zakończenia prac przy 60% prawdopodobieństwa założono 

na nie wcześniej niż 23 czerwca 2016 r., 
Wariant II – 80% prawdopodobieństwa, 

– budżet wyniósł 3 624 437,30$, 
– czas trwania prac oszacowano na 104 dni, 
– jako datę zakończenia prac przewidziano na nie wcześniej niż 

14 lipca 2016 r. 
Wariant III – 95% prawdopodobieństwa, 

– budżet wyniósł 3 778 778,14$, 
– czas trwania prac oszacowano na 126 dni, 
– jako datę zakończenia prac przewidziano na nie wcześniej niż 

14 sierpnia 2016 r. 
 

 
Rys. 4. Project Summary (Podsumowanie projektu), Wariant I – 
najbardziej prawdopodobny  – metoda jet grouting 
 

 
Rys. 5. Project Summary (Podsumowanie projektu), Wariant II – 
80% prawdopodobieństwa  – metoda jet grouting 
 

 
Rys. 6. Project Summary (Podsumowanie projektu), Wariant III – 
95% prawdopodobieństwa  – metoda jet grouting 

 
Najbardziej korzystnym wyjściem jest najbardziej prawdopo-

dobny wariant z patrząc na najmniejsze koszty, datę zakończenia 
robót jak i czas trwania prac. 

2.2. Analiza ryzyka podczas zastosowania  
metody tradycyjnej 

Największe wydatki związane są z procesami ręcznego wyko-
pywania na odkład, pełnego umocnienia pionowych ścian, zasypa-
nia wykopów gruntem  oraz zagęszczenia gruntu (4079,60$). Aktu-
alny koszt harmonogramu wynosi 26 047,72$, natomiast po prze-
prowadzeniu symulacji z naniesieniem ryzyk na procesy koszty 
wzrosły o 1 074,74$ i wyniosły 24 972,98$. 

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia podbijania fun-
damentów metodą tradycyjną są usystematyzowane. Wzrost odno-
towany na przełomie sierpnia oraz września spowodowany jest 

rozpoczęciem się najbardziej kosztownych działań projektu w tym 
okresie, tj. Demontaż umocnień pionowych ścian wykopów linio-
wych (4 079,00$) oraz Zasypanie wykopów gruntem z odkładu – 4 
079,00$. NPV (wartość bieżąca netto) aktualnego harmonogramu 
wyniosła 23 700,56$,  natomiast po przeprowadzeniu symulacji 
wartość wskaźnika spadła o 1 203,69$ i wyniosła 24 904,25$. W 
miarę zbliżania się przedsięwzięcia do końca wydatki stopniowo 
malały.   

 

 
Rys. 7. Cost Analysis (Analiza kosztów) – metoda tradycyjna 

 
W przypadku podbijania fundamentów metodą tradycyjną naj-

bardziej niepewnym procesem jest „Zagęszczenie gruntu”. W dzia-
łaniu krytycznym  zagęszczenia gruntu, występują cztery rodzaje 
ryzyk pojawiających się w projekcie tj. ryzyko niekorzystnych wa-
runków pogodowych, ryzyko absencji pracowników, ryzyko awarii 
sprzętu oraz ryzyko nieutrzymania standardów. 

 

 
Rys. 8. Cash Flow (Przepływ pieniężny) – metoda tradycyjna 

 
Wariant I – najbardziej prawdopodobny,  

– budżet wyniósł 26 038,59$ przy 49% prawdopodobieństwa, 
– czas trwania prac  przy 68% oszacowano prawdopodobieństwa 

na 175 dni, 
– datę zakończenia prac przy 70% prawdopodobieństwa założono 

na nie wcześniej niż 24 października 2016 r. 
Wariant II – 80% prawdopodobieństwa, 

– budżet wyniósł 26 665,59$, 
– czas trwania prac oszacowano na 180 dni, 
– jako datę zakończenia prac przewidziano na nie wcześniej niż 

28 listopad 2016 r. 
Wariant III – 95% prawdopodobieństwa, 

– budżet wyniósł 27 131,83$, 
– czas trwania prac oszacowano na 188 dni, 
– jako datę zakończenia prac przewidziano na nie wcześniej niż 

09 listopad 2016 r.. 
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Rys. 9. Project Summary (Podsumowanie projektu), Wariant I – 
najbardziej prawdopodobny  – metoda tradycyjna 
 

 
Rys. 10. Project Summary (Podsumowanie projektu), Wariant II – 
80% prawdopodobieństwa  – metoda tradycyjna 

 

 
Rys. 11. Project Summary (Podsumowanie projektu), Wariant III – 
95% prawdopodobieństwa  – metoda tradycyjna 
 

Najbardziej korzystnym wyjściem jest najbardziej prawdopo-
dobny wariant z patrząc na najmniejsze koszty, datę zakończenia 
robót jak i czas trwania prac. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Na podstawie wykonanego projektu inwestycji związanej z roz-
budową i przebudowa zespołu zamkowego w Janowie Podlaskim z 
przeznaczeniem na centrum hotelowo – konferencyjne oraz budowa 
kompleksu zabudowy mieszkaniowej wakacyjnej wraz z obiektami i 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami zagospo-
darowania terenu została wykonana analiza jakościowa ryzyka 
metod wykonania podbić fundamentów, wynikiem tej analizy było 
wyłonienie ryzyk, dla których należy wprowadzić działania zapobie-
gawcze. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż najważniejszymi parame-
trami w przypadku  metody tradycyjnej są łączne koszty wykonania 
projektu, które w przypadku bez wliczonych ryzyk wyniosły 24 
972,98$, a z uwzględnionymi ryzykami wzrosły o 1 074,74$ i wynio-
sły 26 047,72$.  

Natomiast w przypadku metody jet grouting łączne koszty wy-
konania projektu, które w przypadku bez wliczonych ryzyk wyniosły 
3 418 343,00$, a z uwzględnionymi ryzykami wzrosły o 473 700,38$ 
i wyniosły 3 892 043,38$. 

Różnica pomiędzy metodą tradycyjną, a metodą jet grouting w 
przypadku łącznych kosztów wykonania projektu bez wliczonych 
ryzyk wyniosła 3 393 370,02$ na niekorzyść metody jet grouting. W 
przypadku uwzględnienia ryzyk koszty wzrosły o 472 625,64$ i 
wyniosły 3 865 995,66$. 

Kolejnym ważnym parametrem jest czas zakończenia inwesty-
cji, która w przypadku metody tradycyjnej bez wliczonych ryzyk 

przewiduje zakończenie robót 18 października 2016 r., natomiast z 
uwzględnionymi ryzykami proces wydłużył się o 3 dni i datę jego 
zakończenia przewidziano na 21 października 2016 r.  

Natomiast w przypadku metody jet grouting czas zakończenia 
inwestycji bez wliczonych ryzyk przewiduje zakończenie robót 25 
maja 2016 r., natomiast z uwzględnionymi ryzykami proces wydłużył 
się o 34 dni i datę jego zakończenia przewidziano na 28 czerwca 
2016 r. 

Czas trwania projektu w przypadku metody tradycyjnej bez 
uwzględnionych ryzyk wyniósł 172 dni, natomiast po uwzględnieniu 
ryzyk proces wydłużył się o 3 dni i wyniósł 175 dni. 

Natomiast w przypadku metody jet grouting bez uwzględnio-
nych ryzyk czas trwania wyniósł 68 dni, natomiast po uwzględnieniu 
ryzyk proces wydłużył się o 4 dni i wyniósł 92 dni. 

Różnica pomiędzy metodą tradycyjną, a metodą jet grouting w 
przypadku czasu trwania przedsięwzięcia bez uwzględnionych ryzyk 
wyniosła 104 dni, natomiast z uwzględnionymi ryzykami 83 dni. 

Kluczowym procesem wykonania podbić fundamentów metodą 
tradycyjną okazało się być: 
– zagęszczanie gruntu,  
– zasypanie wykopów gruntem z odkładu. 

Natomiast w przypadku metody jet grouting kluczowym proce-
sem okazało się być: 
– wykonanie kolumny iniekcyjnej, 
– montaż prętów zbrojeniowych trapezowo-gwintowanych, 
– wykonanie kotew gruntowych. 

Głównymi ryzykami zagrażającymi procesowi wykonania pod-
bić fundamentów metodą tradycyjną oraz opóźniającym datę reali-
zacji przedsięwzięcia okazało się być:  
– ryzyko nieutrzymania standardów, którego prawdopodobieństwo 

zdarzenia wyniosło 82,0% i wystąpiło w 13 działaniach na 16, 
– ryzyko niewystarczających kwalifikacji pracowników (wydajność 

pracownika), którego prawdopodobieństwo zdarzenia wyniosło 
75,2% i wystąpiło w 12 działaniach, 

– ryzyko absencji pracowniczej, którego prawdopodobieństwo 
zdarzenia wyniosło 73,7% i wystąpiło w 11 działaniach. 
Natomiast w przypadku metody jet grouting głównymi ryzykami 

zagrażającymi proces oraz opóźniającym datę realizacji przedsię-
wzięcia okazało się być:  
– ryzyko niewystarczających kwalifikacji pracowników (wydajność 

pracownika) którego prawdopodobieństwo zdarzenia wyniosło 
59,9% i wystąpiło we wszystkich działaniach, 

– ryzyko nieutrzymania standardów, którego prawdopodobieństwo 
zdarzenia wyniosło 54,1% i wystąpiło w 4 działaniach na 5, 

– ryzyko awarii sprzętu, którego prawdopodobieństwo zdarzenia 
wyniosło 51,1% i wystąpiło w 4 działaniach na 5, 
Bardziej korzystną metodą wykonania podbić fundamentów 

okazała się być metoda jet grouting z uwagi na czas trwania proce-
sów oraz datę realizacji. Za metodą tradycyjną przemawiały koszty 
realizacji przedsięwzięcia co potwierdziły analizy ryzyka. 
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Risk analysis in terms of time and cost of implementation  
the process of strengthening foundations of historical objects 

in terms of variant 

The article discusses the results of the analysis of the risk 

of the technology project and the organization of raising the 

foundations of the monumental object by jet grouting and the 

traditional method using modern tools to assist the work of 

an engineer with special use of computer methods. 
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