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PRZEDMOWA
Monografia Wybrane problemy rewitalizacji obiektów budowlanych podejmuje
niezwykle ważną i aktualną tematykę rewitalizacji infrastruktury budowlanej obszarów
miejskich. Zagadnienie to obejmuje nie tylko aspekty prawne, ale również szeroki wachlarz
problemów technicznych, architektonicznych i badawczych związanych z realizacją renowacji
zdegradowanych obiektów, ich konstrukcji i wnętrz oraz obszarów zurbanizowanych.
Jest formą dyskusji środowiska naukowego nad problemami, które muszą rozwiązywać
inżynierowie budownictwa w niełatwych sytuacjach projektowych i realizacyjnych.
W ostatnich latach realizacji rozwojowych programów operacyjnych przewidzianych
na lata 2007-2013, krajowe instytucje centralne podjęły się opracowania dokumentów
strategicznych, które mają przygotować samorządy do bardziej skutecznego wykorzystania
funduszy unijnych w następnym cyklu tj. do 2020 roku z perspektywą na lata 2020-2030.
Premier wraz z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju ogłosili w początku 2014 roku, że Krajowy
Program Rewitalizacji otrzyma 26 miliardów złotych wsparcia z funduszy strukturalnych.
Czynione są wysiłki ukierunkowane na jak najszersze włączenie do współpracy w tym
programie sektora prywatnego. Gdyby działania te zakończyły się sukcesem, to dzięki tzw.
efektowi lewarowania powstałyby duże szanse na przeznaczenie 60-80 miliardów złotych
na krajowe programy rewitalizacyjne. Zarówno rewitalizacja obszarów zdegradowanych, jak
i nowy cel strategiczny, jakim jest niskoemisyjność i efektywność energetyczna, są właściwie
usytuowane w priorytetach określonych przez Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej na lata
2014-2020. Niestety, ogromny niezagospodarowany obszar instrumentacji operacyjnej
dla ich realizacji, jaki dzieli Polskę od krajów Europy Zachodniej, stwarza znaczne zagrożenie
dla możliwości przeprowadzenia ww. programów w sposób kompetentny i efektywny. Z tych
to przesłanek wynika ważność i aktualność podjętej tematyki w niniejszym opracowaniu.
Monografia jest dziełem zbiorowym, w którym Autorzy dzielą się swoimi
doświadczeniami, wynikami badań i studiów wraz z propozycjami dobrych rozwiązań
systemowych, inżynierskich i diagnostycznych. W opracowaniu przedstawiono bowiem
studialne i badawcze zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne dotyczące:

−
−
−
−
−

prawnych i społecznych uwarunkowań procesu rewitalizacji,
przykładów rewitalizacji infrastruktury i obiektów budowlanych,
wybranych problemów diagnostycznych w utrzymaniu budynków,
badań właściwości materiałów i konstrukcji,
zapewnienia jakości w procesie budowlanym.

Tematyka i zakres podjętych problemów z pewnością nie wyczerpuje zagadnienia
tworzenia skutecznych narzędzi operacyjnych procesów rewitalizacji, ale sądzimy że wnosi
ważny wkład w tą dziedzinę.
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W początkowej części monografii zostały przedstawione szanse i zagrożenia
wynikające z prawnych i społecznych aspektów realizacji dotychczas podjętych programów
rewitalizacji. Uzupełnieniem treści i ocen Autora są wypisy z „Krajowej Polityki Miejskiej”
zamieszczone w Załączniku na końcu niniejszej książki. Materiał ten pozwala Czytelnikowi
ocenić zasadność treści, analiz i wniosków tego opracowania.
W drugiej części monografii przedstawiono sześć udanych, godnych naśladowania
przykładów rewitalizacji poprzemysłowych obiektów budowalnych, wzmocnień niestabilnych
zboczy i fundamentów konstrukcji budowlanych. Autorzy przedstawiają istotne uwarunkowania realizacji odbudowy obiektów, techniczne problemy oraz ciekawe rozwiązania projektowe.
W części trzeciej przedstawiono problemy diagnostyczne dotyczące eksploatacji
i utrzymania budynków. Zagadnienia modelowania izolacyjności akustycznej, kontroli stanu
technicznego w fazie eksploatacji, a szczególnie zawilgocenie, zasolenie i osuszanie części
przyziemnych obiektów, to wyzwania, z którymi wciąż zmagają się projektanci, wykonawcy
i użytkownicy poddawanych rewitalizacji obiektów budowlanych.
W czwartej, obszernej części monografii obejmującej badania właściwości materiałów
i konstrukcji przedstawiono wyniki siedmiu oryginalnych prac badawczych dotyczących:
metodyki badań zapraw murarskich, trwałości konstrukcji żelbetowych oraz sorpcyjności
betonu w obciążonych elementach. Coraz częściej stosowanym w praktycznych realizacjach
materiałem jest tzw. fibrobeton, czyli beton konstrukcyjny ze zbrojeniem rozproszonym.
Ciekawą lekturą w tym kontekście, szczególnie dla technologów betonu mogą być
zamieszczone wyniki trzech prac badawczych prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej
oraz informacje dotyczące metod zabezpieczania wypełniaczy organicznych w kompozytach
cementowych.
Ostatnia cześć monografii dotyka wciąż aktualnych zagadnień zapewnienia jakości
w procesie budowlanym. Przedstawiono w niej m.in. problematykę prowadzenia prac
remontowych bez dokładnego, prawidłowo wykonanego projektu, specyfikę prowadzenia
prac remontowo-budowlanych obiektów zabytkowych oraz kompendium zasad i sposobów
rozwiązywania problemów związanych z organizacją i kontrolą jakości w procesie
inwestycyjnym.
Mamy nadzieję, że monografia, w której tworzeniu brało udział ponad trzydziestu
autorów, będzie stanowić ważną i potrzebną pozycję w księgozbiorze specjalistów zajmujących
się procesami rewitalizacji.
Krzysztof Kamiński
Wojciech Kubissa
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PRAWNE I SPOŁECZNE
UWARUNKOWANIA PROCESU REWITALIZACJI
CZĘŚĆ I
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Krzysztof SKALSKI1

REWITALIZACJA NA TLE POLITYKI MIEJSKIEJ,
ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE
Abstrakt: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów urbanistycznych funkcjonuje w kraju jako
pojęcie i jako praktyka od dwudziestu lat. Jej rozwój wiąże się z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej i możliwością wykorzystania Funduszy Strukturalnych. Ma to miejsce w latach
2004-2006 w końcu programu, oraz w latach 2007-2014. Na lata 2015-2020 przewidziany jest
nowy impuls merytoryczny, logistyczny i finansowy dla rozwoju rewitalizacji. Rewitalizacja
w tym okresie oznaczała będzie prowadzenie dużych, kompleksowych projektów realizowanych
w kontekście tworzonej w ostatnich latach Krajowej Polityki Miejskiej. To właśnie nowe
sformułowania Polityki Miejskiej wyznaczają perspektywy rozwoju rewitalizacji. Opracowanie
prezentuje to zagadnienie analizując wyzwania, szanse na sukces i braki w instrumentacji
operacyjnej i w przygotowaniu działań praktycznych, podejmowanych przez samorządy.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, polityka miejska, instrumenty operacyjne, zmiany prawne
1. Wstęp
Pojęcie rewitalizacji pojawiło się w Polsce w początku lat 90. i w ciągu dwudziestu lat
zrobiło znaczną karierę w dyskursie samorządowym oraz przyjęło się w słowniku politycznym
w sposób przypadkowy i często nieprecyzyjny, tym niemniej trwały.
W praktyce realizacyjnej prowadzonej w poszczególnych miastach można wyróżnić
okres od 1990 (pierwsze próby operacji pilotażowych w Krakowie i równolegle w Szczecinie).
Ten okres, określany teraz niekiedy jako działania pionierów i entuzjastów, trwał aż do 2004
– daty określenia wytycznych krajowych w ramach wykorzystania funduszy strukturalnych
w latach 2004-2006 – okres pierwszych doświadczeń. Następny okres to lata 2007-2014.
Rewitalizacja znalazła swe miejsce w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO)
przygotowanych przez samorządy osiemnastu wybranych obszarów Polski. RPO różnią się już
nieco w opisie priorytetów rewitalizacji i oczywiście w poziomie realizacji poszczególnych
programów. Jest to okres, który przyniósł bogate doświadczenia pozwalające już w latach
2013-2014 na ocenę, określenie tendencji i ewentualnie popełnionych uchybień, czy pomyłek.
Okres 2015-2020 pozwala więc na poprawę w tym zakresie. Jednak określenie nowych
priorytetów przez Unię Europejską stawia przed samorządami nowe wyzwania i wymaga
nowatorskich rozwiązań, co do których istnieje szereg trudności. Mam tu na myśli realizację
postulatów dotyczących dużych projektów międzykomunalnych do realizacji w ramach
Interwencji Strategicznych ZIT i działań wysoce zintegrowanych na tak zwanych Obszarach
Funkcjonalnych. W tym okresie dokumenty strategiczne na poziomie krajowym przechodzą
1
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przez fluktuacje pomiędzy tzw. doktryną „polaryzacyjno-dyfuzyjną” a równoważeniem
rozwoju między obszarami bogatszymi i biedniejszymi poprzez założenia dotyczące wsparcia
dla miast dużych, średnich i małych. Trwająca dyskusja znajduje odbicie w dokumentach
rządowych takich, jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (przyjęta przez Radę
Ministrów w 2010) oraz dokumencie Polska 2020, Trzecia Fala Nowoczesności (sformułowana
przez Ministerstwo Cyfryzacji) w roku 2013.
Należy dodać, że w okresie 24 lat po przemianach systemowych ważnym elementem
rozwoju rewitalizacji od strony praktycznej były inicjatywy samorządowe. W pierwszym
okresie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku podejmowano kolejne próby stworzenia
regulacji ustawowych. Równocześnie inicjatywy i działalność samorządowa pozwoliły
na stworzenie i wypróbowanie kilku istotnych instrumentów i scenariuszy działań
w zdegradowanych zasobach mieszkaniowych. Realnie poprawiły one zarówno komfort
mieszkań, jaki i jakość życia lokatorów i właścicieli. Mam tu na myśli szczeciński program
na rzecz lokatorów w budynkach komunalnych tzw. program „Małych Ulepszeń”, następnie
program „Nasz Dom”, czy wreszcie współpracę Urzędu Miasta z Szczecińskim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego STBS w celu umożliwienia przeprowadzek lokatorów ze ścisłego
centrum do mieszkań lokatorskich w nowotworzonych zasobach Towarzystwa i uzyskanie tym
sposobem możliwości przekształceń w programach użytkowych budynków w centrum miasta.
W Krakowie podjęto przygotowania do programu pilotażowego obszaru tzw. Jurydyki Lubicz
i dzielnicy Kazimierz. Nastąpiło to z pomocą rządów Francji w pierwszym przypadku
i Wielkiej Brytanii w drugim przypadku. Jednak, jak pokazała praktyka, na dojrzałe
decyzje samorządów w tym zakresie było jeszcze za wcześnie. Z kolei Urząd Miasta
Krakowa umożliwił eksperymentalnie, w kilka lat później, wspólnotom mieszkaniowym
przeprowadzenie remontów części wspólnych budynków przez ułatwienia w finansowaniu
i zwrocie pożyczek zaciąganych przez właścicieli na te remonty. Podobnie w Sopocie, dzięki
wpisowi do rejestru zabytków cennych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych
otwarto drogę do możliwości legalnego wsparcia wspólnot mieszkaniowych w zwrotach
pożyczek remontowych z budżetu gminy. W Płocku samorząd podjął aktywny program
polityki gruntowej w celu przeprowadzenia remontów na uzyskanych nieruchomościach.
We wspomnianym okresie początku lat 90. budziły się z inicjatywy samorządów, inne jeszcze,
scenariusze działań na rzecz umożliwienia remontów i modernizacji mieszkań w starych
zasobach. Powstały również inicjatywy Ministerialne wspierane przez Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej na rzecz stworzenia Ustawy o Rewitalizacji, która regulowałaby
legalne ramy wsparcia finansowego niezbędnego do zachęcenia przedstawicieli sektora
prywatnego – lokatorów właścicieli mieszkań, właścicieli budynków do włączenia się poprzez
pożyczki bankowe do realizacji programów rewitalizacji. Niestety żadnej z tych inicjatyw
legislacyjnych nie udało się doprowadzić do końca. Winę ponosi tu niedojrzała opinia posłów,
brak współpracy ze strony kolejnych ekip ministerialnych, a szczególnie Ministerstwa Finansów,
oraz brak dojrzałego spojrzenia na ogromną wagę problematyki mieszkaniowej w polityce
państwa. Do lat obecnych trudno jest przekonać władze centralne, że skoro polityka miejska jest
polityką międzyresortową, to wymaga w konskwencji funduszy z wielu resortów, horyzontalnie
zgromadzonych w jednym Funduszu Polityki Miejskiej i Rewitalizacji. Tak właśnie
zgromadzono je w ostatnich dekadach w niektórych krajach starej Unii, zyskując skuteczniejsze
i bardziej efektywne realizacje programów przekształceń obszarów zurbanizowanych.
Należy jednak zauważyć również inne, pozytywne działania na rzecz rozwoju
świadomości środowisk profesjonalnych. Główne takie działanie w okresie ostatnich
dwudziestu lat wiąże się z realizacją dużego projektu badawczego zamówionego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
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Projekt zrealizowany został w latach 2007-2010 przez konsorcjum w skład którego weszły
Instytut Rozwoju Miast – partner wiodący, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet
Jagielloński – Partnerzy Projektu. Realizację Projektu wspierało Stowarzyszenie Forum
Rewitalizacji jako Partner IRM. Projekt zrealizowany został poprzez szereg konferencji
krajowych i międzynarodowych oraz publikację dwunastu tomów serii wydawniczej.
Te publikacje objęły kompleksowo wszystkie aspekty problematyki i wytyczyły kierunki prac
na rzecz stworzenia krajowej polityki rewitalizacji. W bibliografii znajduje się spis tytułów
kolejnych tomów tej serii wydawniczej.
W latach 2004-2014 nastąpił znaczny rozwój działań realizacyjnych w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych wspieranych przez Fundusze Strukturalne Unii
Europejskiej i dotacje budżetów publicznych. Regionalne Programy Operacyjne w tym okresie
były, jak wiadomo, tworzone przez samorządy regionalne i negocjowane bezpośrednio
z władzami Unii Europejskiej. Pozwoliło to na regionalne zróżnicowanie Programów
Operacyjnych w zależności od zdefiniowanych na tym poziomie priorytetów i alokacji
finansowych dla określonych tam priorytetów. Odnosi się to również do określenia priorytetów
– a w konsekwencji i poszczególnych projektów w Lokalnych Programach Rewitalizacji.
Opracowano już wiele publikacji [np. 9] ilustrujących dorobek programów rewitalizacji w tym
okresie. Odsyłam więc tutaj czytelników do precyzyjnych danych rzeczowych. Tym niemniej,
patrząc na ten dorobek z perspektywy autora pracy, (czyli z perspektywy jaką tworzy
wieloletnie doświadczenie praktyczne krajów Europy Zachodniej) na potrzeby tego
wystąpienia i w perspektywie, jaką tworzą założenia i cele niniejszego w kontekście,
jaki tworzy III Forum Budowlane – Płock 2014 należy sformułować te wnioski w nieco innych
kategoriach. Bowiem patrząc z perspektywy rozwoju i realizacji programów rewitalizacji
w krajach zachodniej Europy w latach 1970- 2000, osiągnięcia krajowe są jeszcze niewielkie.
Jak stwierdzają eksperci, programy rewitalizacji obejmują w okresie 2007-2014 najwięcej
projektów dotyczących infrastruktury i poprawy jakości przestrzeni publicznych. Brak jest
natomiast realnego wpływu na rozwiązanie problemów społecznych ludności lokalnej
– szczególnie w zakresie mieszkalnictwa i rozwoju życia gospodarczego wokół na nowo
zagospodarowanych nawierzchni rynków, projektów otoczenia budynków publicznych, nowej
nawierzchni ulic, nowych ciągów pieszych i chodników, estetyzacji oświetlenia i małej
architektury. Ożywienie gospodarcze w zamierzeniach wiązane było z projektami przestrzeni
publicznych. Miało nastąpić po realizacji tych projektów. Przyczyny braku sukcesu jest dość
często naiwna wiara w mechaniczne i logiczne powiązanie pomiędzy lepszą jakością
przestrzeni publicznej , która – niejako automatycznie - powinna wpłynąć na lokalizację
nowych inwestycji komercyjne przez sektor prywatny i tym sposobem „ożywić” obszar
objęty programem. Ten błąd w myśleniu popełniali jeszcze przed kilkudziesięciu laty
nawet najwybitniejsi architekci XX wieku (Le Corbusier) przekonani o zdeterminowanym
i przyczynowo skutkowym powiązaniu i oddziaływaniu formy architektonicznej i zachowań
ludzkich. Le Corbusier wyrażał w swych dziełach przekonanie, że ulica prosta, brak detali
i formy prostopadłościenne będą wpływać na prostolinijność i uczciwość obywateli, a Emil
Aillaud – architekt wielu blokowisk wokół Paryża twierdził, że zawiłe formy budynków
w osiedlu Griny La Grande Borne będą poprzez swą bogatą formę architektoniczną niejako
„przetwarzać izolowaną samotność” mieszkańców na „indywidualności rozwijające się
w partnerstwie”[7]. Prace socjologów miasta w latach 70. obnażyły utopię takiego pojmowania
relacji pomiędzy formą przestrzenną, a jej wpływem na „inżynierię społeczną”. Jednak
nie wyeliminowały uproszczonych form myślenia młodych demokracji samorządowych
w nowych krajach Unii Europejskiej. W okresie 2007-2014 wiele Lokalnych Programów
Rewitalizacji nie zintegrowało realizowanych projektów lokalizowanych punktowo w mieście
tak, by wywołać realną synergię w praktyce działalności różnorodnych usług, zlokalizowanych
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w kilku punktach miasta. Takim przykładem było np. oczekiwane synergii przez powiązanie
kilku budynków użyteczności publicznej w celu powstania atrakcyjnego ciągu pieszego.
Chodzi tu również o powiązania funkcjonalne np. programów edukacyjnych i kulturalnych
takich jak: szkoła-biblioteka-mediateka-muzeum lub centrum handlowe–park publiczny–
multikino–ośrodek sportów miejskich.
Oczywiście niewłaściwą byłaby jednostronna ocena krytyczna dokonań Lokalnych
Programach Rewitalizacji. Jednak przy całym szacunku dla samorządów oraz twórczej myśli
zaangażowanej w te programy warto raczej przeprowadzić ich konstruktywną krytykę,
niż przedstawić rezultaty jedynie poprzez tzw. wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu.
Oczekując, że dopiero za kilka lat okażą i ujawnią się również pozytywne i założone
„wskaźniki wpływu”.
W ostatnich latach realizacji Programów Operacyjnych na okres 2007-2014, krajowe
instytucje centralne podjęły opracowanie dokumentów strategicznych, które mają przygotować
samorządy do bardziej skutecznego wykorzystania funduszy unijnych w okresie następnym
tj. do 2020 z perspektywą na lata 2020-2030. Chodzi tu o skuteczność działań dla rozwoju
społeczno-gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i ochrony środowiska.
Jest to przedmiot przygotowań i działań zarówno administracji centralnej
- w szczególności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak i Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, a także Ministerstwa Cyfryzacji.
Na szczeblu regionów nastąpiły w latach 2012-2014 uaktualnienia dotychczasowych strategii
Regionalnych i przeprowadzone konsultacje społeczne tych nowych dokumentów.
Przygotowania te następują w obliczu zbliżającego się nowego okresu programowania
– oraz otrzymanych z Brukseli nowych priorytetów i wytycznych dotyczących programowania
wydatków Funduszy strukturalnych. Należy wymienić pokrótce priorytety unijne na lata 20142020 oraz ich uwzględnienie w wytycznych dotyczących polityki miejskiej i Narodowego
Planu Rewitalizacji, których założenia były konsultowane w pierwszej połowie 2014 roku.
Założenia Krajowej Polityki Miejskiej opublikowane zostały w maju 2013. Dotyczyły
one przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 13 lipcu 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR 2010-2020) oraz Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Stworzyły one podstawy
prowadzenia przez państwo ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju. Także projekty
horyzontalnych dokumentów strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów: w dniu
25 września 2012 r. Strategii Rozwoju Kraju 2020-Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) oraz w dniu 5 lutego 2013 r. Długookresowej Strategii
Rozwoju Kraju. Polska 2030- Trzecia fala nowoczesności (DSRK 2030) uwzględniają wymiar
terytorialny, jako istotny element wszystkich polityk i działań publicznych o charakterze
rozwojowym. Uwzględnianie wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju oznacza, że istnieje
konieczność wyznaczania celów rozwojowych, określenia zasad koordynacji i współpracy oraz
doboru odpowiednich instrumentów w taki sposób, aby uwzględniać specyficzne uwarunkowania
i zróżnicowane potencjały rozwojowe różnego typu obszarów. Zastosowanie podejścia
terytorialnego w politykach krajowych wpisuje się w trend europejski i światowy – w Unii
Europejskiej dąży się obecnie do uwzględniania wymiaru terytorialnego w poszczególnych
politykach UE, w tym w polityce spójności, co wynika bezpośrednio z Traktatu Lizbońskiego,
który wprowadził wymiar terytorialny jako równorzędny z wymiarem gospodarczym
i społecznym. Szczególnym obszarem działań polityki ukierunkowanej terytorialnie są obszary
miejskie, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju. Wspomniane powyżej dokumenty rządowe (szczególnie KPZK 2030 i KSRR 2010-2020)
określają różne aspekty działań rozwojowych wobec obszarów miejskich. Jednak nie istnieje
kompleksowa wykładnia dla prowadzenia polityki wobec miast w postaci odrębnego dokumentu,
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który zawierałby zbiór najważniejszych informacji, w tym zasad, celów rozwojowych,
instrumentów rozwojowych, mechanizmów koordynacji i roli podmiotów oddziałujących
na rozwój obszarów miejskich i który ujmowałby problemy wszystkich miast, bez względu na ich
wielkość i pełnione funkcje społeczno-gospodarcze. W związku z tym, sformułowanie krajowej
polityki miejskiej staje się istotnym elementem działań rządu, mających na celu zwiększenia
skuteczności i efektywności działań ukierunkowanych terytorialnie. Punktem wyjścia do tych
prac są cele i zasady określone w horyzontalnych strategiach rządowych, natomiast szczegółowe
cele, zasady koordynacji oraz system realizacji różnych przedsięwzięć o charakterze rozwojowym
oraz z zakresu gospodarki przestrzennej, realizowanych na obszarach miejskich będą zawarte
w dokumencie Krajowa Polityka Miejska (KPM). Zgodnie z zapisami KPZK 2030 obszary
miejskie należy rozumieć w kategoriach funkcjonalnych, a nie administracyjnych oraz zbadać je
według typologii uwzględniającej rolę i znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego
i przestrzennego tj. na środki wojewódzkie, regionalne, subregionalne i lokalne. Niemniej,
projektowana polityka jest adresowana do wszystkich kategorii obszarów miejskich,
a funkcjonalne podejście oznacza, że będzie realizowana we wszystkich obszarach
zurbanizowanych oraz tych, które znajdują się w stałej interakcji społeczno-gospodarczej
z obszarami zurbanizowanymi tj. obszarach wiejskich. Zgodnie z projektami rozporządzeń,
regulującymi realizację polityki spójności po 2013 r. wymiar miejski zostanie znacząco
wzmocniony. Według propozycji Komisji Europejskiej na zintegrowane działania miejskie kraje
członkowskie UE powinny przeznaczyć część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a także przygotować specjalne rozwiązania implementacyjne włączające
organy poziomu lokalnego w podejmowanie decyzji o wykorzystaniu tego wsparcia. Z tego
powodu istotne jest, aby cele i instrumenty krajowej polityki miejskiej zostały określone
odpowiednio wcześnie, tak aby umożliwić ich realizację przy pomocy środków strukturalnych
UE. KPM będzie wpisywać się w realizację Strategii Europa 2025, która jako trzy najważniejsze
cele rozwoju Unii Europejskiej wskazuje wzrost inteligentny, zrównoważony oraz sprzyjający
włączeniu społecznemu. Zintegrowane podejście do rozwoju miast odgrywać będzie dużą rolę
w ich osiąganiu. Pierwszym krokiem w przygotowaniu dokumentu docelowego tj. KPM, jest
opracowanie projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Zawiera on propozycję definicji
polityki miejskiej, identyfikuje wyzwania przed jakimi stoją obszary miejskie, formułuje
propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej
koordynacji i wdrażania. Przyjmuje się, że krajowa polityka miejska będzie realizowana
w perspektywie długookresowej, jednak pierwszy etap jej realizacji będzie tożsamy z okresem
programowania UE 2014-2020. Przedstawione dalej propozycje kierunków prac nad krajową
polityką miejską stanowią punkt wyjścia dla wypracowania szczegółowych rozwiązań, które będą
przedmiotem szerokich konsultacji społecznych i uzgodnień z najważniejszymi partnerami
publicznymi i podmiotami oddziałującymi na rozwój miast. Propozycje te wywodzą się
z dotychczasowych wniosków zebranych przez MRR m.in. w trakcie kilkuletnich doświadczeń
z realizacji polityki regionalnej w Polsce, w tym wdrażania polityki spójności, prac związanych
z przygotowaniem koncepcji nowej polityki regionalnej i wizji rozwoju przestrzennego kraju.
Są one jednocześnie odpowiedzią na postulaty zawarte w Przeglądzie OECD Krajowej Polityki
Miejskiej w Polsce, który jest niezależną opinią ekspercką dotychczasowych działań władz
publicznych realizowanych w stosunku do miast. Przygotowanie zostało poprzedzone
opracowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w pierwszej połowie 2010 r., raportu
zawierającego kluczowe dane oraz informacje na temat trendów społeczno-gospodarczych
i przestrzennych na obszarach miejskich w Polsce, zawierającego informację na temat polityk
mających wpływ na obszary miejskie oraz listę zaangażowanych w nie instytucji oraz organizacji.
Prezentowany projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujące długo i średnio okresowe
dokumenty rządowe, uwzględniające wymiar terytorialny polityki rozwoju, prace zespołu
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ekspertów oraz konsultacje poprzedniej wersji Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, w których
wzięły udział podmioty reprezentujące samorządy terytorialne wszystkich szczebli, instytucje
naukowe oraz osoby prywatne.
W cytowanych powyżej założeniach Polityki Miejskiej z 2013 roku podkreślone są
między innymi wyzwania dotyczące energooszczędności w ramach rewitalizacji. Zdefiniowane
są pokrótce w sposób następujący:
„3.6. Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób ujawniają się w miastach.
Cały obszar kraju stoi przed ogólnoświatowymi wyzwaniami, takimi jak: postępująca
globalizacja, zmiany demograficzne, zmiany klimatu, zwiększone zapotrzebowanie na energię
elektryczną czy paliwa. Jednak wiele z nich w sposób szczególny dotykać będzie obszary
zurbanizowane. Negatywne skutki zmian demograficznych będą stanowić szczególne wyzwanie
dla polskich obszarów miejskich. O ile w przypadku dużych ośrodków starzenie się społeczeństwa będzie rekompensowane migracjami młodych pracowników z obszarów wiejskich lub
małych miast, o tyle mniej atrakcyjne małe miasta będą się wyludniały, co spowoduje
zwiększenie się wskaźnika obciążenia demograficznego. Wyzwaniem dla miast, związanym
ze zmianami demograficznymi, będzie ponadto konieczność dostosowania usług publicznych
(ochrony zdrowia, pomocy i opieki społecznej, transportu publicznego, wyposażenia budynków
etc.) do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Skutki zmian klimatycznych oraz
zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną dotkną w najbliższych dziesięcioleciach
obszary zurbanizowane w sposób szczególny. W związku z tym stoi przed nimi szereg
dodatkowych wyzwań, także wpływających na jakość życia mieszkańców. Dotyczą one różnych
aspektów, począwszy od zarządzania zasobami wody, (podaż wysokiej jakości wody pitnej,
systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych powstających na
obszarach zurbanizowanych; zarządzanie wodami odpadowymi) oraz optymalizacji zarządzania
zasobami i surowcami. Kolejnym aspektem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,
w tym pyłów, co wiąże się z poprawą jakości powietrza a w szczególności z ograniczeniem
zarówno pyłów, jak i gazów cieplarnianych (CO2) i odlotowych z transportu, przemysłu, czy
gospodarstw domowych nie podłączonych do systemu cieplnego oraz zapewnieniem zielonej
infrastruktury produkującej tlen i oczyszczającej powietrze. Wymaga to zapewnienia skutecznego
planowania lokalnego i koordynacji działań na obszarze zarządzanym przez wiele samorządów.
Konieczne jest zapewnienie ciągłości zaopatrzenia obszarów zurbanizowanych w energię
elektryczną i ciepło. Sprzyjać temu będzie również racjonalizacja sektora odpadowego
gospodarki komunalnej oraz lepsze wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Kolejną kwestią
jest poprawa efektywności energetycznej, która będzie realizowana poprzez termomodernizację
budynków oraz przyłączanie mikro źródeł energii odnawialnej, działania modernizacyjne obecnie
funkcjonujących miejskich jednostek wytwarzania i przesyłu energii (sieci ciepłownicze
i elektryczne) oraz wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych. Polska została zobligowana
zapisami dyrektyw UE do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości powietrza oraz instalacji inteligentnych liczników
energii elektrycznej. Zapisy te w szczególny sposób odnoszą się do obszarów zurbanizowanych,
gdyż bez zaangażowania miast realizacja tych zapisów będzie niemożliwa”.
Kolejny dokument z 2014 roku- Krajowa Polityka Miejska - poddany już został
konsultacjom społecznym w pierwszej połowie 2014 roku i jest przygotowywany do przyjęcia
przez Radę Ministrów w lecie 2014. Cele dotyczące rewitalizacji i cele dotyczące lepszego
wykorzystania energii i energooszczędności są rozpisane szczegółowo. Wyciąg ten znajduje się
w załączniku niniejszego opracowania2. Całość Tekstu Krajowej Polityki Miejskiej to obszerny
dokument obejmujący 130 stron i otwarty na podsumowanie konsultacji społecznych.
2

Załącznik
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Ponieważ jest to dokument kierunkowy, który obowiązywać będzie przez następne lata warto
zapoznać się z nim dokładnie. Zawiera bowiem wiele przesłanek i odpowiedzi na poruszane
na niniejszej konferencji problematykę „Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja
obiektów budowlanych”. Stąd też celowym wydaje się przedstawienie części tego tekstu
w aneksie referatu. Należy jeszcze wymienić wszystkie działy Krajowej Polityki Miejskiej
składające się na holistyczne podejście do podnoszenia jakości życia w miastach. Są to:
kształtowanie przestrzeni, transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność
energetyczna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, rewitalizacja, partycypacja
społeczna, demografia, zarządzanie obszarami miejskimi, rozwój gospodarczy oraz polityka
inwestycyjna. W trakcie konsultacji społecznych wielu uczestników zwróciło uwagę na brak
w tych działach uwzględnienia polityki mieszkaniowej na szczeblu rządowym. Jest ona
potraktowana w dwu tematach: Rewitalizacja i Demografia.
5. Podsumowanie
Analiza przedstawionych w Aneksie fragmentów Krajowej Polityki Miejskiej: działów
Rewitalizacja oraz Niskoemisyjność i efektywność energetyczna, prowadzi do stwierdzenia,
że Rząd zarysował szeroki front prac do wykonania na wszystkich poziomach administracji
centralnej i samorządowej. Widać wyraźnie, że wysiłki skierowane są również na jak
najszersze przyciągnięcie do współpracy sektora prywatnego. Jest to oczywiście warunkiem
powodzenia w realizacji programów rewitalizacji. Jeśli Premier i Minister Infrastruktury
i Rozwoju ogłosili w początku 2014 r., że Krajowy Program Rewitalizacji otrzyma
26 miliardów złotych wsparcia z funduszy strukturalnych, to stwierdzić można z pozycji
eksperckiej, że sukces realizacji tego programu zależy od stopnia włączenia weń funduszy
prywatnych. Pozwoliłoby to na obroty kwotą 2,5 do 3 razy większą. Te fundusze miałyby
pochodzić głównie z pożyczek bankowych zaciąganych przez inwestorów prywatnych
partycypujących w lokalnych programach rewitalizacji.
Współczynnik mnożnikowy 2,5 3,0 powiększający obrót w pracach budowlanych,
to znany „efekt dźwigni”, jaki wywołało wsparcie funduszami publicznymi rewitalizacji
w krajach, które przeszły już procesy rewitalizacji starych zasobów mieszkaniowych
i zdegradowanych przestrzeni poprzemysłowych w latach 1970-1990-2010 (Francja, Niemcy,
Anglia). Nie wydaje się niestety, by scenariusze działań dla poszczególnych typów robót
budowlanych w projektach rewitalizacji były przygotowane. Przeciwnie, ich brak oraz brak
rozpowszechnienia przykładów, które stanowiły właśnie tzw. „dobre praktyki” w latach 90.
skłaniają do konieczności podjęcia szybkich kroków w celu przygotowania instrumentów
operacyjnych, o których wspomina jedynie Krajowa Polityka Miejska i Narodowy
Plan Rewitalizacji. Mówią one, jak na razie tylko w czasie przyszłym, o wprowadzeniu szeregu
instrumentów, niekiedy ustawowych, jak np. poszerzone prawo pierwokupu miejskiego. Prawo to
pozwalałoby samorządowi na wykup działek i nieruchomości pojawiających się na rynku po
cenie ustalonej przez notariusza lub rzeczoznawcę majątkowego. W wielu przypadkach mogłoby
to zastąpić wywłaszczenia dla celów publicznych, co do których nie ma w tej chwili pewności,
że obszary rewitalizacji będą taki status posiadać. Również wywłaszczenie, jak każdy przymus
administracyjny, nie jest dobrze postrzegane, ani przez władze samorządowe, ani przez lokalny
elektorat. W przygotowaniach warunków dla rewitalizacji chodzi o pozyskanie przychylnej opinii
publicznej. Jest to warunek konieczny na przyzwolenie społeczne. Alternatywą jest jedynie
blokada robót budowlanych. Toteż instrumenty „rewitalizacji przyjaznej” są tu szczególnie
potrzebne. W pożądanym kierunku szłoby wyrównywanie podwyższonych przez prace
budowlane czynszów lokatorskich poprzez system dodatków mieszkaniowych (stosowanych
w innych państwach Unii Europejskiej), czy stworzenie specjalnych instrumentów
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antyspekulacyjnych na obszarach objętych Lokalnymi Programami Rewitalizacji LPR, (Strefy
Inwestowania Skoordynowanego i Strefy Interwencji Gruntowej), ochronę lokatorów w czasie
koniecznych przeprowadzek oraz zapewnienie prawa powrotu do zmodernizowanych mieszkań
w dzielnicach staromiejskich. Opracowanie odpowiednich scenariuszy i procedur wymaga
instrumentów na poziomie rządowym, inne mogą być wprowadzone lokalnie. Również
samorządowe pomysły innowacyjne mają tu swe zastosowanie (np. wykorzystanie taboru
przedsiębiorstwa komunalnego do ułatwienia przeprowadzek w trakcie remontu). Te i inne
instrumenty powinny znaleźć swe miejsce poszerzając istniejące ustawodawstwo lub być zebrane
w Ustawie o rewitalizacji, której kolejną edycję przygotował tym razem Związek Miast Polskich
w latach 2012-2013. Tabela instrumentów operacyjnych i ich pierwsze opracowania sięgają roku
2000 [8]. Prace do wykonania zarysowane zostały szeroko na tle kierunków i postulowanych
celów Polityki Miejskiej. Zarówno w dziedzinie rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
jak i nowym priorytecie, jakim jest niskoemisyjność i efektywność energetyczna, są właściwie
usytuowane w priorytetach określonych na lata 2014-2020 przez Fundusze Strukturalne UE.
Jednak ogromny, niezagospodarowany obszar instrumentacji operacyjnej dla ich realizacji,
jaki dzieli Polskę od krajów Europy Zachodniej, stwarza znaczne zagrożenie dla możliwości
przeprowadzenia programów w sposób kompetentny i chroniony przed spekulacją terenami
i korupcją.
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REWITALIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ W PŁOCKU
Abstrakt: Wieża ciśnień w Płocku to charakterystyczny w panoramie miasta, zabytkowy
obiekt, który został wyłączony z eksploatacji przed ponad dwudziestu laty. Brak możliwości
wypełnienia ostrych warunków ochrony pożarowej i wymogów konserwatorskich zniechęcał
kolejnych użytkowników do opracowania dokumentacji technicznej remontu. Dzięki
wieloletnim staraniom Prezesa Wodociągów Płockich - Marka Naworskiego, obiekt wrócił
do pierwotnego użytkownika. Opracowano nową dokumentację techniczną remontu
i modernizacji wieży ze zmianą funkcji i rozbudową o taras. Prace remontowe przeprowadzono
w latach 2010-2014. Obiekt został oddany do użytkowania wiosną 2014 roku, a proces
rewitalizacji zakończył się pełnym sukcesem. Mieści się w nim obecnie wyjątkowa restauracja
o nazwie „Wieża Ciśnień” i otwarty taras widokowy pod szklaną kopułą.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, wieża ciśnień, spiralne schody płytowe
1. Wstęp
Wieże ciśnień to charakterystyczne obiekty poprzemysłowe, które utraciły swoją
pierwotną funkcję na skutek naturalnego rozwoju technologicznego w drugiej połowie
XX wieku. Dziś już bardzo rzadko wieże ciśnień wykorzystuje się zgodnie z ich pierwotnym
przeznaczeniem. Charakterystyczny kształt, mała powierzchnia użytkowa, niewygodnie klatki
schodowe, ale przede wszystkim, wymagania przeciwpożarowe spowodowały, że większość
z tych obiektów przez wiele lat nie mogła znaleźć nowej funkcji. Wyłączone z użytkowania
szybko popadały w ruinę. Wieże ciśnień stanowią najczęściej swoistą ozdobę architektoniczną,
a wiele z nich posiada bardzo bogatą w detal, efektowną elewację. Są one stosunkowo rzadkim
przykładem budowli technologicznych, które wypełniały nie tylko funkcje techniczne,
ale miały też stanowić powód do dumy społeczności miejskich, które je budowały. Dopiero
ożywienie gospodarcze i pojawienie się środków pomocowych po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej spowodowały na nowo zainteresowanie wieżami ciśnień. Poszukiwania nowego
atrakcyjnego przeznaczenia sprowadzały się głównie do funkcji przytulnej, klimatycznej
kawiarni-restauracji (we Wrocławiu, Żninie, Solcu Kujawskim, Giżycku i Gołdapi), muzeum
wodociągów w Bydgoszczy, lokali mieszkalnych, czy loftów w Białowieży i Grudziądzu.
1
2
3

Dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
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Można spotkać też inne nietypowe zastosowania wież ciśnień, jako ściankę wspinaczkową
w Lubinie, czy też obserwatorium astronomiczne w Olsztynie. Czasami też wieża ciśnień
ze względu na swoją wysokość i usytuowanie wykorzystywana bywa jako punkt widokowy.
2. Historia obiektu [1,2,3,4]
Wieża ciśnień, istotny element panoramy Płocka, była jednym z najważniejszych
elementów systemu wodociągu miejskiego, zrealizowanego w latach 1892-1894. W 1892 roku
moskiewski inżynier technolog Chessin przedstawił magistratowi Płocka projekt budowy
wodociągów. Magistrat zaakceptował propozycję i przekazał część skweru warszawskiego
(obecnie Pl. Dąbrowskiego) pod budowę wieży ciśnień. Po zatwierdzeniu projektu
przez władze naczelne w Warszawie, w czerwcu 1892 roku, magistrat miasta Płocka podpisał
umowę z inżynierem Selewkem Chessinem dotyczącą budowy oraz późniejszej eksploatacji
wodociągów. Utworzono Towarzystwo Budowy Wodociągów, które zarządzało i eksploatowało wodociągi od 1894 do 1920 roku. Budowa wieży ciśnień rozpoczęła się, zgodnie z aktem
erekcyjnym odnalezionym podczas prac rewitalizacyjnych, 16/26 maja 1894 roku.
Z rezerwuaru umieszczonego na jej ostatnim, piątym piętrze, woda rozprowadzana była po
mieście siecią rur wodociągowych, a następnie do hydrantów, śluz, kranów, fontanny na Placu
Floriańskim (obecnie Plac Obrońców Warszawy), do budek, w których sprzedawano wodę.

Fot. 1 i 2 Widok wieży ciśnień po zbombardowaniu w dniu 17 października 1914 roku.4

4

Pocztówki pochodzą z prywatnej kolekcji Lecha Borzyma, dostępne na płycie CD wydanej przez Archiwum
Państwowe w Płocku.
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W czasie I wojny światowej, 17 października 1914 roku podczas bombardowania
miasta, ogień artylerii skierowali Niemcy głównie na wieżę ciśnień sądząc, że jest tam
umieszczony punkt obserwacyjny Rosjan. Wówczas budowla została poważnie uszkodzona,
głównie na wyższych piętrach i osłabiona. Do 1 sierpnia 1915 roku wstrzymano z tego powodu
dopływ wody, a rezerwuar czasowo trzeba było przenieść o jedno piętro niżej. W 1920 roku
doszło do konfliktu między kierownictwem wodociągów a Zarządem Miasta, wskutek czego
Zarząd Miasta, początkowo nieformalnie, przejął administrację wodociągów. W 1929 roku
wodociąciągi stały się własnością miasta, po czym urządzenia zmodernizowano. Podczas
II wojny światowej wieża ponownie została uszkodzona w wyniku bombardowania.
Na początku lat 60-tych XX wieku obiekt przestał pełnić swą pierwotną funkcję. Początkowo
urządzono w nim zakładowe archiwum przedsiębiorstwa wodociągów i zakład eksploatacji
wodomierzy. Później miasto przekazało obiekt w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Miejskiej i Komunalnej. Kolejne próby znalezienia nowego sposobu użytkowania wieży
kończyły się fiaskiem. Istniejące drewniane schody nie spełniały wymogów drogi
ewakuacyjnej w wypadku pożaru. Stan budynku ulegał systematycznemu pogorszeniu.
Pojawiły się silne zawilgocenia w górnych partiach ścian oraz niebezpieczne zarysowania.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, pod kierunkiem inż. Ryszarda Piosika, opracowano
projekt i wykonano zabezpieczenia ściągami stalowymi drewnianej więźby dachowej
i górnych, zarysowanych partii ścian. Kilkakrotne podejmowano nieudane próby uzgodnienia
dokumentacji remontowej, która umożliwiłaby ponowne włączenie do ekspolacji wyższych
kondygnacji obiektu. Przez krótki czas stała się jeszcze miejscem ekspozycji dla założonej
przez Jacka Markiewicza Galerii A.R.T. W 1996 roku wieża całkowicie opustoszała. Co jakiś
czas ukazywały się w miejscowej prasie krótkie wzmianki o obiekcie przy okazji interpelacji
radnych dotyczących usuwania drzew systematycznie wyrastajacych na dachu.
3. Projekt remontu
W 2003 roku w Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku powstała
pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego praca dyplomowa mgra inż. Wojciecha
Kulpińskiego pt. „Modernizacja wewnętrznej konstrukcji nośnej Wieży Ciśnień w Płocku
z uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej”. Opracowanie to uzyskało po raz pierwszy
pozytywną pisemną opinię Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
Z inicjatywy Prezesa Zarządu Wodociągów Płockich - Pana Marka Naworskiego, wieża
została przekazana przez Gminę Płock na majątek spółki i rozpoczęto przygotowania
do opracowania dokumentacji technicznej remontu. W roku 2005 powstała dokumentacja
konserwatorska autorstwa mgr Anny Lorek [1], która wskazała możliwości przywrócenia
do użytkowania obiektu z zachowaniem reguł sztuki konserwatorskiej. Powstała również
szczegółowa ekspertyza stanu technicznego autorstwa dr inż. Krzysztofa Kamińskiego.
W wyniku przetargu na realizację projektu budowlanego wybrano zespół projektantów
w składzie: Marta Siodłak – architektura, Krzysztof Kamiński – konstrukcja, Zbigniew Ulicki
– instalacje c.o. i sanitarne oraz Izabela Sikora – instalacje elektryczne. Dokumentacja
projektowa powstała w 2008 roku i została uzgodniona przez wszystkie urzędy, w tym
uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pożarowych i konserwatora
zabytków. Zgodnie z zaleceniami i wskazówkami z ekspertyzy konserwatorskiej, obiekt po
remoncie miał pełnić funkcję kawiarni-restauracji z tarasem na poziomie I piętra oraz muzeum
wodociągów na wyższych kondygnacjach. Charakterystyczne rzuty i przekroje obiektu
przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1 Przykładowe rzuty (parter, piwnica, antresola +1) i przekrój poprzeczny obiektu
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4. Opis konstrukcji obiektu
Fundamenty tarasu zewnętrznego wykonano w postaci monolitycznych żelbetowych
stóp fundamentowych typu F1 o wymiarach 1,0x2,4 m i F2 o wymiarach 1,0x1,0 m. Stopy
w pobliżu wieży połączono w jedną ławę. Posadowiono je na 15 cm warstwie betonu klasy
B15 i zabezpieczono przez dwukrotne malowanie Abizolem R+P. Ściany piwnic, o grubości
12 cm, wykonano z betonu klasy C20/25, zbrojone pojedynczymi siatkami z prętów o średnicy
8mm w rozstawie co 20x20cm. Nowe ściany połączono z istniejącymi w bruzdach o szerokości
12 cm i głębokości 10 cm, za pomocą żebrowanych prętów o długości 60 cm i średnicy 16 mm,
rozmieszczonych co 40 cm na wysokości połączenia. Schody wewnętrzne w obiekcie
wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, jako płytowe i wachlarzowe.
Oparcia schodów przewidziano na płycie dennej w piwnicy, na stropach między piętrowych
i na ścianach bocznych. Grubość płyty: 15 cm, otulina: 30 mm. Schody na taras widokowy
wykonano jako żelbetowe płytowe, spiralne ze stalowymi balustradami.
Strop nad piwnicą stanowi płyta krzyżowo-zbrojona grubości 12 cm z betonu klasy
C25/30, otulina dolna 30 mm, zbrojenie dolne i górne z prętów o średnicy 8 mm w rozstawie
20x20 cm ze stali gatunku St500B. Strop nad parterem wykonano w postaci płyty krzyżowozbrojonej o grubości 15 cm z betonu klasy C25/30, podpartej belką żelbetową o przekroju
30x50 cm. Strop nad I piętrem zrealizowano jako płytę krzyżowo-zbrojoną o grubości 16 cm
z betonu klasy C25/30, podpartą dwoma belkami żelbetowymi B1 o przekroju 30x50 cm.
Strop nad antresolą, II, III i IV piętrem wykonano jako płyty krzyżowo-zbrojone grubości
12-15 cm z betonu klasy C25/30. Stropy podparto dwoma belkami żelbetowymi o przekroju
30x50 cm i 30x45 cm, w każdym ze stropów, w innym układzie i inaczej zbrojone.
Strop nad V piętrem, stanowiącym taras widokowy pod przeszklona kopułą, stanowi
płyta kolista pierścieniowa o grubości 16 cm z betonu klasy C30/37, biegunowo zbrojona.
Ze względu na konieczność oparcia, a właściwie podwieszenia schodów spiralnych, płytę
podparto czterema krzyżującymi się belkami żelbetowymi.
Konstrukcję dachu wykonano jako stalową kopułę szkieletową ze spawanych
w węzłach profili o przekroju prostokątnym. Ściany działowe wieży wykonano z podwójnych
płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie z kształtowników stalowych zimnogiętych.
Fundament zewnętrznego tarasu stanowią żelbetowe stopy schodkowe, na których
zamontowano dolne głowice słupów przyziemia. Słupy narożne przyziemia wykonano z rur
stalowych R159x16 mm ze stali St3S, pozostałe z rur stalowych R108,0x14,2 mm ze stali St3S.
Dwupoziomową płytę tarasu stanowią żelbetowe płyty krzyżowo-zbrojone oparte na ruszcie
stalowym wykonanym z dwuteowników walcowanych I160 i na obrzeżu z ceowników 160
ze stali 10HAV. Zbrojenie płyty wykonano z siatki z prętów o średnicy 6 mm w rozstawie
25x25 cm. Schody stalowe tarasu oparto na rurze R139,7x16 mm ze stali St3S mocowanej
króćcami do słupów stalowych. Stopnie dwuwspornikowe schodów wykonano z blachy
stalowej ryflowanej spawanej do rury nośnej. Konstrukcję zadaszenia tarasu wykonano z płyt
wielokomorowych poliwęglanowych opartych na łukowych stalowych krokwiach
za pośrednictwem płatwi stalowych zimnogiętych. Krokwie podparto dwoma kratownicami
z rur stalowych R63,5 o różnej grubości ścianki na słupach stalowych z rury R108,0x14,2 mm
ze stali St3S.
5. Realizacja robót remontowych
Remont wieży wymagał uruchomienia znacznych srodków finansowych. Z tego względu
prace remontowe rozpoczęto, z pewnym opóźnieniem, od konserwacji ścian na poziomie
parteru. W roku 2011 nastąpiła awaria sieci wodociągowej w pobliżu wieży, na skutek której
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zostały zalane wodą piwnice obiektu. Wymusiło to natychmiastowe przyst
przystąpienie do prac
remontowych, abyy zapobiec przekroczeniu nośnoś
nośności gruntu pod fundamentami. Wykonano
w piwnicach obiektu płytę fundamentowąą o gruboś
grubości 40cm, którą wpuszczono pod istniejący
fundament na głębokość co najmniej 55cm. W trakcie prac rozbiórkowych znaleziono
pamiątkową blaszkę (fot.3) wmurowaną w ścianę
ś
ę fundamentow
fundamentową przez budowniczych wieży

Fot. 3 Pamiątkową blacha miedziana znaleziona pod fundamentami wie
wieży w szklanej fiolce
wypełnionej nieznanym zielonym płynem; tłumaczenie
łumaczenie napisu: „„14/26 maja 1894 roku
od narodzenia Chrystusa wykonano zakładkęę pod wie
wieżę ciśnień wodociągu miasta Płocka”.
5.1. Stropy i schody
W czerwiecu 2012 roku został wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego
generalny wykonawca robót modernizacyjno-remontowych.
remontowych. Tym samym rozpocz
rozpoczęto pierwszy
kapitalny remont zabytku w 120-letniej
letniej historii wie
wieży (z wyjątkiem napraw uszkodzeń ścian
po ostrzale
ale artyleryjskim w 1914 roku). Wykonawca od pocz
początku utworzył dwa fronty robót:
- w piwnicy, po rozebraniu stropu, przystą
przystąpiono do realizacji konstrukcji skrzyni
żelbetowej usztywniającej
cej fundamenty wieży (fot.4),
- na VI piętrze, bez rozbiórki więźby dachowej, rozpocz
rozpoczęto szalowanie i zbrojenie stropu
pierścieniowego nad V piętrem (fot. 5 i 6).

Fot. 4 Widok ścian żelbetowych
elbetowych fundamentu skrzyniowego wie
wieży
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Fot. 5 Prace zbrojeniowe na stropie nad V pi
piętrem

Fot.6 Widok fragmentu zbrojenia wspornika płyty stropu nad V pi
piętrem
Trzeba podkreślić, żee prace na VI kondygnacji były prowadzone w bardzo trudnych
warunkach. Przestrzeń robocza pod istniejącą
ącą konstrukcj
konstrukcją drewnianej więźby dachowej
wynosiła około 60cm. Wahania temperatury powietrza w cciągu doby wynosiły od 3 do 30°C.
Transport materiału i ludzi na poziom stropu wymagał pokonania wysoko
wysokości ponad
26 m po starych schodach zabiegowych i drabinach. Z wyj
wyjątkiem kilku tygodni występowania
silnych mrozów, prace rozbiórkowo remontowe prowadzono w sezonie jesienno-zimowym.
Stopniowo, od poziomu parteru, prowadzono prace rozbiórkowe drewnianej klatki schodowej,
ścian i stropów i zastępowano
powano je nowozaprojektowan
nowozaprojektowaną konstrukcją żelbetową. Wiosną
2013 roku zdemontowano istniejące
ce drewniane okna i drzwi w ścianach wieży, skuto tynki
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wewnętrzne i zdemontowano stalową konstrukcję podtrzymującą urządzenia technologiczne
wieży ciśnień na V piętrze.
5.2. Spiralne schody płytowe
Po wykonaniu żelbetowej klatki schodowej i stropu nad IV piętrem przystąpiono
do wykonywania deskowania spiralnych schodów płytowych. W tym celu zmontowano dwie
pobocznice walcowe. Wewnętrzną całkowicie pokryto płytami OSB, zewnętrzną usztywniono
spiralnie płytami OSB jedynie na wysokości projektowanej płyty schodów. Wykonanie
spodniego szalunku ze sklejki wodoodpornej natrafiło na istotne trudności. Mocowanie
w pobocznicach okazało się mało stabilne i wymagało zastosowania specjalnej strukturalnej
konstrukcji usztywniającej. Po około 3 tygodniach deskowanie było gotowe i przystąpiono
do wykonywania zbrojenia. Największe problemy wyniknęły przy kształtowaniu prętów
podłużnych płyty. Początkowo próbowano układać proste pręty w szalunku, dopasowując ich
kształt do spodniej powierzchni szalunku. Niestety, okazało się, że powstały tak duże siły
w zbrojeniu, rozpychające zewnętrzną pobocznicę, że doszło do silnej deformacji szalunku,
a nawet przebicia przez strzemiona w kilku miejscach płyty OSB. W znacznej części,
na wniosek projetanta, zbrojenie zdemontowano. Wykonano specjalne „prawidło”, na którym
pręty zbrojenia podłużnego kształtowano w postać spirali. Dopiero tak ukształtowane pręty
mogły być umieszczone w szalunku. Na kolejny problem natrafiono przy montażu strzemion
płyty spiralnej, których kształt uniemożliwiał ułożenie spiralnego zbrojenia podłużnego.
Zmieniono kształt i gatunek stali na strzemiona oraz zastosowano połączenia spawane.
Po wykonania deskowania stopni schodowych przeprowadzono bardzo dokładną kontrolę
grubości płyty (tolerancja -1 mm) i otuliny zbrojenia. Ze względu na bardzo poważne skutki,
związane z niezamierzonym pocienieniem wysokości płyty w trakcie betonowania,
przeprowadzono próbę wrażliwości szalunku na obciążenia przypadkowe, które mogły pojawić
się w trakcie układania mieszanki betonowej. Próba wypadła niepomyślnie, z związku z tym
zdecydowano o wykonaniu dodatkowego rusztowania wewnątrz szalunku, po którym mieli
przemieszczać się pracownicy układający mieszankę betonową. Dopiero takie rozwiązanie
zapewniło dostateczną stabilność deskowania schodów. Betonowanie wykonano przy
temperaturze powietrza 21°C pod stałym nadzorem projektanta. Przez cały okres układania
mieszanki kontrolowano sposób jej podawania, konsystencję i temperaturę oraz sposób
zagęszczania. W betonowaniu uczestniczyło dziewięciu pracowników. Bezpośrednio
po zakończeniu robót betoniarskich przystąpiono do pielęgnacji betonu poprzez delikatne
ułożenie mokrych szmat. Pielęgnację prowadzono przez 21 dni. Po 36 dniach od chwili
zabetonowania rozszalowano konstrukcję i wykonano obciążenia próbne. Na spodniej stronie
płyty schodów umieszczono pięć czujników zegarowych o dokładności wskazania 0,01 mm.
Stend utrzymujący czujniki oparto na dolnym stropie. Zbadano więc odkształcenia konstrucji
spiralnej płyty schodów względem dolnego stropu. W środku rozpiętości spirali umieszczono
na 3 stopniach ładunek o masie 873 kg, generujacy powstanie sił wewnętrznych w płycie
schodów około dwukrotnie większych od wartości eksploatacyjnych. Obliczone teoretycznie
największe odkształcenie w środku rozpiętości spirali osiągnęło wartość 6,73 mm. Największe
pomierzone odkształcenie pod obciążeniem próbnym wyniosło 0,79 mm, tj. było około
8-krotnie mniejsze od wartości teoretycznej. Oznacza to, że rzeczywista praca schodów
płytowych spiralnych, jest znacznie korzystniejsza, niż uzyskana w modelu obliczeniowym
opartym na metodzie elementów skończonych. Należy dodać, że na wniosek robotników
transportujących ładunki obciążenia próbnego, w trakcie trwania próby obciążenia, projektant
stał… pod schodami. Widok schodów spiralnych (których sfotografowanie w całości jest
praktycznie niewykonalne) z poziomu stropu nad V piętrem przedstawiono na fot. 7.
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Fot. 7 Widok spiralnych schodów płytowych z poziomu płyty widokowej na VI piętrze
5.3. Taras zewnętrzny
Wiosną 2013 roku wykonano wykopy pod stopy fundamentowe tarasu. Następnie
przystąpiono do realizacji stóp i ław fundamentowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
wykonawczymi. Wykonano ławy fundamentowe windy oraz pomieszczenia technologicznego
fontanny. Zamontowano słupy stalowe podpierające konstrukcję tarasu, a następnie przystąpiono
do montażu rusztu stalowego stropu tarasu oraz schodów. Wyszalowano pola między elementami
rusztu stalowego, ułożono siatki zbrojeniowe i zabetonowano płytę tarasu. Następnie osadzono
słupy podpierające konstrukcję zadaszenia tarasu w specjalnych głowicach pozostawionych
w stropie. Przystąpiono do montażu elementów podłużnych konstrukcji nośnej, ułożono łukowe
krokwie i przymocowano do nich stalowe płatwie, na których ułożono poliwęglanowe płyty
wielokomorowe. Ważnym elementem tarasu jest fontanna, która ma nie tylko uatrakcyjnić
korzystanie z tarasu, ale również przypominać o istniejącej wcześniej fontannie w pobliżu wieży
na poziomie terenu. Trzeba przyznać, że zarząd Wodociągów Płockich, w osobach Panów:
Marka Naworskiego i Andrzeja Wiśniewskiego, wykazał się niespotykanym zaangażowaniem
w wypracowaniu ostatecznej formy fontanny tarasu. Obydwaj Prezesi uczestniczyli w kilkunastu
naradach koordynacyjnych z udziałem projektantów, przekazując swoje cenne uwagi dotyczące
jej ostatecznego wyglądu - m.in. umieszczenia w nowej fontannie mosiężnej, odpowiednio
pomniejszonej, kopii betonowych rybek.
5.4. Naprawa i konserwacja ścian wieży
Konserwacja ścian wieży była prawdziwym wyzwaniem. Ściany wieży były silne
zawilgocone i zasolone w górnych partiach, gdzie występowały wieloletnie przecieki wód
opadowych przez nieszczelnosci pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich. Wysokie
zagrożenie korozyjne występowało również w dolnych partiach ścian. W trakcie wyłączenia
wieży z eksploatacji zdarzyły się kilkakrotnie awarie sieci wodociągowej, które doprowadziły
do zalania piwnic i zawilgocenia ścian. Cegła ceramiczna była silnie zabrudzona i w wielu
miejscach brakowało zaprawy cementowo-wapiennej. Ponadto zewnętrzna powierzchnia ścian
parteru była pokryta licznymi graffiti. Ze względu na nieestetyczne przebarwienia konieczne
było usunięcie fałszywej patyny na ścianach. Wcześniejsze doświadczenia wskazywały,
że należało zachować daleko posuniętą ostrożność w czyszczeniu powierzchni starych murów:
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należało usunąć patynę, nie niszcząc zewnętrznego, oryginalnego lica ściany. Jesienią
2012 roku zaproszono kilka firm specjalizujących się w czyszczeniu ceglanych elewacji
zewnętrznych. Na wybranych poletkach doświadczalnych ścian parteru wykonano próby
pięciu różnych technologii: czyszczenia chemicznego na mokro, piaskowania niskoi wysokociśnieniowego, czyszczenia ciśnieniowego ścierniwem gumowym i lancy wodnej.
Wyniki badań okazały się niezwykle przydatne przy wyborze ostatecznej technologii
czyszczenia elewacji. Usunięcie patyny i, nawet niewielkie, uszkodzenie lica cegły powodowały
gwałtowny wzrost nasiąkliwości ściany spowodowany ukośnym deszczem. Zawilgocenie
fragmentów ścian z uszkodzonym licem na skutek czyszczenia metodą chemiczną, mokrą
lub lancą wodną, utrzymywało się przez kilka miesięcy. Najlepsze efekty uzyskano w wyniku
piaskowania niskociśnieniowego. Ściana poddana takiemu czyszczeniu, zawilgocona od
zewnątrz wysychała w warunkach jesiennych już po 4-6 dniach. Cała powierzchnia ścian wieży,
po oczyszczeniu, została poddana odgrzybianiu preparatem BFA i hydrofobizacji Funcosilem
SNL firmy Remmers. W dolnych partiach ścian wykonano dodatkowo warstwę antygraffiti.

Fot. 8 Widok z platformy widokowej pod szklaną kopułą wieży
Prace remontowo-modernizacyjne zakończono wiosną 2014 roku. Aktualnie trwają prace
projektowe zagospodarowania całego Placu Dąbrowskiego, jako oddzielne zadanie inwestycyjne.
6. Kawiarnia – restauracja Wieża Ciśnień
Jeszcze w trakcie trwania prac remontowych, w 2013 roku, inwestor - Wodociągi
Płockie, rozpoczął szerokie poszukiwania przyszłego użytkownika. Członkowie zarządu odbyli
wiele spotkań z potencjalnymi przyszłymi gospodarzami wieży. Pomysły wykorzystania
obiektu były różnorodne: kawiarnia, restauracja, centrum spa, muzeum, siedziba stowarzyszeń,
itp. Wymogiem inwestora było, aby taras z przepiękną panoramą miasta był ogólnodostępny
dla zwiedzających. Wśród właścicieli płockich restauracji panował pogląd, że w Wieży nie uda
się poprowadzić z sukcesem lokalu gastromomicznego. Obawiano się niekorzystej lokalizacji
- między dwoma pasami jezdni, oddalenia od starówki. Ostatecznie wybrano propozycję,
w której cały obiekt, od pierwszego piętra po przeszkloną kopułę, będzie wykorzystywany jako
niepowtarzalny lokal gastronomiczny, serwujący m.in. bogaty zestaw whisky z całego świata.
Początkowo nowy użytkownik zamierzał nazwać lokal „Wieża Whisky”, ale po zastanowieniu
pozostał przy powszechnie używanej nazwie „Wieża Ciśnień”. Widok zrewitalizowanego
obiektu przedstawiono na fot. 9 i 10.
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Fot. 9 Widok odrestaurowanej Wieży ciśnien od strony północnej
Właściciel urządził sale restauracyjne na III i IV piętrze. Dla koneserów pięknej panoramy
miasta zostały urządzone miejsca restauracyjne również pod przeszkloną kopułą (fot. 8)
i u podnoża schodów spiralnych. Pomieszczenia na najwyższych kondygancjach zostały zaopatrzone w wydajną klimatyzację, która umożliwia przebywanie pod kopułą nawet w upalne dni.

Fot. 10 Widok tarasu kawiarni-restauracji „Wieża Ciśnień”
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Wbrew wcześniejszym obawom w godzinach wieczornych lokal jest licznie
odwiedzany przez klientów, a w weekendy trudno jest znaleźć w Wieży wolny stolik.
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REVITALIZATION OF THE WATER TOWER IN PŁOCK
Summary
Water tower in Płock is a characteristic, historical building in the panorama of the city,
that has been excluded from the exploitation of more than 20 years ago. The inability to fulfil
the acute conditions of fire protection and restoration requirements discouraged re-users to
develop technical documentation. Thanks to the President of the “Wodociągi Płockie” efforts,
the object finally returned to the previous user. After that, there was ordered and developed
a new technical documentation the renovation and modernization of the tower. Renovation
work was carried out in the years 2010-2014. The object was put into operation in the spring
of 2014. The process of revitalization the tower was a real success. A unique restaurant called
“Water Tower” now is placed in the object.
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Konrad STYKA1

ZMIANY FUNKCJI WNĘTRZ
W REWITALIZOWANYCH BUDYNKACH ŚRÓDMIEJSKICH –
MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
Abstrakt: Przekształcenia funkcjonalno-użytkowe budynków, dokonywane w procesach
rewitalizacji pojedynczych obiektów lub całych ich zespołów, zazwyczaj mają znaczący wpływ
na wnętrze, architekturę i konstrukcję budynku. Kryterium podatności na przekształcenie
powinno być przedmiotem analiz przedprojektowych. Przekształcenie budynków może
odbywać się w różny sposób. Nadbudowa umożliwia powiększenie powierzchni użytkowej
wnętrz budynku z zachowaniem powierzchni zabudowy, co jest istotne w śródmiejskiej
zabudowie. Rozbudowa jest możliwa w przypadku dostępności terenu obok budynku.
Przebudowa to zarówno drobne prace, niewpływające na konstrukcję, jak i daleko idące zmiany
we wnętrzu, w tym dotyczące ustrojów nośnych. Zrealizowane w śródmiejskiej zabudowie
polskich miast inwestycje ilustrują specyfikę takich zadań projektowych.
Słowa kluczowe: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa, przekształcenie, funkcja, wnętrze
1. Przekształcenia funkcjonalno-użytkowe wnętrz a konstrukcja budynku
Przekształcenia funkcjonalno-użytkowe budynków, dokonywane w procesach rewitalizacji pojedynczych obiektów lub całych ich zespołów, zazwyczaj mają znaczący wpływ na ich
architekturę i konstrukcję. W procesach transformacji są niekiedy konieczne znaczne zmiany w
bryle budynku i układzie wnętrz, w celu dostosowania ich do współczesnych wymagań
funkcjonalnych i zapewnienia rentowności inwestycji. Zmianom w architekturze budynku
towarzyszą niezbędne modyfikacje w ustrojach nośnych, wykorzystujące tradycyjne oraz
innowacyjne metody wzmacniania konstrukcji. Przykładem tych ostatnich może być stosowanie
nowoczesnych materiałów kompozytowych, stwarzające nowe możliwości dokonywania zmian
funkcjonalno-użytkowych.
Jednakże, zasadniczym zagadnieniem jest istniejąca konstrukcja obiektu. Powinna być ona
nie tylko trwała, gwarantująca przenoszenie obciążeń zarówno przed, jak i po dokonaniu
przekształcenia funkcjonalnego, ale jednocześnie powinna być podatna na realizację tego działania.
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2. Podatność budynku na zmiany funkcjonalne we wnętrzach
Podatność budynku na zmianę funkcji wnętrz to kluczowe zagadnienie, które należy
przeanalizować, rozważając możliwość przeprowadzania przekształcenia. W literaturze można
znaleźć pięć kryteriów tej podatności:
1) przekształcalność, czyli dopuszczalność zmian w sposobie użytkowania (pod względem
ekonomicznym, prawnym, technicznym),
2) łatwość rozbiórek – możliwość bezpiecznej, sprawnej, szybkiej rozbiórki – w części
lub w całości obiektu,
3) odzysk surowców – elementy i materiały pochodzące z rozbiórki powinny w możliwie
największym zakresie nadawać się do ponownego użycia,
4) zdolność do powiększenia – możliwość powiększenia kubatury lub powierzchni
budynku; zwiększenie powierzchni bez powiększania kubatury można uzyskać
np. umieszczając antresolę
5) podatność na zmiany (elastyczność) – umożliwienie większych lub mniejszych zmian
w układzie funkcjonalnym i przestrzennym budynku – w celu przekształcenia układu
pomieszczeń i uczynienia go bardziej efektywnym [1].
Powyższe kryteria, a także wszystkie inne uwarunkowania, istotne dla opracowania
projektu budowlanego, są przedmiotem analiz przedprojektowych. Powinny one obejmować
oprócz wyżej wymienionych – aspekty urbanistyczne, uwzględniające istotne w śródmiejskiej
zabudowie ograniczenia zapisane w planach miejscowych, ponadto zagadnienia estetyczne
oraz formalne, wynikające przede wszystkim z przepisów techniczno-budowlanych.
Szczególne znaczenie mają uwarunkowania ekonomiczne i techniczne, dotyczące stanu
technicznego konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem podłoża gruntowego,
trwałości obiektu, parametrów akustycznych i termicznych, zagrożenia korozją biologiczną.
Przygotowanie takich analiz, niekiedy w formie specjalistycznych ekspertyz, ułatwia podjęcie
decyzji o kierunku możliwych zmian, lub – w niekorzystnej sytuacji – o rozbiórce obiektu.
Projektowane przekształcenia powinny – po uwzględnieniu uwarunkowań funkcjonalnych
oraz istotnego w śródmiejskiej zabudowie wpływu otoczenia – możliwie najmniej ingerować
w układ rzutu istniejącego budynku. Jak pisze James Douglas [1] – zawsze lepiej pracować
w zgodzie z budynkiem niż przeciwko niemu. Autor ten wyraża pogląd, że istotny jest
geometryczny układ konstrukcji obiektu – budynki o układzie prostokątnym elementów
konstrukcji są bardziej podatne na przekształcenie, niż te o geometrii krzywoliniowej
lub nieregularnej. Podatność na zmiany zależy też od pierwotnej funkcji budynku – do niej
bowiem dostosowano jego konstrukcję.
3. Możliwości dokonania zmian w istniejącym budynku
w procesie projektowania przekształcenia
Analizy przedprojektowe powinny dać odpowiedź na pytanie – czy przekształcenie
budynku może odbyć się przez zmianę wymiarów zewnętrznych budynku (nadbudowa,
rozbudowa), czy też w drodze zmian układu wnętrza (przebudowa). Możliwości
ukierunkowania projektu na wyżej wymienione działania zależą przede wszystkim
od podatności budynku na przekształcenia w zakresie dostępności przestrzeni wokół obiektu
oraz nośności istniejącej konstrukcji.
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3.1. Nadbudowa
Nadbudowa, czyli powiększenie wysokości budynku z zachowaniem powierzchni
zabudowy, umożliwia powiększenie powierzchni użytkowej wnętrz, gdy nie ma wolnej
powierzchni terenu, możliwej do zagospodarowania, co często występuje w śródmiejskiej
zabudowie. Ograniczenia w nadbudowie wynikają głównie z ustaleń planu miejscowego
(lub decyzji o warunkach zabudowy), ponadto z warunków przesłaniania okien w odniesieniu
do sąsiadujących budynków i z nośności istniejącej konstrukcji obiektu. Celowe jest takie
zaprojektowanie nadbudowy, aby nie spowodować nadmiernego zwiększenia wytężenia
konstrukcji nośnej. Dlatego nadbudowy zazwyczaj wykonuje się z wykorzystaniem
lekkich ustrojów – na przykład szkieletu stalowego lub drewnianego, z poszyciem z blachy
lub boazerii, a w przypadku materiałów murowych – z użyciem bloczków z betonu
komórkowego. Nadbudowa o konstrukcji szkieletowej musi być dostosowana do układu
konstrukcji wsporczej budynku istniejącego, lecz umożliwia większą swobodę w projektowaniu funkcji wnętrz niż układ ścianowy. Wskazane jest stosowanie lekkich ścian działowych,
na przykład gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym. Nadbudowy można dokonać
bez istotnego zwiększenia obciążeń na podłoże gruntowe, w przypadku zastosowania
odciążenia istniejącej konstrukcji (np. poprzez wymianę ścian działowych murowych na lekkie
gipsowo-kartonowe, usunięcie ciężkich materiałów izolacyjnych). Nadbudowa taka występuje
wówczas, gdy nie przekracza jednej kondygnacji, chyba, że zmiana funkcji wnętrz powoduje
redukcję zmiennych obciążeń technologicznych.
Jeśli przekształcenie wnętrz wiąże się ze zwiększeniem tych obciążeń, co ma miejsce
gdy projektuje się nadbudowę dwóch lub większej liczby kondygnacji, to następuje
zwiększenie nacisków na podłoże gruntowe pod fundamentami. Wtedy, o ile istniejąca
konstrukcja nie wykazuje zapasów nośności, należy wzmocnić ustrój konstrukcyjny budynku,
w tym fundamenty, a niekiedy też podłoże gruntowe – co w gęstej zabudowie śródmiejskiej
może być działaniem skomplikowanym i kosztowym.
W aspekcie estetycznym przy nadbudowie należy pamiętać o zachowaniu relacji
kompozycyjnych pomiędzy istniejącą a projektowaną częścią, zarówno w skali budynku,
jak i zespołu architektonicznego. Można kontynuować wątki architektoniczne (np. rytm okien,
ukształtowanie wnętrz) istniejącego budynku w części nadbudowanej, lub przeciwnie – nową
bryłę skontrastować z częścią istniejąca.
3.2. Rozbudowa
Rozbudowa (zwana też niekiedy dobudową) stosunkowo najmniej ingeruje w istniejącą
konstrukcję obiektu. Mogą wystąpić dwa przypadki – rozbudowa o konstrukcji niezależnej,
bez przekazywania obciążeń na konstrukcję istniejącego budynku lub dobudowa z obciążeniem
istniejącej konstrukcji. W tym drugim przypadku aspekty techniczne są zbliżone do występujących przy nadbudowie.
W projektowaniu rozbudowy istotny jest wpływ części nowej na część istniejącą,
zwłaszcza fundamenty i podpiwniczenie. Niezbędne jest zatem dokładne rozpoznanie
warunków gruntowo-wodnych, fundamentów i konstrukcji budynku istniejącego, gdyż
dobudowa, zwłaszcza z głęboką częścią podziemną, może oddziaływać na sąsiednie budynki
już w czasie wykonywania wykopu. Obiekty usytuowane w strefie oddziaływania wykopu
mogą ulegać wypiętrzeniu lub osiadaniu równo- bądź nierównomiernemu i z tego powodu
również przechyleniu. [...] Zasadą jest takie projektowanie ścian obudowy wykopu i takie
prowadzenie robót, aby powstające odkształcenia ścian i osiadania podłoża gruntowego w ich
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sąsiedztwie nie przekraczały wartości, które można określić jako dopuszczalne w odniesieniu
do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy [2].
W aspekcie architektonicznym rozbudowa znacząco wpływa na budynek istniejący.
Podobnie jak w nadbudowie, możliwe jest albo skontrastowanie nowej bryły z istniejącą, albo
świadoma kontynuacja podziałów elewacji i rozwiązań wnętrzarskich budynku istniejącego.
Należy unikać wrażenia przypadkowości – „sklejenia” dwóch brył.
Rozbudowa w wielu przypadkach jest najwłaściwszym sposobem przekształcenia,
zapewniającego powiększenie powierzchni użytkowej. Przemawia za tym niezależność
projektowanego układu konstrukcyjnego i funkcjonalnego wnętrz od konstrukcji budynku
istniejącego oraz swoboda w kształtowaniu formy architektonicznej. Warunkiem koniecznym
jest dostępność terenu w sąsiedztwie istniejącego budynku.
3.3 Przebudowa
Zmiany funkcjonalno-użytkowe we wnętrzach niemal zawsze wywołują konieczność
wykonania przebudowy. Pojęcie to oznacza zarówno drobne prace, niewpływające
na konstrukcję, związane na przykład ze zmianą położenia ścian działowych, jak i daleko idące
zmiany we wnętrzu, w tym dotyczące ustrojów nośnych – stropów, ścian, schodów. Istotą
przebudowy, zgodnie z ustawą, jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji [3].
Istotne ze względu na zmiany funkcji, a stosunkowo najmniej wpływające
na konstrukcję, są zmiany układu ścian działowych. Wymagają one jednak rozpoznania
konstrukcji stropu i dokonania oceny dotyczącej warunków zmian w tym zakresie.
W przypadku konieczności przeprowadzenia takich zmian jest korzystne stosowanie ścian
działowych lekkich, na przykład z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.
W obiektach użyteczności publicznej, ale także w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, korzystne efekty można uzyskać przez połączenie dwóch sąsiednich lokali,
co wymaga zazwyczaj wykonania niezbędnych otworów w ścianach konstrukcyjnych.
W budynkach mieszkalnych istnieje też możliwość łączenia mieszkań w pionie. Wykonanie
otworu w stropie w celu umieszczenia w nim schodów wewnątrzlokalowych, polegające np. na
usunięciu fragmentu płyty Kleina pomiędzy stalowymi belkami, na ogół nie nastręcza trudności.
Przebudowa może też polegać na wstawieniu w istniejącą strukturę przestrzenną wnętrz
budynku nowej konstrukcji, na przykład antresoli, powiększającej powierzchnię użytkową.
Wymaga to jednak pomieszczenia o wysokości wystarczającej, aby pod antresolą i nad nią
zapewnić odpowiednie parametry wnętrza. Antresole powinny mieć konstrukcję możliwie
lekką, na przykład stalową z podłogą drewnianą, szklaną lub bądź konstrukcję drewnianą.
Słupy muszą się opierać na ścianach nośnych lub słupach niższej kondygnacji, lub strop
obciążony tymi słupami musi być wzmocniony. Możliwe jest projektowanie oparć na ścianach
nośnych lub podwieszenie konstrukcji do belki umieszczonej powyżej antresoli.
Ograniczenia w projektowaniu przebudowy dotyczą zwłaszcza powiększania wysokości
kondygnacji, które to działanie musi wiązać się z obniżeniem lub likwidacją innej kondygnacji.
Łączenie pomieszczeń, polegające na usuwaniu ścian nośnych budynku w układzie ścianowym
też nie może być dokonane bez ograniczeń – konieczne jest pozostawienie odcinków ścian
nośnych, zdolnych do przeniesienia obciążeń i zapewnienia sztywności przestrzennej.
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4. Przykłady zrealizowanych obiektów
Oprócz opisanych wyżej zagadnieńń ogólnych, w procesach rewitalizacji poszczegól
poszczególnych budynków występuje
puje szereg problemów jednostkowych, charakterystycznych dla danego
zadania projektowego. Dwa przykłady obiektów, poddanych w Polsce w ostatnich latach
gruntownym przekształceniom, ilustrująą proces projektowania i realizacji takich inwestycji.
Budynki te należą do dwóch najliczniejszych w obszarach śródmiejskich kategorii pod
względem funkcjonalnym – budynków użyteczności
żyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych.
Przykładem gruntownejj przebudowy wn
wnętrza obiektu, połączonej z niewielką
rozbudową, jest adaptacja istniejącego
cego budynku dawnej noclegowni dla konduktorów
w Częstochowie ze zmianą funkcji na obiekt uż
użyteczności publicznej. Budynek parterowej
konduktorowni, wybudowany został pod
od koniec XIX w centrum miasta, w ssąsiedztwie dworca
kolejowego. Na początku
tku XXI w. obiekt był opuszczony i zdekapitalizowany (rys. 1).
Inwestor – Urząd Miasta Częstochowy – przewidywał zmian
zmianę sposobu użytkowania
istniejącego budynku na galerię sztuki współczesnej.
ółczesnej. W roku 2007 dokonano gruntownej
przebudowy, według projektu architektów: I. Czerwi
Czerwińskiej, M. Małasiewicz, T. Borowieckiego
oraz projektanta konstrukcji inż. M. Topolskiego.

Rys. 1. Konduktorownia w Częstochowie.
ęstochowie. Elewacja północna i wschodnia
– stan przed pracami (fot. z archiwum Urz
Urzędu Miasta Częstochowy)
Istniejący
cy obiekt był dwutraktowy, o konstrukcji w układzie ścianowym, ściany nośne
i działowe murowane z cegieł dzieliły obiekt
ekt na niewielkie pomieszczenia. Program
funkcjonalny wymagał natomiast przestrzennego wn
wnętrza. W związku z tym, postanowiono
„otworzyć” środkową część kubatury budynku, poprzez rozbiórk
rozbiórkę licznych ścian działowych
i fragmentów ścian nośnych, likwidację stropu
opu nad parterem i umieszczenie świetlika
w kalenicy dachu (rys. 3). Istniejące ściany
ciany zostały ocenione jako o wystarczaj
wystarczającej nośności,
strop drewniany nad parterem w całości
ści rozebrano i zast
zastąpiono na fragmentach nowym
stropem WPS na belkach stalowych. Nowa
wa konstrukcja dachu jest stalowa – w środkowej
części (wystawowej) dźwigary stanowiąą silny akcent we wn
wnętrzu (rys. 2). Nowy dach oparto
na podwyższonych o około 0,8 m murowanych ściankach kolankowych. Dzięki temu
na antresoli, dostępnej po nowo zaprojektowanych
towanych schodach, udało si
się umieścić pomocnicze
funkcje, towarzyszące galerii – biuro, kawiarnię,
ę, sanitariaty. Podbito te
też ściany fundamentowe
pod fragmentem budynku i uzyskano w ten sposób przestrze
przestrzeń na pomieszczenie techniczne.
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Rys. 2. Konduktorownia w Częstochowie. Wnętrze sali wystawowej,
widoczna nowa konstrukcja stalowa dachu

Rys. 3. Konduktorownia w Częstochowie. Przekrój podłużny i rzut przyziemia
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Pozytywne aspekty tego projektu to zasadnicza zmiana cech funkcjonalnych
i przestrzennych wnętrza, uzyskana poprzez zaprojektowanie sali wystawowej o znaczącej
wielkości. Umożliwiło to całkowitą zmianę sposobu użytkowania obiektu, nowa funkcja jest
wyraźnie ukierunkowana na rozwój kulturalny miasta. Obiekt uzyskał wyróżnienie
Stowarzyszenia Architektów Polskich w konkursie Primulus 2009.

Rys. 4. Konduktorownia. Elewacja północna i wschodnia – stan po pracach
Zdaniem jurorów tego konkursu, dzięki zaprojektowaniu kalenicowego świetlika
wnętrze jest dobrze przystosowane zarówno do klasycznie aranżowanych wystaw, jak i spotkań,
wykładów, warsztatów. Jednak użytkownicy budynku z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Częstochowie nie oceniają świetlika tak pozytywnie, gdyż w praktyce wystawienniczej
utrudnia on reżyserowanie natężenia światła we wnętrzu. Jury wspomnianego konkursu
stwierdza, że budynek po adaptacji (rys.4) nie stracił swojego charakteru i dobrze funkcjonuje
w scenerii otoczenia dworca. Pewną niedoskonałością obiektu, wynikającą z kształtu bryły
budynku jest niewielka przestrzeń pomieszczeń kawiarni, zlokalizowanych na antresolach.

Rys. 5. Budynek mieszkalny w Warszawie. Elewacja wschodnia – stan przed pracami
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Rys. 6. Budynek mieszkalny w Warszawie. Przekrój poprzeczny przez nadbudow
nadbudowę
Ogół prac związanych
zanych z budynkiem dawnej konduktorowni w Cz
Częstochowie jest
dobrym przykładem rewitalizacji, w której przedsi
przedsięwzięciom budowlanym, przestrzennym
i organizacyjnym towarzyszą działania w sferze kulturalnej i społecznej.
Przykładem nadbudowy może byćć inwestycja zrealizowana w Warszawie, w intensyw
intensywnie zabudowanej dzielnicy, powstałej przed drugą wojną światową. Z tego okresu pochodził
trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek o konstrukcji ścianowej, murowany z cegły pełnej.
Czwarta kondygnacja nadziemna stanowiła strych nieu
nieużytkowy pod drewnianym, pulpitowym
dachem.
Opisywany wielorodzinny budynek mieszkalny jest zlokalizowany w zachodniej cz
części
działki, znajdującej się w dość intensywnie zabudowanym kwartale, co wykluczało mo
możliwość
rozbudowy obiektu. Budynek jest w ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Elewacja wschodnia
miała regularny rytm okien i kolumnadęę przez dwie kondygnacje (rys. 5), zachodnia to płaska
murowana z cegły ściana
ciana bez detalu architektonicznego, z oknami ró
różnej wielkości
i nieregularnie
regularnie rozmieszczonymi. W projekcie (autorzy: arch. G. Piotrowska, mgr inż.
A. Gieros) przeznaczono do adaptacji nieużytkowy
żytkowy strych, zmieniaj
zmieniając jego funkcję na dolną
część mieszkania dwupoziomowego. Dokonano też nadbudowy budynku o jedną kondygnację
(rys.6), również z przeznaczeniem na cele mieszkalne, to jest na górny poziom mieszkania
dwupoziomowego.
upoziomowego. Budynek ma zatem po nadbudowie pi
pięć kondygnacji, z których najwyższa
to nowo wykonane poddasze, z wewnętrznymi
trznymi schodami łłączącymi dwa poziomy mieszkalne
(rys. 7). Poddasze to stanowi otwartą przestrzeńń do swobodnej aran
aranżacji.
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Rys. 7. Budynek
ynek mieszkalny w Warszawie. Rzut III pi
piętra (zaadaptowane poddasze)
oraz IV piętra
tra (nadbudowane poddasze)
Proces projektowy rozpoczęto
to od analizy konstrukcji, która wykazała mo
możliwość
przeprowadzenia inwestycji. Rozpoczęto
ę jąą od rozebrania dachu, a nast
następnie dokonano
nadbudowy obiektu, obejmującej
cej wymurowanie nowej ściany zewnętrznej z pustaków
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej
wapiennej (rys. 8), wykonanie czterech żelbetowych
słupów, podtrzymujących żelbetowy podciąg
ąg biegn
biegnący przez całą długość zaprojektowanego
mieszkania. Strop żelbetowy, oparto na wyżej
żej wymienionej konstrukcji oraz ścianie zewnętrznej
zachodniej. Wykonano też wspornikowe, żelbetowe balkony (rys. 9) nad balkonami
istniejącymi.
cymi. Kolejny etap to wykonanie stalowej konstrukcji dachu, któr
której zasadniczą
konstrukcją są niesymetryczne stalowe ramy ukształtowane z dwuteowników (rys. 10). Ramy
oparto na stalowych słupach i na wieńcu żelbetowego stropu. Ramy ssą połączone płatwiami
– każda składa się z dwóch zespawanych ceowników, na których uło
ułożono drewnianą więźbę.
Dach jest niesymetryczny, ze względu
du na poczynione zało
założenie projektowe, polegające
na zachowaniu gabarytu elewacji murowanej z cegły.
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Rys. 8. Budynek mieszkalny w Warszawie. Pierwszy etap prac
– wymurowanie nowej ściany zewnętrznej

Rys. 9. Budynek mieszkalny w Warszawie. Wspornikowe, żelbetowe balkony
Projektowany fragment elewacji zachodniej poddasza został wycofany. W narożnikach
nowej kondygnacji poddasza zaprojektowano ogrody zimowe o lekkiej konstrukcji.
Projektantka dążyła do stworzenia harmonijnej elewacji wschodniej poprzez zachowanie jej
osiowej kompozycji. Istniejący, zniszczony gzyms został odtworzony, elewację wschodnią
zwieńczył trójkątny tympanon nad istniejącą kolumnadą.
Zrealizowana adaptacja poddasza i nadbudowa budynku przyniosła wymierne korzyści
– dodatkową powierzchnię użytkową w budynku, a jednocześnie w interesujący sposób
przekształcono wygląd obiektu – elewacja wschodnia została w całości wyremontowana,
a dzięki zwieńczeniu trójkątnym tympanonem zyskała nowy wyraz (rys. 11).

40

Rys. 10. Budynek mieszkalny w Warszawie. Konstrukcja nadbudowanego poddasza

Rys. 11. Budynek mieszkalny w Warszawie. Elewacja wschodnia – stan po pracach
Elewację zachodnią częściowo zrehabilitowano poprzez uporządkowanie okien
na jednej kondygnacji. Realizacja ma zarazem tradycyjny jak i współczesny wydźwięk
– gdyż pojawiły się przeszklone ogrody zimowe i obszerny taras.
Pewną wadą realizacji, wynikającą z charakteru i wieku budynku jest ograniczona
dostępność dla niepełnosprawnych.
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5. Podsumowanie
Prawidłowe działania przy projektowaniu przekształcenia funkcjonalnego istniejącego
budynku, to:
1) Harmonijne skoordynowanie układu istniejących ustrojów konstrukcyjnych (ścian,
słupów, stropów, schodów) z projektowanym schematem funkcjonalnym,
2) Uwzględnienie współczesnych tendencji i potrzeb przestrzennych, funkcjonalnych
oraz estetycznych,
3) Rozmieszczenie nowych funkcji w budynku w sposób optymalny, w szczególności
ograniczenie zwiększania obciążeń w stosunku do założonych w pierwotnym projekcie,
4) Optymalizacja ekonomiczna – zastosowanie rozwiązań odpowiednich w stosunku
do wartości budynku i możliwości finansowych inwestora,
5) Ustalenie racjonalnego zakresu zmian, w sposób uwzględniający kompromis pomiędzy
oczekiwaniami funkcjonalnymi inwestora a możliwościami technicznymi i finansowymi, z uwzględnieniem czasochłonności prac budowlanych,
6) Zapewnienie trwałości obiektu przez dobór odpowiednich ustrojów konstrukcyjnych
i materiałów budowlanych,
7) Zaprojektowanie nowych elementów i wzmocnień konstrukcyjnych w sposób nie
powodujący utrudnień funkcjonalnych, a także umożliwiający dokonanie kolejnych
przekształceń w przyszłości,
8) Aktywna współpraca wszystkich projektantów w procesie przekształceń,
9) Zapewnienie procedur kontroli prac budowalnych i odzysku materiałów z rozbiórek.
Literatura
[1] DOUGLAS J., Building adaptation. Oxford, Butterworth – Heinemann, 2006.
[2] MICHALAK H., O uwarunkowaniach w projektowaniu i realizacji budynków
z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi w zabudowie zwartej. Inżynieria
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[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
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FUNCTIONAL CHANGES OF INTERIORS
IN THE REVITALIZED INNER CITY BUILDINGS
- POSSIBILITIES OF DESIGN ACTIONS IN SELECTED EXAMPLES
Summary
Functional conversions of the buildings, performed in the process of revitalization,
usually have a significant impact on the architecture and the structure of the building.
The susceptibility to transformation should be the subject of analysis, before the design process
starts. There are three basic ways of converting existing buildings. Vertical extension allows to
enlarge the area of the building in a highly urbanized downtown area. Lateral extension
is possible in the case of availability of area next to the building. Refurbishment is related to
spatial changes in the interior, for example – joining the adjacent flats or inserting a mezzanine,
or other conversions of the building’s interior, including the structure. Buildings, converted
in Polish cities illustrate the specificity of these design tasks.
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REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA W JEZIORANACH
– POZYTYWNE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE
Abstrakt: W pracy przedstawiono zagadnienie przestrzennego aspektu rewitalizacji fragmentów
zabudowy śródmieścia małego miasta. Celem opracowania jest prezentacja planowanych
zmian w przestrzeni dwóch placów publicznych w centrum Jezioran – rynku staromiejskiego oraz
Placu Zamkowego. Są to ważne w skali miasta przestrzenie, które wymagają uporządkowania
i modernizacji. Przyjętą metodą stał się projekt wykonany w oparciu o szereg różnych analiz
i konsultacje społeczne. Koncepcja projektowa zawiera propozycje zagospodarowania placów
oraz kształtowania zabudowy pierzejowej2. Pozytywne rozwiązania przestrzenne zapobiegną
postępującej degradacji zabytkowych obiektów oraz terenów w ich otoczeniu, co w konsekwencji
doprowadzi do poprawy ładu przestrzennego. Celowość działań wokół tych miejsc ma wymiar
społeczny – wpłynie na poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
Słowa kluczowe: Architektura, urbanistyka, rewaloryzacja, rewitalizacja, konserwacja zabytków.
1. Wstęp
Stan zachowania układów przestrzennych w miastach historycznych wymaga często
podjęcia działań rewitalizacji. Przywrócenie do życia struktury miejskiej ma na celu poprawę
jakości życia mieszkańców [1]. Odnowa obszarów zdegradowanych jest działaniem na rzecz
pozytywnych rozwiązań przestrzennych, gospodarczych i społecznych. W związku z tym zwrócić
należy uwagę na wzajemną zależność tych czynników, co powoduje, że rewitalizacja nie jest
jednorazowym aktem ale procesem. Gospodarczo-społeczne problemy, z jakimi borykają się
niejednokrotnie małe miasta, np. bezrobocie czy migracje ludzi młodych do większych miast,
determinują możliwości przekształcenia przestrzeni w ich obszarach, głównie śródmiejskich [2].
Dlatego też działania związane z rewitalizacją należą do trudnych, długoterminowych zadań
planistycznych. Problematyka ta dotyczy większości małych miast regionu Warmii, spośród
których na uwagę zasługuje jeden z najstarszych ośrodków – Jeziorany.
Jeziorany należą do jednego z dwunastu lokowanych na Warmii w okresie
średniowiecza miast. Położone są w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego
1
2

Dr inż. arch., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych
W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragmenty prac projektowych, jakie zostały wykonane
przez studentów Koła Naukowego Młodych Architektów i Urbanistów „Kreska” UW-M w Olsztynie
oraz wybrane elementy projektowe prac inżynierskich, wykonanych przez Macieja Adamczewskiego
i Marcina Czeberkusa w Katedrze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych UW-M w Olsztynie
pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Zagroby
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i stanowią siedzibę gminy. Miasto założono w 1310 roku a w 1338 roku nadano mu przywilej
lokacyjny. Jeziorany zachowały do czasów obecnych czytelną strukturę urbanistyczną z okresu
lokacji, którą charakteryzuje szachownicowy układ ulic, wyznaczający regularne kwartały
zabudowy z rynkiem pośrodku. Sposób rozplanowania wykazuje śląskie reminiscencje
urbanistyki średniowiecznej [3], co widoczne jest w przecięciu dłuższych pierzei placu
dodatkowymi ulicami wylotowymi (rys. 1). Miasto usytuowano w ten sposób, że od północy
i zachodu chronione było przez rzekę i częściowo przez zamek warowny a od wschodu
i południa przez wykopaną fosę. W Jezioranach odnajdziemy kilka znaczących zabytków.
Są to m.in.: gotycki kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja wraz z zabytkowymi organami,
kaplica św. Krzyża, osiemnastowieczna brama barokowa, kościół ewangelicko-augsburski
oraz fragmenty zamku biskupów warmińskich w postaci murów sklepionych piwnic,
na których posadowiony jest obecnie gmach Urzędu Miasta Jeziorany. Zamek jeziorański
należał do najpotężniejszych na Warmii budowli obronnych. Na skutek pożaru, jaki wybuchł
pod koniec XVIII wieku, nie przetrwał do czasów obecnych [4]. Spośród historycznych
dominant przestrzennych w zabudowie miasta brakuje również ratusza. Zgodnie z zasadami
średniowiecznego rozplanowywania miast, znajdował się pośrodku rynku, jednak podczas
potopu szwedzkiego spłonął i nie został już odbudowany.

Rys. 1. Plan zespołu staromiejskiego Jezioran z lat 50-tych XX wieku. Źródło: [5]
1 – Kościół p.w. św. Bartłomieja; 2 – zamek z XIV-XIX w. (obecnie Urząd Miasta);
3 – fortyfikacje z XIV w.
Wiele zabytków Jezioran nie przetrwało do czasów obecnych. Złożyły się na to różne
uwarunkowania, np. zmiany przynależności miasta – w różnych okresach dziejowych
znajdowało się ono w rękach Polski, Prus, Francji oraz Szwecji. Jednak głównym powodem
zniszczeń historycznej zabudowy były wielokrotne pożary. Najdotkliwiej miasto odczuło pożar
w 1783 roku, wywołany uderzeniem pioruna. Spłonęło wówczas praktycznie całe miasto,
łącznie z zamkiem.
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Popularnymi obecnie metodami działań naprawczych wobec istniejącej tkanki miejskiej
historycznych ośrodków staromiejskich jest rewaloryzacja zabudowy i szeroko pojęta
rewitalizacja zespołów urbanistyczno-architektonicznych. Pojęcia te obejmują szereg aspektów
technicznych, związanych z odnową i przywróceniem zdolności funkcjonowania,
a w przypadku rewitalizacji również aspektów gospodarczych i społecznych, które
w konsekwencji prowadzą do poprawy ładu przestrzennego oraz rozwoju terenów
zdegradowanych. Przywrócenie wspomnianej zdolności funkcjonowania przestrzeni
śródmieścia nabiera szczególnego znaczenia w przypadku małych, często zaniedbanych miast.
W opracowaniu skupiono uwagę na przestrzennym aspekcie rewitalizacji – materialnej
odnowie zabudowy dwóch ważnych przestrzeni publicznych w centrum Jezioran. Działania te
objęły rynek staromiejski oraz Plac Zamkowy. Metodyka badań w tym aspekcie skupia się
na konkretnej propozycji projektowej, wykonanej na podstawie szeregu różnych analiz
i będącej odpowiedzią na realne potrzeby społeczne przy jednoczesnym zachowaniu zasad
projektowania architektury i kształtowania przestrzeni zurbanizowanych.
2. Koncepcja projektowa – rynek staromiejski
Miejskie ośrodki Warmii, należące w większości do grupy małych miast (oprócz
Olsztyna), w dużym stopniu ucierpiały na skutek zniszczeń pod koniec drugiej wojny
światowej. Dodatkowo sposób planowania rozwoju i prowadzenia powojennej odbudowy oraz
brak należytej ochrony konserwatorskiej zbiegły się z typowym dla epoki PRL-u podejściem
do zagospodarowania struktur śródmiejskich, które nie respektowało założeń historycznych.
Dotyczy to także Jezioran i widoczne jest szczególnie w przestrzeni rynku – zagospodarowaniu
płyty placu oraz kształtowaniu zabudowy pierzejowej. Struktura zespołu staromiejskiego
została zaburzona poprzez ubytki w ciągach zabudowy lub wznoszenie form zupełnie
dysharmonizujących z zabytkową częścią miasta (rys. 2, 3).
Niekorzystne zmiany dokonały się również w sposobie zagospodarowania placu. Droga
wojewódzka, która przecina podłużne pierzeje, przedzieliła rynek na część swobodnie
zorganizowanego parkingu po stronie wschodniej i otoczony ulicami zieleniec po stronie
zachodniej. W dodatku brak ratusza pośrodku powoduje, że plac obecnie jest przeskalowany
w stosunku do gabarytów otaczającej go zabudowy pierzejowej.

Rys. 2. Fragment zabudowy zachodniej pierzei rynku. Fot.: M. Zagroba.
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Rys. 3. Ubytki w zabudowie północnej pierzei rynku. Fot.: M. Zagroba.

Rys. 4. Przedwojenna zabudowa rynku w Jezioranach. Źródło: [6]
Prace związane z projektową koncepcją rewaloryzacji zabudowy śródmieścia wiązały
się z przeprowadzeniem wnikliwej analizy materiałów ikonograficznych dawnej i obecnej
zabudowy przyrynkowej (rys. 4) oraz wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej stanu
istniejącego. Dało to możliwość poznania charakteru dawnej zabudowy Jezioran a także jej
konfrontacji z obecnym wyglądem centrum miasta. Na tej podstawie możliwe stało się
określenie kierunków działań w opracowywanym projekcie.
Niewielka skala zabudowy, kalenicowy układ dachów kamienic, wąskie podziały
parcelacyjne, rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz historyzujący detal, narzuciły
sposób kształtowania uzupełnień w zabudowie poszczególnych pierzei oraz przekształcenia
form dysharmonizujących z budynkami zabytkowymi. Największa ilość zmian objęła
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przekształcenia pierzei zachodniej i uzupełnienia pierzei północnej. Proponowane rozwiązania
architektoniczne nawiązują do historycznej zabudowy. Stanowią także próbę jednorodnego
powiązania ciągów poszczególnych pierzei w pewną wizualną całość (rys. 5, 6).

Rys. 5. Zabudowa północnej pierzei rynku – stan istniejący.

Rys. 6. Zabudowa północnej pierzei rynku – koncepcja rewaloryzacji.3
1 – przebieg drogi wojewódzkiej
Działania projektowe dotyczące zabudowy wokół rynku zostały uzupełnione poprzez
zagospodarowanie nawierzchni placu oraz obiekty małej architektury. Propozycja nawierzchni
z drobnych elementów – płyt i kostek kamiennych stwarza przyjazny nastrój i jest odpowiedzią
na korzyści wynikające z zastosowania naturalnych materiałów. Poza tym daje to możliwość
kształtowania ciekawych układów kompozycyjnych.
Spośród obiektów małej architektury wyróżnić należy propozycję nieregularnego
zarysu murów ratusza jako pamięć po istniejącej niegdyś bryle obiektu. Rozwiązanie takie ma
pozytywne znaczenie informacyjne i symboliczne.
Historyczne centrum stanowi na ogół pewnego rodzaju wizytówkę miasta,
co w przypadku małych ośrodków, jak Jeziorany, jest wyraźnie podkreślone poprzez nasycenie
funkcji usługowo-handlowych, lokalizację kościoła czy obiektów administracji. Działania
związane z przestrzennym wymiarem rewitalizacji rynku mają wielkie znaczenie w organizacji
przestrzeni Jezioran. Kompozycyjnie spójne połączenie współczesnej zabudowy z obiektami
zabytkowymi wpływa znacząco na pozytywne kształtowanie obrazu miasta.

3

Źródło: Koncepcja rewaloryzacji zabudowy śródmiejskiej w Jezioranach. Projekt wykonany przez
studentów Koła Naukowego Młodych Architektów i Urbanistów „Kreska” UW-M w Olsztynie.
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3. Koncepcja projektowa – Plac Zamkowy
Plac Zamkowy położony jest w zachodniej części zespołu staromiejskiego Jezioran.
Przestrzeń ta również wymaga uporządkowania i nadania odpowiedniej rangi z uwagi
na sąsiedztwo rynku oraz lokalizację na fundamentach zamku budynku Urzędu Miasta (rys. 7).
Rozwiązanie projektowe rewaloryzacji zawiera propozycję modernizacji placu, budynku
urzędu oraz niskiej mieszkalnej zabudowy otaczającej plac z trzech stron.

Rys. 7. Plac Zamkowy w Jezioranach – stan istniejący. Fot.: M. Zagroba.

Rys. 8. Koncepcja zagospodarowania Placu Zamkowego w Jezioranach [7]
Zagospodarowanie placu stanowiło niełatwe zadanie projektowe. Jego funkcja ulegała
zmianie. Pierwotnie był to dziedziniec zamkowy, obecnie służy on głównie jako parking
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dla pracowników i interesantów Urzędu Miasta oraz przestrzeń publiczna dla mieszkańców
jego sąsiedztwa. W projekcie zagospodarowania ważne było uwzględnienie współczesnych
wymogów dostępności komunikacyjnej placu przy jednoczesnym zachowaniu jego formy
reprezentacyjnej. Zaproponowano w związku z tym ruch jednokierunkowy z zabezpieczeniem
zaplecza parkingowego w centralnej i południowej części. Nawiązaniem do zabytkowych
nawierzchni drogowych był projekt wymiany nawierzchni drogowej oraz ciągów
komunikacyjnych na płyty i kostki kamienne w odcieniach stonowanych. Kolor i fakturę
kamienia dobrano tak, aby całość stanowiła swego rodzaju tło w zagospodarowaniu tej
przestrzeni (rys. 8). Kompozycja układu nawierzchni ma odniesienie do przełamanej osi,
jaka biegnie od rynku do wejścia do budynku urzędu. Takie rozwiązanie pozwoliło powiązać
ze sobą dwie najważniejsze w skali miasta przestrzenie publiczne.
Elementy małej architektury uzupełniają projekt zagospodarowania terenu.
W nawiązaniu do zachowanych materiałów ikonograficznych, w projekcie zaproponowano
rekonstrukcję studni zamkowej, jaka znajdowała się na dziedzińcu oraz budowli obronnej
w postaci baszty w północnej części placu, tuż obok zejścia do fosy. Przewidziano również
wykonanie oświetlenia nocnego i ławek wypoczynkowych, utrzymanych w stylizacji pasującej
do „klimatu” miasta historycznego.
Przestrzeń Placu Zamkowego zdefiniowana jest przez cztery niecałkowicie zabudowane
pierzeje. Rynek staromiejski z placem łączy pierzeja północna, której ciąg wyznacza
jednocześnie oś pomiędzy tymi dwoma założeniami. Zabudowę tego fragmentu miasta tworzą
budynki mieszkalne, parterowe i piętrowe, z dachami dwuspadowymi i naczółkowymi
z nieużytkowym lub częściowo użytkowym poddaszem (rys. 9). Ich skala nawiązuje
do wielkości historycznego centrum. Projekt rewaloryzacji tych obiektów zakłada całkowite
zagospodarowanie poddaszy bez ingerencji w konstrukcję dachu, doświetlenie istniejących
pomieszczeń oraz modernizację elewacji poprzez zmianę kolorystyki, uporządkowanie
kompozycji (likwidacja niekontrolowanych przekształceń) oraz uzupełnienie bądź odtworzenie
detalu architektonicznego – wykonaniu cokołów w wymaganych miejscach, gzymsów i opasek
wokół otworów. W kilku budynkach ponadto zaprojektowano zadaszenia wejść. Do odnowy
elewacji planuje się zastosowanie barw pastelowych, stonowanych o kontrastującym
w niektórych miejscach zestawie.

Rys. 9. Plac Zamkowy – zabudowa pierzei północnej. Fot.: M. Zagroba.
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Zagospodarowanie nieużytkowych poddaszy niesie za sobą wymierne korzyści –
umożliwia wytworzenie dodatkowej przestrzeni mieszkalnej i ma związek z ożywieniem połaci
dachowej w wyniku pojawienia się lukarn oraz okien połaciowych.
We wschodniej i południowej pierzei placu zostały zastosowane podobne idee projektowe
(rys. 10). Z uwagi na różne sytuacje formalno-prawne związane z nieruchomościami, rozwiązania
jakie zaproponowano w projekcie, dość ostrożnie ingerują w stan istniejący obiektów,
tak by stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi projekt rewaloryzacji był możliwy
do zrealizowania.

Rys. 10. Zabudowa południowej pierzei Placu Zamkowego
– stan istniejący i koncepcja rewaloryzacji [7]
Obiektem prestiżowym ale również o największej skali zabudowy w przestrzeni Placu
Zamkowego jest budynek Urzędu Miasta. Jest to obiekt trójkondygnacyjny, przykryty dachem
czterospadowym, optycznie przedzielony na dwie części, wypełniający w całości pierzeję
zachodnią (rys. 11). Posadowiony został na fundamentach istniejącego niegdyś w tym miejscu
zamku warownego. Odnowienie tego budynku jest szczególnie istotne z uwagi na funkcję jaką
jest siedziba władz miasta. W tym przypadku planuje się zagospodarowanie części poddasza
i jego doświetlenie poprzez wykonanie lukarn, co spowoduje ożywienie monotonnej
płaszczyzny połaci. Pociąga to za sobą możliwości wprowadzenia dodatkowych funkcji
na najwyższej kondygnacji obiektu. Organizacja na przykład sal konferencyjnych czy audiowizualnych, związanych z prowadzeniem spotkań i imprez kulturalnych, może pozytywnie
wpłynąć na prestiż instytucji urzędu.
Ranga Urzędu Miasta spowodowała zwrócenie dużej uwagi w założeniach ideowych
projektu na artykulację wejścia do budynku. W związku z tym zaprojektowano historyzujący
portyk kolumnowy, zwieńczony tympanonem, z umieszczonym w jego środku herbem miasta.
Dopełnieniem całości jest szereg detali architektonicznych. Składają się na nie: ceglana opaska
cokołu, gzymsy między kondygnacyjne, podokapowe oraz obramienia otworów okiennych
i drzwiowych (rys. 12).

50

Dużym atutem prowadzonych działań renowacyjnych gmachu jest możliwość
przywrócenia funkcjonowania zabytkowych, sklepionych piwnic obiektu. Jest to jedyna
pozostałość po zamku biskupów warmińskich. W uzgodnieniu z władzami samorządowymi
Jezioran, planuje się w niedalekiej przyszłości restaurację pomieszczeń podziemia oraz ich
adaptację na stylową kawiarnię lub „Pałac Ślubów”.

Rys. 11. Urząd Miasta w Jezioranach – stan obecny. Fot.: M. Zagroba.

Rys. 12. Urząd Miasta w Jezioranach – koncepcja rewaloryzacji [7]
4. Wnioski
Podobnie jak wiele miast warmińskich, Jeziorany są przykładem na to, jak
oddziaływanie różnych czynników może odmienić charakter przestrzenny miasteczka
o kilkusetletniej historii i tradycji budowania. Przejawem tego są fragmenty zabudowy
śródmiejskiej, wyróżniającej się na tle pozostałych obszarów miasta. Przestrzenny aspekt
rewitalizacji – rewaloryzacja rynku i Placu Zamkowego są dla Jezioran wielką szansą na
poprawę wyglądu i funkcjonowania centrum. Zmiany tego obszaru będą z pewnością wpływać
na procesy centrotwórcze, tworząc przestrzeń przyjazną z nowymi możliwościami rozwoju.
Proponowane w przedstawionej koncepcji projektowej rozwiązania dotyczące korekty układu
urbanistycznego oraz zmian w architekturze zespołu, mogą posłużyć przy wsparciu samorządu
lokalnego do opracowania szczegółowego projektu rewitalizacji przestrzeni śródmieścia
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Jezioran. W oparciu o przyjęte w projekcie koncepcyjnym założenia, można wysunąć
następujące wnioski, jako wytyczne do dalszych działań w poprawie wizerunku centrum miasta:
● modernizacja struktury przestrzennej placów miejskich, dotyczące zmian urbanistycznych i architektonicznych pozytywnie wpływają na wizerunek miasta i lepsze pełnienie
funkcji publicznej,
● proponowane funkcje handlowo-usługowe i mieszkalne w zabudowie placów mają
charakter centrotwórczy, odpowiedni dla ich przestrzeni. Ich sprecyzowanie jest trudne
na etapie projektu, weryfikują je potrzeby rynku,
● małomiasteczkowy charakter założenia podkreśla zabudowa o niewielkiej kubaturze,
drobnym podziale i subtelnym detalu,
● współczesna architektura (forma, gabaryty, układ, materiał itp.) powinna być osadzona
w kontekście historycznej zabudowy,
● mała architektura wpływa na atrakcyjność wnętrz urbanistycznych (rynek i Plac
Zamkowy). Zastosowane rozwiązania materiałowe, stonowana kolorystyka, wpisują się
w klimat centrum miasta historycznego.
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REVITALIZATION OF THE HISTORIC TOWN CENTRE
OF JEZIORANY – POSITIVE SOLUTIONS SPATIAL
Summary
This paper deals with the question of revitalization and revalorization (rehabilitation)
of some fragments of the centre of a small town. The objective has been to discuss how two
public squares in the centre of Jeziorany, such as the Old Town Market Squaere and Castle
Square, are planned to be renovated. Both squares need to be re-arranged, modernized and given
a special status. The concept of their renewal contains some ideas for the future use and
management of these squares and for the shaping of the rows of buildings which flank them. The
suggested solutions, once achieved, will prevent the progressing degradation of listed buildings
and their surroundings, which in turn will improve the spatial order in the renewed area.
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REWITALIZACJA ZABUDOWAŃ ELEKTROWNI
W DZIELNICY KRAKOWA PODGÓRZE
Abstrakt: W wyniku rewitalizacji starych zabudowań byłej elektrowni dzielnicy Krakowa
Podgórze powstaje obiekt zapewniający miastu wielofunkcyjną instytucję kultury zwaną
Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Cantora. Praca przedstawia genezę budowy Ośrodka
i opis projektu z bardzo interesującymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi.
Obserwacja realizacji inwestycji pokazuje, jakie problemy wystąpiły podczas wykonywania
robót budowlanych inwestycji realizowanej w warunkach zwiększonego ryzyka i niepewności
podjętego przedsięwzięcia. Zebrany materiał pozwolił na analizę źródeł powstawania opóźnień
i wzrostu kosztów inwestycji finansowanej ze środków publicznych. Autorki wskazują
celowość stosowania metod pozwalających na uwzględnienie ryzyka pojawiającego się przy
takich inwestycjach, finansowanych ze środków publicznych oraz zarządzanie ryzykiem.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, Cricoteka, ryzyko czasu i kosztów, zarządzanie ryzykiem
1. Geneza projektu
Krakowskie Podgórze to poprzemysłowa dzielnica, która przybiera obecnie nowe
funkcje w szeroko pojętej „kulturze” miasta. Można znaleźć wiele przykładów inwestycji
rewitalizacyjnych w tym obszarze, np. ogromna inwestycja „Bonarka City Center”, którą
stanowi wielofunkcyjne centrum miejskie wybudowane na zrekultywowanym obszarze
po zakładzie chemicznym, lub Fabryka Emalia Oskara Schindlera z wystawą stałą „Kraków –
czas okupacji 1939–1945”( właściciel fabryki w czasie II wojny światowej ratujący Żydów od
zagłady). Zabytkowa zabudowa historyczna dzielnicy Podgórze poddawana jest także stopniowo
rewitalizacji, jak np. stare budynki elektrowni Podgórze przy ul. Nadwiślańskiej. Budynki i teren
wokół nich zostały wykorzystane do budowy obiektów wielofunkcyjnej instytucji kultury pod
nazwą „Cricoteka - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora”. W obiektach Cricoteki
znajdować się będą m.in. Muzeum Tadeusza Kantora, teatr, biblioteka i centrum konserwacji
dzieł sztuki współczesnej [7]. W roku 2004 podjęto działania mające na celu utworzenie
kompleksowego ośrodka ku pamięci artysty. Konkurs na rewitalizację starej elektrowni
ogłoszono w 2006 roku, poniżej przedstawiono kilka prac konkursowych (rys. 1,2 i 3).
1

2

Mgr inż., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Prof. dr. hab. inż., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
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Rys. 1. Projekt koncepcyjny kompleksu Cricoteki, autorzy: IQ2 Konsorcjum Wizja Sp. z o.o.
Stanisław Deńko nsMoonStudio Sp. z o.o.- Piotr Nawara, Agnieszka Szultk [9]

Rys. 2. Projekt koncepcyjny budynku Cricoteki, pracownia urbanistyki i architektury
Marek Solnica [9]

Rys. 3. Projekt koncepcyjny budynku Cricoteki, pracownia PALMAline [9]
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Koncepcję gmachu nowego muzeum wygrała praca konkursowa architektów
z pracowni: IQ2 Konsorcjum Wizja Sp. z o. o. – Stanisław Deńko, nsMoonStudio Sp. z o.o.
– Piotr Nawara, Agnieszka Szultk. Obiekt na stałe odmieni pejzaż nabrzeża Wisły po stronie
Starego Podgórza, nawiązując do klimatu, jaki tworzy sąsiedztwo rzeki i twórczość Tadeusza
Kantora. Forma nietypowego gmachu, przypomina przerzucony most znajdujący się nad starą
elektrownią (rys. 4 i 5) i nawiązuje do twórczości Kantora z cyklu „człowiek i stół” (rys. 4).
Ze względu na zabytkowy charakter Elektrowni Podgórze zostawiono komin elektrowni
(obniżając go nieco), który jest najwyższym punktem nowej dobudowanej części kompleksu,
ma on przypominać o pierwotnej funkcji obiektu.

Rys. 4. Idea pomysłu na projekt budynku Cricoteki nawiązująca do twórczości T. Kantora [3]

Rys. 5 Schemat konstrukcyjny budynku Cricoteki [3]
Proponowana forma rewitalizacji elektrowni w dzielnicy Podgórze pokazuje ciekawy
sposób na aktywizację nadbrzeża Wisły poprzez wzbogacenie architektury obiektów
użyteczności publicznej oraz nadając indywidualny charakter temu miejscu. Koncepcja
gmachu Cricoteki jest bardzo wyraźnym akcentem przestrzennym w tym obszarze miasta,
tworzącym nową panoramę dzielnicy Podgórze. Obiekt ten stanowi kantorowski „rekwizyt”.
Nietypowe rozwiązania materiałowe użyte na elewacji Cricoteki podkreślają indywidualność
i artystyczny zamysł przedsięwzięcia [1, 3, 10].
Konstrukcję budynku zaprojektowano ze stali i betonu, zewnętrzną elewację stanowią
ażurowe panele, pod którymi znajdują się szyby i ocieplenie. Okładzinę wykonano
z nowatorskiego stopu metali o nazwie corten, którego specjalne właściwości już dziś można
podziwiać na powierzchni Cricoteki. Relację budynku z otoczeniem podkreśli także jego
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iluminacja. We wnętrzach budynku będą stalowe balustrady i perforowane sufity podwieszane.
Projekt zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań [3].
Wizja architektów realizowana obecnie na terenie starej elektrowni łączy tradycję
i współczesność, lokalizacja inwestycji stanowi duże utrudnienie dla robót, a warunki i środki
finansowania (publiczne) niosą z sobą wiele problemów wykonawczych wpływających
na czas, koszt i jakość robót budowlanych.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie interesującej budowy, autorki przedstawiają
napotkane trudności w jej realizacji, które wynikają z warunków ryzyka i niepewności,
w jakich realizowane są rewitalizacje zabudowy miejskiej.
2. Opis konstrukcji i wykończenia
Nowopowstający kompleks budynków Cricoteki pełnić będzie wiele funkcji.
Mają znajdować się tu:
• muzeum Tadeusza Kantora z obiektami scenicznymi, rekonstrukcjami i rzeźbami
ukazującymi najważniejsze etapy w jego twórczości
• nowoczesne centrum wystawiennicze;
• centrum teatralno-konferencyjne;
• nowoczesny ośrodek dokumentacji historii teatru i sztuki wizualnej;
• czytelnia, biblioteka, księgarnia;
• centrum konserwacji sztuki współczesnej:
• magazyn na zbiory artystów, które nie znajdą miejsca na stałej ekspozycji.
Program funkcjonalno-użytkowy Cricoteki wywarł istotny wpływ na architekturę
i konstrukcję projektowanych obiektów.
Stara elektrownia Podgórze wybudowana w latach 1899-1900, która już w 1926 r.
przestała pełnić swoją pierwotną funkcję, kiedy to obiekty te zostały zaadaptowane na dom
noclegowy i łaźnię, stanowić będzie jeden z elementów kompleksu Cricoteki. Teren budowy
zagospodarowano tak, aby istniejący zespół budynków starej elektrowni stanowił integralną
całość przedsięwzięcia.
W celu rewitalizacji tego obszaru postanowiono:
• poddać rozbiórce dwa budynki jednokondygnacyjne oraz przybudówkę przy istniejącej
kotłowni z kominem do ponownego odtworzenia,
• przebudować (zrewitalizować) zespołu budynków istniejących starej elektrowni,
• wybudować obiekt muzeum w postaci 5 kondygnacyjnego budynku z dwoma
kondygnacjami użytkowymi nadziemnymi i trzonami komunikacyjnymi – stanowiącymi
konstrukcję wsporczą, oraz jedną kondygnację podziemną otwartą od zachodu,
Istniejący budynek elektrowni jest podzielony na dwie części, na część od strony
ul. Nadwiślańskiej i halę kotłów. W projekcie przewidziano częściowe powiększenie piwnicy
(od strony ul. Nadwiślańskiej) oraz podniesienie jej wysokości przez obniżenie podłogi. Część
podziemną stanowi jedna kondygnacja, która jest wykonana na płycie żelbetowej
monolitycznej na izolacji z maty bentonitowej. Ściana od strony Wisły kotwiona jest
mikropalami. Ściany zewnętrzne wykonano w formie monolitycznego żelbetu, tak jak i strop,
którego płyta dostosowana jest do rozładunku samochodów ciężarowych przywożącymi
eksponaty i dekoracje. Forma budynku zabytkowej elektrowni nie ulegnie zmianie, zostanie
ona połączona z nowym obiektem, aby stanowiła spójną całość.
W projekcie rewitalizacji obiektu przewidziano wykonanie m. in. następujących prac [5]:
• wzmocnienie ścian fundamentowych od strony Wisły za pomocą mikropali,
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• wykonanie ściany berlińskiej, zabezpieczającej wykop pod poszerzenie piwnicy,
• „podbicie” ścian fundamentowych betonem wraz z wykonaniem izolacji poziomej
i izolacji pionowej z maty bentonitowej,
• wykonanie płyty dennej, żelbetowej na izolacji z maty bentonitowej,
• zamurowanie zbędnych otworów, wraz z wykuciem nowych oraz założenie nowych
nadproży i przemurowanie kominów ponad dachem,
• rozebranie ścian działowych na parterze, dwóch słupów oraz stropu i wykonanie nowych,
• wzmocnienie konstrukcji dachowej (wprowadzenie nowych wiązarów stalowych
pomiędzy istniejące) oraz ocieplenie poddasza i instalacja nowych, termoizolacyjnych
okien połaciowych,
• wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
• wykonanie nowych żelbetowych monolitycznych schodów,
• montaż stalowej antresoli w hali kotłów, podwieszonej do wiązarów dachowych,
• demontaż starej instalacji, oraz wykonanie nowej wyposażonej dodatkowo w sieć
internetową, oraz zainstalowanie klimatyzacji,
• zamontowanie nowej drewnianej antywłamaniowej stolarki okiennej i drzwiowej.
• wykonanie elewacji z okładzin klinkierowych mocowanych do muru kotwami [3].
W budynku zaprojektowano dwa żelbetowe monolityczne trzony komunikacyjne. Oprócz
funkcji komunikacyjnych (dźwig osobowy, klatki schodowe) oraz instalacyjnych, pełnią one rolę
podpór dla stalowych przestrzennych kratownic będących główną konstrukcją nośną galerii
muzeum. Trzony żelbetowe posadowiono na palach CFA połączonych oczepem żelbetowym.
Zastosowano dwa rodzaje pali: część jest wciskana, a część wyciągana. Aby dodatkowo
usztywnić oczep wschodni zastosowano żelbetowe żebra w formie ścian ukrytych pod
powierzchnią terenu (plac niepodpiwniczony). Usztywnienie oczepu dla trzonu zachodniego
stanowić będą ściany i stropy żelbetowe nad kondygnacją piwniczną. Wszystkie schody
zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne płytowe.
Nośną konstrukcję nowego budynku Cricoteki stanowi galeria w formie dwóch
przenikających się przęseł zbudowanych z przestrzennych stalowych kratownic, opartych
na dwóch trzonach komunikacyjnych. Trzecią podporą budynku jest stalowa dwugałęziowa
podpora wahaczowa, oparta na fundamencie w formie oczepu żelbetowego podpartego
mikrofalami (rys. 5). Zauważyć należy, że projekt charakteryzuje się dużymi przewieszeniami
oraz brakiem jakiejkolwiek symetrii, co stanowi duże wyzwanie dla projektantów, mających
obliczyć układ wielokrotnie niewyznaczalny [3]. Takie kształty obiektu skutkują ugięciami
poszczególnych kratownic, u których należało ustalić wstępne wygięcie (camber).
Obecnie wykonywane są końcowe roboty związane z wykończeniem budynku, który
już 13 września tego roku ma być uroczyście oddany do użytkowania. Roboty wykończeniowe
są prowadzone przez licznych podwykonawców. Ze względu na indywidualność projektu
na tym etapie robót również pojawia się wiele ciekawych rozwiązań.
Elewację Cricoteki wykonano z bardzo ciekawego materiału o nazwie corten. Jest to
stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Stal kortenowska należy do grupy
stopów stalowych, na powierzchni których po wystawieniu na działanie powietrza i deszczu
samoczynnie pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę (rys. 6). Antykorozyjne
właściwości stali kortenowskiej są w wielu zastosowaniach lepsze, niż właściwości innych stali
konstrukcyjnych. Ich wzmocniona odporność na warunki atmosferyczne wynika z warstwy
tlenków, tzn. patyny – tlenku miedzi. Ciekawe jest to, że producent gwarantuje zakończenie
procesu „rdzewienia” w ciągu 36 miesięcy, w przypadku stali kortenowskiej warstwa tlenków
po tym czasie stanowi szczelną ochronę dla stopu, a nie jak w przypadku zwykłej stali
powodując jej ciągłą degradację.
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Wykorzystanie cortenu w polskich warunkach jest nowatorskim rozwiązaniem, chociaż
sam pomysł tej stali powstał ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Ideą jego koncepcji
było „wybuduj i zapomnij”, co oznaczało, że materiał po użyciu nie wymagał już w trakcie
eksploatacji żadnych remontów, malowania, czy renowacji. Stal kortenowska sprawdza się
świetnie w przypadku mostów, ze względu na jej wysoką odporność na warunki atmosferyczne
i wysokie temperatury. Mimo, że koszt cortenu jest kilkakrotnie wyższy niż normalna stal, to jego
koszty eksploatacji mają zbilansować obecny duży nakład finansowy na jego zakup. Na Cricotece
użyto ponad 47 ton tej stali (w przybliżeniu około 3000 metrów kwadratowych) [7]. Ciekawostką
jest, że stal kortenowska, której montaż rozpoczęto z końcem listopada 2013, w krakowskich
warunkach atmosferycznych, już w niespełna pół roku pokryły się prawie całkowicie patyną.

Rys. 6. Montaż fragmentów elewacji z cortenu na Cricotece, 05.02.2014
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Elewację „sufitu zewnętrznego” Ośrodka Kantora wykonano natomiast z blachy
lustrzanej, której własność tworzy niesamowite wrażenie dla przyszłego widza. W tych ponad
800 metrów kwadratowej powierzchni można zobaczyć zmodernizowaną starą elektrownię
podgórską oraz plac znajdujący się na obszarze Cricoteki (rys. 7).

Rys. 7. Cricoteka obecnie, zdjęcie własne z 25.06.2014
Wykończenie obiektu budowlanego nie ogranicza się jednak do zewnętrznej powłoki
Oprócz elewacji z cortenu obiekt ma duże płaszczyzny przeszkleń, które stanowią pośrednią
powłokę zewnętrzną i dzięki którym można ze środka, poprzez perforowany corten, podziwiać
panoramę nabrzeża Wisły (rys. 8). Okna i drzwi wykonywano z dobrej jakości szkła
oraz profili aluminiowych, wewnątrz budynków zamontowano grube drzwi ogniowe.

Rys. 8. Powłoka ściany zewnętrznej Cricoteki, 24.06.2014

59

W środku Cricoteki wykonywane są liczne prace wykończeniowe i instalacyjne.
Poniżej przedstawiono jedno z licznych, ciekawych rozwiązań wykończenia wewnątrz,
który stanowi olbrzymia ruchoma ściana, mająca za zadanie, w razie potrzeby, zasłonić okna
w obiekcie i stworzyć niepowtarzalną atmosferę sceny (rys. 9).

Rys. 9. Ciekawe rozwiązania wykończenia w obiekcie Cricoteki, 24.06.2014
3. Problemy i zakłócenia przebiegu realizacji
Budowa Cricoteki realizowana jest ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planowanych terminów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło dnia 11.12.2009 r., podczas gdy rozstrzygniecie
konkursu na projekt odbyło się w 2006 r., prace nad dokumentacją architektoniczną
i wykonawczą ukończono w 2008, i w 2009 r. wybrano generalnego wykonawcę w drodze
przetargu [12].
Podczas przygotowania i budowy tej inwestycji wykonawcy mają do pokonania
wiele wyzwań różnej natury. Na placu budowy podczas wykonywania prac związanych
z inwentaryzacją stanu wałów wiślanych, została znaleziona studnia, która nie była ujęta
na żadnej mapie, jak również nie została objęta w zakresie wykonywanych prac. Rezultatem
znalezienia studni było przerwanie prac związanych z inwentaryzacją wałów wiślanych.
W decyzji inwestora oraz konserwatora zabytków podjęto decyzję o rozebraniu istniejącej
studni. Bardzo groźną sytuacją, która spowodowała dość znaczne opóźnienie całej budowy była
majowa powódź (rok 2010). W najgorszym momencie poziom wody, odnotowany na punkcie
pomiarowym w Krakowie-Bielany wynosił 957 cm i był to najwyższy poziom odnotowany
od ponad 40 lat. Ówczesny poziom wody gruntowej spowodowany powodzią spowodował
spowolnienie postępu robót na budowie. Ponadto pojawiły się roboty dodatkowe wynikające
z braku rzetelnej inwentaryzacji obiektu. Prace związane z wykonywaniem fundamentów
palowych zostały wstrzymane i wznowione dopiero we wrześniu. Zakończenie budowy ustalano
już kilkakrotnie, począwszy od końca roku 2011 i obecnie na 13 września 2014 roku.
Powody opóźnień powstających na poszczególnych etapach robót były następujące
i przyczyniające się także do wzrostu kosztów inwestycji były m. in. następujące:
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• zwiększenie potrzeb lokalizacyjnych inwestycji, wynikających z założeń programowych,
które wymagały powiększenia terenu (użytkowanego poprzednio przez elektrownię),
niezbędnego do realizacji inwestycji, o działkę innego właściciela (Gminy Kraków);
• niedostateczne rozpoznanie stanu technicznego istniejącej zabudowy, odkrycie obiektów
wymagających ekspertyz, konsultacji i decyzji konserwatora;
• powódź w maju 2010, powodująca, zmianę warunków gruntowych warstw nośnych
i poziomu wód gruntowych uniemożliwiając uzyskanie planowanego terminu
wykonania robót fundamentowych w tym palowych [3];
• nowa norma wiatrowa wdrożona w czasie prowadzenia procesu projektoworealizacyjnego, spowodowała zmiany w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych;
• trudności realizacyjne z powodu złożoności konstrukcji stalowej przęsła (duże
przewieszenia i brak symetrii obiektu) i wstrzymanie robót przez wykonawcę obawiającego
się o bezpieczeństwo konstrukcji stalowej obiektu (wskutek zmian technologii wykonania
konstrukcji stalowego przęsła, które w systemie podwykonawstwa realizowały firmy
mające własne rozwiązania i patenty – nie wszystkie rozwiązania technologiczne były
możliwe do wdrożenia zgodnie z zakładanymi na etapie projektu [3]) a następnie
zorganizowanie przetargów na wykonanie dodatkowych ekspertyz konstrukcji stalowej;
• ciągłe poszukiwania oszczędności, których wprowadzanie jest szczególnie trudne,
gdyż polega na wdrażaniu technologii dających oszczędności, ale nie obniżających
założonych standardów jakościowych;
• opóźnienie robót konstrukcyjnych pociągnęło za sobą opóźnienie realizacji robót
wykończeniowych;
• konieczność dotrzymania terminu budowy narzuconego przez Użytkownika i Inwestora
(długo wcześniej zaplanowana wystawa Tadeusza Kantora na 13.09.2014 r.)
spowodowały zatrudnienie na budowie wielu podwykonawców i problemy z koordynacją robót budowlanych (często wykonywanie prac na tych samych frontach robót
prowadziło do powstawania szkód i konieczności ponownego wykonywania tych
samych elementów i procesów);
• błędy osób odpowiedzialnych za organizację obsługi logistycznej dostaw prowadziły
do wydłużenia czasu zaopatrzenia, co prowadziło także do nakładania się różnych
frontów robót na siebie i opóźnienia poszczególnych prac.
4. Prognozowanie czasu budowy
Budową Cricoteki autorzy publikacji [5, 13, 14] interesowali się od momentu
jej rozpoczęcia. W ramach pracy dyplomowej w 2010 r. [5] obserwowano postęp prac
i opracowano na podstawie dostępnych danych analizę czasu realizacji inwestycji,
uwzględniając ryzyko zmiany w terminach i czasach trwania robót budowlanych. Zastosowano
do uwzględnienia ryzyka czasu metodę PERT [6], wyznaczając termin oczekiwany
zakończenia stanu surowego z prawdopodobieństwem 0,9 na 30.10.2012.
W rzeczywistości realizacja robót związanych z wykonaniem konstrukcji pomostu,
z wymienionych w p.3 powodów uległa zawieszeniu na czas wykonania wielu ekspertyz, które
powinny były odpowiedzieć na kilka ważnych pytań: czy budynek zaprojektowano
prawidłowo, czy wykonane już dodatkowe prace były konieczne i czy po ich wprowadzeniu
konstrukcja będzie bezpieczna. Prace przy wykonywaniu konstrukcji wznowiono 9.08.2012 r.
i według optymistycznych prognoz budowę Cricoteki planowano zakończyć 01.01.2014 r.
Zakłócenia w robotach wykończeniowych wynikające głównie ze złej organizacji robót
i nieudolnego zarządzania budową finansowaną ze środków publicznych spowodowały kolejne
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przesuniecie terminu oddania do użytkowania Cricoteki - uroczystość otwarcia Ośrodka
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 13.09.2014. Opisane terminy zakończenia budowy
ilustruje rysunek 10.

Rys. 10. Planowany i rzeczywisty czas budowy Cricoteki
Ryzyko i niepewność są cechami każdego procesu inwestycyjnego. Przy prowadzeniu
przedsięwzięć budowlanych a w szczególności tych związanych z rewitalizacją, gdzie
występują obiekty zabytkowe, gdzie nie istnieje pełna dokumentacja techniczna i kosztowne
jest przeprowadzenie badań wstępnych, analiza źródeł ryzyka (ryzyk) powinna być bardzo
wszechstronna na etapie przygotowania, projektowania i planowania inwestycji. Skutkami
ryzyka w budowie Cricoteki są: niedotrzymania terminu i zwiększenie kosztów inwestycji.
I to właśnie zostało zaobserwowane: wydłużenie czasu budowy o około 2,5 roku oraz
wzrost kosztów. Cena w ofercie wykonawcy tej inwestycji określona została na ok. 29 mln zł
(roboty budowlane). Natomiast 10.12.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę
na dofinansowanie budowy Cricoteki. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad
42 mln zł, z czego 35 mln zł sfinansuje Unia Europejska.
Pomimo bardzo nietypowych i złożonych warunków opisywanej budowy, warto
wymienić wiele prostych metod, które mogą być stosowane do identyfikacji i analizy ryzyk,
ich źródeł, prawdopodobieństwa wystąpienia, oceny skutków, przyjęcie strategii oraz
monitorowanie i usprawnianie procedur zarządzania ryzykiem.
Metody identyfikacji ryzyka to np.:
• analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats - analiza strategiczna,
pozwala dokładniej przyjrzeć się możliwościom realizacji projektu w ramach
organizacji, ocenić otoczenie projektu, zdiagnozować możliwe do pojawienia się ryzyka
oraz daje wskazania korekt w zakresie i planie realizacji projektu wykorzystując silne
strony do zniwelowania słabych),
• analiza wymagań,
• analiza interesariuszy (analizuje istniejącą sytuację, aby opracować wizję sytuacji
pożądanej w przyszłości i wybrać odpowiednie strategie, które pomogą nam osiągnąć
zamierzony cel),
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• fiszki Crawforda,
• metoda Delficka (polega na wykorzystaniu wiedzy i opinii eksperckich, którzy tworzą
ranking ryzyka, następnie niezależnej identyfikacji zagrożenia, analizy),
• diagram Ishikawy (jest diagramem drzewa błędów, które pozwala zilustrować związki
przyczynowo-skutkowe analizowanego projektu, schemat pozwala dostrzec złożoność
problemu),
• inne.
Do zminimalizowania efektu zaskoczenia i lepszego zarządzania przedsięwzięciem
podczas jego realizacji dokonać należy analizy ryzyka oraz przyjąć plan reagowania na nie.
Plan reakcji na ryzyko obejmuje:
• plan zarządzania projektem,
• ranking ryzyk (część z nich była znana od początku budowy),
• listę zagrożeń priorytetowych dla jakościowej i ilościowej analizy ryzyka,
• oszacowanie prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych kosztów i celów
czasowych,
• listę potencjalnych reakcji na występujące ryzyko,
• dane dotyczące przyjętych progów ryzyka,
• listę przyczyn zagrożeń i określić ich właścicieli.
Zaprojektowane i wdrożone procedury zarządzania ryzykiem poddawane są
monitorowaniu i działaniach naprawczych. Ten proces może być prowadzony wieloma
metodami, jedną z nich jest mierzenie postępów metodą wartości uzyskanej (EVM – Earned
Value Management) powszechnie stosowana ale sporadycznie w działalności budowlanej [2].
Obserwując proces budowy Cricoteki nie zauważono, aby zastosowano jakiekolwiek
metody identyfikacji ryzyka, co za tym idzie kolejne kroki związane z jego zarządzaniem.
Niewątpliwie podstawowymi źródłami ryzyka analizowanej inwestycji było ryzyko projektu
(wykonalności śmiałych i nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych), ryzyko
warunków gruntowych, ryzyko braku doświadczeń głównych uczestników procesy
inwestycyjnego a w szczególności inwestora, ryzyko związane z procedurami prawnymi.
W przypadku zastosowania wymienionych metod zarządzania ryzykiem można było
uniknąć niektórych z pojawiających się utrudnień i skrócić ostateczny termin ukończenia
inwestycji.
5. Podsumowanie
Realizacja kompleksu obiektów Crikoteki potwierdza, że proces projektowania nie
kończy się na wykonaniu dokumentacji, a trwa do samego końca realizacji dzieła i bez udziału
autorów groziłoby ryzykiem niedokończenia budowy lub obniżeniem standardów jakościowych.
Praktyka wskazuje, że szacowanie czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć sprawia kłopoty
w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi, zwłaszcza finansowanymi ze środków
publicznych. Najczęściej te problemy występują podczas przedsięwzięć budowlanych
polegających na remontach, rozbudowie, rewaloryzacji lub rewitalizacji obszarów miejskich.
Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces składający się z wielu zintegrowanych działań, wśród
których można wyróżnić obok inwestycji w infrastrukturę techniczną i obiekty budowlane,
również - działania podejmowane w obszarach: gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Podczas ich realizacji występuje wiele dodatkowych, innych niż przy nowych inwestycjach,
czynników niepewności i ryzyka zwłaszcza z powodu niedokładnej inwentaryzacji
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i niedostatecznego rozpoznania stanu technicznego obiektów. Często też, w przypadku procesu
rewitalizacji mamy do czynienia z nietypowymi śmiałymi w rozwiązaniach konstrukcyjnomateriałowych projektami architektonicznymi, a także jak ma to miejsce w niniejszym
przedsięwzięciu zastosowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych
i innych zjawisk jak np. „wielka powódź”.
Warunki realizacji robót budowlanych zwłaszcza w kompleksach podległych
rewitalizacji sprawiają, że ustalony na etapie przed realizacyjnym termin i koszt budowy
obarczony jest dużym ryzykiem niedotrzymania. Dlatego też inwestor i wykonawca powinni
planując budowę posługiwać się metodami, które pozwalają określić czas i tym samym koszt
realizacji, z dużym prawdopodobieństwem. Przeanalizować wszystkie możliwe źródła ryzyka,
jego prawdopodobieństwo i skutki a odpowiedzialność za poszczególne - przydzielić według
kompetencji odpowiednim uczestnikom przedsięwzięcia inwestycyjnego [4, 8, 11].
Mimo wielu trudności pojawiających się w trakcie realizacji opisanej inwestycji możemy
śmiało stwierdzić, że inwestycja ta stanowi interesujący przykład rewitalizacji zabudowy
miejskiej (a właściwie - poprzemysłowej). Jej rozmach pokazuje, że należy korzystać i szukać
innowacyjnych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i technologicznych, nie zapominając o dobrej organizacji i zarządzaniu podczas budowy i późniejszej eksploatacji kompleksu.
Cricoteka już dziś stanowi jeden z ciekawszych obiektów do zwiedzania w Krakowie
i przyjemny akcent, a nawet dominantę przestrzenną w panoramie nadwiślanej dzielnicy
Krakowa - Podgórze.
Praca wykonana w ramach badań statutowych nr 11.11.100.197 AGH Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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REVITALIZATION OF BUILDINGS OF THE PODGÓRZE
POWER PLANT IN CRACOW
Summary
As a result of the revitalization of the old buildings of the former power plant area
of Krakow Podgorze a multifunctional object providing city with a cultural institution called
Cricoteka - Cantor Arts Documentation Center is being created. The paper presents the genesis
of the construction of the Centre and the description of the project with a very interesting
design solutions and material. Observation of the investment shows what problems occurred
during the building of investments realized in terms of increased risk and uncertainty
of the project undertaken. The collected material was allowed to analyze the source
of the delays and costs of investments financed with public funds. The authors suggest
the desirability of the use of methods that take into account the risks arising on such
investments, financed from public funds and risk management.
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Stanisława GARWACKA-PIÓRKOWSKA1

SPOSOBY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW
REWITALIZOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Abstrakt: W pracy omówiono sytuacje, w których konieczne jest wzmocnienie fundamentów
istniejących obiektów oraz scharakteryzowano wybrane metody wzmocnień, polegające na
podbudowaniu (podbiciu) lub poszerzeniu istniejących fundamentów, wykonaniu żelbetowych
płyt odciążających, wykorzystaniu mikropali, pali wierconych i pali Mega oraz zastosowaniu
iniekcji strumieniowej. Następnie opisano metody wzmocnienia fundamentów kilku obiektów
budowlanych poddanych rewitalizacji w Płocku, Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie.
Wybranymi przykładami obiektów z terenu Płocka są trzy zabytkowe kamienice zabudowy
śródmiejskiej i budynek bożnicy, tzw. Małej Synagogi. Kolejnymi obiektami, w których
konieczne było wzmocnienie istniejących fundamentów są: zabytkowa willa „Radogoszcz”
w Grodzisku Mazowieckim i budynek Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, obiekty, wzmacnianie, fundamenty, przykłady
1. Wstęp
Wzmacnianie fundamentów lub podłoża jest często niezbędne do wykonania w ramach
prac związanych z rewitalizacją obiektów budowlanych. Konieczność wzmocnienia
fundamentów istniejących obiektów może być spowodowana:
● zwiększeniem obciążeń fundamentów, wynikających z nadbudowy obiektu, wymiany
elementów konstrukcyjnych, np. stropów drewnianych na żelbetowe lub zmiany
sposobu użytkowania obiektu,
● obniżeniem aktualnego poziomu posadowienia w związku z koniecznością zwiększenia
wysokości kondygnacji podziemnej,
● prowadzeniem prac w ich bezpośrednim sąsiedztwie, związanych np. z budową
nowego obiektu, posadowionego głębiej,
● znacznymi i nierównomiernymi osiadaniami istniejących obiektów, powstałymi
w przypadku zalegania w podłożu gruntów ściśliwych o małej nośności,
● zmianą warunków gruntowo-wodnych, która może być wynikiem prowadzenia prac
wodno-kanalizacyjnych,
● błędnym rozpoznaniem w przeszłości budowy podłoża gruntowego.
Zwiększenie nośności istniejących fundamentów można uzyskać za pomocą różnych
metod. Do najbardziej rozpowszechnionych należy metoda klasyczna, polegająca na ich
1
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odkopaniu a następnie podbudowaniu (podbiciu) lub poszerzeniu. Na głębokości zamierzonych
robót nie powinna występować woda. Wysokość podbicia nie może przekraczać trzech
metrów. W przypadkach konieczności obniżania poziomu wody gruntowej lub potrzebnej
dużej wysokości podbicia staje się ono raczej nieekonomiczne. Ławy fundamentowe można
poszerzyć w wyniku dobudowania obustronnych lub jednostronnych elementów
do istniejącego fundamentu lub dzięki podbudowaniu ławą większej szerokości. Metody
klasyczne wzmacniania fundamentów zostały opisane w pracach [1÷4]. W pracy [4] oprócz
omówienia wybranych metod wzmacniania fundamentów dużą uwagę poświecono
zagadnieniu rozpoznania geotechnicznego posadowienia obiektów zabytkowych oraz ocenie
struktury fundamentu i geometrii jego przekroju.
Często w celu zwiększenia nośności posadowienia wykonuje się żelbetowe płyty odciążające. Płyta powinna być kotwiona w obwodowych ścianach punktowo, przy czym proporcja
odcinków oparcia w „gniazdach” w stosunku do odcinków stycznych do krawędzi ściany
fundamentowej wynika ze struktury muru (wymiarów geometrycznych elementów murowych)
i z warunku ścinania „sięgaczy” płyty opartych w gniazdach. Na ogół proporcje długości gniazd
do odcinków stycznych zawierają się w granicach od 0,6/0,4 do 0,5/0,5. W przypadku, kiedy
płyta odciążająca wykonana jest na poziomie dolnej krawędzi istniejącego fundamentu
lub poniżej tej krawędzi, realizacja jej może się odbywać tylko pasmami na zasadach
identycznych jak klasyczne podbijanie fundamentu. W takim przypadku mogą być oczywiście
stosowane tylko płyty jednokierunkowo zbrojone. Według Karczmarczyka [2] metoda
z zastosowaniem płyt odciążających jest konkurencyjna pod względem nakładów finansowych,
a jednocześnie spełnia podstawowe zasady doktryn konserwatorskich. Wszelkie prace prowadzone
poniżej poziomu posadowienia fundamentu powinny być poprzedzone jego odciążeniem.
Wykonanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych typu: mikropale iniekcyjne
i wciskane statycznie, pale wiercone, wkręcane, pale Mega i inne rodzaje pali, pozwala
na przejęcie części lub całości obciążeń na zalegające głębiej warstwy gruntów o większej
nośności. Mikropali zaczęto używać do wzmacniania fundamentów dzięki zastosowaniu małych
gabarytowo wiertnic, z głowicami o zmiennej orientacji kątowej, pozwalającej uzyskać
mikropale ukośne oraz średnicę odwiertu do ok. 250 mm. Zastosowanie tej technologii polega
na wykonaniu odwiertu i osadzeniu w nim stalowych rur bezszwowych typu wiertniczego
o średnicy 140 mm. Rurą wprowadza się do otworu zaczyn cementowy tłoczony pompami
lub sprężarkami. W czasie wypełniania otworu zaczynem rury osłonowe podciąga się do góry.
Ciśnienie iniekcji zależy od rodzaju gruntu i założonych parametrów docelowych mikropala.
Wiertło montuje się na żerdziach złożonych z nakręcanych jeden po drugim odcinków
o długości około 1 metra, dzięki czemu wiertnica może pracować w pomieszczeniu
o ograniczonej wysokości. Zaletą pali jest ich duża sztywność i znaczna wytrzymałość
pobocznicy. Otwory wierci się bezpośrednio przez ściany i fundamenty wzmacnianych
obiektów budowlanych. Zastosowanie mikropali do wzmocnienia fundamentów istniejących
obiektów wraz z wybranymi przykładami realizacji omówiono w pracach [1,5÷8]. Gdy warstwy
nośne występują na znacznej głębokości, tzn. poniżej 6 m od rzędnej terenu, należy zastosować
pale (lub studnie). Rozmieszcza się je możliwie najbliżej ław fundamentowych, rozstawiając
po obu stronach ścian, w przybliżeniu jeden naprzeciw drugiego. W ścianach fundamentowych
wybija się poziome otwory między każdą parą pali i w te otwory wprowadza się stalowe belki
oparte na głowicach pali. Podobnie postępuje się w przypadku zastosowania studni fundamentowych. Bardzo przydatne do wzmacniania istniejących fundamentów są prefabrykowane pale
typu Mega, wciskane w grunt. Składają się one z odcinków o długości 60, 80 lub 100cm,
o przekroju kolistym lub kwadratowym. Pale tego typu stosuje się w przypadku wzmocnienia
istniejących fundamentów, ponieważ istnieje możliwość oparcia dźwignika hydraulicznego.
Są one ekonomiczne, łatwe w wykonaniu, a ich nośność jest samoczynnie sprawdzana. W pracy
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[9] opisano technologię wykonywania pali Mega na przykładzie stabilizacji zabytkowego
kościoła w Krakowie. Od wielu lat wzmacnia się fundamenty szczególnie pod obiektami
zabytkowymi przy użyciu pali stalowych wciskanych dźwignikami hydraulicznymi (podobnie
jak pale typu Mega).
Coraz większe zastosowanie do wzmacniania fundamentów istniejących obiektów
znajduje obecnie metoda iniekcji strumieniowej ,,jet grouting” nazywana też technologią
„soilcrete”. Iniekcja strumieniowa polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym,
wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem. Można ją stosować praktycznie w każdych
warunkach gruntowych, wzmacniając fundamenty zarówno małych jak i dużych obiektów.
Wytrzymałość na ścinanie cementogruntu wynosi od ok. 2 MPa (w gruntach organicznych)
do ok. 20÷25 MPa (w żwirach). Do wykonywania zaczynów iniekcyjnych cementowo-wodnych
wykorzystuje się cement portlandzki marki 35 lub 45 oraz cementy hutnicze. Cały proces
formowania kolumny kontrolowany jest automatycznie, co umożliwia właściwe jej wykonanie.
Kolumny gruntowo-cementowe mogą być zbrojone rurą grubościenną, sztywnym koszem
zbudowanym z 4, 5 bądź 6 prętów lub centralnie umieszczonym profilem stalowym. Zbrojenie
kolumny zwiększa jej nośność. Prace wzmacniające wykonywane są bezwstrząsowo, a dzięki
możliwości zastosowania urządzeń o niewielkich gabarytach mogą być prowadzono
na zewnątrz obiektów i wewnątrz pomieszczeń, nawet o niewielkich wysokościach (co najmniej
1,5 metra). Aby wzmocnić podłoże pod fundamentem istniejącego budynku, należy wykonać
kolumny ukośne. Technologia iniekcji strumieniowej wraz z przykładami zrealizowanych
obiektów została szeroko opisana w pracach [8, 10÷13].
2. Przykłady realizacji wzmocnień fundamentów zabytkowych budynków
2.1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek
o funkcji usługowo-biurowej w Płocku przy ul. Stary Rynek 7
Kamienica Stary Rynek 7 (wpisana do rejestru zabytków) zlokalizowana jest w obrębie
Starego Miasta. Wzniesiona została prawdopodobnie po 1800 r., w latach 20-tych XIX wieku
przebudowano prawdopodobnie jej część nadziemną. Jest to budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych i wymiarach w planie 8,22×13,75 m. Według opinii geotechnicznej wokół
budynku zalegają: do poziomu 2,6÷3,9 m ppt. (w zależności od lokalizacji otworu) piaszczystogliniaste nasypy niebudowlane z domieszką gruzu i części organicznych, poniżej morenowe
grunty spoiste. Istniejące fundamenty budynku wykonane są w postaci muru z cegły ceramicznej
na zaprawie wapiennej bez odsadzek (o grubości równej grubości ścian piwnic) i opierają się
bezpośrednio na gruncie. Jedynie pod ścianą szczytową w odkrywkach stwierdzono pod
fundamentem ceglanym warstwę kamieni polnych spojonych zaprawą wapienną. Istniejące
fundamenty posadowione są na różnych głębokościach. W najgorszym stanie był fundament
pod ścianą wspólną dla budynków Stary Rynek 7 i 9. Ściana ta wyraźnie osiadła w stosunku
do pozostałej części budynku. Fundament pod wspólną ścianą dla obu budynków osłabiony
był ponadto przez podcięcie przez starą rurę wodociągową. W poziomie posadowienia zalegały
grunty nasypowe w stanie plastycznym. Uplastycznienie mogło być spowodowane przeciekami
z rury. Zaprojektowano wzmocnienie posadowienia tej ściany fundamentowej poprzez podbicie
jej do głębokości min. ok. 3,65 m ppt. Podbicie wykonywano odcinkami 50-60 cm
w odległościach co ok. 2,0 m. Średnia wysokość podbicia wyniosła ok. 70 cm, szerokość
ok. 60 cm, z poszerzeniem do środka (odsadzką) ok. 20 cm. Przy wykonywaniu wykopów
pod wzmocnienie fundamentów należało wybierać grunty uplastycznione. Przy wykonywaniu
podbicia, podbijaną ścianę zabezpieczano przed jej przemieszczeniem w poziomie posadowienia
poprzez wyparcie jej na całej długości z wykorzystaniem sąsiedniej ściany wewnętrznej.
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Dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie ścian fundamentowych przewidziano
poprzez zaprojektowanie żelbetowej płyty odciążającej. W każdym polu pomiędzy ścianami
piwnic zaprojektowano płytę żelbetową grubości 8 cm z betonu min. C12/15, zbrojoną prętami
φ 10 mm (ze stali klasy A- II) co 15 cm w kierunku mniejszej rozpiętości i prętami
rozdzielczymi φ 6 mm (ze stali klasy A- II) oraz wieńce (opaski) obwodowe wzdłuż ścian
fundamentowych wchodzące w nie po ok. 5 cm, położone ok. 20 cm poniżej ich poziomu
posadowienia. Opaski zazbrojono prętami φ 10 mm (ze stali klasy A- II). Takie rozwiązanie
konstrukcyjne zwiększyło nośność ścian fundamentowych oraz uniemożliwiało wyparcie
gruntu spod podstawy fundamentów.
Zaprojektowane wzmocnienie posadowienia budynku obrazują rys. 1 i 2.

Rys. 1. Rzut wzmocnionych ścian fundamentowych budynku [14]
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Rys. 2. Podbicie ściany wspólnej i płyta odciążająca w budynku Stary Rynek 7 [14]
2.2. Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
na budynek mieszkalno-usługowy w Płocku przy ul. Stary Rynek 9
Budynek Stary Rynek 9 - od strony południowo-wschodniej przylega do niego
kamienica Stary Rynek 11, a od strony północno-zachodniej kamienica Stary Rynek 7.
Jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem mieszkalnym, w całości
podpiwniczony. Istniejące fundamenty oraz warunki geologiczno inżynierskie w obrębie tego
budynku są podobne jak w sąsiedniej kamienicy Stary Rynek 7. Z powodu licznych uszkodzeń
ścian fundamentowych oraz widocznych osiadań ściany wspólnej z sąsiednią kamienicą
Stary Rynek 7 zaprojektowano jej wzmocnienie poprzez obetonowanie na całej jej długości
(rys. 3). Podobnie postąpiono ze ścianą przy budynku sąsiednim Stary Rynek 11. Dodatkowe
wzmocnienie i zabezpieczenie ścian fundamentowych przewidziano poprzez zaprojektowanie
cienkiej, żelbetowej płyty odciążającej. W każdym polu pomiędzy ścianami piwnic wykonano
pod posadzką cienką płytę żelbetową zbrojoną siatkami stalowymi Ø8 mm (ze stali klasy A-II)
o oczkach 20 ×20 cm.
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Rys. 3. Obetonowanie ściany fundamentowej w budynku Stary Rynek 9 [15]
2.3. Wzmocnienie fundamentów budynku Stary Rynek 19
Istniejące fundamenty budynku Stary Rynek 19 zbudowane są podobnie jak fundamenty
kamienic opisanych wyżej, tj. w postaci muru z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej
bez odsadzek i opierają się bezpośrednio na gruncie. W ramach prac rewaloryzacyjnych tego
obiektu zaprojektowano wzmocnienie posadowienia tylko pod ścianą wewnętrzną poprzez
poszerzenie ściany fundamentowej grubości 91 cm o 30 cm z każdej strony (wykonanie
odsadzek dwustronnych). Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne obrazuje rys. 4.

Rys. 4. Poszerzenie ławy fundamentowej pod ścianą wewnętrzną [16]
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2.4. Rewaloryzacja willi „Radogoszcz” (dostosowanie pomieszczeń
na cele kulturalno-społeczne - Galeria Etnograficzna)
Obecnie jest to budynek użyteczności publicznej należący do Miasta i Gminy Grodzisk
Mazowiecki, w którym prowadzona jest działalność kulturalna. Konstrukcja budynku
jest murowana, ściany fundamentowe wykonane są z cegły pełnej ceramicznej. Ławy
fundamentowe z kamieni polnych (otoczaków) posadowiono pierwotnie na głębokości 4045 cm poniżej powierzchni terenu. W latach powojennych wykonano podmurowanie
fundamentów z cegły pełnej ceramicznej do głębokości ok. 80-85 cm ppt., co pozwoliło na
podwyższenie pomieszczeń piwnic. Odsadzki fundamentu kamiennego i ceglanego wyrównano
z obu stron ok. 5 cm warstwą „mocnej” zaprawy cementowej zachowując przekrój trapezowy.
W związku ze wzrostem obciążeń od konstrukcji budynku (wymiana stropów nad piwnicą i nad
parterem z drewnianych belkowych na żelbetowe na belkach stalowych oraz wymiana
konstrukcji dachu) przyjęto przejęcie części obciążenia przez dodatkowe żebra żelbetowe przy
ścianach nośnych, podparte na żelbetowych pilastrach (rys. 5). Zaprojektowano wykonanie
dodatkowych ław fundamentowych prostopadłych do ścian nośnych, na których oparto
(zamocowano) pilastry. Nowe ławy fundamentowe zazbrojono podłużnie i poprzecznie jak
belki. Stan istniejących ścian fundamentowych określono jako dobry, bez widocznych pęknięć
i zarysowań. Rzut i przekroje wzmocnionych fundamentów budynku przedstawiono na rys. 6.

Rys. 5. Podmurowane istniejące ławy fundamentowe i żelbetowe słupy
podtrzymujące żebra stropu, oparte na nowych ławach fundamentowych [17]
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Rys. 6. Rzut i przekroje wzmocnionych fundamentów [17]
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2.5. Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamenty budynku
przy ul. Kwiatka 7 w Płocku
Wzmocnienie fundamentów budynku byłej Bożnicy zaprojektowano i wykonano
w związku z adaptacją tego budynku na Muzeum Żydów Mazowieckich. Płocka synagoga to
budynek murowany, dwukondygnacyjny, wzniesiony w stylu klasycystycznym. Do wzmocnienia
fundamentów budynku pod istniejącymi ścianami konstrukcyjnymi zastosowano technologię
iniekcji strumieniowej „Soilcrete”. Miała ono za zadanie ograniczyć osiadania ścian konstrukcyjnych po zwiększeniu obciążeń związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu. Istniejące
ławy fundamentowe wykonane były z cegły pełnej. Iniekcję wykonywano przy samej krawędzi
ław fundamentowych, wprowadzając żerdzie iniekcyjne jak najbliżej fundamentów w celu
uzyskania odpowiedniej szerokości podparcia w poziomie posadowienia (rys. 7).
Prace iniekcyjne prowadzono zarówno z wewnątrz (z wyrównanego poziomu po usunięciu
posadzki) jak i z zewnątrz budynku (z poziomu istniejącego terenu). Pod fundamentami ścian
zewnętrznych i wewnętrznych wykonano 101 odwiertów wraz z iniekcją w technologii
strumieniowej Soilcrete o zasięgu do 50 cm (średnicy 100 cm) w odstępach od 1,8 do 2,0 m.
Rozmieszczenie kolumn pod fundamentami obiektu przedstawiono na rys. 8.

Rys. 7. Przykładowy przekrój wzmocnionej ściany fundamentowej [18]
Spód odwiertów występował co najmniej 0,5 m poniżej stropu warstwy nośnych glin
zalegających pod warstwą nasypów i namułów. Wykonano łącznie ok. 700 metrów iniekcji.
Do wykonania punktów iniekcyjnych Soilcrete zużyto 524 tony cementu CEM I 42,5
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R. Iniekcje wykonywano od dołu do góry. Po zakończeniu każdej iniekcji wypełniano otwór
wiertniczy zaczynem. Co godzinę kontrolowano poziom zaczynu w wykonanych otworach.
W przypadku stwierdzenia ubytków natychmiast uzupełniano poziom zaczynu. Kontrola
jakości iniekcji obejmowała:
• sprawdzenie wytrzymałości wewnętrznej cementogruntu,
• sprawdzanie zasięgu iniekcji w trakcie prowadzonych prac,
• pomiar gęstości właściwej zaczynu przed każdym opróżnieniem mieszalnika,
• kontrolę procesu wiązania cementu,
• sprawdzenie osiadania ścian budynku przez wykonawcę robót,
• określenie odstępu czasowego pomiędzy dwoma sąsiednimi elementami Soilcrete.
Podczas wykonywania jednego punktu iniekcyjnego na głębokości ok. 3.1 m ppt.
(poziom platformy ok. 101,5 m npm.) natrafiono na grubą warstwę kamieni na dużej
powierzchni. Rozpoczęto próby przewiercenia się przez kamienie większą wiertnicą KB0,
wykonując odwierty z geodezyjnie wytyczonego punktu pod różnymi kątami wraz z iniekcją.
Jednakże każda z tych prób kończyła się jedynie w wierceniem ok. 15-20 cm w tę warstwę.
Ostatecznie powstały w ten sposób 4 bryły cementogruntu, których sumaryczna podstawa na
głębokości ok. 3,1 m ppt wyniosła ok. 3 m2 (rys. 9). Przeprowadzone obliczenia sprawdzające
wykazały, że takie posadowienie jest równoważne z wykonaniem punktu iniekcyjnego
średnicy 1m do głębokości ok. 7 m.

Rys. 8. Rozmieszczenie punktów iniekcji [18]
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Rys. 9. Bryły iniekcyjne pod projektowaną stopę fundamentową [18]
2.6. Wzmocnienie gruntu kolumnami „jet-grouting”
pod fundamentami budynku Szpitala Tworkowskiego
W podłożu budynku, pod nasypami niebudowlanymi i humusem występowały grunty
nośne (wodnolodowcowe piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym). Wzmacnianie istniejących fundamentów wynikało m.in. z konieczności obniżenia
poziomu posadzki piwnicy. Pod fundamentami przebudowywanego budynku wykonano ogółem
773 szt. kolumn iniekcyjnych „jet grouting” długości 1,0÷3,0 m i średnicy 800÷1000 mm.
Zakres zrealizowanych prac wzmacniających obejmował: 324 szt. przewiertów rdzeniowych
ø150 mm o łącznej długości 232,3 mb, 412 szt. kolumn iniekcyjnych o średnicy D=800 mm
o łącznej długości 541,2 mb i 361 szt. kolumn o łącznej długości 480,65 mb. Podczas
prowadzenia prac iniekcyjnych podawano zaczyn cementowy o c/w=1÷1,2 z prędkością
podnoszenia żerdzi 0,5cm/s. Szczegółowe parametry technologiczne wykonanych kolumn
zestawiono w kartach dokumentacyjnych. Ogółem do wykonania kolumn iniekcyjnych zużyto
ok. 495 ton cementu portlandzkiego CEM I 42,5R. Kolumny wykonywano wewnątrz budynku
oraz na zewnątrz (rys.10). Odsłonięte kolumny wzmacniające posadowienie budynku pokazano
na rys. 11.
Prace związane z obniżeniem poziomu posadzki można było rozpocząć po trzech dniach
od uformowania kolumn. Pod dwoma projektowanymi szybami wykonano „wannę” z kolumn
„jet grouting”. Zainiektowano dodatkowo ok. 74 m3 zaczynu cementowego. Próbki
cementogruntu pobrane podczas wykonywania prac iniekcyjnych poddano badaniu
wytrzymałości na ściskanie. Wiek próbek w chwili badania wynosił od 9 do 69 dni. Otrzymana
wytrzymałość wszystkich pobranych próbek zmieniała się w granicach 3,9÷14,6 MPa.
Wykonawcą kolumn „jet grouting” był GEOPROJEKT Sp. z o.o. z Wrocławia.
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Rys. 10. Przykładowy przekrój przez wzmocnion
wzmocnioną ławę fundamentową [19]

Rys. 11. Odsłonięte
te kolumny „jet grouting” wzmacniaj
wzmacniające posadowienie budynku [19]
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3. Podsumowanie
W artykule omówiono wybrane metody wzmacniania istniejących fundamentów oraz
przedstawiono kilka przykładów realizacji wzmocnienia fundamentów zabytkowych obiektów
metodami klasycznymi i przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej. Metody klasyczne są
znacznie tańsze, ale nie zawsze można je stosować. Iniekcja strumieniowa sprawdza się
praktycznie w każdych warunkach, pozwala na wykonanie podziemnych kondygnacji
w bardzo słabych warunkach gruntowych, ale jest kosztowna. Mimo swoich zalet, technologia
ta nie jest dostatecznie rozpowszechniona w Polsce. Stosuje ją zaledwie kilka specjalistycznych
przedsiębiorstw. Różnorodność i powszechna dostępność wielu technologii w zakresie
fundamentowania pozwala na dobór odpowiedniej w danych warunkach metody wzmocnienia
fundamentów.
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METHODS OF STRENGHTENING THE FOUNDATIONS
OF REVITALIZED BUILDINGS
Summary
The paper describes the situations in which it is necessary to strengthen the foundations
of existing facilities and characterizes chosen methods of reinforcement consisting
the underpinning or extending the existing foundations, applying concrete plates lightened,
using micropiles, drilled piles, megapiles and jet grouting. Furthermore the methods
of reinforcement of the foundations of several buildings undergoing revitalization in Plock,
Grodzisk Mazowiecki and Pruszków were described. Selected examples of objects from
the area of Plock are three historic downtown buildings and the building of the synagogue
- the so-called Little Synagogue. Additional revitalized objects in which it was necessary
to strengthen the existing foundations are: historic villa “Radogoszcz” in Grodzisk and building
of Tworkowski Hospital in Pruszków.
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Małgorzata Brych-Dobrowolska1

ZABEZPIECZENIE I UMOCNIENIE WZGÓRZA ZAMKOWEGO
W SOCHACZEWIE
Abstrakt: Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie wraz ruinami zamku przez wieki nie były
poddawane wzmocnieniom i konserwacji. Niszczące działania człowieka i natury zmobilizowały lokalne władze do podjęcia działań naprawczych. Dzięki współczesnym technologiom,
tj.; gwoździom gruntowym, palom CFA, nasypom zbrojonym wzmocniono skarpy wzgórza.
Zaplanowane prace przyniosły pożądany efekt. Wzgórze i znajdujące się na nim ruiny zamku
stały się reprezentacyjnym miejscem miasta. Miejsce zaniedbane i szpecące centrum miasta,
jest obecnie atrakcją turystyczną. W pracy przedstawiono uwarunkowania i istotne
charakterystyki zastosowanych technologii do stabilizacji skarp wzgórza zamkowego.
Słowa kluczowe: wzmacnianie skarpy, gwoździe gruntowe, nasyp zbrojony, pale CFA
1. Zarys historyczny budowli
Historia budownictwa obronnego w dawnym Sochaczewie sięga XII wieku, gdy na
wysokiej skarpie w południowej części miasta wzniesiony został drewniany gród,
prawdopodobnie pełniący później funkcję stolicy kasztelanii - ośrodka administracji państwowej.
Wzgórze, na którym umiejscowiono gród w Sochaczewie, jest prawdopodobnie
pochodzenia lodowcowego i znajduje się na południe od wyższego od niego tarasu rzecznego,
gdzie znajduje się miasto. Głęboki wąwóz strumyka, wpadającego w tym miejscu do Bzury,
oddzielał taras miejski od wzgórza. Od południowej i od wschodniej strony góra zamkowa
z braku naturalnych cech obronnych oddzielona została od skarpy głęboką fosą wypełnioną
wodą z wyżej opisanego strumienia, utrudniającą dostęp i gwarantującą w ten sposób
doskonałe warunki dla warowni.
Z kolejnymi starostami łączą się przekształcenia grodu, jednak pomimo prowadzonych
remontów i modernizacji jego stan pogarszał się. Z uwagi na postępującą ruinę, z początkiem
XVII stulecia przestał pełnić swe podstawowe zadania urzędowo-mieszkalno-obronne. Los
warowni przypieczętowała katastrofa budowlana, która dotyczyła prawdopodobnie osunięcia
się północnej skarpy wzniesienia, a co za tym idzie zawalenia się części północnej obiektu.
W 1608 roku król Zygmunt III Waza nakazał odbudowanie zamku. Zamek rozebrano
do poziomu fundamentów, pozostawiając jedynie basztę północną mieszczącą archiwum ksiąg
grodzkich. Fundamenty budynku zostały wzmocnione i podwyższone o 1,5 metra, ponieważ
o tyle podniesiono poziom wzgórza. W roku 1630 ukończono parter budynku i część piętra,
1
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zaś 8 lat później całość nakryto prowizorycznym dachem. Dziedziniec od strony północnej
i wschodniej zamykał mur o grubości około 1 metra. Wjazd na zamek znajdował się
prawdopodobnie we wschodnim skrzydle, tuż przy wieży z kaplicą, i poprowadzony był
- podobnie jak przed przebudową - nad fosą po dębowym moście. Z czasem jednak - być może
w związku z problemami finansowymi króla - zapał jego do realizacji tego przedsięwzięcia
osłabł, w związku z czym mimo ambitnego projektu budowa ciągnęła się bardzo długo
i ostatecznie nigdy nie została ukończona.

Rys. 1. Zdjęcie archiwalne Wzgórza Zamkowego z lotu ptaka
– zbiory Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
W latach 1655-1660 Szwedzi najpierw zajęli, a następnie spalili sochaczewski zamek zniszczeniu uległa wtedy część wyposażenia wraz z przechowywanymi tam historycznymi
księgami grodzkimi. Od tego czasu na blisko półtora wieku cały obiekt popadł w ruinę.
Dopiero w latach 1789-1790 w oparciu o ocalałe mury, miejscowy starosta doprowadził
do odbudowy zamku z przeznaczeniem do celów urzędowo-kancelaryjnych i archiwum.
Ten nowy obiekt funkcjonował przez zaledwie cztery lata, ponieważ po wybuchu powstania
kościuszkowskiego w 1794 roku, został zburzony ostrzałem artyleryjskim wojsk pruskich. Prób
jego odbudowy nigdy już nie podjęto i od tamtej pory stan ruin systematycznie się pogarszał.
Do czasów współczesnych z zamku pozostało już niestety bardzo niewiele. Częściowo
zachowały się mury zachodniej części zamku z dużymi otworami okiennymi, ze skrzydeł
wschodniego oraz południowego ocalało niewiele. Nadal widoczna pozostaje fosa zamkowa,
pozbawiona wprawdzie wody, ale wciąż wyraźnie odcinająca strome wzgórze od otoczenia.
Liczne działania wojenne nie ominęły zarówno ruin zamku jak i wzgórza. Bliskość Warszawy
spowodowała, że walki I i II wojny światowej toczyły się również w Sochaczewie.
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Strategiczne położenie Wzgórza przyczyniło się do jego niszczenia. Na jego terenie
organizowano bowiem punkty obronne, co było przyczyną jego destrukcji i zmiany
ukształtowania. Ludzie, którzy stracili swoje domy w wyniku działań wojennych, budowali
na skarpach Wzgórza prowizoryczne ziemianki (Rysunek 2).

Rys. 2. Ziemianki na skarpach wzgórza zamkowego
– zbiory Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
2. Stan techniczny wzgórza i zagrożenia
Przez wieki Wzgórze było niszczone zarówno w wyniku działań ludzkich jak i działań
natury. Na skarpie północnej i zachodniej wzgórza widoczne były wyraźne ślady
występowania osuwisk. Szczególnie w narożniku południowo-zachodnim widoczny był bardzo
duży ubytek w skarpie wzgórza.
Od strony wschodniej i południowej wzgórze otoczone jest suchą fosą, która
w północnowschodnim narożu zamknięta jest wałem ziemnym. Równolegle do podstawy
skarpy północnej Wzgórza przebiegał w przeszłości niewielki nieuregulowany ciek wodny,
który został później zabudowany.
Istotne z punktu widzenia inżynierskiego są charakterystyki przestrzenne tego obiektu.
Wysokość Wzgórza w najwyższym punkcie wynosi około 17 m, rzędne terenu zawarte są
w przedziale 74,0 ÷ 81,0 m n.p.m. Nachylenie skarp wynosi odpowiednio:
• od strony północnej około 1:1,4;
• od strony zachodniej około 1:1,3;
• od strony południowej około 1:1,6;
• od strony wschodniej około 1:2.
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Pozostałości Zamku w Sochaczewie stanowią fragmenty ścian murowanych, jednokondygnacyjnych, wolnostojących lub częściowo usztywnionych ścianami poprzecznymi
o wysokości dochodzącej do ok. 4,0 m nad poziomem otaczającego terenu. W północnozachodnim i południowo-zachodnim narożu Wzgórza krawędzie skarp przebiegały bezpośrednio przy
zachowanych ruinach zamku, co powodowało realne zagrożenie dla stateczności zachowanych
murów. Na dziedzińcu zamku widoczne były liczne zagłębienia i nierówności będące
prawdopodobnie pozostałością po pracach archeologicznych prowadzonych w przeszłości oraz
pozostałością działań wojennych. Część zagłębień to pozostałość po rowach strzelniczych
z okresu wojennego. Zgodnie z [1] stan techniczny zachowanych ruin zamku był bardzo zły.
Były one w znacznej części zniszczone, a zniszczenia te spowodowane zostały zarówno przez
działania wojenne (I oraz II wojny światowej), jak i oddziaływania i czynniki atmosferyczne.
Obiekt stoi opuszczony od ponad 200 lat bez jakiejkolwiek opieki i konserwacji. W związku
ze złym stanem zarówno Wzgórza Zamkowego jak i ruin Zamku powstał złożony projekt,
mający na celu zabezpieczyć to co zachowało się do naszych czasów.
3. Teoretyczne podstawy analizy stateczności skarpy
Rozwiązania projektowe związane z umocnieniem skarp Wzgórza Zamkowego
poprzedzono analizami stateczności jego skarp. Sprawdzenie stateczności zbocza (skarpy)
polegało na obliczeniu minimalnego wskaźnika pewności (bezpieczeństwa) stateczności F,
przy zastosowaniu odpowiedniej metody, z uwzględnieniem geometrii układu warstw gruntu
i przebiegu powierzchni poślizgu oraz odpowiednich parametrów gruntu. Wyznaczony
wskaźnik F powinien być większy niż współczynnik dopuszczalny F (wartość zakładana)
dla danej metody obliczeniowej.
Do obliczeń stateczności zboczy przyjmuje się pewne założenia upraszczające. Często
przyjmowanym uproszczeniem jest założenie powierzchni poślizgu o określonym kształcie
i przebiegu, co ułatwia obliczenia. Przy obliczaniu stateczności zboczy z gruntów niespoistych
przyjmuje się płaszczyznę poślizgu przebiegającą równolegle do skarpy. W gruntach spoistych,
w warunkach naturalnych, poślizg zbocza o wysokości ograniczonej następuje zwykle nie po
płaszczyźnie, lecz po krzywej powierzchni walcowej. Linia poślizgu w pionowym przekroju
zbocza jest bliska odcinkowi spirali logarytmicznej. Znanych jest wiele metod poszukiwania
warunków stateczności przy takim założeniu. Najbardziej typowa i uniwersalna metoda oparta
na założeniu możliwości poślizgu po powierzchni walca kołowego została opracowana przez
badacza szwedzkiego Felleniusa [2]. Podstawowym zagadnieniem przy określeniu stateczności
zboczy i skarp w masywie gruntowym jest ustalenie potencjalnych powierzchni poślizgu oraz
bilansu sił usuwających i utrzymujących masyw gruntowy [3]. Metoda ta została wykorzystana
przy obliczaniu stateczności Wzgórza Zamkowego.
W metodzie tej zgodnie z [4] wybiera się środek kołowej linii poślizgu, następnie
podzieli się bryłę ograniczoną zboczem i powierzchnią poślizgu na pionowe bloki (i)
o szerokości ok. 0,1R, oblicza się ciężary tych bloków (Wi), które rozkłada się na składowe:
siłę normalną (Ni) oraz siłę styczną (Si) do linii powierzchni poślizgu. Oczywiście znane są
parametry geometryczne zbocza tj. jego wysokość H i nachylenie, ciężar objętościowy oraz
parametry wytrzymałościowe gruntu (kąt tarcia wewnętrznego gruntu, spójność gruntu).
Rozpatruje się w ten sposób poślizg każdego bloku (i) z osobna, przyjmując, że do poślizgu
dąży styczna składowa ciężaru, której przeciwdziała siła oporu tarcia wewnętrznego i spójności
gruntu. Równowaga zbocza będzie zachowana, gdy suma momentów sił utrzymujących zbocze
będzie większa lub równa sumie momentów sił zsuwających. Współczynnik stateczności F
zbocza wynosi:
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gdzie: Wi - ciężary bloków, Ni - siła normalna, Si siła styczna do linii powierzchni poślizgu,
Ti - siła oporu tarcia wewnętrznego, ∏i - kąt tarcia wewnętrznego gruntu w bloku i,
ci – spójność gruntu w bloku i.
Po określeniu tym sposobem współczynnika stateczności dla przyjętej linii poślizgu,
znajduje się najmniejszą jego wielkość dla wielu przyjętych linii poślizgu (przyjmując różne
położenia środka okręgu O oraz promień okręgu), i wówczas można wnioskować
o zachowaniu stateczności zbocza, gdy spełniona jest zależność:

Fmin ≥ Fdop ,

(2)

gdzie: Fmin – minimalny współczynnik stateczności zbocza,
Fdop – dopuszczalny współczynnik stateczności zbocza
Najczęściej przyjmuje się Fdop = 1,1 ÷ 1,5.
Stateczność zboczy (skarp) według Wiłuna [3] może być tylko wtedy zapewniona,
gdy zostaną zapewnione cztery warunki:
• dokładnie rozpoznano budowę geologiczną i warunki wodne terenu, przy czym
na terenie dawnych osuwisk należy zlokalizować przebieg powierzchni poślizgu;
• dokładnie wyznaczono fizyczne i mechaniczne cechy gruntów i skał, zwłaszcza wzdłuż
spodziewanych lub dawnych powierzchni poślizgu;
• właściwie zastosowano metody obliczeniowe stateczności zboczy i skarp.
Badania geologiczne powinny ustalić nie tylko układ warstw i poziomy wody gruntowej,
lecz przede wszystkim określić przeszłość geologiczną badanego terenu i przebieg powierzchni
osłabień (szczeliny i powierzchnie lustrzeń). Badania geotechniczne powinny wyznaczyć
ciężary objętościowe gruntów oraz ich parametry wytrzymałościowe, ze szczególnym
uwzględnieniem zmniejszonej wytrzymałości na ścinanie wzdłuż powierzchni osłabień.
Wytrzymałość wzdłuż powierzchni osłabień jest wielokrotnie niższa niż wytrzymałość gruntu
poza powierzchnią osłabień.
4. Propozycje projektowe wzmocnienia budowli
Wzgórze Zamkowe zbudowane jest z gruntów niespoistych (piaski pylaste i drobne)
oraz gruntów spoistych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyły). W obrębie wzgórza
nie stwierdzono wód gruntowych, jednak nie można wykluczyć ich okresowego, lokalnego
występowania. Trudno jest jednoznacznie określić, czy Wzgórze Zamkowe jest zbudowane
z gruntów nasypowych czy stanowi naturalne wzniesienie. Najbardziej prawdopodobne wydaje
się, że wzgórze usytuowane jest na wysoczyźnie zbudowanej z glin zwałowych. Powyżej glin
zwałowych występują zarówno grunty spoiste jak i niespoiste.
Ze względu na ograniczoną przestrzeń po północnej stronie wzgórza prace
zabezpieczające wymagały wykonania ściany oporowej podtrzymującej północną skarpę.
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Na skutek przeprowadzonej analizy stateczności ogólnej istniejącego wzgórza stwierdzono,
że wzgórze nie jest wystarczająco stateczne dla wykonania jakichkolwiek prac budowlanych.
Ponieważ do podjęcia prac budowlanych niezbędne było wzmocnienie skarpy, zrezygnowano
w wykonywania masywnej ściany oporowej na rzecz gwoździowania wzgórza z oblicowaniem
w postaci pojedynczej kolumny kaszyc drewnianych. Ściany kaszycowe wznosi się z prefabrykowanych elementów drewnianych, poprzecznych i podłużnych. Wznoszenie ściany polega
na naprzemiennym układaniu elementów poprzecznych i podłużnych wraz z sukcesywnym
wypełnianiem kaszycy materiałem zasypowym. W efekcie powstaje drewniana skrzynia
wypełniona kruszywem mineralnym. Długość ściany oporowej wynosi 80 m, zaś nachylenie
ściany wynosi 4:1. Przyjęta szerokość kaszycy to 1,65 m. Ściana oporowa została posadowiona
na żelbetowym fundamencie bezpośrednim. Bezpośrednio za podstawą ściany ułożono rury
drenarskie w obsypce żwirowej. Zadaniem drenu jest odprowadzenie wody gruntowej z zasypu
niespoistego w przestrzeni pomiędzy ścianą oporową, a powierzchnią skarpy istniejącej.
W zasypie za ścianą oporową ułożono dwie (lokalnie trzy) warstwy zbrojenia w postaci
geotkaniny w celu zredukowania parcia zasypu na ścianę oporową. Powyżej ściany oporowej
zaprojektowano nasyp zbrojony o nachyleniu 1:1 Stateczność ściany kaszycowej zapewniona
jest dzięki zakotwieniu ściany w masywie wzgórza za pomocą gwoździ gruntowych
oraz dzięki ciężarowi ściany przeciwdziałającemu siłom wywracającym.
Ze względu na niedostateczną stateczność ogólną istniejącej skarpy północnej konieczne
było wykonanie gwoździ gruntowych przed przystąpieniem do prac związanych ze wzniesieniem ściany oporowej oraz nasypu z gruntu zbrojonego. Gwoździe gruntowe pełnią funkcję
wzmocnienia skarpy na etapie tymczasowym (przed wykonaniem ściany oporowej), a po
wzniesieniu ściany gwoździe dodatkowo stanowią zakotwienie ściany oporowej w masywie
gruntu rodzimego. Dzięki zaletom gwoździ gruntowych, wg [2] tj. łatwości dostosowania się
do lokalnych warunków gruntowych i geometrii skarpy oraz stosowaniu małych, lekkich
urządzeń wiercących pracujących cicho i bez wibracji (brak uciążliwości dla otoczenia) można
było je zastosować na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie. Gwoździe gruntowe to konstrukcja
przenosząca siły rozciągające w nośne warstwy gruntu. Obecnie istnieje na rynku wiele
rodzajów gwoździ gruntowych opisanych w [5].
Zabezpieczenie skarpy północnej (Rysunek 4) wymagało wykonania 172 gwoździ
gruntowych, w sześciu rzędach. Dolne rzędy gwoździ zostały wykonane po wykonaniu
wykopu fundamentowego pod ścianę oporową. Zaprojektowano gwoździe o nachyleniu 10°
do poziomu, w rozstawie 1,5 m w poziomie na 1,5 m w pionie. Długość gwoździ na etapie
tymczasowym jest zmienna w zakresie od 9 do 15 m. Pod głowicami gwoździ na powierzchni
skarpy istniejącej zaprojektowano ułożenie płyt drogowych w celu rozłożenia naprężeń
w gwoździu na powierzchnię skarpy. Na etapie docelowym żerdzie gwoździ zostały
przedłużone od głowicy gwoździa na skarpie istniejącej do wnętrza ściany oporowej,
gdzie zostały zainstalowane belki kotwiące.
Na podstawie danych archiwalnych oraz przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego przyjęto, że powyżej rzędnej 82 m n.p.m. występują materiały antropogeniczne
o zmiennym charakterze i wytrzymałości. Z tego względu przeprowadzono wsteczną analizę
stateczności skarpy. Zakładając współczynnik stateczności skarpy równy F = 1,0 analizowano
skarpę w 9 rożnych przekrojach i poszukiwano parametrów gruntowych odpowiadających
założonemu współczynnikowi stateczności. Na podstawie przeprowadzonej analizy
wyznaczono parametry jednorodnej, zastępczej warstwy gruntu.
Długość gwoździ oraz nośność żerdzi na etapie tymczasowym zoptymalizowano poprzez
analizę stateczności ogólnej skarpy istniejącej z gwoździami gruntowymi przecinającymi
kołowe powierzchnie poślizgu. W sytuacji, gdy powierzchnia poślizgu przecina zbrojenie
gruntu (gwoździe gruntowe) uwzględniono dodatkowe siły w masywie gruntowym wynikające
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ze zdolności kotwiącej części gwoździa znajdującej się poza powierzchnią poślizgu. Długość
i rozstaw gwoździ gruntowych zoptymalizowano do osiągnięcia współczynnika stateczności
skarpy F > 1,4 na etapie tymczasowym i F > 1,5 na etapie docelowym.
Na skarpie północnej, zachodniej oraz w południowo-wschodnim narożniku wzgórza
zaprojektowano nasypy zbrojone geosyntetykami. . Zbrojenia nasypów wykonano w postaci
geotkanin poliestrowych w rozstawie co 0,6 m. Wszystkie nasypy zostały dowiązane
do istniejących skarp wzgórza. Wykonanie nasypu miało na celu odsunięcie ruin zamku
od krawędzi skarpy a także dociążenie podstawy skarp istniejących, a przez to zwiększenie
stateczności wzgórza. Zgodnie z [6] konstrukcje z gruntu zbrojonego analizuje się zarówno
z punktu widzenia ich stateczności zewnętrznej (nośność, stateczność na poślizg i obrót),
jak też wewnętrznej.
Od strony zachodniej zaprojektowano dobudowanie nasypu zbrojonego goesyntetykami
na całej wysokości skarpy. Ze względu na występowanie gruntów słabych w podstawie skarpy
zaprojektowano posadowienie nasypu zbrojonego na palach żelbetowych. W podstawie
nasypu, pomiędzy głowicami pali, a pierwszą warstwą zbrojenia, dodatkowo wykonany został
materac z kruszywa łamanego. Zadaniem materaca jest poprawienie współpracy nasypu
z fundamentem palowym, a także zabezpieczenie nasypu przed potencjalną erozją podczas
wystąpienia wody z koryta rzeki (rzędna wody stuletniej sięga podstawy nasypu). Całkowita
wysokość nasypu wynosi około 18,5 m, w tym wysokość nasypu zbrojonego 16,5 m. Łączna
długość nasypu wzdłuż skarpy zachodniej wynosi około 75 m. Projektowany stan Wzgórza
przedstawia Rysunek 3.

Rys. 3. Rzut projektowanego wzmocnienia wzgórza [1]
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Rys. 4. Przekrój skarpy północnej Wzgórza Zamkowego – projektowane wzmocnienie [1].
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Ze względu na występowanie gruntów słabonośnych w podstawie skarpy zachodniej
zaprojektowano posadowienie nasypu zbrojonego na palach żelbetowych. Założono wykonanie
98 pali wierconych, formatowanych w gruncie typu CFA o średnicy 450 mm. Długość pali
zależna była od lokalizacji i wynosiła od 4,0 do 7,0 m, zaś zasadniczy rozstaw pali wynosił
około 2,4 m i został dopasowany do kształtu podstawy skarpy. Pale mają za zadanie przenieść
obciążenia od nasypu wzmacniającego i powiększającego część zachodniej skarpy Wzgórza
[1]. Przesłanką do zastosowania takiej konstrukcji były zalety pali CFA, a przede wszystkim:
szybkość wykonania, niższe koszty niż pali wierconych w rurach, brak wibracji i wstrząsów,
niewielki hałas, nośności większe od typowych pali wierconych o takich samych wymiarach.
5. Kontrola stateczności zboczy wzgórza
W związku ze złym stanem wzgórza i ruin, które się na nim znajdowały na dziedzińcu
zamkowym i na skarpach, założono siatkę stałych reperów pomiarowych. Miały one na celu
umożliwić kontrolę nad ewentualnymi przemieszeniami - ruin i w obrębie skarpy wzgórza.
Najbardziej niebezpieczne było wykonywanie prac na początku inwestycji, kiedy stateczność
skarpy i stan ruin były najgorsze. Praca ciężkiego sprzętu oraz zmienne warunki atmosferyczne
(opady, zamarzająca i rozmarzająca woda opadowa w wierzchnich warstwach) mogły
przyczynić się do utraty stateczności któregoś ze wzmacnianych zboczy wzgórza. Repery
umieszczono na skarpie zachodniej i północnej – wymagających wzmocnienia. Tam też
prowadzone były roboty budowlane. Wykresy na Rysunkach 5,6 i 7 przedstawiają zmiany
w położeniach reperów. Wynika z nich, że nastąpiło osiadanie wzgórza zgodnie z wzrostem
postępu prac. Maszyny zagęszczające wykonywane nasypy i platformy robocze pod gwoździe
i pale, palownica i wiertnica przyczyniły się zapewne do tego stanu rzeczy w znacznym stopniu.
Liczba pomiarów uzależniona była od postępu robót. Badane skarpy były wzmacniane, przez co
niektóre repery stopniowo były usuwane. Po zakończeniu prac nie odnotowano przemieszczeń
Wzgórza Zamkowego. Oznacza to, że wzmocnienie zboczy zostało zaprojektowane i wykonane
poprawnie.
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Rys. 5. Wykres przedstawiający przemieszczenia reperów na skarpie północnej
– opracowanie autora.
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pomiary reperów - skarpa zachodnia
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Rys. 6. Wykres przedstawiający
cy przemieszczenia reperów na skarpie zachodniej
– opracowanie autora.
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Rys. 7. Wykres przedstawiający
cy przemieszczenia reperów na dziedzi
dziedzińcu zamkowym
– opracowanie autora.
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6. Podsumowanie
Prace związane z zabezpieczeniem i umocnieniem Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie
przyniosły pożądany efekt. Wzgórze, które przez setki lat było niszczone, dzięki zastosowaniu
współczesnej wiedzy inżynierskiej i nowoczesnych technologii, zostało trwale wzmocnione.
Zabezpieczono je również przed niszczącym działaniem wód opadowych. Projekt ten powinien
być przykładem, potwierdzającym ideę opłacalności inwestowania w zniszczone polskie zabytki.
Wykorzystane technologie można zastosować w podobnych zamierzeniach inżynierskich
mających na celu wzmocnienie skarp. W miejscach, gdzie jest przestrzeń na usytuowanie
wzmocnienia poleca się użycie geosyntetyków do nasypów zbrojonych ze względów
ekonomicznych i czasowych. Konieczne jednak jest sprawdzenie nośności podłoża, na którym
ma być usytuowany nasyp. W przypadku występowania gruntów słabonośnych należy
dodatkowo wykonać wzmocnienia podłoża np. za pomocą pali gruntowych. W miejscach
z ograniczoną przestrzenią przy skarpie można wykonać różnego rodzaju ściany oporowe
wzmacniane gwoździami gruntowymi lub kotwami. Jednakże wykonanie kotwionej do skarpy
ściany oporowej wiąże się ze znacznymi kosztami. Wybór wzmocnień konkretnej skarpy zależy
nie tylko od miejscowych warunków przestrzennych i gruntowych, ale również od ilości
środków finansowych przeznaczonych na dane wzmocnienie.
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PROTECTION AND STRENGTHENING OF CASTLE HILL
IN SOCHACZEW
Summary
Works related to the protection and strengthening of the Castle Hill in Sochaczew
produced the desired effect. Hill and the ruins of the castle have a new look. Hill, which
for hundreds of years was destroyed by modern technologies is strengthening. There were used
the following technologies: piles CFA (Continuous Flight Auger), reinforced embankment,
ground anchors. Also secured them from the ravages of rainwater. Place neglected
and disfiguring the city centre, has become a tourist attraction. This project should be
an example for the other embodiments.

91

92

WYBRANE PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE
W UTRZYMANIU BUDYNKÓW
CZĘŚĆ III
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AKTUALNE TRENDY W OCHRONIE BUDOWLI
PRZED WILGOCIĄ GRUNTOWĄ – NOWE KONCEPCJE
Abstrakt: Na tle aktualnej sytuacji panującej w europejskiej ochronie budowli przed wilgocią
przedstawiono wyniki badań uzyskanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. Zaprezentowano własne metody, wykorzystywane głównie do zabezpieczania
przeciwwilgociowego murów w obiektach zabytkowych silnie obciążonych szkodliwymi
solami: metodę „iniekcji termohermetycznej”, wykorzystującej kompozyt wosków naftowych
oraz najnowszą metodę „DPC injection O.K.” Ostatnia z wymienionych metod jest oparta
na nowej formule preparatu krzemoorganicznego oraz lekkim granulacie silikatowym.
Słowa kluczowe: izolacje przeciwwilgociowe, osuszanie budynków, mury, iniekcje.
1. Wstęp
Spośród wszystkich rodzajów robót remontowo-budowlanych to właśnie ochrona
budowli przed wilgocią gruntową może być określona strefą „wolnej amerykanki”. Jest tu
dozwolone wszystko – nawet teorie z gatunku fantasy. Dzieje się tak mimo stale rosnących
wymagań stawianych budynkom w zakresie cieplno-wilgotnościowym, których celem jest
całkowite wyeliminowanie zagrożeń mykologicznych. Podczas realizacji tego postulatu
powszechnie sięga się niestety po technologie z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i to wbrew
sporej wiedzy na temat wad tych rozwiązań lub po sposoby hochsztaplerskie. Obserwuje się
nawet tendencje do umacniania się wiary w tzw. metody nieinwazyjne, które wykorzystując
rzekomo istniejące, mgliście opisywane zjawiska, pozwalają zrezygnować z tradycyjnych prac
osuszeniowych na rzecz urządzeń działających na zasadzie tajemniczych, pseudo naukowych
praw. Zamiast izolacji pionowej, poziomej i drenażu, w tysiącach obiektów (nie tylko polskich,
gdyż proceder sprzedawania czarodziejskich skrzynek ma zasięg ogólnoeuropejski) według
naiwnych inwestorów problemy wilgotnościowe ma rozwiązać „magnetokineza” definiowana
przez oferentów jako „kontrola nad magnetyzmem ziemi”. Jest to być może uboczny efekt
ekranizacji siedmiu powieści o Harrym Potterze, a częściowo naiwności inwestorów
lub decydentów. Szczytowym wydarzeniem ilustrującym rangę tego problemu był pierwszy
w Polsce przetarg publiczny na osuszenie zabytkowej szkoły, dopuszczający jedynie metody
„magnetokinetyczne” – a wszystko to dzieje się w XXI wieku, pod bacznym okiem instytucji
państwowych nadzorujących ochronę zabytków. Wynika z tego, że w ochronie budowli przed
wilgocią inicjatywę przejęli sprytni uczniowie różnych szkół magii.
1
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Przyczyn takiego stanu jest wiele. Za sięganie po najtańsze lub tajemnicze środki,
kojarzące się z osuszaniem budynków lub rezygnację z zabiegów ochronnych główną winę
ponosi wszechobecny system wyłaniania wykonawców robót budowlanych w trybie przetargu.
Brak wiedzy fachowej oraz chęć bardzo szybkiego i łatwego „załatwienia sprawy”,
a nie rozwiązania problemu, wiodą tu prym. Często takie postępowanie skutkuje koniecznością
wykonywania prac ochronnych tuż po zakończonym remoncie, gdyż wówczas zniszczenia
korozyjne są znacznie lepiej widoczne.
Sytuację pogarsza również ustawowe zawężenie wymagań w zakresie atestacji
wyrobów stosowanych w przeciwwilgociowej ochronie budynków murowanych wyłącznie
do oceny PZH. Nic więc dziwnego, że obserwuje się nie tylko stagnację technologiczną,
lecz także nawet wyraźny regres polegający na powrocie do technologii z połowy ubiegłego
stulecia. Kryterium ceny sprawia, że na rynku budowlanym główną rolę odgrywają szkło
wodne oraz niskoprzetworzone wyroby asfaltowe. Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne
proponowane w dokumentacjach technicznych na etapie wyboru oferenta bardzo często są
zastępowane materiałami ekstremalnie tanimi.
Na szczęście jest grupa inwestorów i decydentów (głównie pozabudżetowych)
świadomych swoich oczekiwań, którzy często stymulowani negatywnymi doświadczeniami
potrafią formułować określone wymagania w zakresie jednoznaczności mechanizmów
działania systemu ochronnego, trwałości, skutków ubocznych, gwarancji itd. Obok ciekawości
naukowców jest to aktualnie siła napędowa postępu tej dziedziny, ukierunkowująca rozwój
i poszukiwanie rozwiązań charakteryzujących się wysokim stopniem pewności. W tym nurcie
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie są prowadzone badania nad oceną
stosowanych obecnie rozwiązań. Trwają również prace nad opracowywaniem nowych
technologii ochrony budynków przed wilgocią gruntową. Wybrane wyniki prowadzonych
badań i wdrożeń przedstawiono w referacie.
2. Rozpoznanie wilgoci w murze pierwszym krokiem do sukcesu
Wiadomo, że wilgoć powoduje nieodwracalne szkody. Dotyczy to szczególnie zasobów
obiektów zabytkowych, zainteresowanie technologiami ochrony strefy murów pogrążonych
w gruncie powinno być więc adekwatne do rangi zagadnienia. Zniszczenia korozyjne,
pogorszenie właściwości mechanicznych materiałów, wzrost zapotrzebowania na energię
grzewczą, pogorszenie warunków higieniczno-sanitarnych itd. są wystarczającymi powodami,
by problemu nie bagatelizować, a wręcz rozwiązywać go na początku planowanego remontu.
Istnieją jednak różne drogi postępowania w określaniu niezbędnego zakresu prac izolacyjnych.
Różnice w ocenie sytuacji wynikają przede wszystkim z braku wiedzy lub czasami celowego
zniekształcania faktycznego obrazu bilansu wilgoci w wymagającym ochrony budynku.
Dotyczy to głównie oceny udziału podciągania kapilarnego wilgoci gruntowej w stosunku
do innych źródeł, np. infiltracji bocznej, poboru higroskopijnego, kondensacji wewnętrznej
czy powierzchniowej. Konsekwencją błędnej kwalifikacji tych zjawisk jest niepodejmowanie
działań lub zastosowanie rozwiązań częściowych. Często zaleca się na przykład wykonywanie
tylko izolacji pionowej lub odtwarza się wyłącznie fragmenty izolacji poziomych bez
wzajemnego ich połączenia. Znane są również liczne przypadki koncentrowania ochrony
wyłącznie na podciąganiu kapilarnym wód opadowych, występujących tuż pod powierzchnią
terenu. Optymalnym rozwiązaniem ma tu być betonowa opaska, która bez drenażu
płaszczyznowego jak wiadomo jest jedynie elementem stabilizującym wysoki poziom
zawilgocenia przyległego do budynku gruntu. Zaprojektowanie dodatkowo izolacji pionowych
z zastosowaniem wielowarstwowych materiałów powłokowych paro- i wodoszczelnych
nie tylko nie jest dobrym rozwiązaniem, lecz także w przypadku pomieszczeń ogrzewanych
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o wysokiej emisji wilgoci jest to rozwiązanie pogarszające ogólny stan wilgotnościowy.
Złożoność problemu oceny bilansu wilgoci w murze zilustrowano na rysunku 1.
Wyeliminowanie jak największej liczby zagrożeń zbliża do oczekiwanego efektu.
Opady atmosferyczne (rys. 1.-1,7) zawilgacają przegrody głównie w strefie
przygruntowej oraz w strefie styku ścian z ławami fundamentowymi. Te dwa miejsca wymagają
zatem szczególnej ochrony. Niestety, dość często są to najsłabiej zabezpieczone fragmenty,
np. szczególnie istotna część muru na styku z powierzchnią gruntu bywa pomijana głównie
z prozaicznych względów estetycznych. Izolacje pionowe kończy się najczęściej kilka
centymetrów poniżej poziomu gruntu, tak by nie szpeciły elewacji. Strefy cokołu ponad gruntem
nie są najczęściej zabezpieczane powierzchniowo, dlatego wody opadowe infiltrują w głąb
muru. Jest to zdaniem autora jeden z najczęściej bagatelizowanych problemów, skutkujący
zniszczeniami w strefie cokołowej. Opady atmosferyczne stale zasilające wody błonkowe (2),
kapilarne (3) i wody gruntowe (4) tylko czasami zagrażają podtopieniem, zawsze natomiast
oddziałują w postaci infiltracji bocznej (5) oraz podciągania kapilarnego (11). Wielokrotnie
stwierdza się jednak przypadki zakończenia izolacji pionowej kilkanaście centymetrów przed
newralgicznym stykiem muru z ławą fundamentową. Problem ewentualnego połączenia izolacji
pionowej z blokadą poziomą również bywa marginalizowany.

Rys. 1. Źródła zawilgacania przegród stykających się z gruntem:
1 – opadowe wody rozbryzgowe, 2 – woda błonkowa, 3 – woda kapilarna, 4 – woda gruntowa,
5 – wody infiltracyjne rozpływające się na skutek sił kapilarnych i konwekcji grawitacyjnej,
6 – bezpośrednie zawilgacanie wodami opadowymi, 7 – wilgoć higroskopijna: absorpcja,
adsorpcja (sorpcja powierzchniowa, adsorpcja kondensacyjna, chemisorpcja), 8 – kondensacja
powierzchniowa, 9 – kondensacja wgłębna, 10 – podtapianie, 11 – podciąganie kapilarne
ze strefy fundamentu, 12 – kondensacja pary wodnej na przewodach instalacyjnych,
13 – infiltracja wód zalegających w studzienkach przyokiennych, 14 – awarie sieci wod-kan,
15 – przebicie warstw wodochronnych podczas palowania
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Ustalanie rangi poszczególnych źródeł w ogólnym bilansie w każdym przypadku
jest dość trudnym zadaniem, wymagającym doświadczenia oraz przeprowadzenia badań
nad rozkładem zawartości wilgoci i zasolenia. Można jednak pokusić się na uogólnienie,
że utrzymujące się przez lata klasyczne podciąganie kapilarne wód gruntowych niemal zawsze
występuje łącznie z innymi źródłami. Wyłączne zatem zastosowanie na przykład metod
elektroosmotycznych, których renesans jest widoczny nie tylko w Internecie, nie rozwiązuje
problemu. Prawidłowo funkcjonujący system ochrony elektroosmotycznej może wprawdzie
osłabić efekt podciągania kapilarnego, rezygnacja z izolacji pionowych, co lansują niektóre
firmy, sprawia jednak, że korozja postępuje szybciej.
Jest to wynikiem gromadzenia się w murze silnie higroskopijnych soli, które „zasysane”
z wodą gruntową ze strefy bocznej odkładają się w strefie zamocowania katod. Obserwacje
takie wynikają z wieloletnich badań prowadzonych na dziesiątkach obiektów, w których
zainstalowano różne systemy ochrony elektroosmotycznej, w tym również pod nadzorem
autora. Należy również nadmienić, że zjawisko fizyczne, jakim jest elektroosmoza, bywa
błędnie używane do opisywania podstaw działania urządzeń, które nie mają zarówno z nim,
jak i w ogóle z osuszaniem nic wspólnego.
Istnieje również pokaźna liczba obiektów zabytkowych, w których mimo szczegółowego
rozpoznania bilansu wilgoci zastosowanie kompleksowej ochrony nie jest możliwe ze względów
technologicznych. Nie można na przykład wykonać skutecznej blokady strukturalnej
w mieszanych murach przyziemi licznie występujących na Warmii i Mazurach zamków
gotyckich. Wynika to z wielu powodów. Najistotniejsze dotyczą wykonywania otworów
iniekcyjnych. Badania prowadzone w tym zakresie na murach o grubości niejednokrotnie kilku
metrów, wypełnionych znacznych rozmiarów głazami eratycznymi, z zastosowaniem wierteł
udarowych z pneumatycznym odprowadzaniem zwierciny lub koronek diamentowych nie
przyniosły zadowalających efektów. Prac takich podejmują się najczęściej firmy, które nie mają
praktycznej wiedzy i ślepo ufają materiałom reklamowym. Jedna z firm stosująca tiksotropowe
kremy hydrofobizujące była przekonana, że penetrują one w wilgotnym murze na odległość
kilkudziesięciu centymetrów, a otwory w spoinach nawiercone wiertarkami elektropneumatycznymi, sięgające 1/3 grubości muru w rozstawie wyznaczonym średnicami kamieni (25-50 cm),
miały być wystarczające do przesączenia całej struktury. Prowadzone przez autora badania
laboratoryjne wykazały, że w wilgotnym środowisku murowym penetracja tego typu preparatów
nie przekracza kilkunastu milimetrów. Kremy tiksotropowe produkowane na bazie mikroemulsji
silikonowej SMK opracowano do hydrofobizacji sufitowych powierzchni mostowych
i doskonale się tam sprawdzają. Kilku- lub kilkunastomilimetrowa penetracja tych preparatów
jest wystarczająca, by chronić powierzchnie żelbetowe przed przyspieszoną karbonatyzacją,
odnośnie murów jednak oczekiwania są zgoła inne.
3. Kompleksowość ochrony strefy przyziemia
Jak to już zaznaczono, optymalnym rozwiązaniem byłoby całkowite zlikwidowanie
wszystkich źródeł wilgoci pokazanych na rysunku 1, co w praktyce nie jest oczywiście
możliwe. Szczególne problemy występują na przykład z rozpuszczonymi solami, których
negatywne oddziaływanie można jedynie osłabić przez nasycanie powierzchniowe preparatami
zamieniającymi je na mniej aktywne (np. sześciofluorokrzemianem chromu) lub pokrycie
tynkami porowatymi. Całkowite wyeliminowanie zagrożeń „solnych” nie jest jednak możliwe.
Również wykonanie przeciwwilgociowej blokady poziomej powinno być uzupełnione izolacją
pionową w jednym z licznie oferowanych systemów materiałowych. Izolacje pionowe mogą
być zarówno bitumiczne, jak i mineralne, wykonywane w wersji sztywnej lub elastycznej.
W zwartych zasobach staromiejskich ukształtowała się zaawansowana technologicznie forma
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wykonywania izolacji pionowych, wewnętrznych według technologii tzw. białej wanny.
Technologia ta stała się na tyle popularna, że stosuje się ją również w miejscach dostępnych
od zewnątrz. Powszechność stosowania sprawia, że można określić ją mianem współczesnego
trendu. Rozwiązanie sankcjonujące sytuację, w której kilkumilimetrowa warstwa wodochronna
oddziela suche pomieszczenie od wilgotnego, zasolonego, a czasami również nawodnionego
muru oddziałującego na powłoki parciem negatywnym, powinno być jednak traktowane jako
działanie nadzwyczajne, a nie optymalne. W technologii „białej wanny” jest ponadto
wymagana blokada przeciwwilgociowa, z tym że zlokalizowana wyżej – najczęściej
w poziomie terenu. Jest to niestety często bagatelizowane. Uzyskanie dostępu do budynku od
zewnątrz, wykonanie drenażu płaszczyznowego w postaci folii kubełkowych, profilowanych
płyt polistyrenowych czy zasypki kamiennej osłoniętej geowłókniną jest nieporównywalnie
lepszym rozwiązaniem. Oczywiście w przypadku zasobów staromiejskich uzyskanie zgody
na zajęcie fragmentu chociażby chodnika (nie wspominając o zamknięciu) jest często
wyzwaniem. Również perspektywa udziału w takich pracach ekip archeologów odstrasza
inwestorów i wpływa na popularność „białej wanny”.
4. Metoda iniekcji termohermetycznej
Rozwiązanie polegające na wykonaniu blokady strukturalnej przez termiczne
nasączenie kapilarno-porowatej struktury muru termoplastycznym kompozytem wosków
naftowych opracowano na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim głównie do wykonywania
izolacji strukturalnych w murach poddawanych wcześniej innym zabiegom iniekcyjnym,
a które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Metoda jest również zalecana, gdy jest
wymagany bardzo wysoki stopień pewności uzyskania szczelnej blokady – niezależny
od warunków wilgotnościowych, zasolenia muru i warunków termicznych otoczenia.
Zasadę działania metody szczegółowo podano w opisie patentowym nr 194943.
Stwierdzono tam, m.in. że „w odróżnieniu od dotychczas stosowanych technologii w metodzie
iniekcji termicznej połączono obróbkę cieplną z impregnacją, bez rozdzielania tych dwóch
procesów.
Sposób wykonywania blokady poziomej najnowszą odmianą metody iniekcji
termohermetycznej przedstawiono na rysunku 2, natomiast realizację prac na rysunku 3.
W poziomie wymaganej blokady w murze (1) są nawiercane otwory (2) w odstępach
co 14-17 cm. W otworach mocuje się termopakery. Do zasobnika (6) jest wprowadzany
kompozyt wosków naftowych w postaci wcześniej przygotowanych wkładów lub granulatu.
Po uruchomieniu elementów grzewczych iniekt się upłynnia i przemieszcza do otworów.
Następuje uszczelnienie kawern i szczelin połączonych z otworami, w których ulega kolejnej
przemianie fazowej w elastyczne szczeliwo. Mur zostaje wstępnie doszczelniony, co przyspiesza proces nagrzewania przez zahamowanie parowania wody. Zasięg rozpływania się
kompozytu jest ograniczony przemieszczeniem się frontu temperaturowego o wartości 56oC,
termoplastyczny iniekt nie wypływa więc poza strefę blokady. Po uzyskaniu odpowiedniej
temperatury we wstępnie uszczelnionej strefie blokady woda dochodzi do stanu przegrzania.
Po otwarciu zaworów (7) następuje rozprężenie mieszanki powietrzno-parowej i rozpoczyna
się nasączanie struktury kapilarno-porowatej.
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Rys. 2. Schemat technologii odtwarzania izolacji strukturalnych najnowszą odmianą
(pulsacyjną) metody iniekcji termohermetycznej (przekrój przez otwór wiertniczy
i termopaker): 1 – mur, 2 – otwór wiertniczy, 3 – termoplastyczny iniekt, 4 – element grzejny,
5 – termoizolacja zasobnika, 6 – zasobnik, 7 – odprowadzenie pary wodnej wypływającej
przeciwprądowo, 8 – króciec doprowadzający sprężone powietrze oraz podciśnienie,
9 – transport pary wodnej, 10 – transport iniektu, 11 – cyrkulacja iniektu, 12 – strefa konwekcji
iniektu, 13 – strefa dyspersji iniektu, 14 – strefa kondensacji pary wodnej (korek wodny)
strefa nienasycenia wodą, 15 – szczelinowe przepływy pary wodnej,
16 – pokrywa hermetyczna zasobnika z zaworem bezpieczeństwa
Powstający wokół iniektowanej termicznie strefy „korek wodny” sprawia, że para
wodna ze strefy blokady może przemieszczać się na zewnątrz głównie przeciwprądowo,
przez iniekt, w kierunku otworu wiertniczego.

Rys. 3. Odtwarzanie izolacji poziomych metodą termohermetyczną woskami naftowymi
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Izolacja wykonywana metodą iniekcji termohermetycznej charakteryzuje się
jednoznacznie rozpoznanymi parametrami technicznymi. Długotrwały i stabilny mechanizm
działania iniektu, polegający na uszczelnieniu i hydrofobizacji struktury kapilarno-porowatej
potwierdzono licznymi badaniami i wdrożeniami, prowadzonymi nieprzerwanie od 1996 roku.
Ciągłość blokady jest zapewniona dzięki optycznej kontroli przebiegu iniekcji, ponieważ
przemieszczający się front iniektu jest widoczny na powierzchni muru w postaci lekkiego
odbarwienia. Strefy przesączone kompozytem woskowym wykazują minimalną higroskopijność
oraz wysoki opór elektryczny, co świadczy o neutralizacji rozpuszczonych soli i wyeliminowaniu
zjawisk elektrokinetycznych. Woski naftowe wykazują również bardzo dobrą przesączalność
przez strefy nasączane wcześniej biegunowymi preparatami typu SMK.
Woski parafinowe jako jedyne z aktualnie stosowanych preparatów spełniają wymagania
w zakresie odwracalności procesu nasączania zgodnego z postulatami zawartymi w karcie
weneckiej (Międzynarodowej karcie konserwacji i restauracji zabytków i miejsc zabytkowych).
Opracowano metodę termiczno-chemiczną, którą można wyekstrahować kompozyt z ośrodka
kapilarno-porowatego bez jego uszkodzenia, przywracając pierwotny stan. Woski naftowe są
również dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą pitną. Podstawy
teoretyczne oraz różnorodne aspekty praktycznych zastosowań opisano w pracy habilitacyjnej
[1] oraz monografii [2].
5. Nowe kierunki badań własnych
Doświadczenia zebrane przez kilkanaście lat praktycznego stosowania metody
parafinowej, w tym również podczas powtórnego zabezpieczania budynków, w których
wykonywano pierwotnie iniekcje z zastosowaniem mało skutecznych krzemianów, dały
asumpt do zajęcia się również przyczynami takiego stanu. Wyniki wieloletnich badań
w tym zakresie umożliwiły ustalenie obszernej listy czynników ryzyka w dotychczas
stosowanych rozwiązaniach oraz opracowanie własnej koncepcji zastosowania nowej formuły
preparatu organiczno-krzemowego. Nową technologię, opracowaną wspólnie z kontrahentem
zagranicznym, nazwano „DPC injection O.K.” Wykorzystano w niej łączone mechanizmy
działania krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych, polegające na połączeniu efektu
uszczelniania z hydrofobizacją, jej skuteczność jednak jest obwarowana koniecznością
wyeliminowania wszelkich dotychczas rozpoznanych mankamentów.
Blokada przeciwwilgociowa spełni swoje zadanie jedynie wówczas, gdy żel
krzemionkowy uszczelni kapilary tak, że powstaną warunki do uaktywnienia hydrofobowych
właściwości metylokrzemianu potasu. Należy zatem uwzględnić, że w przypadku
utrzymywania się wysokiego poziomu zawilgocenia muru w strefie blokady na skutek na
przykład infiltracji wód gruntowych czas powstania efektu hydrofobowego może znacznie się
wydłużyć lub efekt nie wystąpi wcale. W Laboratorium Ochrony Budowli przed Wilgocią
i Wodą Naporową UWM prowadzono badania nad określeniem różnych uwarunkowań
inicjowania efektu hydrofobowego, zarówno na powierzchni, jak i we wnętrzu kapilarnoporowatej struktury muru. Poszukiwano sposobów wyeliminowania ewentualnych zagrożeń.
Jak to już podkreślono podczas omawiania metody iniekcji termohermetycznej, mur
należy traktować jako ośrodek porowato-szczelinowy, bez wstępnego więc uszczelnienia
głównych arterii wypływu iniektu (szczelin) nasycenie obejmuje w zasadzie tylko część
wymaganej strefy. Uzyskanie ciągłej blokady, charakteryzującej się równomierną koncentracją
iniektu w warunkach niekontrolowanego jego rozpływu, jest w takim przypadku wręcz
niemożliwe. Podobnie jak w metodzie parafinowej, należy więc najpierw „wyrównać”
przepuszczalność ośrodka, upodabniając jego strukturę do materiału monoporowatego. Iniekcje
wykonywane np. na modelach gipsowych doskonale spełniają wymagania stawiane ośrodkowi
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monoporowatemu i wykonywane w nim iniekcje ciśnieniowe mają przebieg radialny,
w realnych warunkach murów zabytkowych takie przemieszczenia frontu iniektu w postaci
okręgów zachodzą jednak niezwykle rzadko. Poszukiwano zatem materiału, który spełniałby
funkcję wstępnego uszczelniacza i jednocześnie ośrodka kontaktowego, wyrównującego
przepuszczalność bez całkowitego zamykania dostępu iniektu, jak w przypadku wstępnego
uszczelniania zaczynem cementowym. Materiał taki wyeliminowałby w znacznym stopniu
wypływy iniektu poza strefę blokady, na etapie nasycania powinien jednak charakteryzować
się zadaną przepuszczalnością, która umożliwiałaby równomierny i radialny rozpływ wokół
otworów.
Kolejny problem dotyczy konieczności wstępnego obniżenia wilgotności muru w strefie
blokady. Strefy nasycone wilgocią, np. na skutek infiltracji bocznej wód gruntowych,
czy wstępnego uszczelniania upłynnionym zaczynem cementowym, jest bardzo trudno
nasączyć i wymaga to znacznego podwyższania ciśnienia iniekcji. Podwyższenie ciśnienia
skutkuje z kolei nasycaniem muru jedynie w strefie występujących szczelin – głównych arterii
rozpływu iniektu. Wszystkie wymienione wyżej warunki spełnia proszek wykonany techniką
autoklawizowania z bardzo lekkiego silikatu. Materiał taki o gęstości około 250 kg/m3
i odpowiednio dobranej frakcji charakteryzuje się nasiąkliwością sięgającą nawet 350%, jest
więc doskonałym sorbentem. Ponadto wolno wydzielające się z proszku wprowadzone związki
wapnia umożliwiają wytworzenie się trudno rozpuszczalnej fazy SCH. Z granulatu powolnie
wydziela się również dwutlenek węgla, który uruchamia proces tworzenia się żelu kwasu
krzemowego. Obniżenie zawartości wilgoci w strefie przyotworowej blokady strukturalnej,
z poziomu kapilarnego do stanu funikularnego (pośredniego między nasyceniem kapilarnym
a stanem pendularnym) zwiększa szanse na uzyskanie równomiernej koncentracji iniektu.
Nadal jednak występowanie mostków cieczowych sąsiadujących z wolnymi przestrzeniami
porów wypełnionymi powietrzem wymusza stosowanie nasycania ciśnieniowego. Badania
własne wykazały, że nawet w przypadku występowania wilgoci w stanie pendularnym
nasycanie grawitacyjne nie jest możliwe lub zachodzi w bardzo ograniczonym zakresie.
Obniżenie zawartości wilgoci w kapilarno-porowatym murze sprawia, że kwasoodporne
struktury tworzą wstępne uszczelnienie, połączone z utwardzaniem się mieszanki szkła wodnego
z wypełniaczem kwarcowym zawartym w proszkowym sorbencie. Ich trwałość wzrasta wraz
obniżaniem się wilgotności, co skutkuje uaktywnieniem się hydrofobowych właściwości
metylokrzemianu potasu. Wtórny skurcz żelu krzemionkowego, który w przypadku krzemianów
niweczy efekt obniżenia wilgotności, jest w tym przypadku rekompensowany hydrofobowymi
właściwościami polimetylowego kwasu krzemowego. Te reakcje również są inicjowane
obecnością powolnie wydzielającego się z granulatu dwutlenku węgla, którego dodatkowy efekt
działania polega na wypieraniu powietrza z porów. Ułatwia to nasycanie i redystrybucję iniektu,
gdyż rozpuszczalność CO2 w roztworach wodnych jest ponad dwadzieścia razy lepsza niż
powietrza. Częściowo mogą być nasycone również kapilary quasi-przelotowe; ich nasycanie
ograniczało zawarte w nich powietrze. Ciekawym rozwiązaniem byłoby zastąpienie powietrza
amoniakiem, którego rozpuszczalność w wodzie jest kilkanaście tysięcy razy lepsza,
uniemożliwiają to jednak inne względy.
7. Eksperymentalna weryfikacja przyjętych koncepcji ochrony przeciwwilgociowej
Potwierdzeniem słuszności przyjętych założeń mogą być jedynie badania eksperymentalne na murach w skali rzeczywistej oraz ściśle kontrolowane wdrożenia. Prowadzone
nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat badania nad różnymi aspektami podciągania kapilarnego
w murach ceglanych wykazały, że poziom maksymalnego wzniesienia kapilarnego
w modelowym murze jest dużo niższy niż w warunkach rzeczywistych. Do badania efektów
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suszarniczych w murach do weryfikacji metody DPC injection O.K. opracowano specjalne
stanowiska pozwalające kształtować zawartość wilgoci w murach na zadanym poziomie (rys. 4).
W murze ceglanym (1), wykonanym na zaprawie wapienno-cementowej, umieszczono
siatki wykonane z drutu stalowego pokrytego chromoniklem (5). Mury wraz z bocznymi
zasobnikami wykonano w wannach (2), które następnie napełniono wodą. Poziom zawartości
wilgoci w strefie wykonanych otworów wiertniczych (7) jest regulowany pośrednio
zawilgacanym granulatem wapniowo-krzemowym (3), który styka się bezpośrednio z murem
(1). Stan wilgotnościowy granulatu automatycznie reguluje załączana pompa wodna (4).
Zjawiska elektrokinetyczne, które przy cyklicznym zawilgacaniu w murach rzeczywistych
uaktywniają się dopiero po kilkudziesięciu latach eksploatacji, mogą być modelowane
z zastosowaniem zestawu zasilaczy prądu stałego (7), siatek (5) oraz odpowiedniego zasolenia
wody wypełniającej wanny.

Rys. 4. Stanowisko do badania efektów suszarniczych w strefie przeciwwilgociowej blokady
strukturalnej: 1 – mur ceglany o regulowanym poziomie zawartości wilgoci,
2 – wanna wypełniona wodą, 3 – granulat wapniowo-krzemowy o regulowanej
zawartości wilgoci, 4 – pompa cyrkulacyjna sterowana czujnikiem wilgoci,
5 – siatki chromowo-niklowe, 6 – zasilacz prądu stałego o regulowanym napięciu,
7 – otwór wiertniczy
Do pomiaru zmian zawartości wilgoci stosowano wiele metod (opornościową,
pojemnościową, mikrofalową oraz podczerwieni). Najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu
mierników MCA działających na zasadzie pomiaru absorpcji promieniowania podczerwonego.
Wielopasmowe sygnały świetlne, wysyłane w kierunku badanego obiektu w zakresie długości
fal od 1,2 µm do 2,95 µm, są pochłaniane w zależności od zawartości wilgoci w materiale.
Poszukiwaną wielkością jest absorpcja promieniowania. Na tak przygotowanym stanowisku
oznaczano zmiany zawartości wilgoci w strefie otworów spowodowane wprowadzeniem
do otworów lekkiego granulatu silikatowego. Ustalono, że jednorazowy wkład jest w stanie
zaabsorbować tak znaczną ilość wilgoci z przyległego obszaru, że efekty suszarnicze są
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widoczne już po upływie kilkunastu minut i trwają do sześciu godzin. Jeżeli poziom zawartości
wilgoci w murze jest wysoki, do 20%, strefa zadowalającego oddziaływania wynosi około
42 mm, natomiast przy początkowej zawartości wilgoci 10% jest to prawie 70 mm.
Jeżeli poziom zawartości wilgoci w murze jest niższy, strefy suszenia sorpcyjnego inicjowane
sorbentem umieszczonym w otworach Ø20 mm, nawierconych w odstępach 15 cm, nakładają
się na siebie po upływie czterech godzin. Jest to stan umożliwiający rozpoczęcie iniekcji
niskociśnieniowej preparatem Parasil O.K. W razie potrzeby istnieje również możliwość
dwukrotnego umieszczenia sorbentu w otworach wiertniczych.
6. Formulacja preparatu iniekcyjnego
Przemysłowe przygotowanie końcowej receptury, określane mianem formulacji, odnosi
się również do preparatów iniekcyjnych. Dotyczy to rodzaju i ilości składników, kolejności
dodawania w zakładzie produkcyjnym, a później na placu budowy, oraz wszelkich modyfikacji
dotyczących na przykład regulacji napięcia powierzchniowego, lepkości, a także stabilizacji
wielofazowej mieszaniny. W aspekcie poszukiwania sposobów intensyfikacji nasycania muru
opracowano obszerne procedury ukierunkowane na poszukiwanie nowej formuły preparatu.
W kontekście ostatnio prowadzonych badań duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem
do iniekcji zoli krzemionkowych, które jako koloidalne roztwory bezpostaciowego SiO2
w wodzie lub alkoholach i innych polarnych rozpuszczalnikach organicznych są odporne
na sedymentację i nie zawierają szkodliwych związków alkalicznych. Mają najczęściej bardzo
dobrą zdolność płynięcia (prawie taką jak woda), przy stężeniu substancji stałych
dochodzącym do 60% wagowych SiO2. Standardowo cząstki w zolach krzemionkowych mają
średnicę od 3 nm do 250 nm, ale z zastosowaniem odpowiednich technologii ich wielkość
może być ograniczona do 100 nm i to z zachowaniem kształtu kulistego. Jest to istotne podczas
nasączania kapilarnego (dla porównania wielkość cząsteczki wody wynosi ok. 0,26 nm).
We wnętrzu pojedynczych cząsteczek znajduje się zwykle szkielet wiązań siloksanowych.
Na powierzchni znajdują się grupy SiOH. Powierzchnia właściwa zoli krzemowych wynosi
od około 30 m2/g do 1200 m2/g. Ze wzrostem powierzchni właściwej zoli krzemowych wzrasta
skłonność do tworzenia żelu jeszcze przed nasyceniem muru. Można temu zapobiec, stosując
dodatki stabilizujące. Niestety, najczęściej do tego celu używa się wodorotlenków alkaliów
lub jonów glinowych, czyli tych związków, które uznaje się za szkodliwe dla muru.
Rozwiązanie tego problemu wymaga więc prowadzenia badań, ostatecznie jednak
o powodzeniu wprowadzenia na rynek budowlany decyduje, jak dotychczas, głównie cena.
Popularność szkła wodnego w czystej postaci utrudnia wprowadzanie jakichkolwiek nowych
rozwiązań. Sytuacja może się jednak zmienić na korzystniejszą.
7. Wnioski
Przetargowy system wyboru oferentów według algorytmu uwzględniającego jedynie
cenę wykonania prac sprawia, że do prac przeciwwilgociowych wykorzystuje się materiały
najtańsze, charakteryzujące się niedostateczną skutecznością lub stosuje metody o wątpliwej
skuteczności. Dotychczasowe dokonania w dziedzinie ochrony budowli przed wilgocią
gruntową są jednak znaczące. Zaawansowane technologiczne i pewne rozwiązania
w warunkach niepodzielnie panującego kryterium ceny nie wytrzymują jednak konkurencji
z ofertami najtańszymi i to mimo swoich niewątpliwych zalet. Sięga się po nie dopiero
w sytuacjach wymagających powtórnych napraw. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
przeprowadzono badania większości metod i środków iniekcyjnych stosowanych
w budownictwie europejskim do odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych. Na tej podstawie
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określono techniczne czynniki ryzyka wpływające na obniżenie skuteczności iniektów
opierających się na mechanizmie zmniejszającym kapilar oraz hydrofobizacji. Na podstawie
uzyskanych doświadczeń opracowano własne metody, wykorzystywane głównie
do zabezpieczania murów w obiektach zabytkowych silnie obciążonych szkodliwymi solami.
Do tej grupy można zaliczyć metodę iniekcji termohermetycznej z wykorzystaniem kompozytu
wosków naftowych oraz najnowszą metodę „DPC injection O.K.” – opartą na nowej formule
preparatu organiczno-krzemowego oraz lekkim granulacie silikatowym. Granulat spełnia
funkcję osuszacza strefy przyległej do otworu iniekcyjnego, a ponadto doszczelniacza struktury
muru, nadając jej charakter monoporowaty. Dodatki zawarte w granulacie inicjują żelowanie,
a także dostarczają dwutlenku węgla niezbędnego w zachodzących procesach uaktywniania się
właściwości uszczelniających, a następnie hydrofobowych, preparatu Parasil O.K.
Można zatem uznać, że problem występowania dwojakiego rodzaju struktur, tzw. szczelinowoporowatych oraz utrudnienia związane z wysoką zawartością wilgoci w murze zostały
rozwiązane w obu metodach. W przypadku metody DPC injection O.K. cały proces, łącznie
z wymaganą redystrybucją iniektu wyrównującą koncentrację stałego składnika w strefie
blokady, trwa około czterech dni. Po zakończeniu procesów żelowania i hydrofobizacji
blokadę strukturalną można przekazać do odbioru jako gotową. W przypadku tradycyjnych
preparatów krzemowych żelowanie trwa wiele miesięcy lub nie zachodzi wcale.
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CURRENT TRENDS IN DAMPPROOFING OF BUILDINGS
– NEW CONCEPTS
Summary
In University of Warmia and Mazury in Olsztyn there have been conducted researches
that stand against current aspects in European buildings’ dampproofing. In the article there
are presented methods, used in dampproofing mostly of historic buildings charged with harmful
salts, such as thermo-hermetic injection method using composites of kerosene waxes
and the latest “DPC injection O.K.” method. Second of the methods is based on new siliconeorganic preparation formula and light silicate pellets.

105

106

Jarosław GIL1

MODELOWANIE IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ ŚCIAN
W PLACÓWKACH EDUKACJI MUZYCZNEJ
Abstrakt: Niniejsza praca dotyczy izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian
w placówkach edukacji muzycznej. Użyto uśrednionych i uproszczonych widm instrumentów
muzycznych do analizy jakości akustycznej róźnych konstrukcji ścian: od ciężkich ścian
ceglanych po wielowarstwowe ściany szkieletowe. Do obliczeń stworzono modele ścian
i pomieszczeń za pomocą programów INSUL i BASTIAN. Do analizy poziomu dźwięku
w pomieszczeniu odbiorczym posłużono się krzywymi granicznymi NR. Celem było
osiągnięcie wartości hałasu zakłócającego nie przekraczającego krzywej granicznej NR25.
W tej pracy nie definiuje się kryteriów izolacyjności akustycznej dla pomieszczeń
muzycznych, natomiast zaproponowano konkretne rozwiązania konstrukcyjne dla uzyskania
odpowiednio niskiego poziomu hałasu (NR25).
Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna ściany szkoły muzyczne
1. Wprowadzenie
W budynkach takich jak szkoły muzyczne często występuje wiele sal muzycznych obok
siebie. W takich salach instrumenty muzyczne generują wysokie poziomy ciśnienia
akustycznego, a jednocześnie tolerancja na dźwięki dochodzące z sąsiednich sal jest bardzo
niska, dlatego trudno jest uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną pomiędzy nimi.
Dodatkowym problemem są często małe wymiary pomieszczeń, co powoduje wzmocnienie
poziomu dźwięku, a także omijanie ściany przez dźwięk drogami bocznymi, np. przez drzwi.
Kryteria izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkaniowych oraz budynkach
użyteczności publicznej opisane są w Polskiej Normie PN-B-02151-3 [1]. Norma podaje
kryterium dla sąsiadujących klas lekcyjnych (R'A1 > 45 dB), nie podaje jednak żadnych
kryteriów dla izolacyjności akustycznej w budynkach, gdzie wykonywana i odtwarzana jest
muzyka, takich jak szkoły muzyczne, studia nagrań, akademie muzyczne, itp. Instytut Techniki
Budowlanej proponuje w jednej z instrukcji [2] kryterium R'w > 57 dB w pomieszczeniach,
gdzie głównym źródłem dźwięku są instrumenty muzyczne. Powyższy jednoliczbowy
wskaźnik przewyższa normowe zalecenia dla mieszkań i klas lekcyjnych, jednak tego typu
wskaźnik nie uwzględnia dźwięków o dużej zawartości niskich częstotliwości.
W pracy [3] opisano wyniki pomiaru poziomu dźwięku w pasmach tercjowych
22 instrumentów muzycznych i analizę przenikania dźwięków z tych instrumentów przez dwa
1
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rodzaje ścian. Istniejąca ściana w salkach szkoły muzycznej została zbadana pod kątem
izolacyjności akustycznej. Ściana zbudowana została z cegły wykończonej tynkiem
o całkowitej grubości 13 cm. Wyznaczony jednoliczbowy wskaźnik izolacyjności akustycznej
badanej ściany wynosił Rw(C;Ctr) = 54(-1;-3) dB. Taka ściana nie jest odpowiednia
do oddzielania od siebie sal w szkole muzycznej. Potrzebna jest większa kontrola izolacyjności
akustycznej, w szczególności w niskim paśmie częstotliwości.
2. Poziomy dźwięku i widma instrumentów muzycznych
Zmierzono poziom dźwięku 22 instrumentów muzycznych w pasmach tercjowych.
Metodologia pomiarowa została opisana w poprzedniej pracy Autora [3]. Rys. 1 przedstawia
poziomy dźwięku A (LAeq,T) poszczególnych instrumentów. Widma częstotliwościowe
poszczególnych instrumentów muzycznych różnią się od siebie znacząco. W analizie
przenikania dźwięku z instrumentów muzycznych przez przegrodę należy uwzględnić zarówno
poziom dźwięku źródła jak i jego widmo, a także charakterystykę częstotliwościową
izolacyjności akustycznej. Aby uzyskać reprezentatywne widma dźwięku instrumenty
podzielono na trzy grupy:
- Instrumenty perkusyjne (werble, kotły);
- Instrumenty dęte (flet, klarnet, obój, trąbka, waltornia, saksofon, puzon);
- Inne (gitara klasyczna, fortepian, pianino, wiolonczela, altówka, kontrabas, akordeon,
ksylofon, trójkąt, głos męski, głos żeński).
Z punktu widzenia poprawnej klasyfikacji instrumentów, ksylofon oraz trójkąt należą
do instrumentów perkusyjnych. Jednak ze względu na poziom dźwięku i widmo, uznano,
że instrumenty te powinny należeć do grupy „inne”.
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Rys. 1. Uśrednione poziomy dźwięku instrumentów muzycznych.
Po podzieleniu widm na grupy, wyznaczono wartości maksymalne dla każdego pasma
tercjowego w każdej grupie. Takie 'maksymalne' widmo reprezentuje więc wszystkie
instrumenty w danej grupie. Następnie te maksymalne widma wygładzono, aby otrzymać
uproszczone, reprezentatywne widma dla trzech grup instrumentów. Rys. 2 przedstawia
maksymalne widma poszczególnych grup instrumentów (cieńkie linie), a także ich
uproszczone wersje (linie pogrubione), które posłużyły do analizy izolacyjności akustycznej.
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Rys. 2. Reprezentatywne widma trzech grup instrumentów muzycznych.
Cienkie linie to widma maksymalnych wartości w danej grupie,
zaś pogrubione linie stanowią uproszczone wersje tych widm.
Widać na Rys. 2, że każde z widm wykazuje charakterystyczne cechy:
- Widmo instrumentów dętych: osiąga największe wartości, lecz jedynie w zakresie
średnich i wysokich częstotliwości (od 630 Hz);
- Widmo instrumentów perkusyjnych: osiąga o 5 dB niższe wartości w porównaniu
z dętymi, lecz zawiera więcej energii w zakresie niskich częstotliwości, od 125 Hz;
- Widmo innych instrumentów: osiąga najniższe wartości, lecz o najszerszym zakresie
częstotliwości, zaczynającym się od pasma 80 Hz (za tak szerokie pasmo głównie
odpowiedzialny jest kontrabas).
Można wysunąć wniosek, że dla różnych grup instrumentów, odpowiednie będą różne
konstrukcje ścian, w zależności od ich charakterystyki izolacyjności akustycznej.
3. Symulacje numeryczne
3.1. Modele ścian
Symulacje numeryczne wykonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie użyto
programu INSUL do obliczenia laboratoryjnej izolacyjności akustycznej przegród.
W jednorodnych przegrodach głównym czynnikiem wpływającym na izolacyjność akustyczną
od dźwięków powietrznych jest masa. Zgodnie z prawem masy izolacyjność akustyczna
w zależności od częstotliwości może być opisana wzorem [6]:
20 log

48

(1)

Gdzie f - częstotliwość [Hz], m - masa powierzchniowa [kg/m2].
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Zgodnie z prawem masy izolacyjność akustyczna wzrasta o 6 dB z każdym
podwojeniem masy powierzchniowej a także z każdym podwojeniem częstotliwości. Jednak ten
wzór ma zastosowanie w ograniczonym paśmie częstotliwości poniżej częstotliwości krytycznej
(fc). W pobliżu częstotliwości krytycznej powstaje obniżenie izolacyjności związane
z koincydencjami fazowymi, czyli z interferencją fal padających na przegrodę z falami giętnymi
powstającymi na przegrodzie. Wartość częstotliwości krytycznej jest zależna od grubości (h),
masy powierzchniowej (m) oraz od sztywności przegrody (B) [6]:
/2

/

(2)

Na izolacyjność przy częstotliwości krytycznej oraz powyżej jej oprócz masy wpływ
ma też wewnętrzna struktura materiału, jego tłumienie wewnętrzne. Powyżej częstotliwości
krytycznej wzrost izolacyjności akustycznej przy rosnącej częstotliwości jest zazwyczaj
większy niż wynikałoby to z prawa masy.
Dodatkowo przy wykonywaniu modeli uwzględniono separację warstw ścian.
Dla niskich częstotliwości separacja nie ma znaczenia, izolacyjność akustyczna zależy jedynie
od sumy mas powierzchniowych warstw. Natomiast dla wyższych częstotliwości poszczególne
warstwy tłumią dźwięk jak osobne ściany, co znacząco poprawia izolacyjność akustyczną
całego układu. Niezmiernie ważna jest jakość separacji i odległość między warstwami.
W modelach w przestrzeni między warstwami użyto materiału dźwiękochłonnego (wełnę
mineralną), aby zminimalizować efekty rezonansowe w pustce. Dane wejściowe definiowane
w programie INSUL dla wszystkich warstw ściany do obliczenia izolacyjności akustycznej
właściwej (R, dB) to:
- grubość;
- gęstość;
- moduł Younga;
- współczynnik tłumienia wewnętrznego;
- rodzaj i grubość separacji między warstwami.
Masa powierzchniowa oraz częstotliwość krytyczna obliczane są z powyższych danych
wejściowych.
3.2. Modele par pomieszczeń
Aby obliczenia przenikania dźwięku z jednej sali do drugiej były bardziej realistyczne
oprócz samych ścian należało też zamodelować układ pomieszczenie-ściana-pomieszczenie.
Do tego celu użyto oprogramowania BASTIAN, które stosuje metody obliczeniowe z normy
PN-EN 12354-1 [7]. Dane wejściowe w programie BASTIAN stanowiły wymiary pomieszczeń,
rodzaj przegrody dzielącej pomieszczenia (d), rodzaj przegród bocznych (f1 - f4), sposób
łączenia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi oraz czas pogłosu w pomieszczeniu
odbiorczym. W programie BASTIAN można też definiować poziom dźwięku źródła. Jako
źródła dźwięku użyto uproszczonych widm trzech grup instrumentów muzycznych opisanych
w rozdziale 2. Wartości izolacyjności akustycznej właściwej (R) wszystkich przegród
definiowano na podstawie obliczeń w programie INSUL. Całkowita transmisja dźwięku
z jednego pomieszczenia do drugiego zależy od izolacyjności akustycznej właściwej (R)
poszczególnych elementów a także od strat całkowitych ηtot na łączeniach między tymi
elementami. Gdy nie można zastosować elastycznego łączenia między elementami
konstrukcyjnymi w celu obniżenia przenoszenia bocznego, to można ograniczyć przenoszenie
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boczne poprzez dodanie warstwy izolującej na danej przegrodzie bocznej, na przykład okładzinę
ścienną na stalowym ruszcie, podwieszany sufit lub pływającą podłogę. Ważne było, aby we
wszystkich modelach większość energii akustycznej przenikała przez główną przegrodę
działową (d) a nie drogami bocznymi. Aby to osiągnąć konieczne było zastosowanie
wymienionych wcześniej warstw izolujących na przegrodach bocznych.
Oprócz właściwości dźwiękoizolacyjnych poszczególnych przeszkód i rodzajów łączeń,
wpływ na poziom dźwięku w pomieszczeniu odbiorczym mają wymiary pomieszczeń oraz
czas pogłosu. Wymiary zamodelowanych pomieszczeń reprezentują typowe wymiary sal nauki
muzyki w szkołach muzycznych: 3,40 m x 2,44 m x 3,00 m. Czas pogłosu został ustalony jako
1 sekunda.
Dane wyjściowe programu BASTIAN to różnica poziomów (D) oraz poziom ciśnienia
akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym w pasmach tercjowych (L2). Rys. 3 przedstawia
układ pomieszczeń w programie BASTIAN. W przedstawionym przypadku zamodelowano
sale w szkole muzycznej ze ścianą ceglaną o grubości 13 cm.
Program BASTIAN nie uwzględnia wpływu modów drgań pomieszczenia
na izolacyjność akustyczną. Efekty modalne mogą znacznie wpłynąć na obniżenie izolacyjności
akustycznej w niskim paśmie częstotliwości, szczególnie w sytuacji, gdy sąsiadujące
pomieszczenia mają takie same wymiary [8].

Rys. 3. Model sal szkoły muzycznej wygenerowany w programie BASTIAN.

4. Wyniki
Obliczone za pomocą programu BASTIAN poziomy ciśnienia akustycznego
w pomieszczeniu odbiorczym zostały więc porównane z odpowiednimi krzywymi granicznymi
NR. Krzywe graniczne stanowią alternatywną metodę oceny poziomu głośności do poziomu
dźwięku A (LAeq,T). Krzywe graniczne odpowiadają temu w jaki sposób słyszymy poszczególne
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częstotliwości. Niskie i bardzo wysokie częstotliwości słyszymy dużo gorzej od średnich
częstotliwości, zaś najczulszy słuch mamy w zakresie 2000-5000 Hz. Dodatkowo, im większy
jest poziom ciśnienia akustycznego, tym nasz słuch staje się równiejszy w skali częstotliwości,
dlatego kształt krzywych granicznych jest inny w zależności od poziomu ciśnienia
akustycznego.
Aby wyznaczyć wartość NR, należy nanieść widmo dźwięku na wykres krzywych
granicznych i odczytać wartość krzywej, która styka się z widmem, lecz której żadna wartość
widma nie przekracza. James A. et. al. [5] sugeruje, że poziom tła w szkołach muzycznych
powinien być poniżej krzywej granicznej NR25. Takie samo kryterium obrano w niniejszej
pracy.
Dzięki zastosowaniu krzywych granicznych można było precyzyjnie dobierać
charakterystykę częstotliwościową izolacyjności akustycznej do charakterystyki częstotliwościowej dźwięku, gdyż wiadomo było od razu które pasmo częstotliwości odpowiadało
za wartość NR. Taka analiza nie byłaby możliwa w przypadku zastosowania kryteriów
w postaci poziomu dźwięku A. Dzięki analizie widm i wartości NR można było dobierać
parametry fizyczne przegrody tak, aby poprawić izolacyjność w danym paśmie częstotliwości.
Tablica 1 przedstawia zestawienie wyników wartości NR dla ośmiu zamodelowanych
przegród. Na Rys. 4, 5 oraz 6 przedstawiono przewidywane widma instrumentów
w pomieszczeniu odbiorczym naniesione na krzywe graniczne.
Najtrudniej było znaleźć odpowiednią konstrukcję dla tłumienia widma instrumentów
perkusyjnych, ponieważ ta grupa instrumentów wyróżnia się zarówno szerokim pasmem
częstotliwości jak i wysokimi poziomami ciśnienia akustycznego. Jednorodne ciężkie ściany
(konstrukcje 1 i 2) są niewystarczające do tłumienia dźwięków badanych grup instrumentów.
Zastosowanie podwójnej ciężkiej ściany (konstrukcja 3) poprawia sytuację, lecz jest to nadal
niewystarczająca konstrukcja dla instrumentów perkusyjnych. Zaskakujący jest fakt,
że lekkie ściany z płyt Fermacell (konstrukcje 5 i 6) wykazują tak samo dobre tłumienie
dla instrumentów perkusyjnych jak podwójna ściana z bloków. Jest to związane
z częstotliwością krytyczną. W przypadku ściany z bloków, częstotliwość krytyczna przypada
w okolicach maksimum energii akustycznej instrumentów perkusyjnych. W przypadku płyt
Fermacell, częstotliwość krytyczna wypada dużo wyżej, dlatego pomimo dużo mniejszej masy
powierzchniowej, izolacyjność jest podobna. Dla ściany z płyt g-k częstotliwość krytyczna jest
także wysoka (konstrukcja 4), jednak masa powierzchniowa jest zbyt mała aby uzyskać
odpowiednio niski poziom dźwięku którejkolwiek z badanych grup instrumentów. Najlepszy
wynik dla instrumentów perkusyjnych uzyskano dla ściany ceglanej z okładziną akustyczną
z podwójnej płyty Fermacell. W tym przypadku uzyskano optymalny dobór masy
powierzchniowej, częstotliwości krytycznych obydwu warstw oraz odpowiedniej separacji.
Dla instrumentów dętych jako odpowiednie konstrukcje można uznać obydwie lekkie ściany
z płyt Fermacell (konstrukcje 5 i 6) a także obydwie ciężkie ściany z okładziną akustyczną
(konstrukcje 7 i 8). Dla instrumentów „innych” odpowiednie są te same konstrukcje, a także
konstrukcja z podwójnej warstwy bloków.
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Tablica 1. Obliczone wartości NR w pomieszczeniu odbiorczym dla różnych konstrukcji ścian.
Wartości NR w pomieszczeniu
odbiorczym instrumentów:
perkusyjnych
dętych
innych

Konstrukcja

1

Cegła SILKA E18A+,
18 cm

380

36

34

29

2

Cegła SILKA
TEMPO 24 cm

462

33

31

26

340

29

27

23

32

39

28

32

59,6

29

21

27

44,8

28

16

26

240

33

24

25

256

26

16

23

3

4

5

6

7

8

Podwójna ściana
ceglana: SILKA
12 cm, 7,5 cm pustka,
cegła pustak 10 cm
2x12,5 mm płyta g-k
na osobnych rusztach,
odstęp 10 cm
pomiędzy panelami,
50 mm wełna
mineralna w pustce
2x12,5 mm płyta
Fermacell na
osobnych stalowych
rusztach, odstęp
10 cm między
panelami, 50 mm
wełna mineralna
w pustce
2x12,5 mm płyta
Fermacell na
osobnych stalowych
rusztach, odstęp
20 cm między
panelami, 50 mm
wełna mineralna
w pustce
Cegła 13 cm + 50 mm
stalowy ruszt
na elastycznych
łączeniach, 50 mm
wełna mineralna
oraz okładzina 2x
12,5 mm płyta g-k.
Cegła 13 cm + 50 mm
stalowy ruszt
oddzielony od cegły,
100 mm wełna
mineralna oraz
okładzina 2x 12,5 mm
płyta Fermacell.

Rysunek

m
[kg/m2]

Lp
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Instrumenty perkusyjne

L p [dB]

Instrumenty dęte

L p [dB]

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

63

125

250

500

1000

2000
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125

250

500

Częstotliwość [Hz]

1000

2000

4000

Częstotliwość [Hz]

Instrumenty inne

L p [dB]
60

4: Silka 18cm
5: Silka 24cm

50

6: Podwójna z bloków
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Rys. 4. Analiza ścian ciężkich: widma dźwięku w pomieszczeniu odbiorczym
na podstawie symulacji numerycznych dla: a) instrumentów perkusyjnych,
b) instrumentów dętych oraz c) instrumentów innych.
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a)

b)
Instrumenty perkusyjne

L p [dB]

Instrumenty dęte

L p [dB]

60

60

NR55

NR55

NR39
NR50
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NR29

NR50

50

NR45

NR45
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NR40

40

40
NR35

NR35

NR28

NR30

30

NR30

30

NR28

NR25

NR25

NR21
NR20

20

NR20

20
NR15

NR15
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NR10
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NR10
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NR0

0

NR0

0
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c)
Instrumenty inne

L p [dB]

7:
4 Podwójny ruszt, 2x płyta g-k, 10cm odstęp

60
NR32

NR55

8:
5 Podwójny ruszt, 2x płyta Fermacell, 10cm odstęp

NR50

6 Podwójny ruszt, 2x płyta Fermacell, 20cm odstęp
9:

50
NR45
NR40

NR28

40

NR35
NR30

30

NR26
NR25
NR20

20

NR15
NR10

10

NR5
NR0

0
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Rys. 5. Analiza ścian lekkich: widma dźwięku w pomieszczeniu odbiorczym
na podstawie symulacji numerycznych dla: a) instrumentów perkusyjnych,
b) instrumentów dętych oraz c) instrumentów innych.
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Rys. 6. Analiza ścian ciężkich z dodatkową okładziną akustyczną: widma w pomieszczeniu
odbiorczym na podstawie symulacji numerycznych dla: a) instrumentów perkusyjnych,
b) instrumentów dętych oraz c) instrumentów innych.
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5. Wnioski
W niniejszej pracy dokonano analizy izolacyjności akustycznej różnych przegród
ściennych pod względem tłumienia dźwięku trzech grup instrumentów muzycznych.
Poszczególne grupy instrumentów różnią się od siebie zarówno pod względem poziomu ciśnienia
akustycznego jak i widma. Dlatego różne konstrukcje są odpowiednie dla różnych grup.
Największy kłopot sprawiają instrumenty perkusyjne. Dla tej grupy instrumentów
najbardziej odpowiednia jest konstrukcja ściany składająca się z warstwy ciężkiej (cegła)
i warstwy lekkiej (płyty gipsowo-włóknowe Fermacell) odpowiednio oddzielone od siebie
z wypełnieniem przestrzeni wełną mineralną. Okazuje się, że taka konstrukcja jest jednocześnie
odpowiednia dla pozostałych grup instrumentów.
Podwójna ściana z bloków z pustką o szerokości 75 mm jest odpowiednia
dla instrumentów muzycznych z pominięciem dętych i perkusyjnych. Ze względu na dużą
grubość (30 cm) taka konstrukcja byłaby prawdopodobnie niepraktyczna w szkole muzycznej,
gdzie trzeba zmieścić wiele sal obok siebie. Dla wszystkich instrumentów muzycznych
z pominięciem perkusyjnych odpowiednie są konstrukcje lekkie z płyt Fermacell oraz ceglane
ściany z okładzinami akustycznymi.
Najodpowiedniejsza konstrukcja dla wszystkich grup instrumentów składa się z cegły
pełnej układanej na boku z okładziną akustyczną z płyt Fermacell (konstrukcja 8). Taka ściana
ma 25 cm grubości, co jest niewiele dla przegrody o tak dobrej izolacyjności akustycznej.
Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną pomiędzy salami, oprócz
zastosowania odpowiedniej ściany, konieczne jest zastosowanie okładzin przegród bocznych
w postaci pływającej podłogi, cienkich okładzin akustycznych na ścianach bocznych, a także
w niektórych przypadkach - sufitu podwieszanego. Ważna jest także kontrola warunków
pogłosowych. Czas pogłosu w sali nie powinien przekraczać 1 sekundy w żadnym paśmie
częstotliwości. Jest to ważne nie tylko ze względu na izolacyjność akustyczną, ale także
na odpowiedni odbiór dźwięku w sali.
W opinii Autora dalsze prace o podobnym charakterze powinny być wykonane
pod kątem izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów
w szkołach muzycznych.
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SOUND INSULATION PREDICTION MODELS OF WALLS
IN MUSIC EDUCATION BUILDINGS
Summary
This paper deals with the airborne sound insulation of walls in music education
buildings. Simplified and averaged musical instrument spectra were used to analize the acoustic
quality of different wall constructions: from heavy masonry to double stud walls. INSUL
and BASTIAN software was used to carry out noise transmission predictions. The predcted
receive room sound pressure level spectra were rated using noise rating curves (NR). The aim
was to reduce the intrusive noise level below NR25. There are no sound insulation criteria
for music rooms defined in this paper. Instead, specific wall constructions are introduced.
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WŁAŚCIWE UTRZYMANIE A STAN TECHNICZNY
PREFABRYKOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W WARSZAWIE
Abstrakt: W pracy przedstawiono dane uzyskane w trakcie przeglądów i analizy dokumentacji
grupy budynków prefabrykowanych oraz wnioski dotyczące jakości utrzymania i oceny stanu
technicznego tychże budynków. Źródłowa baza zawiera dane 95 prefabrykowanych budynków
mieszkalnych reprezentatywnie wybranych z 15 osiedli. Wykorzystane zostały gromadzone
w spółdzielniach dane o stanie technicznym budynków, będące rezultatem ekspertyz
i przeglądów. Przeanalizowano oryginalną dokumentację techniczną budynków, książki
obiektów, odszukano informacje o terminach i zakresie wykonanych remontów. Istotnym
źródłem informacji były przeglądy wykonane wraz z pracownikami spółdzielni i bezpośrednia
obserwacja poszczególnych elementów budynków. Wykonano dokumentację fotograficzną
zaobserwowanego stanu, uszkodzeń i usterek głównych elementów budynku.
Słowa kluczowe: stan techniczny, wielka płyta, zużycie techniczne, zużycie moralne
1. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie jest wynikiem współpracy autora z kilkunastoma zarządami
warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie wielokrotnie zwracały się do Wydziału
Inżynierii Lądowej PW z propozycjami podjęcia badań nad stanem technicznym budynków
mieszkalnych, zwłaszcza wykonanych w technologii wielkopłytowej.
W trakcie realizacji pracy [1] autor wykorzystał gromadzone w spółdzielniach dane
o stanie technicznym budynków, będące rezultatem ekspertyz, ocen technicznych związanych
z przygotowaniami do remontów, przeglądów corocznych i przeglądów dokonywanych co pięć
lat. Przeanalizowano oryginalną dokumentację techniczną budynków oraz książki obiektów,
odszukano informacje o terminach i zakresie wykonanych remontów (niestety, jak się okazało,
często są to dane niepełne). Głównym źródłem informacji o aktualnym stanie budynków były
przeglądy wykonane osobiście wraz z pracownikami spółdzielni.
2. Zużycie techniczne, moralne i ekonomiczne
Zużycie techniczne jest wynikiem degradacji materiałów użytych do budowy. W dużej
mierze zależy od jakości utrzymania budynku, dbałości o realizację remontów i stosowanie
nowoczesnych zabezpieczeń. W warunkach dobrego utrzymania i realizowanych na bieżąco
remontów można osiągnąć bardzo niski postęp zużycia technicznego w czasie [3].
1
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Zużycie moralne jest oceną spełniania oczekiwań i dostosowania do aktualnych potrzeb.
Zależne jest od wielu parametrów. Wpływ mają: wielkość mieszkań, rozkład pomieszczeń,
rodzaj wykończenia, zakres wyposażenia, usytuowanie budynku względem stron świata
i usytuowanie w stosunku do otaczających budynków, naświetlenie pomieszczeń w mieszkaniu.
W wielu przypadkach istotny wpływ wywiera budowa w bliskim sąsiedztwie nowych budynków
atrakcyjniejszych architektonicznie, tańszych w bieżącym utrzymaniu, wykorzystujących
aktualne zdobycze techniki w zakresie wyposażenia w media (opomiarowanie, indywidualna
sterowalność, dostępność).
Zużycie ekonomiczne wynika z porównania kosztów utrzymania danych instalacji
z kosztami innych, nowych rozwiązań.
Nie ma bezpośredniej, skwantyfikowanej zależności pomiędzy powyższymi trzema
rodzajami zużycia budynków. Można jednak zauważyć, iż zużycie ekonomiczne i techniczne
mają wpływ na odczuwanie przez mieszkańców „zadowolenia” i niższe wartości zużycia
moralnego. Podobnie większe zadowolenie i niskie koszty utrzymania owocuje większą
dbałością o stan techniczny budynku.
Analizując sytuację budynków mieszkalnych z prefabrykatów można zauważyć,
że ich zużycie techniczne po latach niedociągnięć w utrzymaniu, zaczyna się poprawiać (dzięki
remontom, dociepleniom, wymianie instalacji). Zrealizowane docieplenia i wymiany stolarki
rzutują na korzystniejsze wartości zużycia ekonomicznego (znacznie niższe koszty ogrzewania).
Korzystniejsze wartości zużycia technicznego i ekonomicznego, ale również lepszy „klimat”
w prasie sprawiają, że zużycie moralne tychże budynków wyraźnie zaczyna spadać.
Prefabrykacja budowlana, szczególnie w zakresie budynków mieszkalnych, miała złą
reputację. Wynikała ona z jednej strony z rzeczywistych błędów w projektowaniu
i wykonawstwie wielkopłytowych budynków mieszkalnych, a z drugiej strony z prasowej
nagonki wyolbrzymiającej niedociągnięcia. Błędy w przeszłości wynikały często z niedostatecznego rozpoznania problemów, wczesnego etapu stosowania nie tylko prefabrykacji,
ale nawet konstrukcji żelbetowych jako takich, braku odpowiedniego doświadczenia i często
pośpiesznego procesu budowy. Systemy prefabrykacji miały na celu rozwiązanie problemu
deficytu mieszkań, przy stosunkowo niskich nakładach materiałów i środków wytwórczych.
Przed kilku laty w prasie krajowej pojawiały się liczne artykuły, których główną tezą
było stwierdzenie, że budynki z wielkiej płyty „już się kończą” i nie powinno się
w nie inwestować. Tymczasem bez problemu kupowane były mieszkania w kamienicach,
często ponad stuletnich, których czas użytkowania teoretycznie już też się kończy. Zły klimat
dla budynków wielkopłytowych trwał przez całe lata, głównie przez liczne paniczne artykuły
obrazujące stan budynków z wielkiej płyty przez model domku z układanych kart. Z jednej
strony były one zapewne wymysłem samych dziennikarzy, którzy chcieli napisać „nośny”
artykuł, a z drugiej strony możliwe, że były podsycane przez deweloperów chcących sprzedać
swoje mieszkania na rynku. Ostatecznie budynki wielkopłytowe pogrążył bum kredytowy lat
2006-2008. Zaistniała wtedy duża dostępność kredytów, która sprawiła że większość młodych
ludzi wybierała kupno nowych mieszkań, choć i uwikłanie w duże, wieloletnie kredyty.
Zmiana nastawienia do budynków wielkopłytowych nastąpiła, gdy spadła dostępność
a znacząco wzrósł koszt kredytów. Odżyło zainteresowanie, głównie ze względu na istotną
różnicę cen, ale również ze względu na małe powierzchnie mieszkań dwu i trzy pokojowych
budowanych według normatywów NTP-59 i NTP-74.
Porównywanie obecnych, komercyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
z budynkami socjalistycznymi z lat 70-80 XX-tego wieku jest niewłaściwe. Budownictwo
wielkopłytowe i wielkoblokowe, w zamyśle, nigdy nie miało być budownictwem dla bogatych.
Porównania budynków wielkopłytowych z obecnymi budynkami developerów w centrach miast
wypadają niekorzystnie dla wielkiej płyty, ale już porównania do znacznie ekonomiczniejszej
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i prostszej w formie nowej zabudowy z obrzeży dużych miast lub budynków z mniejszych
miejscowości nie są tak bardzo niekorzystne.
Nowe budynki spełniają standardy narzucane przez rynek, są wypadkową możliwości
nabywczych społeczeństwa, obecnie akceptowanych standardów (odnośnie metrażu,
wyposażenia i architektonicznej atrakcyjności) i dążenia do uzyskania jak najlepiej
sprzedającego się produktu. Tymczasem budynki stawiane w okresie socjalizmu były
wynikiem konieczności dostarczenia jak największej liczby mieszkań dla rozwijającego się
społeczeństwa, przy ograniczonej dostępności materiałów i środków. Odbiorcy mieszkań nie
mogli stawiać wymagań, wytyczne odnośnie parametrów budynków i jakości wykonania były
zależne wyłącznie od bieżącej polityki państwa, ustalonych normatywów. Mimo to każde
wybudowane wtedy mieszkanie, nawet z usterkami, było pożądane przez społeczeństwo.
Należy podkreślić, że budowane w tamtym okresie budynki z prefabrykatów oferowały
znacznie wyższy poziom wyposażenia (instalacja wody zimnej i ciepłej, centralne ogrzewanie,
kanalizacja, instalacja elektryczna) niż większość przedwojennych budynków jednorodzinnych
i kamienic.
Budynki wielkopłytowe wznoszone były w lokalizacjach, które w ówczesnych czasach
można było uznać za przedmieścia (wystarczy wspomnieć tu choćby urywki filmu
„Alternatywy 4”). Obecnie są to dobre i bardzo dobre lokalizacje. Posiadają odpowiednią
infrastrukturę handlową, oświatową, komunikacyjną. Budowane przez developerów
w sąsiedztwie budynków wielkopłytowych, na jeszcze wolnych działkach, budynki
„nowoczesne i piękne” również nie są idealne. Wystarczy zajrzeć do znajomych mieszkających
od kilku miesięcy w swoich nowiutkich mieszkaniach, a często zobaczy się porysowane ściany
będące wynikiem zastosowania złego materiału lub złego wykonania. Występują również złe
rozwiązania konstrukcyjne, np. wspornikowe wyciąganie kubatury na wyższych piętrach,
zmienność geometrii na wielu kondygnacjach, które to mogą ujawnić się w zarysowaniach
konstrukcji nawet po dłuższym okresie czasu, gdy zjawiska reologiczne rozwiną się
w wystarczającym stopniu. Część „fuszerek” widać od razu, inne wychodzą po jakimś czasie
– jest to efekt zatrudniania najtańszych ekip i często niepłacenia im przez wiele miesięcy,
stosowania niewłaściwych materiałów lub materiałów prosto z produkcji bez wystarczającego
sezonowania. Stosowane konstrukcje słupowo-płytowe wymagają wypełnienia ścianami.
Tani materiał i słaba jakość wykonawstwa tych ścian rzutuje na podatność na zarysowania,
odspajanie się od fragmentów wykonanych jako monolityczne, dodatkowe koszty mocowania
elementów wiszących na ścianach. W wielu przypadkach ściany te nie izolują w wystarczającym stopniu od dźwięków z innych pomieszczeń. Ścianki działowe wykonywane są z materiałów lekkich i bardzo słabych. Często są wykonane źle przez ekipy z małym doświadczeniem.
O ile w budownictwie wielkopłytowym okres ujawniania wad projektowych
i wykonawczych mamy za sobą. To w przypadku nowych budynków podsumowania dopiero
będą. Firmy budujące mieszkania a następnie w okresie gwarancyjnym prowadzące naprawy
tuszują niedociągnięcia, kryją wpisy w intrenecie przeciwnymi opiniami.
Nowe budynki są bardzo atrakcyjne z wyglądu tylko w pierwszych kilku latach
od wybudowania. W okresie późniejszym wpływ spalin, dymu, omszenie upodabnia je
do budynków sąsiednich, które wybudowano znacznie wcześniej. Stosunkowo szybko
po oddaniu do użytkowania pojawia się konieczność wykonywania poprawek, remontów.
W nowych lokalizacjach istnieje problem z miejscami parkingowymi. Często korzysta
się z zagospodarowania działek w sąsiedztwie, z wieloletniej zieleni, swobodnej przestrzeni,
miejsc parkingowych. Własny teren jest ogrodzony, ale większą część tego terenu stanowi
zabudowa. Parkingi mieszczą się głównie w piwnicach i z reguły są niewystarczające. Miejsc
dla gości, ogólnodostępnych dla każdego praktycznie się nie spotyka.
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Starsze budynki przechodzą zmianę pokoleniową. Pierwsi właściciele mieli
roszczeniowe podejście do utrzymania budynków, nie czuli, że była to ich własność. Uważali,
że to ktoś inny, spółdzielnia, gmina, państwo, powinny im pomóc i przeprowadzać remonty.
Młodzi kupują lub otrzymują po rodzinie mieszkania w starym budownictwie i stają się siłą
napędową zmian. Oni już odczuwają, że to jest ich własność i to w ich gestii jest dbać nie tylko
o własne mieszkania ale i części wspólne, gdy będą wystarczająco liczni zmodernizują
w całości i upiększą budynki wielkopłytowe, podobnie jak to się stało z kamienicami w centrum.
Na nowo odkrywane są liczne zalety budynków żelbetowych z prefabrykatów
wielkopłytowych. Są to budynki o stosunkowo dużej masie przegród, po dociepleniu
charakteryzują się dobrym współczynnikiem przenikania ciepła, dobrą statecznością cieplną
zarówno samych przegród jak i całych pomieszczeń.
Bryłę budynku opisuje szereg parametrów. Z punktu widzenia charakterystyki
energetycznej najbardziej istotnym parametrem jest wskaźnik kształtu budynku, czyli stosunek
powierzchni zewnętrznej przegród zewnętrznych do kubatury ogrzewanej (A/V).
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 75/2002 z późniejszymi zmianami) został
określony dopuszczalny wskaźnik zużycia energii pierwotnej do ogrzewania. Jego wartość jest
zależna właśnie od wartości wskaźnika kształtu budynku. Budynki mieszkalne prefabrykowane
ze względu na zwartą budowę i wysokość najczęściej nie mniejszą niż 3 kondygnacje
charakteryzują się stosunkowo niską wartością tego wskaźnika.
Budynki mieszkalne prefabrykowane docieplone metodą lekką-mokrą charakteryzują
się zazwyczaj niskim wpływem mostków cieplnych. Najbardziej istotny wpływ mostków
wynika z istnienia balkonów o konstrukcji wspornikowej lub balkonów o konstrukcji
bezpośrednio stykającej się z konstrukcją budynku, czyli uniemożliwiającej prawidłowe
wykonanie ocieplenia. Niestety istniejące metody dociepleń w takich przypadkach nie dają
satysfakcjonujących rezultatów.
Pierwotnie wbudowywane okna i drzwi charakteryzowały się gorszymi parametrami
cieplnymi i ze względu na złą jakość wykonania - złą szczelnością. Obecnie w ich miejsce
montowane okna mają lepsze parametry, są szczelniejsze (co czasami działa niekorzystnie).
Dodatkowo w trakcie docieplania budynków warstwa izolacji jest naciągana częściowo
również na fragment konstrukcji okna co zabezpiecza miejsca połączeń ściany z oknem przed
występowaniem mostków cieplnych.
W krajach Europy Środkowo Wschodniej znacznie wolniej następuje odnowienie lub
renowacja budynków z wcześniejszych okresów: przedwojennego i zasobów wybudowanych
w technologiach prefabrykacji uprzemysłowionej. Wynika to ze znacznie niższej zamożność
naszego społeczeństwa, ale również przyzwyczajenia do „opiekuńczości” państwa oraz
zwykłej niedbałości i niesystematyczności w oszczędzaniu środków na remonty. System
przeglądów nie sprzyja „perspektywicznemu” myśleniu o konieczności wykonania remontu
w przyszłości, brak jest informacji o przewidywanych terminach koniecznych remontów,
jako wyników oceny stanu technicznego.
3. Stan techniczny prefabrykowanych budynków mieszkalnych
3.1. Baza danych
Dane o budynkach zbierano w okresie od 7.01.2005 r. do 23.03.2006 r. w 15 osiedlach
11 spółdzielni mieszkaniowych, w większości w okresie zimowo-wiosennym, gdy uwidacznia
się najwięcej usterek budynków. Wykonano przeglądy budynków przy udziale pracowników
spółdzielni i wyszukano informacje o przeglądach i remontach w dokumentacji budynków.
Baza zawiera dane nie tylko o stanie technicznym budynków, ale również inne np. o otoczeniu,
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sposobie utrzymania, zdarzeniach losowych, naprawach. Utworzona baza zawiera dane
o 95 budynkach. Zebrano dane w reprezentatywnej ilości i jakości o budynkach mieszkalnych
wykonanych w technologii wielkoblokowej (33 budynki) i wielkopłytowej (62 budynki).
Stanowią one dobrą reprezentację wszystkich budynków z osiedli, z których pochodzą. Można
przyjąć, iż poprzez perspektywę skontrolowanych budynków można wyciągać wnioski
w odniesieniu do przynajmniej trzykrotnie większej liczby budynków.

Rys. 1. Liczba budynków z bazy danych ze względu na rok budowy
Liczba analizowanych budynków ze względu na rok budowy powiela trend rozkładu
ilości budynków ogółem oddawanych do użytku w poszczególnych latach (w Warszawie).
Pewną przewagę uzyskują dane o budynkach oddanych w ostatnich latach stosowania
w Warszawie prefabrykacji. Liczbę budynków ze względu na rok budowy przedstawia (rys. 1).
3.2. Stan techniczny elementów budynków
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynków z bazy danych przedstawia
(rys. 2). Zarówno zaobserwowany stan jak i obliczone zużycie wskazują na to, że elementy
konstrukcji są w dobrym stanie i nie wykazują zużycia. Jedynie balkony i loggie w części
budynków są w stanie dostatecznym lub złym. Trudno ocenić stan połączeń płyt w węzłach.
Należy podkreślić, iż oprócz jednego 16-to kondygnacyjnego budynku, do tej pory nie były
konieczne wzmocnienia węzłów w budynkach z osiedli, w których były zbierane dane.
Fundamenty i ściany piwnic budynków były w dobrym stanie, brak jest oznak wilgoci
w piwnicach, posadowienie jest zawsze ponad poziomem wód gruntowych. Nie obserwuje się
niepokojących oznak zapadania się posadzek (niewielkie spękania wskazują raczej na złe
wykonanie podbudowy posadzek, bez prawidłowego zagęszczania lub są wynikiem braku
dylatacji). Niestety obserwuje się, iż mimo upływu wielu lat od wybudowania w piwnicach nie
zabezpieczono odkrytych prętów zbrojenia. W większości budynków nie wykonano również
bielenia ścian, co podniosłoby estetykę piwnic i sprawiło, że ewentualne zawilgocenia i awarie
instalacji byłyby bardziej widoczne.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne były w dobrym stanie. Dzięki ocieplaniu zewnętrzne
elementy nośne są zabezpieczane przed wpływami środowiska, poprawia się rozkład pól
temperatur w przekrojach ścian i w węzłach konstrukcji, dzięki temu ich żywotność wzrasta.
Niestety w dokumentacji budynków nie znaleziono informacji o stanie wieszaków ścian
warstwowych, spółdzielnie nie zleciły takich badań.
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Rys. 2. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych

Rys. 3. Błędy
ędy w monta
montażu płyt
Ściany wewnętrzne pracują z założenia
żenia w du
dużo lepszych warunkach, lecz widoczne
na połączeniach płyt ścian klatek nieosiowości
ści monta
montażu sięgające kilku centymetrów, świadczą
iż ich wytężenie jest większe niż było projektowane. Co istotne nawet niedokładno
niedokładności rzędu
8 cm przy grubości płyt 15 cm nie powodująą spę
spękania płyt (rys. 3). Ponadto, występujące
złuszczenia farby w pasach wieńców płyt świadcz
świadczą o przenikaniu wilgoci przez węzły
(w lokalach przy klatce zlokalizowane sąą kuchnie lub łazienki). Nie wiadomo jak postępuje
korozja w tych połączeniach.
czeniach. Nie jest to jednak zjawisko wyst
występujące powszechnie.
Stropy międzypiętrowe
trowe były w dobrym stanie, cho
choć występowały typowe spękania
na połączeniach płyt.
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Balkony i loggie sprawiają najwięcej problemów eksploatacyjnych. Ich stan był różny
w poszczególnych budynkach. W 50 budynkach z bazy danych dokonano remontów o różnym
zakresie. Pozostałe 45 budynków jeśli miało naprawy balkonów to w niewielkim stopniu,
nie uwidocznionym w dokumentacji. Wykonane z betonu słabej jakości łatwo poddają się
wpływom środowiska, wymagają dokładnego i fachowego zabezpieczenia. Z analizy
dokumentacji można wysnuć wniosek, że przez wiele lat były zaniedbywane (aż do osiągnięcia
stanów awaryjnych). Wciąż w części budynków ich stan jest co najwyżej dostateczny.
Niewiadomą stanowi stan zbrojenia połączeń płyt balkonów z konstrukcją budynku.
W przypadkach balkonów, które według dokumentacji osiągnęły stan awaryjny należy przyjąć,
że ich zbrojenie w wyniku korozji zostało w istotnym zakresie osłabione. Balkony stanowią
duże mostki termiczne.
Konstrukcja schodów w analizowanych budynkach była w dobrym stanie.
Konstrukcja dachów również była w dobrym stanie. Sprawdzane przestrzenie
stropodachów nie wykazywały oznak zawilgacania betonu i korozji zbrojenia. Stosowane
obecnie pokrycia z pap termozgrzewalnych zapewniają wysoki poziom szczelności i trwałości.
Pewien problem stanowią ptaki gnieżdżące się w stropodachach. Gruba warstwa odchodów
uniemożliwia właściwą kontrolę i obciąża stropy. Stwarza również zagrożenie pojawieniem się
szczurów.
Ścianki działowe nie sprawiają istotnych problemów eksploatacyjnych.

Rys. 4. Stopień wymiany stolarki okiennej na nową
Ciekawe informacje uzyskano o stanie wymiany stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych. Ogólnie stan okien lokali można uznać za dobry. Wynika to ze znacznej liczby
okien wymienionych na nową stolarkę. Średnio 76% okien jest nowych.
Analizując (rys. 4) można wyciągnąć wniosek, iż stopień wymiany okien nie zależy
od wieku budynków. Zbliżone procentowe wartości określające stopień wymiany osiągają
budynki wybudowane w różnych latach. Jedynie dla 20% i 50% wartości wymiany stolarki
można zauważyć, iż pojawia się w budynkach starszych. Bardzo wysokie wartości wymiany
stolarki występują dla budynków najnowszych w zestawieniu.
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Jednak już na (rys. 5) widoczna jest wyraźna tendencja, przeciwna do tej, której można
się było spodziewać. Im starsze budynki tym średnia wymiany okien jest niższa. Najstarsze
analizowane budynki z 1961 roku mają wymienioną stolarkę okienną lokali w 45-50%. Można
by przyjąć, że starsze budynki miały stolarkę lepszej jakości, ale byłoby to uproszczenie.
Należy zauważyć dodatkowo, że im starsze budynki tym średnia wieku mieszkańców jest
wyższa. Możliwe, że nie dysponują oni środkami na wymianę okien lub nie uważają tego
za konieczne. Trwałość dobrze wykonanych i dobrze konserwowanych okien oceniana jest
nawet na 80 lat, więc jeszcze nie została osiągnięta. Ponadto najnowsze budynki często
powstawały przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych i okna są w nich wymieniane
ze względu na konieczność odcięcia się od hałasu.

Rys. 5. Stopień wymiany stolarki okiennej w budynkach, podział na dekady
Wymiana starej drewnianej stolarki lokali mieszkalnych odbywa się na nową wykonaną
głównie z tworzyw sztucznych. Impulsem do wymiany okien są mieszkania niedogrzane zimą,
przewiewania przez nieszczelne, wypaczone okna, okucia nie spełniające swojej funkcji lub
hałas na zewnątrz, którego stare zestawy szybowe nie wygłuszają w wystarczającym stopniu.
Stan techniczny elementów wykończeniowych przedstawia (rys. 6). Zaobserwowany
stan wskazuje na to, że elementy wykończeniowe są w dobrym stanie.
Rynny i obróbki blacharskie, tynki wewnętrzne były w dobrym stanie.
Tynki zewnętrzne a przede wszystkim pokrycia z farb należy uznać, iż były w stanie
co najwyżej zadowalającym. Licznie występują złuszczenia farby na elewacjach. Otynkowane
ściany zewnętrzne posiadają ubytki i pęknięcia.
Okna klatek schodowych były wymienione w mniejszym stopniu niż okna w lokalach
mieszkalnych. Występują w prawie równym stopniu okna nowe jak i stare wypaczone (często
z uszkodzonymi okuciami). Oprócz wymian są prowadzone również modernizacje polegające
na zabudowie pełnych przeszkleń klatek schodowych dobrze ocieplonymi ściankami
z niedużymi oknami.
Drzwi wejściowe do klatek były zazwyczaj nowe i w dobrym stanie. W budynkach
wielorodzinnych zużycie drzwi jest zintensyfikowane, ale lokatorzy dbają o to, aby spółdzielnia
szybko usuwała uszkodzenia. Podobnie jest z całymi przedsionkami.
Najczęstszy problem stanowią nastopnice schodów. Nawet kilka ubytków stopni w całej
klatce nie obniża wartości całości, ale sprawia, że bezpieczeństwo użytkowania znacząco
maleje (na odłamanych stopniach lub niedopasowanych elementach można się potknąć i spaść
lub obsunąć się w dół biegu).
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Rys. 6. Stan techniczny elementów wykończeniowych
Stan techniczny instalacji przedstawia (rys. 7). Zaobserwowany stan wskazuje na to,
że instalacje były w ogólnie dobrym stanie. Dobry stan jest wynikiem sukcesywnych
modernizacji i wymian. Pierwotnie instalacje wykonane z rur stalowych często złej jakości
ulegały intensywnej korozji i sprawiały najwięcej problemów eksploatacyjnych. Nowe rury,
wykonane z tworzyw sztucznych mają bardzo długi okres użytkowania i nie będą wymagały
bieżących napraw. W pierwszej kolejności wymianom podlegały instalacje zimnej i ciepłej
wody, których awarie były najczęstsze. Obecnie w ponad połowie budynków (54 budynki)
instalacje te są wymienione i w stanie bardzo dobrym. Tylko 7 budynków miało stare instalacje
w stanie dostatecznym, czyli z oznakami wyraźnego zużycia. Wymiana tych instalacji wpływa
na żywotność przebiegających w piwnicach pozostałych instalacji, gdyż zmniejsza się
wilgotność (brak przenikania na złączach i brak wycieków).
Węzły cieplne, instalacje c.o., grzejniki oraz instalacje gazowe pierwotnie wykonane
były również z rur słabej jakości, ale procesy korozji postępują w nich znacznie wolniej.
Instalacje c.o. podlegają raczej modernizacji poprzez zamontowanie nowego osprzętu
do regulacji niż całościowym wymianom.
Instalacje kanalizacyjne wraz z osprzętem właściwie nie podlegają wymianom
lub unowocześnieniom. Przewody instalacji elektrycznej ukryte są pod warstwą tynku, więc
wymieniane nie będą, ale prowadzone są kontrole zerowania i poprawiane jest bezpieczeństwo
instalacji. Instalacje i hydranty p-poż. (suche piony) w budynkach wysokich są najczęściej
niesprawne. Instalacje odgromowe, instalacje domofonowe są sprawne, wszelkie uszkodzenia
naprawiane są na bieżąco.
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Rys. 7. Stan techniczny instalacji

Rys. 8. Izolacje zewnętrzne: ocieplenie i pokrycie
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Stan techniczny izolacji zewnętrznych przedstawia (rys. 8). Obserwacje wskazywały
na to, że były one w różnym stanie. Największa różnice występują w przypadku izolacji
termicznych. Wynika to z ogromnych kosztów, które należy ponieść, aby wykonać docieplenie.
Oryginalne rozwiązania nie spełniają norm i nie zapewniają komfortu cieplnego przy
ekonomicznym ogrzewaniu. Spośród analizowanych budynków 37 zostało w pełni docieplonych (9 pierwotnie miało docieplenie częściowe), kolejnych 17 zostało docieplonych częściowo.
Pierwsze docieplenia uzupełniające, mimo że sprzed kilku lat już okazują się zbyt cienkie
(w przypadku 2 budynków trzeba było ponownie wykonać ocieplenie pełne). Wykonanie
ocieplenia częściowego nie rozwiązuje problemów a jedynie je łagodzi. Mimo, iż najmniej
kosztowne docieplenia stropodachów wykonano tylko w 19 budynkach. Jest to wynikiem braku
przemarzania i zawilgoceń stropodachów (ze względu na większą moc grzejników ostatnich
kondygnacji) oraz trudnościami w ułożeniu izolacji w stropodachach zamkniętych.
Papa termozgrzewalna, którą pokryte są prawie wszystkie dachy analizowanych
budynków jest dobrym i trwałym zabezpieczeniem. Jak wskazują oględziny, upływ lat
nie wpływa na nią bardzo destrukcyjnie. Papa termozgrzewalna przyklejona do oczyszczonej
powierzchni płyt dachu w niektórych przypadkach ma dziesięcioletnią gwarancję.
4. Wnioski
Podsumowując należy zauważyć, że analizowane wielorodzinne budynki prefabrykowane
nie wykazują widocznych oznak, które świadczyłyby o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, które
mogłoby grozić ich mieszkańcom. Można wręcz uznać, że uwzględniając wiele artykułów
z prasy, powinny być w znacząco gorszej kondycji.
W przypadku analizowanych 95 budynków wielorodzinnych wykonanych
w technologiach uprzemysłowionych zużycie wg metody czasowej, w zależności
od 3 sposobów utrzymania, mieści się w przedziałach pomiędzy 2-30%, 8-47%, 15-55%
(rys. 9). Na podstawie wykonanych przeglądów można przyjąć, iż budynki są dobrze
użytkowane i najbliższe rzeczywistym są wartości z przedziału 2-30%. Świadczą o tym wyniki
otrzymane wg metody wizualnej, porównanie wyników obu metod zawiera (rys. 9).

Rys. 9. Zużycie budynków z bazy wg metody wizualnej i wg trzech formuł Rossa.
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Obecnie stan analizowanych budynków z kilkunastu warszawskich osiedli można uznać
za dobry. Jest to wynik przeprowadzania koniecznych remontów i modernizacji. Przez wiele lat
były one odkładane, ale w ostatnich latach nastąpiło znaczące przyśpieszenie. W Warszawie
w większości budynków wymieniono instalacje ciepłej i zimnej wody oraz częściowo również
zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania. Docieplenia budynków wykonano już
w części budynków a dla wielu pozostałych są planowane w na najbliższy czas.
Dzięki dociepleniu poprawia się nie tylko komfort cieplny, ale również w pewnym zakresie
niwelowane są błędy projektowania i wykonania budynków prefabrykowanych. Można
przyjąć, iż znacząco wydłuży to okres użytkowania tych budynków. Osiedla z prefabrykatów
przestają już „straszyć” swym wyglądem a dzięki luźnej zabudowie stają się alternatywą
dla stłoczonych nowych osiedli.
Należy mieć jednak świadomość zagrożenia, jakie wiąże się z naturą budynków
prefabrykowanych w Polsce. W związku z niedokładnym montażem i stosowaniem stali
o gorszych właściwościach niż projektowane, należy przy kontrolach pięcioletnich bardzo
uważnie analizować wszelkie objawy, które mogłyby świadczyć o niebezpieczeństwie
konstrukcji.
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INFLUENCE OF PROPER MAINTENANCE ON TECHNICAL
CONDITION OF PRECAST RESIDENTIAL BUILDINGS
IN WARSAW
Summary
Many opinions were delivered on subject of opinion of technical state and the deterioration
of prefabricated habitable buildings. This paper present result of analysis made on representative
group of 95 prefabricated residential buildings situated in Warsaw. All data are obtained from
housing estates and own inspections. Results are elaborated for individual groups of elements
of buildings and for whole buildings.
Analysed precast residential buildings do not indicate visible signs of any danger that
might threaten their inhabitants.
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WYKORZYSTANIE TECHNIKI SKANINGU LASEROWEGO 3D
W PRACACH REWALORYZACYJNYCH OBIEKTÓW
OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
Abstrakt: Budynek zabytkowy często charakteryzuje się rozbudowaną konstrukcją,
skomplikowaną bryłą czy detalem architektonicznym. Żadne jego prace naprawcze nie będą
mogły się odbyć bez przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej. Stare budowle
często pozbawione są oryginalnej dokumentacji, przez co konieczne jest jej odtworzenie poprzez
wykonanie inwentaryzacji. W artykule przedstawiono problematykę wykonania takiego
opracowania, dla obiektów objętych ochroną konserwatorską, w oparciu o ich pomiary
skanerem laserowym 3D. Bezinwazyjność skaningu jest wielkim atutem tego rozwiązania,
umożliwiającego odtworzenie w formie chmury punktów detali trudnych do zinwentaryzowania
klasycznymi metodami.
Słowa kluczowe: prace budowlane, inwentaryzacja, budynek zabytkowy, chmura punktów,
wizualizacja, model trójwymiarowy
1. Wprowadzenie
Rewaloryzacja budynków zabytkowych, jest procesem pracochłonnym i żmudnym.
Często takie obiekty są w bardzo złym stanie technicznym, a ich estetyka i funkcjonalność jest
wątpliwej jakości. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu odnowy, wymaga przygotowania
dokładnej dokumentacji, np.: inwentaryzacji stanu istniejącego, opinii o stanie technicznym
budowli czy projektu przywrócenia jej wartości użytkowych i wyeksponowania walorów
związanych z dziedzictwem kulturowym. Takie prace rewaloryzacyjne związane są
wykonaniem prac konserwatorskich i adaptacyjnych, które przy maksymalnym zachowaniu
walorów historycznych, pozwolą dostosować funkcjonalnie budynek do oczekiwań
użytkowników i zintegrować go z otoczeniem w kontekście urbanistycznym. Powyższe
rozwiązania uzupełnione o działania gospodarcze i społeczne, zmierzające do poprawy
funkcjonalnej i użytkowej obiektu nazywa się rewitalizacją.
Konserwatorzy mogą korzystać z wielu sposobów „odzyskiwania” i „odnawiania”
obiektów zabytkowych, a rewaloryzacja jest popularną metodą działań konserwatorskich.
Prawidłowe ich przeprowadzenie opiera się w pierwszym etapie na badaniach bibliograficznych
i archiwalnych oraz inwentaryzacyjnych, które pozwolą na rzetelne odtworzenie dokumentacji
1
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obiektu. W kolejnych krokach ustala się kierunek ochrony i jej zakres oraz opracowuje się
wytyczne konserwatorskie oraz program działań dążących do poprawy funkcjonalności.
W ostatniej fazie przygotowywany jest projekt realizacyjny wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień gwarantujących, że budowla będzie spełniała wymogi obowiązujących przepisów.
W niniejszym artykule przedstawiono nowatorską metodę inwentaryzacyjną,
pozwalająca na pozyskiwanie danych o budowlach, które można wykorzystać do odtworzenia
ich dokumentacji. Sposób ten może być szczególnie cenny przy opracowywaniu dokumentacji
techniczno-budowlanej obiektów zabytkowych.
2. Badania terenowe – skaning 3D
Skanowanie 3D jest to najnowocześniejsza metoda o nieograniczonych możliwościach
oparta na technologii laserowej. Jej podstawową zaletą jest szybkość pozyskiwania dużej
ilości danych w bardzo krótkim czasie, co daje ogromną przewagę nad dotychczasowymi
metodami pomiarowymi. Skanowanie daje możliwości wykorzystania pracach inżynieryjnych,
geodezyjnych, przy inwentaryzacji budynków i obiektów o dużym skomplikowaniu
(np. zabytkowych), a także w badaniach odkształceń konstrukcji [1].
Skaner 3D jest to urządzenie, które analizuje w czasie rzeczywistym mierzoną budowlę
oraz zbiera dane o kształcie, fakturze oraz teksturze badanego przedmiotu i jego otoczeniu.
Prawidłowo przeprowadzone pomiary dają możliwość obróbki danych, w efekcie czego
stworzony zostaje w pełni (rys. 1) cyfrowy, trójwymiarowy model obiektu. Skaner jest
instrumentem, który po ustawieniu na wypoziomowanym, stabilnym statywie, zbiera dane
obracając się wokół własnej osi.

Rys. 1. Skaner laserowy 3D na tle obiektu badań – Pałac w Mortegach
(źródło: opracowanie własne)
Podstawową zasadą jego działania jest pomiar odległości oraz kąta między urządzeniem,
a skanowanym przedmiotem, za pomocą wysyłanego lasera, który po odbiciu od przeszkody
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wraca do instrumentu. Wielkości te pozwalają na zobrazowanie powierzchni badanego obiektu
przez stworzenie chmury punktów, o określonych współrzędnych X, Y, Z, zorientowanych
względem lokalnego układu współrzędnych urządzenia. Chmura punktów wraz ze zdjęciami
służącymi do oteksturowania obiektu, tworzy realistyczną wizualizację budowli [2].
Przygotowanie i wykonanie pomiarów w terenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszego rozpoznania mierzonego budynku oraz jego otoczenia. Przede
wszystkim konieczne jest ustalenie, gdzie będą znajdowały się stanowiska, na których
ustawiony zostanie instrument oraz jak należy rozmieścić tarcze pomiarowe, które na etapie
obróbki danych posłużą do połączenia skanów ze wszystkich stanowisk instrumentu w jedną
całość. Skaner powinien być tak ustawiony, aby wiązka lasera miała możliwość dotarcia
do wszystkich detali badanego obiektu. Złe ustawienie lub zbyt mała ilość stanowisk
urządzenia może doprowadzić do braków danych i w efekcie uzyskania niepełnego obrazu 3D
obiektu. Dlatego trzeba zwrócić uwagę, na optymalne odsunięcie instrumentu od mierzonego
obiektu. Jest to istotny problem, którego rozwiązanie pozwoli na uzyskanie dużej dokładności
pomiaru i wpłynie na zniwelowanie ilość martwych pól na mierzonej bryle. Związane jest to
z tym, że ustawienie skanera zbyt blisko budynku spowoduje, że kąt padania na niego wiązki
lasera może być zbyt ostry, co uniemożliwi dotarcie strumienia do wszystkich szczegółów
dachu i spowoduje powstanie niepomierzonych fragmentów, tak zwanych martwych pól.

Rys. 2: Oznaczone białą linią martwe pola powstałe w czasie skanowania obiektu
(źródło: opracowanie własne)
Martwe pola są przestrzeniami, których nie ma możliwości pomierzyć z żadnego
ze stanowisk. Jest to nagminny problem przy pomiarach obiektów wysokich lub
o skomplikowanej bryle usytuowanych na małych lub wąskich działkach, gdzie odpowiednie
oddalenie instrumentu nie jest możliwe. Najczęściej powstają one w miejscach gdzie jeden
element budynku przysłania inny jego fragment. Jak np. komin zasłaniający część dachu
z kalenicą lub przysłonięte przez murek podjazdu narożniki budynku (rys. 2).
Niestety często nie ma możliwości ominięcia również przeszkód, które znajdują się
poza budynkiem, są to najczęściej: inne budynki i budowle, parkujące samochody czy
otaczająca obiekt badań roślinność, Uniemożliwiają one dotarcie wiązki lasera do wybranego
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miejsca z jednego lub kilku stanowisk skanera. Z racji tego, że dany fragment nie będzie
widoczny ze wszystkich pozycji instrumentu, na wirtualnym modelu budynku powstają plamy
o mniejszym nasyceniu chmury punktów. Widoczne jest to jako cienie, często przybierające
kształt przeszkody, która przysłaniała budynek, np. drzewa (rys. 3).

Rys. 3: Chmura punktów przedstawiająca elewację frontową budynku
z widocznymi cieniami w kształcie drzew (źródło: opracowanie własne)
Dodatkowym problemem, utrudniającym dokładne zdjęcie obiektu, często występującym
na etapie zbierania danych, są warunki atmosferyczne. Przede wszystkim uciążliwe są opady
deszczu lub śniegu i mgły. Drobinki wody znajdujące się w powietrzu stanowią przeszkodę
dla lasera, który na nie trafia, przez co wiązka odbija się i rozszczepia, powodując powstanie
wielu zniekształcenie modelu chmury punktów. Podobne zjawisko może być obserwowane
w trakcie pomiarów w zapylonej atmosferze. Zakłócenia te nazywane są „szumami” – powodują
je nadliczbowe punkty, niezwiązane z modelem, które należy usunąć podczas obróbki.
Im większy szum, tym bardziej niedokładny model powstanie. Jednakże, jeśli pomierzona
zostanie dostatecznie gęsta chmura punktów, lekkie opady atmosferyczne nie wpłyną
w znaczący sposób na wyniki. Należy jednak mieć na uwadze, że zachlapana lub zabrudzona
optyka urządzenia, może je poważnie zaburzyć.
Szumy tworzą się również w przypadku, gdy w czasie pomiaru fragment plamki lasera
pada na krawędź obiektu, przez co część sygnału wraca do odbiornika, a część odbija się
od innego obiektu umiejscowionego dalej. Jest to tzw. echo sygnału, które może spowodować
duże utrudnienia przy opracowywaniu danych [3].
3. Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu
Dane pozyskane w czasie pomiaru, tworzą chmurę punktów, która po zgraniu z urządzenia pomiarowego, obrabiana jest za pomocą specjalistycznego programu komputerowego.
Po połączeniu wszystkich stanowisk w jeden model i oczyszczeniu go z niepotrzebnych
elementów, istnieje możliwość wykonania szybkich rysunków inwentaryzacyjnych budynku.
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Rys. 4: „Plaster” wycięty za pomocąą krawę
krawędzi tnących „limit box” (żółte linie)
z modelu 3D budynku (źródło:
źródło: opracowanie własne)
Szybkie rzuty i przekroje można
na tworzyć przy wykorzystaniu funkcji „Limit Box”,
która generuje sześciobok o krawędziach tnących.
ących. Mog
Mogą one przecinać model bryły budynku
w dowolnym miejscu, tworzącc „plaster” (rys. 4) na podstawie, którego można opracować
przekroje pionowe lub poziome budynku (rys. 5). Mo
Możliwe jest na ich podstawie określenie
wymiarów: prostych i ukośnych, średnic, długości
ści łuków, a tak
także dowolnych kątów itp.

Rys. 5: Rzut poziomy budynku (ź
(źródło: opracowanie własne)
Zeskanowane wnętrza pomieszczeń,
ń, można przedstawi
przedstawić również w formie przekrojów
w oparciu o obrys chmury punktów przeciętej
ętej płaszczyzn
płaszczyzną referencyjną. Chmurę punktów
można ciąć na parę sposobów, stosując
ąc do tego celu odpowiednie funkcje programu.
Dzięki temu rozwiązaniu, można wykonaćć dokładny obrys elementów na rzucie. Rodzaj
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wykorzystanej w programie opcji daje możliwość
żliwość wykonania przekroju lub widoku pełnego
(rys. 6) albo konturowego (rys. 7).
Na utworzonych w ten sposób rysunkach, wi
widocznych jest wiele szczegółów, które
można pomierzyć i określić ich wzajemne położ
położenie względem siebie. Możliwość ta jest
bardzo przydatna w przypadku, gdy mamy do zinwentaryzowania przestrze
przestrzeń o dużym
skomplikowaniu i zawiłości,
ci, gdzie jest utrudniony dost
dostęp i nie ma możliwości wykonania
inwentaryzacji metodami tradycyjnymi, jak to np. jest w przypadku skomplikowanego dachu,
czy zdobionej elewacji budynku.

Rys. 6: Widok pełny budynku z góry, w rzucie poziomym ((źródło: opracowanie własne)

Rys. 7: Widok
ok konturowy elewacji frontowej budynku ((źródło: opracowanie własne)
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Uzyskane dane z pomiaru dają również możliwość wykonania aksonometrii budynku
czy wizualizacji elewacji. Do tego celu można wykorzystać chmurę punktów, uzyskaną
z pomiaru terenowego, która tworzy model obiektu, bezpośrednio po wykonaniu polaczenia
danych z poszczególnych stanowisk. Obraz można przedstawić, jako „surową” chmurę
punktów (rys. 8) lub chmurę z nałożonymi zdjęciami (rys. 9), co w efekcie daje pogląd
na kolorystykę i teksturę obiektu.

Rys. 8: Trójwymiarowy model bryły budynku - „surowa” chmura punktów
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 9: Trójwymiarowy model bryły budynku - chmura punktów
z nałożonymi zdjęciami (źródło: opracowanie własne)
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4. Podsumowanie i wnioski
Mając na uwadze ciągłe dążenie do unowocześniania i przyśpieszania prac
projektowych i budowlanych, zaproponowana metoda wykorzystująca skaning laserowy 3D
przy opracowywaniu dokumentacji budynków zabytkowych jest trafna, gdyż w łatwy sposób
umożliwia jej wykorzystanie. W procesie budowlanym często spotkać się można
z koniecznością wykonania takiej dokumentacji dla obiektu, którego dokumentacja zaginęła
lub jest nieaktualna, tak jak to często bywa w przypadku obiektów zabytkowych. Uzyskana
w ten nowatorski sposób dokumentacja, z powodzeniem może posłużyć do przeprowadzenia
procesu rewaloryzacji budynku.

Rys. 10: Uszkodzenia i ubytki w bocznej elewacji budynku (źródło: opracowanie własne)
Dzięki dokładnemu trójwymiarowemu zobrazowaniu obiektu, można zinwentaryzować
i opisać również uszkodzenia i ubytki w konstrukcji czy w elewacji budynku (rys. 10) oraz
pomierzyć ich wielkość. Na jej podstawie można dokonać oceny stanu technicznego obiektu,
konserwator będzie mógł opracować wytyczne, architekt i konstruktor wykonają nowy
projekt budowlany, a kosztorysant wyceni koszt realizacji inwestycji. Również na etapie
przygotowywania specyfikacji przetargowej dotyczącej prac budowlanych w danym budynku,
można udostępnić taką dokumentację dla oferentów.
Z całą pewnością można potwierdzić przydatność skaningu laserowego 3D w każdym
z rozpatrywanych zagadnień. Jest to niezwykła technologia, o niezliczonej liczbie potencjalnych zastosowań, w tym z szeroką gamą zastosowań w budownictwie, które zależą jedynie
od ludzkiej wyobraźni.
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USAGE OF THE 3D LASER SCANNING TECHNIC
IN REVALUATION PROJECTS OF HISTORICAL BUILDINGS
Summary: Historical building is most common characteristic for either expanded construction,
complicated block shape or even architectural detail. None of the renewal operations are
not able to be taken without the appropriate technical documentation. Old buildings are often
deprived of original documentation so that it is necessary to restore it by stocktaking.
In the article the issues of executing such an elaboration for objects included under
conservation based on their measurements of the 3D laser scanner were literally presented.
Functionality of scanning is an utterly invaluable asset as a solution, leading to reconstruction
formed as ‘a cloud of points’ of difficult details to inventory of conventional methods.
Key words: construction works, making inventories, historical building, cloud of points,
visualization, three-dimensional model.
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Marek BARAŃSKI1

ZAWILGOCENIA I OCHRONA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Abstrakt: Praktyka realizacji izolacji przeciw wilgociowych wykazuje, iż są one wykonywane
wg standardowych rozwiązań. Na ogół na etapie opracowywania projektu nie wykonuje się
badań stanu zawilgocenia, ani też wpływu zastosowanych działań na stan elementów będących
wystrojem zabytku – tynki, malowidła, drewno itp. Może to skutkować koniecznością
podejmowania dodatkowych kosztownych działań konserwatorskich. Badanie stanu
zawilgocenia i odpowiednich analiz konserwatorskich winno warunkować projektowane
rozwiązania. Taka dokumentacja będzie istotnym materiałem w przyszłych działaniach
konserwatorskich i kontroli wilgotności w historycznych wnętrzach.
Słowa kluczowe: budownictwo, zabytek, izolacje, konserwacja, badania
Problematyka przeciwdziałania zawilgoceniu i wykonywania izolacji przeciw
wilgociowych w naturalny sposób związana jest z konserwacją zabytków architektury.
Istnieje wiele rozwiązań technicznych, które pozwalają na ograniczenie zawilgocenia, a nawet
na eliminowanie skutków zawilgocenia. W odróżnieniu od obiektów nowego budownictwa,
gdzie problemy z zawilgoceniem w obiekcie mogą być skutkiem złego wykonania lub
nie doszacowaniem problemów w projekcie budowlanym, w zabytkowych budynkach sprawa
jest bardziej skomplikowana. Ma tutaj wpływ zarówno rozmaitość uwarunkowań będących
efektem zmian jakie zaszły w stosunku do stanu pierwotnego, ale też i nowych potrzeb
jakie pojawiły się wraz z silnym działaniem inwestorsko-deweloperskim, oczekującym
maksymalnego wykorzystania pomieszczeń piwnicznych, nawet tych które pierwotnie
służyć miały naturalnemu osuszaniu zawilgoconych ścian fundamentowych. Rozbudowy
zabytkowych obiektów poprzez pogłębianie piwnic, dostawianie oranżerii lub innych
pomieszczeń to również ingerencja w istniejący układ naturalnego osuszania ścian
fundamentowych i piwnic. Zmiany w sposobie korzystania z zabytku mogą pociągać za sobą
wiele nieprzewidywalnych konsekwencji. Te skutki mogą być jeszcze bardziej dotkliwe gdy
w ramach modernizacji obiektu i poprawy jego energooszczędności wprowadzimy szczelne
okna, lub termoizolację ścian zewnętrznych. Na szczęście taka termomodernizacja jest tylko
czasami dopuszczana w obiektach historycznych, co spowodowane jest estetyką i utrzymaniem
oryginalnego wyglądu zabytku. Wraz z poprawą statusu majątkowego społeczeństwa pojawia
się również silny nacisk by podnosić jakość użytkową zabytkowych świątyń. Wprowadzanie
ogrzewania do kościołów, a tym samym i szczelnych okien to kolejne zagrożenie. Nie jeden
ksiądz będąc dobrym gospodarzem i nie mogąc pogodzić się z grzaniem powietrza, które
ulatywałoby przez stare okna, wymienia je na nowe szczelne. Walcząc z marnotrawstwem
1
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na parafii, nie liczy się dodatkowych kosztów jakie trzeba będzie ponieść z tytułu przyszłych
napraw i konserwacji. Nie jedna parafia by ograniczyć koszty ogrzewania funduje sobie pompy
geotermalne, ale wobec dużego wydatku na taka inwestycję nie wykonuje już izolacji
przeciwwilgociowej budynku. Za parę lat może się okazać, że takie nie do końca przemyślane
pomysły staną się bombą z opóźnionym zapłonem na skutek wprowadzonych zmian
w dotychczas stabilnym układzie wilgoci i temperatury. Pojawiające się po pracach
izolacyjnych kondensacje wilgoci, pleśnie to coraz częściej nowe problemy w konserwacji
zabytków. Zapomina się, że większość zabytków nie posiada dobrych systemów
wentylacyjnych. Na ogół budynki wietrzyło się otwierając okna. Okna nie były szczelne,
bo uszczelniało się je dopiero w zimie. Z prawami fizyki trudno jest walczyć i problemów
z zawilgoceniem nie da się w prosty sposób pokonać w budynkach zabytkowych.
W odróżnieniu od normalnego budynku, obiekt zabytkowy ma znacząco większą ilość miejsc
wrażliwych. [1] Nie są to tylko fundamenty czy ściany, ale również historyczny materiał np.
gotycka cegła, dekoracyjne spoinowanie, oryginalne tynki wapienne, niejednokrotnie
dekorowane malarstwem. Mogą to również być drewniane elementy konstrukcji i wystroju
lub dekoracyjne tkaniny. Niejednokrotnie zastosowane wydawałoby się dobre rozwiązania
powodują przyśpieszenie krystalizacji soli, a nawet zmianę miejsca takiej krystalizacji,
kiedy to na skutek zablokowania możliwości naturalnego odparowywania, woda w murze
jest kapilarnie podciągana wyżej. Wszelkie braki i usterki jakie powstaną w czasie wykonania
izolacji przeciw wilgociowej mogą objawić się w nieprzewidywalnych miejscach i to
w zwiększonej sile. Przy opracowywaniu rozwiązań warto zwrócić uwagę na różnicę
w podejściu inżyniera budownictwa, dla którego celem jest poprawa stanu wilgotnościowego
budynku, a celem konserwatora zabytków, który dodatkowo oczekuje stabilnego układu
i braku nowych zagrożeń. Dlatego też tak ważnym staje właściwy dobór technicznego
rozwiązania i materiałów izolacyjnych. Można śmiało powiedzieć, że w praktyce mamy
szerokie możliwości korzystania z rozmaitych rozwiązań wykorzystujących zarówno dawne
sprawdzone, jak i nowe techniki i materiały. W osuszaniu i izolacji przeciwwilgociowej
możemy wykorzystywać, zarówno tłustą glinę, jak i oddziaływanie pól magnetycznoenergetycznych i energię mikrofalową. Podstawą sukcesu jest nie tyle użycie najnowocześniejszych technologii, lecz świadomy wybór metodyki postępowania, by osiągnąć założony cel
konserwatorski. Czasami nawet proste metody mogą być skuteczne, kiedy to rozpozna się
rzeczywiste przyczyny zagrożeń. Okazuje się bowiem, że o sukcesie postępowania decyduje
badanie przyczyn i możliwych przyszłych zagrożeń. Świadomość zagrożeń pozwala
na przyjęcie racjonalnego postępowania, a nie kierowanie się podpowiedziami czy ogólnymi
wskazaniami technicznymi. Okazuje się bowiem, że zarówno inżynierowie budownictwa,
jak i konserwatorzy zabytków podejmują działania schematyczne, korzystają z rozwiązań już
praktykowanych, co ma gwarantować właściwe podejście. W większości wypadków taka
metodyka się sprawdza i przynosi dobre rezultaty. Istnieje również wiele przykładów,
że zastosowane działania nie przyniosły dobrych rezultatów, a wręcz były szkodliwymi.
Cytowana przez Adamowskiego analiza potwierdza stosunkowo duży procent nietrafionych
działań, gdzie analizowano jedynie fakt osuszenia, a nie całokształt wpływu osuszania na stan
zabytku.[2 ] Okazuje się, że w ogólnej praktyce bardzo rzadko robi się badania stanu
zawilgocenia obiektu, a prawie na pewno nie robi się analiz się stanu konserwatorskiego, który
przedstawiałby potencjalne miejsca newralgiczne i możliwe zagrożenia. Taki stan rzeczy jest
spowodowany trudnością wypracowania metodyki postępowania badawczego. Zaniechanie
i brak takich działań wykonywanych nawet w niemetodyczny sposób nie pomoże
w wypracowaniu metodyki, choć sformułowanie generalnych zaleceń już dawno opracowano.
Brak badań jest również konsekwencją oszczędności w fazie projektowania i stosowane
schematu przyjmowania za dobrą monetę sprawdzonych już rozwiązań. Rutyna w postępowa-
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niu może być przyjęta w projektowaniu nowych obiektów, lecz nie w przypadku zabytków,
gdzie może zaistnieć sytuacja bezpowrotnego uszkodzenia lub zniszczenia zabytkowych
elementów. Od wielu lat istnieje dosyć duża literatura prezentująca pozytywy i wątpliwości
stosowania różnych technik i systemów, jednak w większości przypadków są to materiały
o informacyjnym charakterze, prezentujące potencjalne korzyści ze stosowania tych metod niż
pogłębioną analizę rzeczywistej skuteczności poszczególnych metod [3]. Analiza skuteczności
winna być przedstawiana w oparciu o badania wstępne, lecz wobec faktu, że takich badań się
na ogół nie wykonuje, trudno jest odnosić się do stanu sprzed badań. Na ogół za pozytywny
rezultat uznaje się brak widocznych wilgotnych zacieków i poprawę mikroklimatu wnętrz.
Na trudność oceny ma wpływ stosowanie tynków konserwatorskich (sanierungputz),
które poprzez swoją strukturę blokują w tynku krystalizację soli. Rzeczywiste efekty
przeprowadzonego osuszania murów widoczne będą dopiero po jakim czasie. Sytuacja oceny
rzeczywistego stanu zawilgocenia komplikuje dodatkowo iż od 1998 roku ocena zawilgocenia
przegród budowlanych nie jest znormalizowana, takiej oceny brak jest również w normach
europejskich. Jak zauważa Józef Adamowski, w Polsce mamy również brak wytycznych
w literaturze technicznej co do kompleksowej oceny stanu zawilgocenia przegród. [4] Tym
samym zarówno inżynierowie budowlani, jak i konserwatorzy nie posiadają jednoznacznych
wytycznych do oceny stanu zagrożenia i podejmowania decyzji projektowych. Skutkiem tego są
niejednokrotnie podejmowane działania na wyczucie, które mogą przynieść wiele dobrego,
ale również poprawa może być nieznaczna. W konsekwencji, by wykluczyć możliwość,
że zaprojektowane działanie osuszające nie będzie wystarczająco skuteczne aplikuje się
rozwiązania czasami na wyrost, nie licząc się z kosztami. Taką politykę wspierają firmy
wykonawcze zainteresowane zwiększaniem przerobów. Dobrze by było byśmy tworzyli
dokumentację wstępną i oceniali możliwe zagrożenia konserwatorskie, by maksymalizować
efektywność stosowanych metod i minimalizować potencjalne straty na skutek zmian
w strukturze zabytku. Nawet określenie w analizie badawczej miejsc szczególnie zawilgoconych
może być dobrą wskazówką co do określenia koniecznych działań, a to można przeanalizować
w kontekście istotnych zagrożeń konserwatorskich. Kompleksowa dokumentacja badawczoanalityczne dla każdego architekta i konserwatora zabytków winna być punktem wyjścia przy
dyskusji rozwiązań proponowanych przez inżynierów budownictwa. Zdecydowanie trzeba
eliminować nieskoordynowane działania projektowe, kiedy to projekt izolacji zawilgoconych
fundamentów, a czasami i wykonawstwo wyprzedza podjęcie całościowego projektu
architektonicznego dla zabytku. Takie działania to konsekwencja systemu zamówień
publicznych i ograniczonych środków na wstępne opracowanie dokumentacji. Wielu
inwestorów publicznych poprzez podział zlecenia stara się rozłożyć w czasie koszty inwestycji.
Może to jednak nie dać zamierzonego efektu i inwestor będzie miał na pewno kłopot kogo winić
za nieskuteczność działań.
Zacytowane przykłady pozwalają zrozumieć rzeczywistą sytuację jaka zawsze może się
pojawić kiedy brak jest kompleksowości podejścia przy realizacji działań izolacji przeciw
wilgociowej. Nawet stosowanie dobrych technologii nie pomoże, jeśli w czasie prac
wykonywane będą błędy lub nastąpią zmiany nie poparte wykonanymi badaniami [5].
1/. Pałac w Chrzęstnem koło Wołomina.
Budynek nie podpiwniczony. Wykonany projekt izolacji przeciw wilgociowej
fundamentów został wykonany schematycznie, bez odpowiedniego rozpoznania fundamentowania budynku. Nie zwrócono uwagi na istniejący poziom wód gruntowych wokół budynku.
W trakcie realizacji drenażu opaskowego i iniekcji okazało się, że fundamenty są wykonane
z polnych kamieni granitowych łączonych gliną. Spowodowało to zmiany w realizacji
projektu, które wykonane zostały na bieżąco by przypadkiem nie naruszyć terminu umownego
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zlecenia. Zwiększone koszty działań skompensowano obniżeniem założonego poziomu tynku
konserwatorskiego. Na nieszczęście prace wykonano w okresie suchego lata i wydawać się
mogło, że zastosowane działania izolacyjne skutkują. Problemy pojawiły się w następnych
latach , gdy inna firma podjęła realizację całościowego projektu budowlanego i rozpoczęła
prace budowlano-konserwatorskie. Jeden okres deszczowego lata sprawił, że jeszcze przed
oddaniem obiektu do użycia pojawiły się solne wykwity zarówno po zewnętrznej jak
i wewnętrznej stronie ścian. Ich wysokość wskazywała, iż kapilarne podciąganie w murze
ceglanym jest silne i krystalizacja następuje ponad tynkiem renowacyjnym. Brak analizy
badawczej oraz nieskoordynowane działania projektowe i wykonawcze sprawiły, iż pojawiły
się trudności w określeniu przyczyn takiego stanu rzeczy.
2/. Kościół w Trzeszczanach koło Hrubieszowa
Kościół z 1913 roku. Przykład nakładających błędów bez zrozumienia fizyki budowli.
Zawilgocenie przyziemia i ubytki tynku na ścianach od wewnątrz kościoła, powoduje że tynki
zostają uzupełnione i przykryte olejną lamperią, od zewnątrz przestrzenie pomiędzy
przyporami zabetonowuje się szerokimi na 1m nakrywami mającymi zapewnić odpływ wody
deszczowej. Po kilku latach zniszczenia tynków nasilają się. Co więcej zawilgocenie
fundamentów dużego kościoła powoduje spękania ścian i sklepień. Prawdopodobnie
konstrukcja kościoła wybudowanego na skarpie zaczyna się rozjeżdżać na skutek znacznego
zawilgocenia fundamentów. Opracowana ekspertyza wskazała w zaleceniach miedzy innymi,
potrzebę natychmiastowego usunięcia betonowych nakryw kumulujących wilgoć przy
fundamentach i podjęcie osuszania fundamentów. Byłby to etap wstępny przed wykonaniem
kompleksowej dokumentacji konstrukcyjno-konserwatorskiej. Zalecenia zostają zignorowane
i ścianę „konserwuje się” tynkiem renowacyjnym.
3/. Budynek B w zespole Muzeum Pragi w Warszawie.
Budynek B, gdzie na ścianach zachowały się oryginalne XIX wieczne malowidła był
w złym stanie technicznym. Brak izolacji i wieloletnie zawilgocenia ściany zewnętrznej
spowodowało iż słabsze cegły na skutek migracji soli i krystalizacji praktycznie w całości
uległy technicznemu zniszczeniu. Konieczność konserwacji malowidła in situ spowodowało
iż zostały podjęte działania mające zabezpieczyć malowidło m.in. poprzez podtrzymywanie
dodatniej temperatury w okresie zimy. Na dodatek wykonanie na zewnątrz ściany pełnej
nie wentylowanej ścianki konstrukcyjnej zablokowało możliwość odparowywania wilgoci
na zewnątrz. Brak izolacji przeciwwilgociowej spowodował migracje wilgoci do wewnątrz
i pogłębienie się procesu krystalizacji soli i tym samym rozpad i pudrowanie się cegieł
pod malowidłem. Nieskoordynowane działania wytworzyły stan katastrofy i zagrożenia
cennego malowidła. Wykonany projekt izolacji przeciwwilgociowej nie uwzględniał specyfiki
konserwatorskiej oraz konieczności indywidualnego działania w sytuacji zagrożenia
malarstwa. By utrzymać strukturę cegieł konserwatorzy zaproponowali zastosowanie środka
chemicznego wzmacniającego cegły ściany. Jednak proponowana skala aplikacji środków
chemicznych, przy nie ustabilizowanej wilgotności muru mogła spowodować dodatkowe
zniszczenia o nieokreślonym zasięgu. Zlecono opracowanie multidyscyplinarnych badań by
określić stan zagrożenia i opracować metodę wzmocnienia ceglanego podłoża. Ponadto
należało rozstrzygnąć rozwiązania dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowej tego
fragmentu ściany oraz opracować zalecenia konserwatorskie.[6] Opracowany program
kompleksowych badań objął dokumentację stanu zawilgocenia, gdzie przeprowadzono
pomiary i analizy:
- rozkładu zawilgocenia na całej powierzchni ścian przy pomocy mierników elektrycznych
- analizę termowizyjną zagrożonych ścian,
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- pomiary wgłębne wilgotności muru w charakterystycznych miejscach, wykonane metoda
karbidową CM.
- badania laboratoryjne stanu zasolenia cegieł i zapraw pobranych próbek.
Wykonane analizy pomiarów pozwoliły na wprowadzenie zmian i uzupełnienie
zabezpieczeń przeciw wilgociowych. Zmniejszono w znaczący sposób skalę użycia środka
wzmacniającego strukturę cegieł, co dało wymierna oszczędność kosztów. Dla zapewnienia
wysokiej sprawności izolacji przeciw wilgociowej w Budynku B zaproponowano użycie
nowoczesnego systemu środków SILTEN. Silten K będący silikonowym kremem
do wytwarzania w murach przepon izolujących przed kapilarnym podciąganiem wody
oraz wielowarstwowe tynki renowacyjne systemu Silten Reno. Środki Silten posiadające
certyfikat WTA sprawdziły się przy wykonywaniu izolacji w wielu zabytkach w Polsce.[7]
Na marginesie tych przykładów można stwierdzić, iż efektywność i racjonalność
podejmowanych działań byłaby znacząco lepsza, gdyby dysponować do porównań wstępnym
materiałem badawczo dokumentacyjnym. Brak wymagań dla sporządzania tego rodzaju
opracowań, nie pozwala na racjonalne podejmowanie programu prac konserwatorskich,
które miałyby być realizowane w trakcie prowadzenia robót budowlano renowacyjnych
w zabytku. Praktycznie prace konserwatorskie winny być podejmowane dopiero
po zakończeniu prac budowlanych i ustabilizowaniu się sytuacji wilgotnościowej w obiekcie,
co zwykle trwa 2-3 lata. W przypadku prac przy zabytkach gdzie istnieje zagrożenie
dla historycznego wystroju wykonywanie badań i pomiarów wstępnych stanu zawilgocenia
budynku winno być działaniem obligatoryjnym. Dawałoby to mocną podstawę dla określania
zarówno programu prac izolacji przeciw wilgociowej jak i konserwatorskiego zabezpieczenia.
Trzeba też zwrócić uwagę na problem kreowanego na nowo mikroklimatu we wnętrzach, gdzie
brak wystarczającej wilgotności może mieć zgubny wpływ dla drewnianego wystroju.
Ten problem już został dostrzeżony i Europejski Komitet Normalizacyjny CEN w odniesieniu
do zabytków wskazuje na właściwe kryterium „zgodności z klimatem historycznym”. [8]
By móc taki klimat określić należy wykonywać w historycznych wnętrzach pomiary i zmiany
w wilgotności i temperatury na przestrzeni roku. Badania i pomiary stanu rzeczywistego
zawilgocenia obiektu historycznego w takim przypadku są o wielkim znaczeniu.
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DAMPNESS AND PROTECTION OF HISTORIC BUILDINGS
Summary
In general practice insulation of damp historic buildings is implemented with use
of a standard technical solutions. There is lack of research and documentation of scale
and range of a dampness. In general, there is no enough concern to a conservation problems
with historic decoration, however insulation is design to protect it. This can result with
numerous problems when adopted method will be not enough to protect it. It seems necessary
to perform complex research and documentation of a dampness in historic buildings prior
to completion of a design and building documentation. Such documentation can be important
in future conservation activity and control of humidity in historic rooms.
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DOBÓR ZAPRAWY DO KLINKIEROWYCH
MURÓW LICOWYCH – PROPOZYCJA METODYKI
Abstrakt: Przy obecnym szybkim rozwoju technologii wprowadza się do budownictwa coraz to
nowe materiały, których chociaż właściwości są znane, to nie ma jednak wystarczających
doświadczeń co do ich trwałości i odporności na wpływy wieloletniego oddziaływania
czynników atmosferycznych. Na podstawie zbadanych właściwościach fizycznych i chemicznych
tych materiałów można jedynie w pewnym stopniu przewidywać trwałość ścian licowych.
W wykonawstwie ścian licowych należy z pewnym ograniczeniem uznawać wyższość nowych
materiałów nad dotychczas stosowanymi. Kilkuletnia eksploatacja ścian licowych, a zwłaszcza
obiektów małej architektury wskazuje na problemy związane z ich trwałością. Na większości
obiektów już w początkowym okresie po wykonaniu pojawiają się wykwity solne jako pierwsze
symptomy ich destrukcji. W pracy przedstawiono propozycję metodyki weryfikacji przyjętej
zaprawy w kontekście kompatybilności układu materiałowego muru licowego.
Słowa kluczowe: wykwity, mur licowy, oddziaływanie środowiska
1. Wprowadzenie
W świetle aktualnie obowiązujących norm i przepisów ściana licowa definiowana jest
jako element stosowany na zewnątrz lub wewnątrz, który powinien mieć atrakcyjny wygląd.
Jest skonstruowana z atrakcyjnych elementów murowych z zastosowaniem standardowego
sposobu wykonania i złączy wypełnionych zaprawą odpowiednią do typu elementu murowego.
Powyższe wymaganie musi być utrzymane przez cały okres użytkowania konstrukcji, tzn. czas,
w którym stan elementów składowych muru odpowiada wymaganiom eksploatacyjnym
pod warunkiem właściwego użytkowania. Zgodnie z Eurokodem 6 [1] dla zewnętrznych
murów licowych właściwe jest przyjęcie klas ekspozycji od MX3.1 do MX5. We wszystkich
powyższych klasach dopuszcza się możliwość zawilgocenia przez wodę deszczową, gruntową,
morską. Wynika z tego, że mur licowy powinien być przygotowany do pracy w skrajnych
warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Stąd też duże znaczenie ma rodzaj zaprawy.
Pewne sugestie dotyczące doboru zapraw do murów zostały zawarte w Eurokodzie 6 [1].
Wydaje się, że temat został opracowany wyczerpująco. Jednak analiza wymagań związanych
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z Eurokodem 6 [1] wskazuje, że w zbiorze norm EN 771 [2] i EN 998[3] nie sprecyzowano
badań dotyczących tego zagadnienia. Wpływ wody deszczowej jest zdefiniowany przez
nasiąkliwość oraz początkową absorpcję wody poszczególnych elementów składowych muru
licowego: elementu ceramicznego, zaprawy. Sama penetracja wody jest ujęta tylko
w wymaganiach wyrobów dodatkowych do murów. Eurokod 6 w odwołaniu do normy
PN–EN 845-1 [4][3] określa również zasady doboru wkładek metalowych z uwagi na trwałość
muru oraz pod kątem ich ochrony przed korozją. Wprowadza ograniczenia stosowania
określonych materiałów w zależności od klasy ekspozycji. Jednocześnie wskazuje,
że niewłaściwe zastosowanie wkładek prowadzi do powstania ognisk korozji muru,
konsekwencją czego jest miejscowa penetracja wody w utworzonych szczelinach.
Z analizy tej normy wynika, że zabezpieczenia przed penetracją deszczu mają na celu
uniknięcie zawilgocenia wewnętrznych warstw ściany. Podobne podejście reprezentuje norma
PN-EN 12865[5], gdzie zalecane zabezpieczenia w formie:
a) projektu architektoniczno-konstrukcyjnego umożliwiającego zmniejszenie ilości
zacinającego deszczu np. dach z nawisem,
b) wentylowanej lub niewentylowanej pustki powietrznej nad okładziną (jakakolwiek
woda penetrująca okładzinę spływa w dół po wewnętrznej powierzchni okładziny i jest
odprowadzana na zewnątrz przez specjalne otwory; strumień powietrza w wentylowanej
pustce powietrznej przyspiesza wysychanie na skutek ciągu kominowego,
c) właściwego rozwiązania detali zapobiegających wlotowi wody wokół otworów
wskazują, że mury licowe muszą być przygotowane na pracę w skrajnych warunkach
wilgotnościowych.
Istotną rolę w ograniczaniu przedostawania się wody opadowej do wnętrza muru
odgrywa zaprawa murarska i jej właściwości. Powinna ona stanowić barierę dla wnikania
wody do wnętrza muru oraz umożliwić jej łatwe wyprowadzenie poza obręb w przypadku
gdy już się pojawi [6]. Niezmiernie ważną rzeczą jest jakość połączenia murarskiego,
które ma zapewnić szczelność. W dotychczasowym normowaniu elementy składowe murów
analizowane są osobno. Przedstawione w normach wymaganie odnoszą się tylko
do poszczególnych wyrobów nie uwzględniając skutków ich wzajemnych oddziaływań.
Jest to szczególnie istotne w murach licowych, gdzie niewłaściwie dobrane składniki powodują
obniżenie trwałości muru, skutkujące między innymi powstawaniem wykwitów.
W literaturze przedmiotowej zaprezentowano pewne metody badawcze [3] dla murów
jako gotowych elementów. Obejmują one jedynie kontrolę jakości wykonawstwa w aspekcie
penetracji wody deszczowej [7]. Przedmiotem pracy jest propozycja procedury badań mająca
na celu dobór właściwej zaprawy do elementów klinkierowych ograniczającej ilość wykwitów
i przebarwień.
2. Wykwity
Wykwit definiowany jest jako wydzielająca się z przesyconego roztworu solnego
na powierzchni materiału sól w postaci krystalicznej [8]. W kontekście murów licowych
należałoby tą definicję poszerzyć. W murze funkcjonują również związki pochodzące z zapraw
(głównie Ca(OH)2), lub też z niewłaściwie zabezpieczonych wkładek stalowych, które
w obecności wody ulegają rozpuszczeniu i przetransportowane na powierzchnię tworzą
naloty i nacieki. Podobnie jak sole pod wpływem związków pochodzących ze środowiska
zewnętrznego ulegają dalszym przemianom. Frössel [9] zdefiniował warunki niezbędne
do powstania wykwitów:
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− istnienie źródła soli rozpuszczalnych w wodzie (składniki zaprawy, atmosfera, grunt,
elementy metalowe i inne wbudowane w mur),
− przenikanie do muru wody, w której sole zostaną rozpuszczone,
− występowanie czynnika powodującego ruch roztworu soli (różnica stężeń, temperatur
lub ciśnienia między wnętrzem muru a jego powierzchnią).
Woda deszczowa dostaje się do muru poprzez:
− filtrację wody [5]w głąb muru pod wpływem ciśnienia deszczu przez defekty wyrobów
licowych, tj. pęknięcia i rozsadzenia oraz naruszony styk pomiędzy zaprawą
a elementem licowym. Ilość zacinającego deszczu uderzającego w określoną część
powierzchni ściany zewnętrznej zależy od wysokości opadu i prędkości pojawiającego
się jednocześnie wiatru od ekspozycji budynku i od architektoniczno - konstrukcyjnych
detali powierzchni,
− spływ powierzchniowy [10], stwarzający możliwość kapilarnego wnikania, którego
zakres zależy od struktury zastosowanych materiałów.
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki trwałość muru należałoby rozpatrywać
nie tylko w relacjach materiał – środowisko, ale przede wszystkim układ materiałowy
– środowisko (rys. 1).

Rys. 1. Konstrukcja murowa w relacji układ materiałowy - środowisko
3. Proponowana procedura badawcza
3.1. Materiał badany
Do badań przyjęto cegłę klinkierowa pełną (250x120x65mm) oraz trzy różne rodzaje
zapraw, o znanym składzie materiałowym (cementowa na bazie cementu portlandzkiego
CEM I, cementowa na bazie cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II,
cementowo-wapienna na bazie cementu portlandzkiego CEM I. Skład materiałowy przyjętych
zapraw przedstawiono w tablicy 1.
Ilość wody użyta do wykonania zapraw wynikała z polskich wytycznych normowych.
Przyjęto konsystencję zapraw właściwą dla wykonania murów licowych tj. 6-8 według stożka
Abramsa [11].
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Tablica 1 Skład zapraw przyjętych do badań
Zaprawa

Proporcje
komponentów

Cementowa I

(c:p)=1:3,5

Cementowa II

(c:p)=1:3

Cementowo-wapienna

(c:w:p)=
1:1,25:6,75

Cement
[kg]
3,78
CEM I 42,5N
4,13
CEM II/B-M
(V-LL) 32,5 R
1,65
CEMI 42,5N

Skład na 10 dm3
Wapno
Piasek
[kg]
[dm3]

Woda
[dm3]

-

10,5

2,53

-

10,3

2,53

0,97

9,5

3,04

Przyjęte materiały poddano badaniom aktualnie definiującym trwałość murów.
Wyszczególnić tutaj można:
a) badania wykonane dla wyrobu ceramicznego:
- badanie nasiąkliwości metodą moczenia,
- badanie obecności szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli,
- badanie struktury,
b) badania wykonane dla zapraw:
- badanie konsystencji świeżej zaprawy,
- badanie nasiąkliwości metodą moczenia,
- badanie struktury,
- określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej kapilarnym podciąganiem,
c) ponadto wykonano badania podstawowe kruszyw użytych do zapraw:
- badanie uziarnienia,
- badanie obecności humusu.
Przeprowadzone badania podstawowych cech materiałów składowych muru licowego
wykazały, że są one zgodne z obowiązującymi normami krajowymi (tablica 2).
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Średni
objętościowy
wymiar
porów

Nasiąkliwość

µ

%

2158

14,87

0,316

3,0

0,77

2154

2534

15,00

0,063

4,0

0,37

2052

2610

21,43

0,320

6,0

1,55

2230

2520

11,51

3,362

5,9

1,70

Gęstość
właściwa

Porowatość

Zaprawa
cementowa I
Zaprawa
cementowa II
Zaprawa
cementowowapienna
Cegła
klinkierowa

%

Gęstość
objętościowa

Materiał
badany

Współczynnik
absorpcji
wody

Tablica 2 Właściwości materiałów składowych próbek zespolonych

kg

kg

m3

m3

1837

kg
m2

⋅ min

Próbki do badań wykonano jednostopniowo z dwóch elementów klinkierowych HD
bez otworów połączonych spoiną wspornąą wklęsłą
ęsłą o grubości 1cm. (rys. 2). Liczebność próbek
– sześć sztuk dla każdego
dego rodzaju zaprawy. Po zespoleniu próbki zostały zabezpieczone
przed
zed nadmiernym wysychaniem na okres 48 godzin, a nast
następnie sezonowane przez rok
w warunkach laboratoryjnych.

Rys. 2 Przykładowa próbka do bada
badań – układ zespolony
3.2. Badania na układach zespolonych
W celu określenia podatności
ci układu materiałowego na wykwit przeprowadzono
badania laboratoryjne odzwierciedlające
ce naturalne warunki pracy muru:
− migracja wody na powierzchni zespolenia klinkier – zaprawa. Celem badania jest
wskazanie rodzajów zapraw, które tworzą złą
złącza charakteryzujące się niską podatnością
na wnikanie wody do wnętrza
trza muru licowego,
− cykliczne zamrażanie i rozmrażanie
anie układów klinkier – zaprawa. Celem badania było
wskazanie układów charakteryzujących
ących si
się mrozoodpornością tj. odpornych
na całkowite zniszczenie spoiny lub odspojenie zaprawy od ceramiki.
− filtracja i spływ powierzchniowy wody na licu układów klinkier – zaprawa. Celem
badania było wskazanie układów materiałowych wolnych od wykwitów.
W celu oceny migracji wody w spoinie wyró
wyróżniono dwie powierzchnie: połączenie
klinkier – zaprawa
wa dolna powierzchnia spoiny (A) i poł
połączenie zaprawa – klinkier górna
powierzchnia spoiny (B) rys. 3.

Rys. 3. Stanowisko do przepuszczalno
przepuszczalności zaprawy
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Wielkością ocenianą jest jakość połączenia definiowana przez:
liczbę próbek wykazujących całkowitą przepuszczalność spoiny w trakcie badania,
zakres penetracji wody pod ciśnieniem w próbach zespolonych.

Po okresie sezonowania, na powierzchni licowej zamocowano ramki PVC wysokości
20 cm i uszczelniono styk (rys. 3). Stanowisko laboratoryjne eliminowało możliwość kontaktu
z ewentualną wodą przesiąkającą. Próbki poddano działaniu ciśnienia hydrostatycznego słupa
wody o wysokości 150 mm skierowanego prostopadle do powierzchni licowej tak,
że obejmowało ono zarówno zaprawę, cegłę i powierzchnie zespolenia zaprawa – element
murowy. W trakcie trwania badania nie uzupełniano poziomu wody. Po upływie 24 h
przeprowadzono pomiary wilgotności na sześciu poziomach podstaw cegieł (oznaczonych
jako powierzchnia A i powierzchnia B), wynoszących odpowiednio 2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm.
Do oceny wilgotności wykorzystano metodę dielektryczną z głębokością pomiaru do 3 cm.
W celu ustalenia udziału strumienia wilgoci przepływającego przez cegłę klinkierową
w wyniku działania ciśnienia hydrostatycznego słupa wody na powierzchnię licową
przeprowadzono dodatkowo badania wykonane na dwóch elementach murowych połączonych
materiałem uszczelniającym. Ustalono, że z początkowej wartości wilgotności 1% próbki
osiągnęły maksimum 4%. Dla każdego rodzaju zapraw wykonano sześć prób.
Na potrzeby dalszej oceny próbek zespolonych przeprowadzono badanie mrozoodporności. Przyjęto po trzy próbki z każdego rodzaju zapraw – nie wykazujące w poprzednim
badaniu defektów spoiny. Bezpośrednio po badaniu migracji wody wytypowane próbki
umieszczono w komorze klimatycznej. Proces zamrażania (20 cykli) przebiegał
w następujących sekwencjach: 4h w temperaturze – 20˚C ± 2˚C i wilgotności 55%, przejście
do temperatury +20˚C i wilgotności 90%, 4h w temperaturze +20˚C ± 2˚C i wilgotności 90%
(rys.4). Po wykonaniu 20 cykli próbki wysuszono w warunkach laboratoryjnych przez okres
14 dni (tj. temperatura 20˚C ±2 ˚C i wilgotności powietrza 50%).

Rys. 4 Badanie mrozoodporności
Próbki charakteryzujące się całkowitym zniszczeniem spoiny lub odspojeniem zaprawy
od ceramiki uznaje się za niezdatne do dalszego badania. Wielokrotne badania wykazały,
że za wynik pozytywny można traktować przypadek, gdzie przynajmniej w 2 z 3 próbek
nie nastąpiło uszkodzenie spoiny. W próbkach, w których nie stwierdzono uszkodzenia spoiny
przeprowadzono ponownie badanie migracji wody celem eliminacji wadliwych układów.
Na próbkach, które przeszły pozytywnie badanie mrozoodporności wykonano badanie
filtracji i spływu powierzchniowego wody. W próbkach wykonano otwory Ф 6 mm
w odległości 15 mm od lica cegły, tak że powstała grubość ścianki 12 mm odpowiadała
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wymaganiom stawianym dla cegieł licowych drążonych (filtracja), oraz wyżłobienie
na powierzchni podstawy górnej cegły, co miało na celu skierowanie strumienia wody
z urządzenia dozującego bezpośrednio na lico próbek (spływ powierzchniowy). W celu
zabezpieczenia rozprzestrzenia się wody poza wydzielone pole działania (rys. 5) powierzchnię
podstawy z otworami i wyżłobieniem wyodrębniono poprzez zastosowanie warkocza
z silikonu odpornego na oddziaływanie temperatury w zakresie od –25 do +50˚C.

Rys. 5 Przykładowe stanowisko badań
Każdy z przygotowanych otworów wypełniono wodą destylowaną, a następnie
podłączono przewody utrzymujące stały jej poziom. Próbki poddano filtracji oraz spływowi
powierzchniowemu przez okres 48 godzin. Po upływie tego czasu odcięto dopływ wody
i poddano próbki suszeniu w warunkach laboratoryjnych (tj. temperatura 20˚C ±2 ˚C
i wilgotności powietrza 50%) przez okres minimum jednego miesiąca (sugeruje się wydłużenie
okresu schnięcia do trzech miesięcy).
4. Wyniki badań i dyskusja
Na podstawie przyjętej procedury przebadano układy zespolone (cegła klinkierowa)
z trzema różnymi zaprawami. Przyjęte zaprawy i cegły klinkierowe spełniały kryteria normowe
w zakresie cech fizycznych i mechanicznych wymaganych w celu zdefiniowania trwałości.
Na podstawie badania migracji wykonanej dla 6 próbek zespolonych dla każdego rodzaju
zaprawy stwierdzono, że część próbek wykazywała całkowitą przepuszczalność spoiny,
wynikającą z niedostatecznej przyczepności zaprawy do cegły - filtracja następowała przez
defekty połączenia w górnej powierzchni międzyfazowej. Stąd też obserwowany, jednostronny,
rozkład wilgoci po stronie powierzchni A (rys. 6, 7). Tendencje do nieszczelności styku
wykazują przede wszystkim zaprawy cementowe I i II.
W próbkach z zaprawy cementowo-wapiennej (rys. 6, 7) tego typu defekty stwierdzono
tylko w pojedynczych przypadkach.
Fakt ten może wynikać z podatności zaprawy na delaminację w trakcie korekty ułożenia
elementu murowego na zaprawie. Zaprawa cementowo-wapienna, z uwagi na skład ziarnowy
jest mniej podatna na zerwanie więzi w trakcie korekty ułożenia.
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Zaprawa cementowa I (całkowita przepuszczalność 3/6)

Zaprawa cementowa II (całkowita przepuszczalność 2/6)

Zaprawa c – w (całkowita przepuszczalność 1/6)

Rys. 6 Rozkład wilgotności elementów ceramicznych przy całkowitej przepuszczalności
przyjętych zapraw, wynikającej z defektów spoiny
Zaprawa cementowa 1

Zaprawa cementowa 3

Zaprawa c-w

Rys. 7 Rozkład wilgotności elementów ceramicznych przy badaniu przepuszczalności
zapraw bez defektów spoiny

156

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w próbkach zespolonych wyróżnione
powierzchnie międzyfazowe A i B charakteryzują się różnym stopniem filtracji wody
pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Powierzchnia górna styku okazała się bardziej
podatna na penetrację wody. Wszystkie zaprawy osiągnęły wyznaczoną, minimalną liczbę prób
pozytywnych wymaganych do dalszej oceny.
Wykonane na trzech próbkach zespolonych badanie mrozoodporności wykazało,
że zaprawa cementowa na bazie cementu portlandzkiego CEM I odspoiła się od klinkieru
(2/3 próby). Wynik ten wyeliminował ją z dalszych badań. Zaprawa cementowa na bazie
cementu portlandzkiego CEM II (1/3 próby) i cementowo-wapienna (0/3 próby) uzyskały
wynik pozytywny.
Badanie filtracji wody i spływu powierzchniowego wykonano na próbkach,
które przeszły pozytywnie ocenę mrozoodporności. W wyniku badania ustalono, że wolne
od wykwitu są próbki zespolone zaprawą cementowo-wapienną. Na powierzchni licowej
próbek zespolonych zaprawą cementową II pojawiły się wykwity na zaprawie i nacieki na
ceramice. (rys. 8).

Rys. 8 Przykładowa próbka do badań filtracji i spływu powierzchniowego wody
5. Podsumowanie
Zaproponowana procedura stanowi cykl prostych badań eliminacyjnych, umożliwiających już na etapie opracowania receptury zaprawy sprawdzenie jej przydatności
do konkretnego rodzaju elementów klinkierowych. Klinkier jest wprawdzie materiałem przez
który nie przenika woda przynajmniej do czasu wystąpienia w nim rys, ale nie jest on zdolny
do magazynowania wody i późniejszego jej odparowania. Mała nasiąkliwość tego materiału
zmniejsza również przyczepność do niego zaprawy i utrudnia wykonanie właściwych spoin
muru (szczególnie pionowych).
Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że czysta zaprawa cementowa
na cemencie portlandzkim CEM I jest trudno urabialna i mało szczelna, a przy występowaniu
naprężeń rozciągających i deformacji rysy powstają w niej łatwiej niż w zaprawie cementowowapiennej zawierającej odpowiednią ilość drobnych frakcji. Zaprawa cementowa na cemencie
portlandzkim CEM II charakteryzuje się lepszą urabialnością, lecz ilość powstałych wykwitów
jest w tym przypadku znacząca.
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SELECTION OF MORTAR CLINKER BRICKWORK
- PROPOSAL OF METHODOLOGY
Summary
With fast development of technology in present times new materials are introduced
in construction, which properties are known but there is no necessary experience as to their
durability and resistance to influence long actions of atmospheric factors. Basing of the known
physical and chemical properties of these materials we can only within certain degree predict
durability of facial walls. Exploitation of these walls for some years and specially small objects
of architecture show therefore problems with their durability. On most objects even
in the starting period after finishing salt efflorescence appear as first symptoms of their
destruction. The paper presents a verification methodology of mortar match in the context
material compatibility of the brickwork.

Praca powstała z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu „Realizacja II
etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.
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SORPCYJNOŚĆ BETONU
W OBCIĄŻONYM ELEMENCIE KONSTRUKCJI
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono wyniki badania sorpcyjności betonu w dwóch obciążonych
elementach konstrukcji - żelbetowych belkach swobodnie podpartych. Uzyskane wyniki
sorpcyjności zestawiono z odpowiadającymi im wartościami momentu zginającego. Uzyskano
wyraźne zależności między sorpcyjnością, a momentem zwłaszcza w bardziej wytężonych
przekrojach.
Słowa kluczowe: beton, sorpcyjność, trwałość, przepuszczalność, badania in situ
1. Wprowadzenie
Trwałość konstrukcji żelbetowych z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia
i poza wytrzymałością betonu staje się głównym kryterium doboru parametrów mieszanki
betonowej. Coraz powszechniej badane są właściwości betonu, które mogą być przydatne przy
ocenie trwałości konstrukcji żelbetowej jeszcze na etapie projektowania.
Do najpowszechniej stosowanych cech za pomocą których można szacować
i porównywać potencjalną trwałość betonu w konstrukcji należą: nasiąkliwość, przepuszczalność,
a także sorpcyjność. Parametry te pozwalają ocenić opór, jaki stawia stwardniała mieszanka
betonowa podczas transportu cieczy i gazów wywołujących korozję lub będących nośnikami
czynników korozyjnych.
Ostatnia wymieniona właściwość, czyli sorpcyjność, jest badana na wiele sposobów.
Różnią się one głównie metodą pomiaru ilości wody, jaka wniknęła w beton w określonym
czasie. Ponadto w ramach każdej z metod różnicowane są również próbki pod względem
kształtu i wielkości.
Badanie najczęściej odbywa się na próbkach, które są suszone do stałej masy
w temperaturze około 105ºC. Autorzy niektórych prac [1] piszą o możliwości badań
sorpcyjności betonu w istniejącej konstrukcji, ale nie spotyka się opisów tak wykonanych
pomiarów. Tymczasem badania takie mogą być cenne ze względu na to, że materiał
w konstrukcji zwykle poddany jest działaniu naprężeń i z racji tego może charakteryzować się

1

Dr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
W celu rozpoznania zagadnienia badań sorpcyjności w obciążonych elementach konstrukcji wykonano
badania na obciążonych belkach żelbetowych. Wyniki tych badań przedstawiono w niniejszym rozdziale.
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innymi wartościami sorpcyjności. Pod wpływem naprężeń beton może ulec zarysowaniu,
a poza tym towarzyszące naprężeniom odkształcenia mogą wpływać na strukturę porów.
2. Badania
Badania przeprowadzono łącznie na czterech belkach żelbetowych o długości 330 cm
i przekroju 15x25 cm. Na rysunku 1 przedstawiono formę wykorzystaną do wykonania belek.

Rys. 1.: Forma do wykonania belki ze zbrojeniem.
Razem z belkami przygotowano również do badania wytrzymałości na ściskanie
i na rozciąganie (kostki o boku 15 cm). Wykonano również badania nasiąkliwości (na kostkach
o boku 15 cm) oraz sorpcyjności (na połówkach kostek powstałych w wyniku badaniu
wytrzymałości na rozciąganie w próbie rozłupywania). Poza tym przygotowano próbki
w postaci kostek o boku 10 cm, które były przechowywane razem z belka w warunkach
laboratoryjnych i tak samo pielęgnowane. Próbki te posłużyły do zbadania wilgotności betonu
w belce w czasie badania sorpcyjności. Na rysunku 2 przedstawiono belkę razem
z umieszczonymi na niej wspomnianymi próbkami.
Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym wykonano badania
jednej belki żelbetowej (oznaczanej dalej jako B1). Miały one charakter wstępny i służyły
rozpoznaniu zagadnienia badania sorpcyjności w obciążonym elemencie. Doświadczenia
uzyskane w toku tego badania wykorzystano w drugim etapie, w którym wykonano serię B2
składającą się z trzech belek (oznaczonych symbolami B2-1, B2-2 oraz B2-3).
Do wykonania wszystkich badanych belek oraz próbek wykorzystano mieszankę
betonową o założonej klasie C20/25.
Przyjęto, że wymagania wobec betonu będą warunkowane założeniem, że element
będzie pracował w środowisku klasy XC1. Zgodnie z propozycją zawartą w pracy [5]
sorpcyjność takiego betonu nie powinna przekraczać 0,370. Wskaźnik w/c przyjęto nieco
niższy od wymaganego i założono na poziomie 0,58.
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Rys. 2.: Belki serii B2 oraz próbki przechowywane w laboratorium.
Ilość składników mieszanki na 1 m3 zamieszczono w tablicy 1.
Tablica 1. Skład mieszanki betonowej
Składnik
cement
woda
piasek (0-2 mm)
żwir (4-16 mm)

Ilość na 1 m3 [kg]
316,6
184,5
661,8
1228,6

Badania wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie, sorpcyjności na próbkach
oraz nasiąkliwości betonu w przypadku belki B1 wykonano po 40 dniach od betonowania.
Wyniki zamieszczono w tablicy 2.
Tablica 2. Wyniki badania próbek betonu po 40 dniach (belka B1) [4]
Badanie
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na rozciąganie
Nasiąkliwość

Wynik badania
odchylenie
średnia
standardowe
29,68 MPa
0,43 MPa
3,08 MPa
0,31 MPa
7,05 %
0,16%

Badania wytrzymałości betonu oraz nasiąkliwości w przypadku belek serii B2
wykonano po 28 dniach. Wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określono
niezależnie na próbkach przechowywanych w wodzie oraz dojrzewających w takich samych
warunkach jak belki. Wyniki tych badań zestawiono w tablicy 3.
Badania sorpcyjności obciążonych belek serii B2 oraz sorpcyjności na próbkach
wykonano po 100 dniach od betonowania. Na rysunku 3 zilustrowano kostki podczas badania.
Wyniki badań sorpcyjności zamieszczono w tablicy 4.
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Tablica 3. Wyniki badania próbek betonu po 28 dniach (belki serii B2)
Wynik badania
odchylenie
średnia
standardowe
28,45 MPa
1,31 MPa
2,10 MPa
0,19 MPa
27,31 MPa
2,52 MPa
1,89 MPa
0,26 MPa
6,47 %
0,28%

Badanie
Wytrzymałość na ściskanie (próbki mokre)
Wytrzymałość na rozciąganie (próbki mokre)
Wytrzymałość na ściskanie (próbki suche*)
Wytrzymałość na rozciąganie (próbki suche*)
Nasiąkliwość
*) próbki dojrzewające w takich warunkach jak belki

Rys. 3 Badanie sorpcyjności na próbkach wysuszonych.
Wilgotność próbek przechowywanych razem z belką B1 wyniosła 2,33% przy
odchyleniu standardowym 0,07%, co oznacza wilgotność względną 2,33 / 7,05 = 33% [4].
Średnia wilgotność próbek przechowywanych razem z belkami serii B2 wyniosła 2,25%
co przy odchyleniu standardowym 0,10%, pozwoliło określić średnią wilgotność względną
na 2,25 / 6,47 = 35%.
Tablica 4. Wyniki badania sorpcyjności próbek betonu.
Wynik badania
odchylenie
średnia
standardowe

Badanie
Sorpcyjność po 40 dniach na próbkach
wysuszonych w 105°C (belka B1) [4]
Sorpcyjność po 100 dniach na próbkach
wysuszonych w 105°C (belki serii B2)

0,4803

0,075

0,5830

0,023

2.1. Przebieg badań belki B1
Badania przeprowadzono na stanowisku umożliwiającym uzyskanie schematu belki
swobodnie podpartej o osiowym rozstawie podpór równym 3,00 m. Obciążenie przykładane
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było za pośrednictwem trawersu, który przekazywał je na belkę poprzez dwa elementy
umieszczone w rozstawie osiowym 0,60 m. Realizowano w ten sposób schemat obciążenia
dwoma siłami osiowymi. Siłę, o wartości 20 kN, przyłożono pionowo do dolnej powierzchni
belki. Uzyskano dzięki temu rozciąganie na górnej powierzchni belki, do której przymocowano
urządzenia pomiarowe.

Rys. 4.: Schemat stanowiska badawczego i obciążenia belki B1.
Schemat obciążenia belki i stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 4.
Na schemacie liczbami od 1 do 17 oznaczono przekroje, w których osi umieszczono przyrządy
do badania sorpcyjności, a literami od A do C punkty, w których mierzono przemieszczenia
pionowe belki. W celu zachowania czytelności schematu nie podano na nim odległości między
przekrojami pomiarowymi.
Na rysunkach 5 oraz 6 przedstawiono belkę przygotowaną do badania oraz w trakcie
badania. Sorpcyjność badano przy użyciu metody objętościowej polegającej na pomiarze ilości
wody wchłoniętej przez beton. Użyto urządzeń pomiarowych w postaci szklanych lejków
o średnicy wewnętrznej 4,5 cm. Szczegółowy opis tej metody badawczej znaleźć można
między innymi w pracach [2,3,5].

Rys. 5.: Belka B1 przygotowana do badania.
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Belkę obciążano
ano stopniowo przez pewien czas, aby umo
umożliwić jej adaptację.
W pierwszej fazie badania belkę obciążono
ążono siłą 10 kN, która spowodowała powstanie
momentów większych od momentu rysującego.
ącego. Ostatecznie zwi
zwiększono siłę do założonych
20 kN. Podane w dalszej części wartości
ści sorpcyjno
sorpcyjności zostały określone przy obciążeniu
maksymalnym. Po zwiększeniu obciążenia
enia zanotowano pojawienie si
się kilku rys o rozwartości
do 0,1 mm w górnej części belki.

Rys. 6.: Belka B1 w czasie badania sorpcyjno
sorpcyjności.
2.2. Przebieg badań belek serii B2
Badania belek serii B2 przeprowadzono na tym samym stanowisku badawczym,
co badania belki B1. Aby uzyskać większąą liczbę odczytów przy ró
różnych poziomach naprężeń,
urządzenia do badania sorpcyjności
ci umieszczono w 27 przekrojach i dodatkowo zmieniono
schemat statyczny obciążenia elementu. Przyjęto
ęto schemat belki zginanej jedn
jedną siłą skupioną
przyłożoną w środku rozpiętości.
ci. Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7.: Schemat stanowiska badawczego i obci
obciążenia belek serii B2.
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Sorpcyjność badano tą samą metodą, jak w przypadku belki B1. Do każdej belki
przyłożono za pomocą siłownika hydraulicznego siłę o wartości 23 kN. Uzyskano w ten sposób
moment maksymalny większy o ponad 40% niż w przypadku badania belki B1. Na rysunku 8
przedstawiono belkę serii B2 w trakcie badania.

Rys. 8.: Belka serii B2 w czasie badania sorpcyjności.
3. Uzyskane wyniki
Sorpcyjność obliczono jako stosunek ilości wody, która wniknęła w beton,
do pierwiastka z czasu wyrażonego w godzinach zgodnie z zależnością (1):

V
S= F
t

(1)

gdzie:
S – sorpcyjność betonu w stanie suchym w temperaturze około 20°C [cm3/(cm2
V – objętość wody która wniknęła w beton w określonym czasie [cm3],
F – pole powierzchni betonu, przez którą wnika woda [cm2].

h )],

Dokonywane w określonych odstępach czasowych pomiary naniesiono na wykresy.
Następnie metodą najmniejszych kwadratów dopasowano proste do uzyskanych zależności
i określono ich współczynniki kierunkowe.
Ponieważ odczyty ilości wody wchłoniętej przez beton były dokonywane na belce
o rzeczywistej wilgotności, dlatego otrzymane w ten sposób wartości sorpcyjności należało
przeliczyć na sorpcyjność suchego betonu. Wykorzystano do tego zależność (2):

Sw 
w
= 1 − 
S 
n

2

(2)
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gdzie:
Sw - sorpcyjność wilgotnego betonu [cm3/(cm2 h )],
n – nasiąkliwość betonu (wilgotność
ść przy pełnym nasyceniu otwartych porów wod
wodą) [%],
w – wilgotność betonu [%].

Rys. 9.: Zależność sorpcyjności
ci zmierzonej i sprowadzonej od momentu (belka B1).
Przyjęto, że wilgotność betonu w belce jest równa wilgotno
wilgotności próbek przechowywanych razem z nią. Korzystającc z tego założ
założenia do obliczeń według zależności (2)
wykorzystano wartości wilgotności i nasiąkliwoś
ąkliwości określone na kostkach przechowywanych
razem z belkami.
Obliczono sprowadzoną wartość
ść sorpcyjno
sorpcyjności So z uwzględnieniem wilgotności
względnej
dnej badanych belek. W przypadku belek serii B2 przyj
przyjęto wartość średnią wilgotności,
taką samą dla wszystkich elementów. Na rys. 9 przedstawiono zale
zależność sorpcyjności
zmierzonej Sw i sprowadzonej So od momentu zginaj
zginającego określone w przypadku belki B1.
Na rysunku umieszczono poziomąą prostą obrazująca wartość S otrzymaną z próbek
wysuszonych do stałej masy oraz dwie linie kreskowane odsuni
odsunięte od linii trendu w górę
i w dół o wartość odchylenia standardowego dla warto
wartości Sox skorygowanych wg zależności (3)
tak, żeby uniezależnić je od wartości
ci momentu zginaj
zginającego belkę.
Sox = So – 0,0434 x M
(3)
gdzie:
Sox – sorpcyjność betonu w belce zginanej momentem M sprowadzona do sorpcyjno
sorpcyjności
belki nieobciążonej, [cm3/(cm2 h )],
So – sorpcyjność betonu w belce o wilgotnoś
wilgotności w zginanej momentem M przeliczona
wg zależności (2) na sorpcyjność
ść belki o wilgotno
wilgotności 0%, [cm3/(cm2
M – moment zginający belkę [kNm].

166

h )],

Rys. 10.: Wartości momentu zginającego
ącego i sorpcyjno
sorpcyjności zmierzonej (belka B1).
Przy sporządzaniu wykresu pominięto
ęto warto
wartości sorpcyjności w czterech skrajnych
przekrojach ze względu
du na niewielkie przecieki z aparatów zauwa
zauważone podczas badania.
Rysunek 10 przedstawia moment zginaj
zginający oraz odpowiadające mu wartości
zmierzonej sorpcyjności
ci w poszczególnych punktach belki. Wida
Widać zwiększoną sorpcyjność
w miejscu przyłożenia siły – koncentracji naprężeń
ężeń.
Stwierdzono liniową zależność sorpcyjnoś
sorpcyjności sprowadzonej So od momentu zginającego
belkę B1. Metodą najmniejszych kwadratów dopasowano prost
prostą opisująca tę zależność
i otrzymano jej równanie w postaci zależności
ż ści (4).
So = 0,0434 x M - 0,0068

(4)

Zależność ta ustalona została ze wskaźnikiem determin
determinacji R2 = 0,75, co oznacza
zadowalające
ce dopasowanie funkcji do uzyskanych wyników.
W przypadku belek serii B2 zmierzone podczas bada
badań wartości sorpcyjność
w poszczególnych przekrojach uśredniono.
redniono. Ś
Średnie wartości sorpcyjności zmierzonej
przeliczono na wartości
ci sprowadzone wykorzystują
wykorzystując zależność (2) oraz określone wcześniej na
kostkach wartości wilgotności i nasiąkliwości.
ści. Zale
Zależność uśrednionych wartości sorpcyjności
w funkcji momentu zginającego
cego przedstawiono na rysunku 11.
Podobnie jak w przypadku belki B1, również w przypadku belek serii B2 sporządzono,
na rysunku 12, zestawienie wartości
ci momentu zginaj
zginającego w poszczególnych przekrojach wraz
z odpowiadającymi im wartościami średnimi
rednimi sorpcyjno
sorpcyjności uzyskanymi w toku badań. Można
zauważyć, że największą zbieżność przebiegu warto
wartości momentu oraz sorpcyjności uzyskano
w przekrojach najbardziej obciążonych.
onych. Im bliż
bliżej podpór, tym ta zbieżność staje się coraz
mniejsza.
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Rys. 11.: Zależność sorpcyjności
ci zmierzonej i sprowadzonej od momentu (belki serii B2).
Również w przypadku belek serii B2 udało si
się z zadowalającą dokładnością (wartość
R2 = 0,715) dopasować liniową zależność
ż ść mię
między momentem zginającym i sorpcyjnością
sprowadzoną. Określona jest ona wzorem (5)
So = 0,0414 x M - 0,6123

(5)

Rys. 12.: Wartości momentu zginającego
ącego i sorpcyjno
sorpcyjności zmierzonej (belki serii B2).
Zwraca uwagę niewielka różnica
nica współczynnika kierunkowego otrzymanej funkcji
w stosunku do tego, który obliczono w przypadku belki B1. Ró
Różnica między nimi wynosi
jedynie 5%. Natomiast wartości
ci wyrazu wolnego zale
zależności (4) i (5) bardzo znacznie od siebie
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odbiegają. Ponieważ wyraz wolny można interpretować jako sorpcyjność nieobciążonego
elementu, za bliższy rzeczywistości należy uznać wynik uzyskany w przypadku belek serii B2.
W przypadku belki B1 wpływ na uzyskany wynik mógł mieć fakt, że sorpcyjność na belce
oraz na próbkach mierzono w różnych, odległych od siebie terminach. Tymczasem
w przypadku belek serii B2 badania były wykonywane w tym samym dniu.
4. Wnioski
Przeprowadzone badanie pozwoliły sformułować następujące wnioski.
Daje się wykazać zależność między poziomem wytężenia przekroju elementu
żelbetowego, a wartością sorpcyjności w tym przekroju na powierzchni. Różnica ta jest
wyraźna w bardziej wytężonych przekrojach, takich, w których można założyć, że osiągnięte
zostały naprężenia większe od wytrzymałości betonu na rozciąganie. Wzrost sorpcyjności
byłby w takiej sytuacji związany z powstaniem i propagacją rys. Jednak udowodnienie
takiego związku byłoby dość trudne ze względu na losowy charakter wartości wytrzymałości
na rozciąganie, również w poszczególnych przekrojach elementu. Co za tym idzie, losowy
oraz niemożliwy do określenia w trakcie badania jest stan zarysowania elementu.
Zależność między poziomem wytężenia przekroju określonym wartością momentu
zginającego, a wartością sorpcyjności ma charakter liniowy. Wniosek ten można poprzeć
nie tylko wynikiem dopasowania zależności funkcyjnej do wyników badania. Również
zestawienie wyników badań z wartościami sorpcyjności w kolejnych przekrojach wskazuje
na proporcjonalną zależność między obiema wielkościami.
Mimo uzyskania bardzo dużej zgodności (różnica 5%) wartości współczynników
kierunkowych prostych opisujących zależność sorpcyjności od wartości momentu, nie należy
zakładać, że możliwe jest uogólnienie otrzymanych zależności. Wyżej wspomniana zbieżność
ma raczej charakter przypadkowy. Dlatego próba sformułowania funkcji, która pozwalałaby
określić zmianę sorpcyjności w zależności o wytężenia elementu, jest skazana na niepowodzenie. Niemniej jednak przy pomiarach dokonywanych na istniejących konstrukcjach należy
mieć na uwadze, że jest zależność między wytężeniem konstrukcji oraz sorpcyjnością
i uwzględniać to w planowaniu takich badań, a także w interpretowaniu ich wyników.
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SORPTIVITY TESTING OF EXISTING CONCRETE STRUCTURES
Summary
The article presents the results of sorptivity test of concrete performed on two weightbearing elements of construction - reinforced concrete beams simply supported. The results
of sorptivity measurements has been linked with the corresponding values of the bending
moment. A clear relationship between sorptivity and bending moment has been found,
especially in more strained cross-sections.
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BADANIE SORPCYJNOŚCI BETONU
W FUNDAMENCIE KRUSZARKI
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono wyniki badania sorpcyjności betonu przeprowadzonych
na nowo wykonanym fundamencie. W badaniach wykorzystana została metoda masowa
i objętościowa. Metodą masową zbadano próbki z odwiertów rdzeniowych o naturalnej
wilgotności i wysuszone. Metodę objętościową zastosowano bezpośrednio na konstrukcji.
Jednocześnie wykonano badania obiema metodami na próbkach zaformowanych podczas
betonowania konstrukcji. Otrzymane wyniki wskazują na konieczność dodatkowej weryfikacji
wartości współczynników służących do przeliczania wartości sorpcyjności określanej
na próbkach o różnych kształtach. Uzyskano zgodność wyników badań przeprowadzonych
obiema metodami na suchych próbkach.
Słowa kluczowe: beton, sorpcyjność, trwałość, przepuszczalność, absorpcja wody,
wytrzymałość na ściskanie
1. Wprowadzenie
Trwałość konstrukcji żelbetowych w dużym stopniu zależna jest od odporności betonu
na penetrację wody która umożliwia i przyspiesza procesy korozyjne betonu i zbrojenia.
Parametrem, który określa odporność betonu na penetrację wody pod ciśnieniem
atmosferycznym, jest sorpcyjność betonu. [4, 5, 8-11, 15-19, 22]. Model sorpcyjnego wnikania
wody w beton został przedstawiony w [11,12]. Metody mierzenia sorpcyjności zostały opisane
w wielu pracach między innymi [11, 13, 17, 18]. Sorpcyjność zwykle badana jest na wykonanych na potrzeby badania próbkach wysuszonych do stałej masy w temperaturze 100°C.
Mierzenie sorpcyjności betonu w konstrukcji możliwe jest przy użyciu metody objętościowej.
Wymaga to jednak określenia wilgotności i nasiąkliwości betonu, co może być trudne lub
nawet niemożliwe [7]. Wilgotność betonu jest ponadto zróżnicowana w objętości. Stosowanie
metody ISAT [N1] lub urządzeń do automatycznego pomiaru sorpcyjności Autoclam
Permeability System [1, 26] jest możliwe w przypadku konstrukcji, jednak wyniki, które
otrzymujemy, dotyczą betonu w stanie wilgotnym, przez co możliwość ich porównywania
i przeliczenia na wyniki otrzymywane dla wysuszonych próbek jest ograniczona. Możliwe jest
także badanie bezpośrednie próbek pobranych z konstrukcji w postaci odwiertów rdzeniowych
1
2
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i wysuszonych do stałej masy. Badania takie przedstawił w swoim artykule Dias [2].
W rozdziale przedstawiono badanie sorpcyjności na próbkach o różnych kształtach
i wymiarach oraz w elemencie konstrukcji. Otrzymane wyniki porównano.
2. Materiały i metody badawcze
2.1 Materiały i przygotowanie próbek
Zastosowano Cement Portlandzki CEM II/B-V 32.5 R HSR wyprodukowany zgodnie
z norma [N9] otrzymany z Cementowni Ożarów S.A. Jako kruszywo użyty został piasek
rzeczny o uziarnieniu 0-2 mm i naturalny żwir o uziarnieniu 2-16 mm z podziarnem 0-2 mm.
Kruszywo spełniało wymagania normy [N8]. Zastosowano wodę wodociągową.

Rys. 1. Zagęszczanie betonu w fundamencie
Konstrukcję wykorzystaną do badania był fundament o wymiarach 114x70x43 cm
pod kruszarkę laboratoryjna. Dodatkowo wykonano próbki do badania wytrzymałości
na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przez rozłupywanie i sorpcyjności po 28 dniach.
Łączna objętość wykonanej mieszanki betonowej wyniosła około 460 litrów. Wykonano
4 zaroby po 115 litrów. Założono klasę ekspozycji XC1 i przyjęto W/C = 0,6 oraz ilość
cementu o 20 kg/m3 większą od minimalnej określonej przez normę [N3]. Użyto betoniarki
wolnospadowej o pojemności 250 litrów. Skład betonu: Cement 280 kg, Woda 168 litrów,
kruszywo 1940 kg. Kruszywo skomponowano z 20% piasku i 80% żwiru, co dało punkt
piaskowy na poziomie 30%. Beton w fundamencie był układany w czterech warstwach
o grubości około 10 cm każda zagęszczanych każdorazowo wibratorem wgłębnym. Część
próbek została wykonana i pielęgnowana zgodnie z normą [N6]. Pozostałe próbki także została
wykonana zgodnie z [N6] jednak po rozformowaniu została ułożona na fundamencie
i pielęgnowana w taki sam sposób jak beton w konstrukcji. Wilgotność powietrza wynosiła
30-50%, temperatura 19±2°C. Beton raz dziennie polewany był wodą wodociągową.
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Rys. 2. Kruszarka zamontowana na fundamencie
2.2 Metody pomiaru sorpcyjności
Jest wiele metod mierzenia sorpcyjności betonu. Większość z nich może być ogólnie
podzielona na trzy główne grupy: metody masowe, metody objętościowe oraz bezpośredni
pomiar głębokości zawilgocenia po rozłupaniu próbki. Szczegółowy opis tych metod można
znaleźć w [17,18]. Poniżej opisane w skrócie metodę masowa i objętościową zastosowana
w badaniach przedstawionych w pracy.
Metoda masowa jest oparta na założeniu, że woda penetruje beton przy jednokierunkowym przepływie. Taki przepływ można zapewnić w przypadku, kiedy jedna z powierzchni
próbki w całości styka się z wodą. Zwykle jest to powierzchnia dolna, która jest zanurzona
2-3 mm poniżej lustra wody.
Sorpcyjność S, mierzona w g/(cm2h0.5), jest współczynnikiem kierunkowym prostej
określonej wzorem:
∆
.
1
gdzie: ∆m – masa zaabsorbowanej wody, F– powierzchnia która ma kontakt z wodą,
t – czas penetracji.
Masa zaabsorbowanej wody ∆m jest mierzona w określonych okresach czasu ∆t
od początku badania. Masa wody podzielona przez powierzchnie próbki która miała kontakt
z wodą jest przedstawiana na wykresie w zależności od t 0.5, a współczynnik kierunkowy
prostej dopasowanej do wykresu danej serii danych jest sorpcyjnością betonu S. W badaniach
przedstawionych w niniejszym rozdziale użyto próbek przygotowanych specjalnie do badania
sorpcyjności: połowa kostki 150x150x150 mm, walce 70x70 mm oraz odwiertów rdzeniowych
z wykonanego fundamentu o średnicy 80 mm i wysokości około 100 mm. Cześć próbek była
suszona do stałej masy w temperaturze 100°C a część była przechowywana w pobliżu
fundamentu z założeniem, że próbki te będą miały wilgotność zbliżoną do wilgotności betonu
w konstrukcji.
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Metoda objętościowa została opracowana w Instytucie Techniki Budowlanej ITB.
Opiera się ona na pomiarze objętości wody która wniknęła w próbkę przy użycie szklanych
cylindrów zaopatrzonych w pipety pomiarowe. Cylindry użyte w badaniach miały średnicę
45 mm. Krawędź cylindra jest uszczelniona silikonem.
Procedura badawcza zakłada pomiar objętości wody ∆V która została zaabsorbowana
w czasie ∆t. Masa wody ms zaabsorbowanej w określonym czasie t przez powierzchnie próbki
jest w prosty sposób przeliczana ze zmierzonej objętości ∆V.
Na początku badania dominuje przepływ jednokierunkowy i sorpcyjność może być
z wystarczająca dokładnością określona z wzoru (1). Jednak podczas dłuższego badania
zaczyna dominować przepływ wielokierunkowy i zależność masy zaabsorbowanej w czasie t
wody od czasu lepiej określa wzór (2):
#

·

.

%c·t 2

gdzie: c – parametr opisujący zwiększający się wpływ kulistego kształtu powierzchni przez
którą woda wnika w beton. Metoda objętościowa pozwala na badanie istniejących
konstrukcji w sposób nieniszczący.

Rys. 3. Pobieranie próbek – odwiertów z fundamentu
Do przeliczenia sorpcyjności zmierzonej w konstrukcji o określonej wilgotności
na sorpcyjność wysuszonych próbek konieczne jest ustalenie nasiąkliwości i wilgotności
względnej betonu. To okazuje się w praktyce trudne bez pobrania fragmentów konstrukcji.
Z tego powodu użyteczność metody w praktyce jest ograniczona. W badaniach
przedstawionych w pracy zbadano sorpcyjność betonu na połówkach próbek 150x150x150 mm
w stanie wysuszonym i naturalnym oraz bezpośrednio w konstrukcji.
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Rys. 4. Badanie sorpcyjności metodą masową i objętościową po 28 dniach.
Zależność pomiędzy sorpcyjnością betonu a jego wilgotnością względną obliczano
wg wzoru (3) podanego w [11]. Wilgotność względną i nasiąkliwość określono oddzielnie
dla każdego typu badanych próbek a dla fundamentu wykorzystano średnie z tych wartości.
()
(

*1

+
,

- (3)

2.3 Badanie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie w próbie rozłupywania
Badanie wytrzymałości na ściskanie na rozciąganie przez rozłupywanie zostało
przeprowadzone na próbkach sześciennych o krawędzi 150 mm przygotowanych tak jak
opisano w p. 2.1. Badania wytrzymałości na ściskanie wykonano zgodnie z normami [N3, N4]
na próbkach w wieku 28 dni. Badania wytrzymałości na rozciąganie przez rozłupywanie
próbek wykonano zgodnie z normami [N3, N5] na próbkach w wieku 28 dni. Użyto maszyny
wytrzymałościowej ToniTechnic ToniPACT II o nacisku maksymalnym 3000 kN. Przyrost
obciążenia wynosił odpowiednio 0,5 MPa/s dla wytrzymałości na ściskanie i 0,05 MPa/s
dla wytrzymałości na rozciąganie przez rozłupywanie próbek.
2.4 Badanie nasiąkliwości betonu
Badanie nasiąkliwości betonu przeprowadzono przy użyciu metody opisanej w normie
[N2] na próbkach – połówkach kostki 15 x 15 cm. Badanie wykonano także wg metody opisanej
w [N2] ale używając mniejszych niż wymagane próbek – walce o średnicy i wysokości 80 mm
i części odwiertów o średnicy 75 mm i wysokości około 100 mm. Badanie przeprowadzono
po 28 dniach na próbkach pielęgnowanych w wodzie i 90 dniach na próbkach pielęgnowanych
wraz z fundamentem. Nasiąkliwość obliczono ze wzoru (4)
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gdzie: nw – nasiąkliwość betonu w %, G1 – średnia masa próbek suchych,
G2 – średnia masa próbek nasączonych wodą.
3. Wyniki badań
3.1 Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przez rozłupywanie
Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono na 6 próbkach sześciennych
o krawędzi 150 mm. Uzyskano następujące wyniki: 30,11 MPa, 29,76 MPa, 30,89 MPa,
39,79 MPa, 29,60 MPa i 29,95 MPa co dało średnią wytrzymałość 30,20 MPa. Klasę
wytrzymałości betonu na ściskanie określono na C25/30 co spełniło wymagania przy założonej
klasie ekspozycji.
Wytrzymałość betonu na ściskanie została zbadana po 28 dniach na próbkach
pielęgnowanych wg [N6] i na próbkach pielęgnowanych razem z fundamentem. Każdy wynik
jest średnią z 6 badań kostek 150x150x150 mm. Dla próbek pielęgnowanych w wodzie średnia
wytrzymałość na rozciąganie wyniosła 2,06 MPa. Dla próbek pielęgnowanych z fundamentem
średnia wyniosła 1,70 MPa. Ponieważ wytrzymałość betonu na rozciąganie badana w próbie
rozłupywanie nieznacznie tylko zależy od stanu wilgotności próbek [6] różnicę w wartości
osiągniętej wytrzymałości tłumaczyć można innymi warunkami pielęgnacji. Otrzymane wyniki
średnie porównano z wartością fctm obliczoną wg wzoru (5) z normy [N3] dla średniej
wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości gwarantowanej dla otrzymanej klasy
wytrzymałości C25/30.
23

0,30

6

87

5

Wartości otrzymane z wzoru (4) wynoszą 2,90 MPa = 0,30*30,11(2/3) i 2,56 MPa
= 0,30*30,11(2/3), co jest wartością większą odpowiednio o 41% i 24% od wytrzymałości
na rozciąganie próbek pielęgnowanych w wodzie. Taka różnicę można próbować tłumaczyć
wolniejszą hydratacja cementu CEM II z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego co
mogła mieć większy wpływ na wytrzymałość na rozciąganie niż na wytrzymałość na ściskanie.
3.2 Sorpcyjność po 28 dniach i nasiąkliwość
Nasiąkliwość betonu badana wg [N2] została określona na 12 próbkach – połowach
kostki sześciennej o boku 150 mm. Wartość średnia wyniosła 7,31 %.
Nasiąkliwość określona na 6 walcach o średnicy i wysokości 80 mm wyniosła 5,78 %.
Sorpcyjność betonu S określono jako średni wynik badania metodą masową sześciu próbek
– połówek kostek 150 mm. Sorpcyjność betonu jest mniejsza od granicznej wartości dla danej
klasy ekspozycji zaproponowanej w [13] która dla klasy XC1 wynosi 0,370 g/cm2*h0,5.
W przypadku metody objętościowej i metody masowej dla próbek walcowych o średnicy
80 mm zastosowano współczynniki korygujące wg [18]. Wyniki otrzymane w badaniu
i przeliczone przy użyciu współczynników korygujących zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Sorpcyjność średnia i skorygowana
Metoda badania
masowa połowy
kostek 150 mm
masowa walce
o średnicy 80 mm
powierzchnia dolna

S
[g/cm2*h0,5]
0,153

0,091

współczynnik
korekcyjny
1,0

Sskor
[g/cm2*h0,5]
0,153

1,1 [18]

0,100

Różnica [%]
0,00

-34,7

masowa walce
0,150
1,1 [18]
0,165
8,25
o średnicy 80 mm
powierzchnia górna
Różnica jest to wynik skorygowany dla danej metody i rodzaju próbki w porównaniu
do sorpcyjności masowej określonej na próbkach – połowach kostek 150 mm.
Tablica 2. Sorpcyjność średnia i skorygowana badana
w warunkach naturalnej wilgotności betonu
Metoda badania
masowa połowy
kostek 150 mm

S
[g/cm2*h0,5]
0,158

współczynnik
korekcyjny
1,0

Sskor
[g/cm2*h0,5]
0,158

Różnica %
0,00

masowa walce
o średnicy 80 mm
powierzchnia dolna

0,099

1,1 [18]

0,109

-30,9

masowa walce
o średnicy 80 mm
powierzchnia górna

0,166

1,1 [18]

0,183

15,8

objętościowa
cylindry o średnicy
45 mm – próbki

0,197

0,8 [18]

0,158

0,00

0,124

1,1 [18]

0,136

-14,2

masowa odwierty
o średnicy 75 mm
powierzchnia cięcia

0,101

1,1 [18]

0,111

-29,9

objętościowa
cylindry o średnicy
45 mm – fundament

0,271

0,8 [18]

0,217

+37,0

masowa odwierty
o średnicy 75 mm
powierzchnia górna
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Tablica 3. Sorpcyjność średnia i skorygowana przeliczona na sorpcyjność dla próbek suchych
Metoda badania
masowa połowy
kostek 150 mm

S
[g/cm2*h0,5]
0,455

współczynnik
korekcyjny
1,0

Sskor
[g/cm2*h0,5]
0,455

Różnica %
0,00

masowa walce
o średnicy 80 mm
powierzchnia dolna

0,214

1,1 [18]

0,235

-48,3

objętościowa
cylindry o średnicy
45 mm – próbki

0,566

0,8 [18]

0,453

-0,05

masowa odwierty
o średnicy 75 mm
powierzchnia górna

0,441

1,1 [18]

0,485

6,6

masowa odwierty
o średnicy 75 mm
powierzchnia cięcia

0,360

1,1 [18]

0,396

-12,9

objętościowa
cylindry o średnicy
45 mm – fundament

0,752

0,8 [18]

0,602

32,3

3.3 Sorpcyjność betonu w fundamencie po 90 dniach
Sorpcyjność betonu S określono jako średni wynik badania sześciu próbek każdej
wielkości i kształtu. Dla metody objętościowej i metody masowej dla próbek walcowych
o średnicy 80 mm i odwiertów zastosowano współczynniki korygujące wg [18]. Wyniki
otrzymane w badaniu i przeliczone przy użyciu współczynników korygujących zestawiono
w tablicy 2. W tablicy 3 zestawiono wyniki badanie sorpcyjności przeliczone wg zależności (3)
na sorpcyjność próbek suchych. Różnica jest to wynik skorygowany dla danej metody i rodzaju
próbki w porównaniu dla sorpcyjności masowej określonej na próbkach – połowach kostek
150 mm. Sorpcyjność betonu określona metodą masową na odwiertach i metodą objętościową
po sprowadzeniu jej do sorpcyjności w stanie suchym S jest większa od granicznej wartości
dla danej klasy ekspozycji zaproponowanej w [13] dla klasy XC1. Sorpcyjność zbadana
na wysuszonych próbkach przechowywanych razem z fundamentem i odwiertów jest mniejsza
od granicznej wartości dla klasy XC1. Wynik uzyskany dla połówek próbek 15x15
przechowywanych razem z fundamentem jest o 197% wyższy od sorpcyjności dla takich
samych próbek (przyjętych jako próbki bazowe) pielęgnowanych w wodzie i badanych
po 28 dniach. Sorpcyjność badana bezpośrednio w fundamencie metodą objętościową jest
o 293% większa, a określona metodą masową na odwiertach o 100% większa niż dla próbek
bazowych. Może to być spowodowane zarówno innym sposobem zagęszczania betonu oraz
jego pielęgnacji jak i brakiem możliwości skutecznego określenia wilgotności i nasiąkliwości
betonu w konstrukcji i wynikającym z tego błędnym przyjęciem współczynnika korekcyjnego.
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Na uwagę zasługuje niewielka różnica między wynikami badania odwiertów między
zewnętrzną i wewnętrzną warstwą betonu. Większą sorpcyjność uzyskano dla warstwy
zewnętrznej. Dla próbek w stanie naturalnej wilgotności różnica wyniosła 22,5% natomiast
po wysuszeniu różnica wyniosła tylko 1,3%. W artykule [2] przedstawiającym badania betonu
w konstrukcji w wieku 30, 70 i 150 lat o różnych kierunkach pobierania odwiertów w stosunku
do kierunku betonowania stwierdzono różnice od 140% większej sorpcyjności dla próbek
zewnętrznych do 733% większej dla warstwy wewnętrznej. Jest to tłumaczone wpływem
karbonatyzacji betonu który nie miał miejsca w naszych badaniach.
Tablica 4. Sorpcyjność średnia i skorygowana badana po wysuszeniu próbek
Metoda badania
masowa połowy
kostek 150 mm

S
[g/cm2*h0,5]
0,250

współczynnik
korekcyjny
1,0

Sskor
[g/cm2*h0,5]
0,250

Różnica %
0,00

masowa walce
o średnicy 80 mm

0,099

1,1 [18]

0,109

-56,3

objętościowa
cylindry o średnicy
45 mm – próbki

0,353

0,8 [18]

0,283

+13,0

masowa odwierty
o średnicy 75 mm
powierzchnia górna

0,280

1,1 [18]

0,308

+23,0

masowa odwierty
o średnicy 75 mm
powierzchnia cięcia

0,277

1,1 [18]

0,304

+21,6

3.4 Nasiąkliwość betonu po 90 dniach
Nasiąkliwość betonu badana wg [N2] została określona na 12 próbkach – połowach
kostki sześciennej o boku 150 mm. Wartość średnia wyniosła 6,77 %. Nasiąkliwość określona
na 6 walcach o średnicy i wysokości 80 mm wyniosła 5,74 %. Nasiąkliwość określona
na 12 odwiertach o średnicy 80 mm i wysokości około 100 mm wyniosła 7,20 %. Nasiąkliwość
określona na połówkach próbek sześciennych pielęgnowanych razem z fundamentem jest
o 7,38% niższa od nasiąkliwości badanej po 28 dniach na próbkach pielęgnowanych w wodzie.
Dla walców 80 mm także mniejszą nasiąkliwość uzyskano w badaniu po 90 dniach, a różnica
wyniosła 0,64%.
4. Podsumowanie i wnioski
Analiza wyników podanych w tablicy 1 pokazuje, że soprcyjność betonu mierzona
metodą masową może być badana na różnych próbkach i przy użyciu współczynników
korygujących przeliczana na sorpcyjność określaną na próbkach 15x15 cm. Przedstawione
w [18] współczynniki należy jednak poddać weryfikacji i wprowadzić korektę w zależności
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od ustawienia kierunku wnikania wody względem kierunku betonowania. Metoda masowa
i objętościowa po skorygowaniu wyników pozwalają na uzyskanie bardzo zbliżonych wyników
przy zastosowaniu takich samych wysuszonych próbek np. połówki kostki 15 x 15 cm.
Beton jest materiałem bardzo niejednorodnym a właściwości określone na różnych
typach próbek nawet wykonanych z tego samego zarobu, zagęszczanych i pielęgnowanych
w identycznych warunkach mogą się znacznie różnić. Różnice pomiędzy próbkami
zagęszczanymi i pielęgnowanymi w inny sposób niż beton w konstrukcji mogą być jeszcze
większe. Dodatkowo duże różnice występują między warstwą powierzchniowa o grubości
kilku centymetrów a wnętrzem konstrukcji. Przy wieloletniej eksploatacji konstrukcji
w różnych warunkach warstwa powierzchniowa betonu ulega karbonatyzacji i innym
czynnikom. Powoduje to zmiany w sorpcyjności betonu [2]. Z w/w powodów biorąc
dodatkowo pod uwagę trudność czy nawet brak możliwości precyzyjnego określenia
nasiąkliwości i wilgotności betonu w konstrukcji wyniki badania sorpcyjności w konstrukcji
w stanie naturalnym nie mogą być w skuteczny sposób przeliczone na sorpcyjność betonu
określaną wg [17, 18] na wysuszonych próbkach. Badanie sorpcyjności betonu w konstrukcji
metodą objętościową są możliwe, a ich wyniki mogą być wykorzystane do porównania jakości
powierzchniowej warstwy betonu w różnych miejscach konstrukcji. Badanie sorpcyjności
na wysuszonych próbkach betonu pobranych jako odwierty z konstrukcji pozwala,
po dokładniejszym określeniu współczynników korekcyjnych, na określenie sorpcyjności jako
cechy materiału i porównywanie jej pomiędzy różnymi konstrukcjami oraz sprawdzanie
spełnienia przez konstrukcję wymagań odnośnie maksymalnej dopuszczalnej sorpcyjności
dla danej klasy ekspozycji [13].
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SORPTIVITY TESTING OF EXISTING
CONCRETE STRUCTURES
Summary
The article presents the results of concrete sorptivity research conducted on newly made
foundation. In the research two methods was used: mass method and volumetric method.
Specimens of natural moisture and dried obtained from core drilling has been examined
by mass method. Volumetric method has been used directly on the structure. At the same time
the tests with use of both methods has been performed on specimens formed during erection
of the structure. The obtained results indicate the need for additional verification
of the coefficients used for converting the value of sorptivity determined on samples
of different shapes. Compliance of results from both methods has been obtained when
the sorptivity has been measured on dry samples.
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WŁÓKNA STALOWE JAKO DODATKOWE ZBROJENIE
NA ŚCINANIE W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH
Abstrakt: W pracy, korzystając z dostępnych prac naukowych, przedstawiono wpływ włókien
stalowych na nośność z uwagi na ścinanie elementów belkowych. Omówiono obecnie stosowane
sposoby obliczania nośności z uwagi na ścinanie takich elementów. Wskazano główne problemy
dotyczące projektowania elementów żelbetowych ze zbrojeniem rozproszonym oraz
zaproponowano empiryczne sposoby ich rozwiązania. W dalszej części pracy zaproponowano
sposób pozwalający wyznaczyć nośność z uwagi na ścinanie fibrobetonowych elementów, który
można stosować zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce Eurokodem 2. Ostatecznie
porównano zebrane wyniki eksperymentalne z własnymi wynikami obliczeniowymi uzyskując
dość dobrą zgodność.
Słowa kluczowe: fibrobeton, siła poprzeczna, włókna stalowe, nośność na ścinanie, EC-2 .
1. Wprowadzenie
Fibrobeton, jako materiał budowlany znany jest w świecie od ponad 50. lat.
Dowiedziono, że zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych dodane do mieszanki
betonowej zwiększa jej właściwości wytrzymałościowe, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie,
wytrzymałość na ściskanie czy wytrzymałość zmęczeniową [1]. Korzystne właściwości
fibrobetonu spowodowały, że jest on coraz częściej rozpatrywany, jako materiał do wytwarzania
elementów konstrukcyjnych (belki, płyty, elementy cienkościenne, posadzki przemysłowe,
wzmocnienia wyrobisk kopalnych) [2].
Zagadnienie ścinania belkowych elementów żelbetowych z dodatkiem włókien
stalowych od lat jest przedmiotem badań i analiz. Rosnąca popularność fibrobetonu
spowodowała, że coraz więcej badaczy [3, 4, 5, 6] zajmuje się wpływem włókien stalowych
na nośność z uwagi na ścinanie.
Przez ponad 25 lat, analizowano zachowanie się belek fibrobetonowych przy różnych
parametrach, które miały znaczący wpływ na przenoszenie sił poprzecznych. Wiadomo bowiem
jest, że włókna zwiększają nośność na ścinanie poprzez przenoszenie naprężeń rozciągających.
Zbrojenie rozproszone w postaci włókien zmienia kruchy charakter betonu na bardziej ciągliwy
[3]. Zapobiega to propagacji rys w podobny sposób jak strzemiona czy pręty odgięte.
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Pomimo licznych badań potwierdzających korzystny wpływ włókien na właściwości
betonu, zagadnienie to nie doczekało się, obejmującej wszystkie przypadki, metody obliczania
nośności z uwagi na działanie siły poprzecznej. Większość badaczy w swoich opracowaniach
przedstawia nie tylko wyniki badań i ich analizę ale również ujęcie analityczne zagadnienia.
Jednak sposoby te nie uogólniają problemu i odnoszą się do konkretnie badanych elementów.
Wynika to z faktu, że specyfika fibrobetonu nie pozwala sformułować jednoznacznych
wniosków, ze względu na występowanie szeregu zmiennych czynników, jak np. wymiar
i kształt, czy orientacja włókien w mieszance, które mają wpływ na nośność ścinania.
Celem pracy jest próba przedstawienia charakteru pracy fibrobetonu w aspekcie
ścinania na podstawie dostępnej literatury, jak również zaproponowanie analitycznego ujęcia
tego zagadnienia na podstawie zaleceń normy EC-2.
2. Analiza stanu zagadnienia
Badania belek na ścinanie z dodatkiem włókien stalowych przeprowadzono
przy uwzględnieniu wielu zmiennych. Najczęściej rozpatrywane były przypadki belek
fibrobetonowych ze zbrojeniem głównym pracującym na zginanie. Analizowano także
elementy z tradycyjnym zbrojeniem na ścinanie oraz belki poddane wstępnemu sprężeniu.
Dokonywano analiz na elementach o różnych przekrojach: od tradycyjnych prostokątnych,
poprzez teowe i na dwuteowych kończąc. Główny parametr, jaki był z reguły poszukiwany to
maksymalna siła niszcząca. Niektóre prace dotyczyły również morfologii rys ukośnych
i pomiaru ich szerokości rozwarcia. Analiza wyników w okresie ponad 25 lat pozwoliła
na ustalenie istotnych związków ukazujących charakter pracy fibrobetonu pod działaniem siły
poprzecznej [4, 5].
Analizę stanu zagadnienia przeprowadzono dla dwóch przypadków:
• Belki bez zbrojenia konwencjonalnego na ścinanie.
• Belki ze strzemionami.
Rozpatrując pierwszy przypadek, w pracy wykorzystano wyniki badań z ponad
20. opracowań. Analizą objęto belki prostokątne zbrojone tradycyjnie na zginanie. Ważniejsze
parametry elementów użytych w badaniach zestawiono poniżej:
1. Wysokości użyteczna przekroju: 180mm ≤ d ≤ 570mm.
2. Wytrzymałość próbek cylindrycznych (ø150x300) na ściskanie:
3. 17,8 N/mm2 ≤ fck ≤ 103,8 N/mm2.
4. Stosunek odcinków ścinania (a) do wysokości użytecznej przekroju (d):
5. 2,8 ≤ a/d ≤ 6,0.
6. Procent zbrojenia głównego: 0,37% ≤ ρl ≤ 4,58%.
7. Rodzaj włókien stalowych: głównie haczykowate, karbowane lub proste, w niektórych
przypadkach stosowano warianty mieszane.
8. Procentowa zawartość włókien: 0% ≤ ρf ≤ 2.0%.
9. Stosunek długości włókna (Lf) do jego średnicy (df): 50 ≤ Lf//df ≤ 100.
W przypadku, gdy w opracowaniach podawano wartość wytrzymałości na ściskanie
dla próbek sześciennych, w analizie własnej wartości te zostały odniesione do wytrzymałości
próbek walcowych. W mniej niż 30% ogólnej liczby belek, zniszczenie nastąpiło poprzez
zginanie, głównie w przypadkach gdy a/d > 4,0. Belki te nie zostały uwzględnione w analizie
porównawczej.
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Dla oceny wpływu zawartości włókien na nośność na ścianie sporządzono wykres
zależności względnego naprężenia niszczącego przy ścinaniu (vu) do procentowej zawartości
włókien (ρf) (rys. 1). Względne naprężenia niszczące wyznaczono według następującej
zależności:
(1)
vu = vexp k ⋅ (ρ l ⋅ f ck ) ,
gdzie:
vexp – nośność eksperymentalna,
k – współczynnik skali wg następującego wzoru:

k = 1+

200
≤ 2,
d

(2)

Z (rys. 1) wynika wyraźny wzrost niszczących naprężeń ścinających wraz ze wzrostem
procentowej zawartości włókien, aczkolwiek nie należy pominąć faktu, że część belek
z zawartością włókien poniżej 0,5% miała nośność porównywalną z belkami betonowymi.

Rys. 1. Zależność sprowadzonych naprężeń ścinających przy zniszczeniu
od procentowej zawartości włókien (belki smukłe z uwagi na ścinanie)
Analiza wykazała, że włókna stalowe przenoszą część siły ścinającej i w elementach
poddanych niewielkiemu obciążeniu mogą stanowić uzupełnienie lub nawet zastąpić
tradycyjne zbrojenie poprzeczne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że stosowanie zbyt dużych
ilości włókien będzie wiązało się z trudniejszą urabialnością (np. poprzez tworzenie się tzw.
jeży - niekontrolowanych skupisk włókien w kompozycie [7]) mieszanki i problemem
wykonania elementów konstrukcyjnych, co stanowi poważne ograniczenie technologiczne.
Część prac doświadczalnych dotyczy wpływu włókien stalowych na ścinanie,
współpracujących z tradycyjnym zbrojeniem w postaci strzemion. Badano elementy o różnym
stopniu zbrojenia strzemionami (ρw), jak również przy zmiennej zawartości włókien Vf.
Rozpatrując belki ze strzemionami, analizie poddano 70 belek betonowych z pięciu artykułów
[8-12], których autorzy uwzględniali powyższy problem. Relacje znormalizowanych naprężeń
ścinających przy zniszczeniu do zmiennej zawartości włókien, przy różnym stopniu zbrojenia
na ścinanie przedstawiono na (rys. 2). Analogicznie, jak w przypadku belek bez strzemion,
można zaobserwować podobny przyrost naprężeń wraz ze wzrostem zawartości włókien,
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z odpowiednio większymi przyrostami nośności dla elementów o różnym stopniu zbrojenia
na ścinanie. Badania te wskazują, że fibrobeton może współpracować wraz ze zbrojeniem
konwencjonalnym, co w efekcie pozwala na uzyskanie większych wartości naprężeń
niszczących. Porównując wartości naprężeń niszczących oraz rozpatrując pracę statyczną
belki przy podporze, przyjąć należy, że zbrojenie rozproszone będzie stanowiło kolejną część
składową do przeniesienia siły poprzecznej.

Rys. 2. Zależność między znormalizowanymi naprężeniami ścinającymi przy zniszczeniu
do procentowej zawartości włókien (belki zbrojone strzemionami)
3. Metody wymiarowania elementów fibrobetonowych z uwagi na ścinanie
Rosnąca popularność fibrobetonu w drugiej połowie XX w. zdeterminowała fakt
powstania różnych metod obliczeniowych, określających nośność z uwagi na ścinanie.
Zasadniczo zagadnienie ujmowano w dwojaki sposób. Pierwsze założenie przedstawia
zbrojenie rozproszone, jako pewien dodatek nośności na ścinanie, który wraz z nośnością
zbrojenia konwencjonalnego i samego betonu tworzy całkowitą nośność przekroju:
V = Vc + Vs + V f ,

(3)

gdzie:
Vc, Vs, Vf – nośność na ścinanie odpowiednio: betonu, strzemion, prętów odgiętych
(jeśli występują), zbrojenia rozproszonego.
Drugie założenie skupia się na bezpośrednim wpływie włókien stalowych
na wytrzymałość betonu w aspekcie ścinania (zwykle wpływ ten jest determinowany poprzez
badania próbek fibrobetonowych np. na rozciąganie), a rodzaj włókien na ogół jest pomijany.
Mimo że istnieje szereg czynników, które komplikują opracowanie uniwersalnego sposobu
wyznaczania nośności na ścinanie, powstało wiele algorytmów pozwalających określić tą
nośność w elementach ze zbrojeniem rozproszonym.
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Powyższy problem pierwszy raz został rozpatrzony przez Narayanana i Darwisha.
Publikacja [6] stanowi jedno z najbardziej znanych i użytecznych rozwiązań zagadnienia
ścinania w elementach fibrobetonowych. Badając 49 belek stworzono algorytm, dzięki
któremu analitycznie można określić nośność na ścinanie. Wykazano, że siła ścinająca (V),
którą przeniesie belka jest równa czterem składowym:

V = Va + Vb + Vc + Vd ,

(4)

gdzie:
Va – składowa pionowa siły wynikająca z zazębiania się ziaren kruszywa na obu
powierzchniach rozwierającej się rysy ukośnej,
Vb – pionowa składowa siły wyciągającej od włókien wzdłuż rysy ukośnej,
Vc – siła od naprężeń ścinających w strefie ściskanej,
Vd – siła klockująca od zbrojenia głównego.
Na (rys. 3) przedstawiono graficzną interpretację wzoru (4).

Rys. 3. Składowe siły poprzecznej w zarysowanej belce fibrobetonowej
wg Narayanan - Darwish [6]
Należy zaznaczyć, że składowa nośności Va była pomijana, co pozwalało uzyskać
„bezpieczniejsze” wyniki na etapie projektowania, a wartość składowej Vb zależała
od smukłości włókien, ich procentowej zawartości i kształtu.
Rezultaty analizy były zadowalające. Średni stosunek nośności obliczeniowej
do nośności zaobserwowanej w badaniach wynosił 0,92 przy odchyleniu standardowym
równym 0,157. Otrzymanie tak korzystnych wyników spowodowało, że metoda Narayanan –
Darwish uzyskała duże uznanie i wciąż stanowi podstawę dla dzisiejszych analiz.
W Europie głównie trzy ośrodki badawcze zajmowały się obliczaniem nośności
elementów betonowych ze zbrojeniem rozproszonym: The German Committee for Reinforced
Concrete (DAfStB) [13], The Italian National Research Council (CNR) [14] oraz International
Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems Structures (RILEM)
[15]. Poniżej przedstawiono zależności do obliczania nośności wg [13]:

 0,15
  α f ⋅ f f ⋅ b ⋅ h 
1
VRd , f DafStB =  f ⋅ k ⋅ (100ρl f fck ) 3 + 0,15σ cp  +  c ctR ,fu w  ⋅ bw d ,
γ ct
 γ ct
 


(5)
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oraz wg [14]:

VRd , fCNR




f
 0,18
= 
⋅ k ⋅ 100 ⋅ ρl ⋅ 1 + 7,5 ⋅ Ftuk
f ctk


 γ c

1

 3 


 ⋅ f ck   + 0,15 ⋅ σ cp  ⋅ bw d .

 


(6)

gdzie:
γfct, γc – współczynniki materiałowe wg [13] oraz wg [14],
ffck – charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu,
αcf – współczynnik uwzględniający efekty długotrwałe oraz niekorzystny wpływ zbrojenia
rozproszonego,
bw – szerokość przekroju,
d – wysokość użyteczna przekroju,
h – wysokość przekroju,
σcp – naprężenia wynikające z działania siły normalnej,
ffctR,u, fFtuk – resztkowa wytrzymałość fibrobetonu na zginanie wg [13] oraz wg [14],
fctk – charakterystyczna wytrzymałość betonu na rozciąganie.
Trzecie z rozwiązań zaproponowane przez RILEM może być szczególnie przydatne,
z uwagi na wykorzystanie w aspekcie ścinania zależności analitycznych przedstawionych
w normie europejskiej EC-2. Podejście to zakłada, że nośność na ścinanie to suma trzech
składowych:
(7)
V R = V R ,c + V R , s + V R , f ,
Obliczeniowe wartości nośności elementu bez zbrojenia na ścinanie i siły poprzecznej
powstającej, gdy w zbrojeniu na ścinanie osiąga się granice plastyczności są zdefiniowane
w Eurokodzie 2 [16] i stanowią składowe nośności na ścinanie elementu żelbetowego, zaś VRd,f
jest dodatkiem z uwagi na włókna stalowe:

VRd , f = k f ⋅ k ⋅ 0,12 ⋅ f Rk , 4 ⋅ bw ⋅ d ,

(8)

gdzie:
kf – czynnik uwzględniający kształt przekroju; dla belek prostokątnych k f = 1,0,
fRk,4 – rezydualna (resztkowa) wartość naprężeń dla trzypunktowej próby zginania (rys. 4)

f Rk ,4 =

3 ⋅ FRk , 4 ⋅ L
2 ⋅ b ⋅ hsp2

,

(9)

FRk,4 – obciążenie odpowiednie dla szerokości rozwarcia rys 3,5mm, dla trzypunktowej
próby zginania (rys. 4),
L– rozpiętość próbki; dla badań RILEM L=500 mm,
b – szerokość próbki; dla badań RILEM b=150 mm,
hsp – wysokość próbki mierzona od końca nacięcia do góry przekroju, dla badań RILEM
hsp = 150 mm,
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Rys. 4. Próbka podczas trzypunktowej próby zginania wg RILEM [15]
Należy podkreślić, że wzór (8) zawiera wartość fRk,4, którą można wyznaczyć jedynie
w sposób eksperymentalny zgodnie z instrukcją RILEM [16], co stanowi pewną trudność
na etapie samego projektowania. Do rozwiązania tego problemu może jednak posłużyć praca
E. Mondo [5], w której zaproponowano uniwersalny wzór na wyznaczenie fRk,4, a mianowicie:

f'


f Rk , 4 = min [6,346 ⋅ ln(RI + 9,2 ) − 14,126]⋅ c ⋅ µ ;4 ,
100



(10)

gdzie:
f’c – wartość wytrzymałości betonu na ściskanie dla próbek cylindrycznych,
µ - współczynnik redukcyjny, ustalany wg (tab. 1),
RI = ρ f ⋅

lf
df

(11)

,

ρf – procentowa zawartość włókien stalowych,
lf
- smukłość włókien (stosunek długości włókien do ich średnicy),
df
Tablica 1. Wartości współczynnika µ w dwóch zakresach
fc’
20
25
30
35
40
45
50
55

µI
0,80
0,77
0,74
0,70
0,67
0,64
0,61
0,58

µ II
0,70
0,68
0,65
0,63
0,60
0,58
0,55
0,53

Przedstawiony wyżej sposób posłużył do wykonania analizy porównawczej wartości
analitycznych oraz eksperymentalnych nośności na ścinanie dla belek bez strzemion, których
charakterystyka ujęta jest w pkt. 2, (rys.1). W analizie przyjęto współczynnik γc=1,4;
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nie uwzględniono belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (fck > 60 MPa)
z uwagi na zbyt dużą nadwyżkę nośności eksperymentalnej. Podobnie, jak w przypadku
pierwszej analizy odrzucono belki, dla których zniszczenie nastąpiło poprzez zginanie,
jak również belki krępe z uwagi na ścinanie (a/d < 2,8). Przy obliczaniu wartości fRk,4,
korzystano z drugiego zakresu ustalania współczynnika µ.
Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wykres zależności wartości stosunku nośności
teoretycznej i nośności eksperymentalnej (Vtot / Vexp ) od procentowej zawartości włókien (ρf )
pokazany na (rys 5). Można zauważyć, że wartości stosunku Vtot / Vexp praktycznie w każdym
przypadku są mniejsze od jedności, co świadczy o dobrej relacji nośności projektowych
do nośności rzeczywistych. Relacja dwóch nośności dla zwykłego betonu i dla betonu
z włóknami stalowymi jest podobna, co wskazuje na prawidłowe skonstruowanie wzorów
na obliczanie VRd,f. Średni stosunek Vtot / Vexp wynoszący 0,74 przy odchyleniu standardowym
równym 0,16, jest rezultatem zadowalającym. Na podstawie analizy dostępnych wyników
można stwierdzić, że zaproponowane wzory stanowią właściwy kierunek dla dalszych prac
analitycznych i doświadczalnych.

Rys. 5. Wpływ procentowej zawartości włókien w belkach na wartość
stosunku nośności teoretycznej do eksperymentalnej
4. Podsumowanie
Fibrobeton, mimo że wykorzystywany jest w przemyśle budowlanym od wielu lat
i stanowi jedno z ważniejszych rozwiązań materiałowych, wciąż pozostaje trudnym
do identyfikacji kompozytem. Jedną z ważniejszych cech fibrobetonu jest zdolność
do przenoszenia większych sił ścinających, w stosunku do betonu bez zbrojenia, co zostało
przedstawione powyżej.
Zwiększenie nośności poprzez zastosowanie włókien stalowych może prowadzić
do redukcji tradycyjnego zbrojenia na ścinanie lub nawet do jego eliminacji w elementach
poddanych niewielkim obciążeniom. W zakresie projektowania rozwiązanie proponowane
przez RILEM może stanowić podstawę do wymiarowania tego typu elementów wg EC-2
co w pewnym stopniu potwierdza analiza pokazana w punkcie 3 niniejszej pracy.
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STEEL FIBRES AS ADDITIONAL REINFORCEMENT SHEAR
IN REINFORCED CONCRETE ELEMENTS
Summary
In the article, using the available scientific, shows the influence of steel fibers
on the load-bearing capacity due to shear the beam elements. Also shown is the methods
currently in use due to the resistance of these elements shear. Highlighted the key problems
for the design of reinforced concrete with reinforcement distributed and suggests empirical
ways to solve them. In the following paper proposes a way as to determine the bearing capacity
due to shear fiber concretes elements that can be used in accordance with the currently
applicable in Poland Eurocode 2. Finally, the experimental results were compared gathered
with their computational results give a fairly good agreement.
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WPŁYW WŁÓKIEN STALOWYCH NA NOŚNOŚĆ
NA PRZEBICIE PŁYT FIBROBETONOWYCH
Abstrakt: W pracy omówiono wpływ włókien stalowych na nośność na przebicie płyt
fibrobetonowych wykorzystując dotychczasowe wyniki badań eksperymentalnych.
Przeanalizowano także wpływ różnych parametrów na kształtowanie się nośności takich
elementów. Mając na uwadze brak przepisów normowych umożliwiających projektowanie płyt
fibrobetonowych poddanych osiowemu przebiciu podjęto próbę stworzenia prostego sposobu
obliczania opartego na EC2. Sposób ten następnie porównano z metodą obliczania nośności
na przebicie płyt żelbetowych wg EC2, a także z innymi stosowanymi metodami. Stwierdzono,
że własna propozycja obliczeniowa może być przydatna do opracowania prostej metody
obliczania nośności na przebicie płyt fibrobetonowych.
Słowa kluczowe: płyty fibrobetonowe, włókna stalowe, przebicie, metody wymiarowania
1. Wprowadzenie
Projektowanie stropów płaskich wiąże się głównie z rozwiązaniem problemu przebicia
płyty w wyniku działania skupionej reakcji od słupa. Aby uniknąć konieczności stosowania
głowic opracowano szereg metod wzmacniania stref przysłupowych, takich jak stosowanie
zbrojenia wiotkiego, trzpieni dwugłówkowych, dybel-listew czy stalowych wkładów
sztywnych [1]. Jednakże sposoby te mają jedną wspólną wadę. Są dość kłopotliwe w montażu.
W ostatnich latach rozwój technologii betonu skupia uwagę na fibrobetonie, materiale,
który w wyniku połączenia betonu i włókien stalowych ma zdecydowanie lepsze właściwości
niż beton zwykły [2]. Dodatek włókien stalowych do betonu ma za zadanie poprawić między
innymi wytrzymałość na rozciąganie materiału oraz ciągliwość. Można więc rozpatrywać
dodatek włókien stalowych, jako substytut zbrojenia konwencjonalnego [3]. Zastosowanie
więc fibrobetonu do wykonywania połączeń słup-płyta jest w ostatnich czasach przedmiotem
wielu badań i analiz, a praktyka inżynierska potwierdza [4], że jest to właściwy kierunek
rozwoju.
Badania przebicia płyt wykonanych z fibrobetonu prowadzone są od lat 80-tych
ubiegłego wieku. Stworzono w tym czasie kilka modeli obliczeniowych. R. Narayanan i I.Y.S.
Darwish [5] zaproponowali równanie do obliczania nośności na przebicie, w których
uwzględniono nośność ściskanej strefy betonu, efekt klockujący i membranowy. Wpływ
1
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włókien stalowych uwzględniono w postaci siły pochodzącej od naprężeń przenoszonych przez
wyciągane włókna stalowe w poprzek rysy. M.H. Harajli [6] podał równanie empiryczne,
bazujące na wynikach badań 35 modeli, uzależnione tylko od objętościowej zawartości
włókien stalowych i wytrzymałości betonu na ściskanie. W ostatnich latach L. F. Maya [7]
i K. Choi [8] przedstawili bardziej złożone podejście do problematyki przebicia w elementach
fibrobetonowych. Zaproponowane przez nich równania pozwalają na oszacowanie nośności
na przebicie z dobrą dokładnością, ale ich zastosowanie w praktyce inżynierskiej jest dość
kłopotliwe. Natomiast równania podane przez H. Higashiyama [9] są próbą implementacji
podejścia R. Narayanana i I.Y.S. Darwisha w zakresie wpływu włókien stalowych
do procedury obliczania nośności na przebicie wg normy JSCE [10].
Pomimo opracowania wyżej przedstawionych metod analitycznych stosowanie włókien
stalowych, jako sposobu wzmacniania stref przysłupowych stropów płaskich wciąż nie jest
powszechne w praktyce. Przyczyną tego stanu jest przede wszystkim fakt, że normy
europejskie, takie jak EC2 [11] czy fib-Model Code [12] nie uwzględniają wpływu włókien
stalowych na nośność z uwagi na przebicie. Nie bez znaczenia jest też brak wiedzy wśród
inżynierów projektantów i wykonawców na temat możliwości, jakie stwarzają włókna stalowe
przy wzmacnianiu złączy płytowo-słupowych.
Celem pracy jest więc wykazanie korzystnego wpływu włókien stalowych na nośność
na przebicie płyt oraz próba uogólnienia metody obliczania przebicia wg EC2 na płyty
wykonane z fibrobetonu.

2. Analiza stanu zagadnienia
Przedmiotem analizy są wyniki badań nośności osiowego przebicia fibrobetonowych
połączeń słup-płyta 13 autorów, zestawione w pracach [5, 6, 13-23]. Badane płyty miały
kwadratowy kształt w rzucie oraz były podparte swobodnie na krawędziach. Wysokości
przekroju poprzecznego płyt wynosiły od 55 do 160 mm. Wszystkie płyty posiadały zbrojenie
konwencjonalne w ilości od 0,37% do 2,53%. Wytrzymałość betonu zawierała się w przedziale
od 14,2 do 108 MPa, a zawartość włókien stalowych od 0% dla elementów kontrolnych do 2%
w elementach wzmocnionych włóknami.
Na (rys. 1) przedstawiono względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie
(w odniesieniu do nośności elementów bez mikrozbrojenia) 132 płyt fibrobetonowych
w zależności od procentowej zawartości włókien stalowych (ρf). W celu zniwelowania różnic
wytrzymałości fibrobetonu i stopnia zbrojenia konwencjonalnego w poszczególnych
elementach badawczych nośność standaryzowaną określono z zależności:

Vstd = Vexp

3

100 ⋅ ρ ⋅ f c

(1)

Gdzie Vexp – eksperymentalna siła niszcząca [kN], ρ - stopień zbrojenia konwencjonalnego
[-], fc - wytrzymałość betonu na ściskanie [MPa].
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Rys. 1. Względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie w zależności
od zawartości włókien stalowych
Z (rys. 1) wynika wyraźnie, jak bardzo różnorodny wpływ na nośność na przebicie
może mieć zbrojenie rozproszone. Przykładowo; dla 1% zawartości włókien uzyskano z jednej
strony zaledwie kilkuprocentowe względne przyrosty nośności na przebicie, a z drugiej nawet
sięgające 58%. Dla zawartości włókien większych niż 1% względne przyrosty nośności
badanych elementów również cechowały się dużym rozrzutem, ale nie przekraczały 50%,
co wskazuje na bezzasadność stosowania tak dużych ilości włókien.
Nawet bez wiedzy doświadczalnej, intuicja inżynierska wskazuje, że efektywność włókien
stalowych przy przenoszeniu siły przebijającej zależy od ich zdolności przenoszenia naprężeń
w poprzek rysy. Ta zdolność jest uzależniona od naprężeń przyczepności między włóknem
a matrycą [8]. Stąd też przyrost nośności na przebicie w wyniku zastosowania włókien stalowych
zależy od wytrzymałości betonu na ściskanie oraz długości, średnicy i kształtu włókna.
Potwierdzeniem korzystnego wpływu wytrzymałości betonu na przyrost nośności
na przebicie płyt żelbetowych w wyniku zastosowania włókien stalowych są wyniki badań
D.D. Theodorakopoulos i N. Swamy [16], J.B. De Hanai i K.M.A. Holanda [18], R. Narayanan
i IYS. Darwish [5] oraz A. Yaseen [23]. Przyrost nośności na przebicie płyt wzmocnionych
daną zawartością włókien w odniesieniu do nośności płyt kontrolnych zwiększa się w miarę
wzrostu wytrzymałości betonu na ściskanie (rys. 2).

Rys. 2. Względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie w wyniku zastosowania
włókien stalowych w zależności od wytrzymałości betonu na ściskanie.
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Długość (L) i średnica włókien (D), czyli smukłość (L/D), jest kolejną zmienną którą
należy ująć w analizie. Problemem tym zajęli się głównie D.D. Theodorakopoulos i N. Swamy
[16] oraz A. Yaseen [23]. Wykazali, że istnieje pewna optymalna wartość smukłości włókien,
dla której przyrost nośności na przebicie jest największy (rys. 3). Oscyluje ona w granicach
70-90. Wynik ten jest oczywisty. Zbyt krótkie włókna mają ograniczoną zdolność
do przenoszenia naprężeń przez rysę (krótsza długość zakotwienia – mniejsza siła
wyciągająca), zaś zbyt długie włókna pogarszają urabialność mieszanki betonowej i mają
zwiększoną tendencję do zbrylania się [24, 25]. Oprócz smukłości w badaniach opisanych
powyżej uwzględniano także typ włókien. D.D. Theodorakopoulos i N. Swamy zauważyli,
że kształt włókien ma pomijalny wpływ na siłę przebijającą. Należy jednak podkreślić,
że Theodorakopoulos i Swamy wykonali elementy badawcze z betonu lekkiego. Z dostępnej
literatury wynika, że brak jest badań określających wpływ kształtu włókien na nośność
na przebicie elementów wykonanych z betonu zwykłego. Na podstawie analizowanych
wyników badań trudno jest więc jednoznacznie stwierdzić, który rodzaj włókien jest lepszy
w kontekście rozpatrywanej nośności.

Rys. 3. Względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie w wyniku zastosowania
włókien stalowych w zależności od smukłości włókien.
Osobnym zagadnieniem jest wpływ stopnia zbrojenia konwencjonalnego na przyrost
nośności na przebicie płyt żelbetowych w wyniku zastosowania włókien stalowych. Na (rys. 4)
przedstawiono względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie w wyniku
zastosowania włókien w zależności od stopnia zbrojenia konwencjonalnego. Analizując wyniki
badań w tym zakresie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy przyrost nośności jest
proporcjonalny do stopnia zbrojenia, czy wręcz odwrotnie. Można jednak zaobserwować
ogólną tendencje zmniejszania się wpływu włókien na nośność na przebicie wraz ze wzrostem
stopnia zbrojenia konwencjonalnego. Oczywistym jest, że stopień zbrojenia ma istotny wpływ
na analizowaną nośność płyt żelbetowych. Większy stopień zbrojenia oznacza większą nośność
na zginaniea płyty oraz większy efekt „klockujący”, który jest pomijany przy obliczaniu
nośności [1]. Z tego wynika, że w elementach o niewielkim stopniu zbrojenia wpływ włókien
stalowych na nośność jest bardziej znaczący niż w elementach o większym stopniu zbrojenia.
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Rys. 4. Względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie w wyniku zastosowania
włókien stalowych w zależności od stopnia zbrojenia konwencjonalnego.
Smukłość płyty, czyli stosunek rozpiętości płyty do wysokości użytecznej przekroju,
jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na nośność na przebicie. Tym zagadnieniem
zajął się L. Nguyen-Minh [22], badając 3 serie płyt różniących się wymiarami w rzucie
(seria A – 900x900 mm, seria B – 1200x1200 mm i seria C – 1500x1500 mm) (rys. 5). Każda
seria składała się z 4 płyt o zmiennej zawartości objętościowej włókien stalowych (0%, 0,4%,
0,6% i 0,8%). Wykazano, że przyrost nośności poszczególnych serii płyt jest do siebie bardzo
zbliżony. Zauważono też, że płyty z serii A wykazały większy przyrost nośności w stosunku
do pozostałych serii. Fakt ten tłumaczyć należy tym, że w płytach o małych smukłościach
o nośności płyty decyduje nośność na przebicie, natomiast wraz ze wzrostem smukłości płyty
coraz większy wpływ na nośność połączenia wywiera nośność na zginanie. Dodatek włókien
stalowych ma istotny wpływ na nośność na przebicie, zaś w przypadku nośności na zginanie –
marginalny [26]. Można wnioskować, że im większa smukłość płyty, tym mniejszy wpływ
dodatku włókien stalowych na nośność połączenia. Analizowana baza wyników badań
doświadczalnych zawiera elementy, które uległy zniszczeniu w wyniku przebicia, a dla takich
elementów wpływ smukłości płyty na nośność połączenia jest pomijalny.

Rys. 5. Względny przyrost standaryzowanej nośności na przebicie w wyniku zastosowania
włókien stalowych (seria A – 900x900 mm, seria B – 1200x1200 mm i seria C – 1500x1500 mm).
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Przeprowadzona analiza stanu zagadnienia i ocena dotychczasowych badań wskazują,
że czynnikami, które mają istotny wpływ na nośność na przebicie płyt fibrobetonowych są
przede wszystkim zawartość i smukłość włókien stalowych, a także wytrzymałość betonu
na ściskanie. Kształt włókien, choć często uwzględniany w metodach obliczeniowych jest
jednak dyskusyjny i powinien być przedmiotem dalszych badań.
3. Propozycja sposobu obliczania nośności na przebicie płyt fibrobetonowych
Wykorzystując przedstawione wyniki badań, metody wyznaczania cech wytrzymałościowych fibrobetonu w zależności od rodzaju i zawartości włókien stalowych [8], zalecenia
dotyczące obliczania ścinanych belek fibrobetonowych RILEM [27] oraz normę EC2 [11],
opracowano prosty sposób wyznaczania obliczeniowej nośności na przebicie fibrobetonowych
złączy płytowo-słupowych obciążonych osiowo. Sposób ten ma stanowić uzupełnienie metody
obliczania nośności na przebicie płyt żelbetowych zawartej w EC2 [11]. Założono, że ma on
charakteryzować się zbliżoną dokładnością oraz poziomem bezpieczeństwa do metody
obliczania płyt żelbetowych bez zbrojenia rozproszonego. Jest to sposób empiryczny, bazujący
na wynikach badań 113 złączy słup-płyta (pominięto płyty wykonane z betonu wysokiej
wytrzymałości oraz z betonu lekkiego).
Obliczeniową nośność na przebicie płyt fibrobetonowych można wyrazić w postaci
zależności:
(2)
VRd , cf = vRd , c + v Rd , f ⋅ u ⋅ d

(

)

Gdzie vRd,c - obliczeniowa wytrzymałość na przebicie płyty bez zbrojenia na przebicie wg
EC2 [MPa], vRd,f - przyrost wytrzymałości na przebicie płyty z uwagi na zastosowane
włókna stalowe [MPa], d - wysokość użyteczna przekroju płyty [mm], u - podstawowy
obwód kontrolny, przyjmowany w odległości 2d od krawędzi podpory [mm].
Wartość vRd,c, zgodnie z EC2, oblicza się wg wzoru:

vRd , c = CRd , c ⋅ k ⋅ (100 ⋅ ρl ⋅ f ck )3 + k1 ⋅ σ cp ,
1

(3)

lecz nie mniej niż:

(v

min

+ k1 ⋅ σ cp ) (4)

Gdzie C Rd , c = 0,13 , k = 1+ 200 d - współczynnik skali, ρl - stopień zbrojenia
na zginanie płyty,

f ck - wytrzymałość betonu na ściskanie [MPa], k1 = 0,1 ,

σ cp - naprężenia normalne w przekroju poprzecznym [MPa],
vmin = 0,035 ⋅ k 3 2 ⋅

f ck .

Przyrost wytrzymałości na przebicie płyty z uwagi na zastosowane włókna stalowe
proponuje się wyznaczać z następującej zależności:
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vRd , f = kexp ⋅ k2 ⋅ ρ f ⋅

L
⋅
B

f ck

(5)

Gdzie k exp = 0,034 - współczynnik eksperymentalny, k 2 = 1600 − d ≥ 1 ,
1000
d - wysokość użyteczna przekroju [mm], ρ f - objętościowa zawartość włókien [-],

L
- smukłość włókien, gdzie L - długość włókna [mm], D - średnia włókna [mm],
D
fc - wytrzymałość fibrobetonu na ściskanie określona na próbkach walcowych [MPa].
4. Dyskusja
Na (rys. 6) przedstawiono wartości stosunku eksperymentalnej siły niszczącej (Vexp)
do siły obliczonej (Vcal) wg zaproponowanego sposobu, w zależności od zawartości włókien
stalowych. Dla obliczeń wszystkich 113 modeli uzyskano odchylenie standardowe równe 0,28
przy średnim stosunku Vexp/Vcal równym 1,69, co daje w rezultacie współczynnik zmienności
równy 16%. Jednocześnie dokonano oceny dokładności omawianego sposobu porównując
uzyskany współczynnik zmienności ze współczynnikiem zmienności badań nośności
na przebicie płyt z betonu zwykłego. W bazie analizowanych płyt znaleziono 22 modele płyt
bez mikrozbrojenia. Obliczono następnie współczynnik zmienności dla stosunku Vexp/Vcal
analizowanych płyt, który wyniósł 16%. Wartość ta odpowiada współczynnikowi zmienności
uzyskanemu dla wyników obliczeń zaproponowanym sposobem.

Rys. 6. Wartości stosunku Vexp/Vcal dla proponowanego sposobu obliczeniowego
w zależności od zawartości włókien stalowych
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Zestawienie średnich stosunków Vexp/Vcal oraz współczynników zmienności obliczeń
nośności na przebicie płyt fibrobetonowych zaproponowaną metodą przedstawiono w (tablicy
1). Dla celów porównawczych przedstawiono także stosunki Vexp/Vcal oraz współczynniki
zmienności obliczeń metodami R. Naryanana i I.Y.S. Darwisha [5], H. Higashiyamy i in. [9],
M.H. Harajli i in. [6] i L.F. Maya i in. [7], a także metody obliczania nośności na przebicie płyt
żelbetowych wg EC2 na podstawie pracy T. Urbana [1]. Z porównania tych wartości wynika,
że zaproponowany w niniejszym rozdziale autorski sposób określania nośności na przebicie
płyt fibrobetonowych pozwala na uzyskanie wyników bardzo zbliżonych do otrzymywanych
wg EC2, w odniesieniu do płyt żelbetowych. Jest także porównywalny do metody
R. Narayanana i I.Y.S. Darwisha [5] oraz H. Higashiyamy [9]. Jedynie metoda zaproponowana
przez L.F. Maya [7] charakteryzuje się mniejszym współczynnikiem zmienności. Metoda ta,
oparta jest na Teorii Rysy Krytycznej (Critical Shear Crack Theory)[28]. Ta z kolei stanowi
obecnie podstawę obliczania nośności na przebicie płyt żelbetowych wg fib-Model Code [12].
Jest ona jednak trudniejsza i bardziej pracochłonna w praktycznym zastosowaniu.
Osobną kwestię stanowi duży stosunek nośności doświadczalnych do obliczeniowych
(Vexp/Vcal). Można zadać pytanie, czy nie jest on zbyt wysoki? Wartość tego stosunku wynika
z faktu, że wszystkie badane elementy miały grubość nie większą niż 200 mm. Dla takich
grubości współczynnik skali k wynosi zawsze 2 (wartość maksymalna). Obliczeniowa nośność
płyt o wysokościach przekroju mniejszych niż 200 mm jest w pewnym stopniu zaniżona przez
górne ograniczenie współczynnika k. Bez wątpienia, dla płyt o wysokościach przekroju
większych niż 200 mm, stosunek nośności doświadczalnych do obliczeniowych (Vexp/Vcal )
byłby bliski jedności.
Tablica 1. Średnie stosunki nośności doświadczalnych do obliczeniowych (Vexp/Vcal)
oraz współczynniki zmienności dla wybranych metod analitycznych
Obliczeniowa
nośność na
Zaproponowany przebicie 22 płyt
sposób
bez włókien
stalowych
wg EC2

Obliczeniowa
nośność
na przebicie płyt
żelbetowych
wg EC2 na
podstawie pracy
T. Urbana [1]

Nośność na przebicie
płyt fibrobetonowych wg:
Narayanan i Higashiyama Harajli
Darwish [5]
i in. [9]
i in. [6]

Maya
i in.
[7]

Wartość
średnia
Vexp/Vcal

1,69

1,69

1,67

1

1,03

0,8

1,27

Współczynnik
zmienności

0,16

0,16

0,16

0,24

0,22

0,26

0,1

Reasumując można stwierdzić, iż wyniki obliczeń nośności płyt fibrobetonowych
wg przedstawionego w rozdziale sposobu są bardzo zbliżone do wyników obliczeń nośności
płyt żelbetowych wg EC2.
5. Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono wpływ dodatku włókien stalowych na nośność osiowego
przebicia przy ścinaniu płyt żelbetowych oraz podjęto próbę ustalenia, które zmienne w istotny
sposób wpływają na nośność przebicia, a które są pomijalne. Ustalono, że głównymi
czynnikami mającymi wpływ na nośność z uwagi na przebicie są wytrzymałość betonu
na ściskanie oraz smukłość włókien. Zaproponowano także prosty sposób obliczania nośności
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z uwagi na osiowe przebicie płyt fibrobetonowych, oparty na EC2. Jako podstawowe kryteria
oceny zaproponowanego sposobu przyjęto średni stosunek nośności doświadczalnych
do obliczeniowych oraz jego współczynnik zmienności. W tym kontekście autorski sposób jest
bardzo zbliżony do metody obliczania nośności na przebicie płyt żelbetowych wg EC2.
Przedstawione wyniki badań 113 fibrobetonowych złączy przyczynią się
do opracowania programu prac eksperymentalnych oraz teoretycznych, mających na celu
udoskonalanie zaproponowanego sposobu obliczeniowego oraz określenia możliwości
częściowego zastąpienia zbrojenia konwencjonalnego płyt zbrojeniem rozproszonym.
Nieliczne bowiem przypadki wdrożenia fibrobetonu do wykonywania stropów płaskich
wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych prac analityczno-doświadczalnych, zarówno
w zakresie technologii fibrobetonu, jak i jego mechaniki.
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INFLUENCE OF STEEL FIBERS ON PUNCHING SHEAR
RESISTANCE OF SFRC SLABS
Summary
The article discusses the influence of steel fibres on the punching shear capacity
of SFRC slabs using existing experimental results. The effect of various parameters on the
formation of the load capacity of such elements was also analyzed. In the absence of code
provisions enabling the design of SFRC slabs subjected to axial punching an attempt was made
to develop a simple method of calculation based on EC2. This method was then compared with
the calculation of punching shear capacity of conventional reinforced concrete slabs according
to EC2, as well as with other methods. It was found that author’s proposal of calculation can be
useful to develop a simple method for calculating punching shear capacity of SFRC slabs.
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KOMPOZYTY ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
NA BAZIE PIASKÓW ODPADOWYCH
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono propozycję wykorzystania zalegających na terenie
Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji
kruszyw. Zaprezentowano wyniki badań właściwości mechaniczno-fizycznych fibrokompozytu
drobnokruszywowego wykonanego na bazie piasków odpadowych o różnej zawartości włókien
stalowych. Na ich podstawie opracowano kompozyt o najlepszych właściwościach, który
spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to perspektywę
wykorzystania kruszywa odpadowego, jako pełnowartościowego surowca budowlanego.
Słowa kluczowe: ekologia, piaski odpadowe, włókna stalowe, właściwości, kompozyt drobnokruszywowy
1. Wprowadzenie
Fibrobetony stają się coraz popularniejsze w kraju, jak i na świecie. Są one niejako
pewną alternatywą dla betonu zwykłego. Dodatek włókien stalowych sprawia, że beton osiąga
znacznie lepsze właściwości mechaniczno-fizyczne [1]. Rozproszone w betonie włókna
sprawiają, że staje się on bardziej jednorodny [2]. Zanika kruchy charakter betonu zwykłego
[3]. Stosowanie włókien zapobiega propagacji rys, powyższa wytrzymałość na rozciąganie,
ściskanie, wytrzymałość zmęczeniową oraz zwiększa odporność na ścieranie [4,5].
Właściwości te sprawiają, że fibrobeton coraz częściej stosowany jest do wytwarzania różnych
elementów konstrukcyjnych, takich jak: płyty stropowe, belki, elementy cienkich powłok,
posadzki przemysłowe, a nawet nawierzchnie mostów, tuneli, czy elementy do wzmocnień
wyrobisk kopalnianych [6,7,8].
Prowadzone w Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu badania [9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] związane z drobnokruszywowym kompozytem wykonanym
na bazie piasków odpadowych z dodatkiem włókien stalowych dowodzą, że istnieje możliwość
częściowego zastąpienia tym materiałem betonu zwykłego i wykonywania niektórych
elementów konstrukcyjnych. Proponowany kompozyt drobnokruszywowy wykazujący lepsze
właściwości niż beton zwykły jest doskonałym rozwiązaniem dla regionów, w których brakuje
naturalnych złóż kruszywa grubego, niezbędnego do produkcji betonu zwykłego. Takim
regionem bez wątpienia jest Pomorze. Szacuje się, że około 90% złóż kruszyw grubych
1
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znajduje się w regionie południowym Polski, 6% w regionie środkowymi tylko 4% w regionie
północnym [19]. W związku z powyższym region Pomorza bogaty jest w piaski odpadowe,
które są wynikiem hydroklasyfikacji, technologii pozyskiwania kruszywa grubego przez jego
wypłukiwanie ze złóż.

Rys. 1. Widok hałd piasków odpadowych na Pomorzu (gm. Białogard).
Powstałe w ten sposób wyrobiska powinno poddać się kosztownej rekultywacji.
Alternatywnym rozwiązaniem tego problemu może być możliwość wykorzystania piasku
odpadowego, jako pełnowartościowego surowca budowlanego [20]. Częściowe zastąpienie
betonu zwykłego kompozytem drobnoziarnistym ze zbrojeniem rozproszonym może
przyczynić się do znacznego ograniczenia dalszej degradacji środowiska. Pozwoli to
na zrównoważone wykorzystanie regionalnych surowców kruszywa. Działania te przyczynią
się również do stopniowego zmniejszania hałd piasku.
2. Cel i znaczenie badań doświadczalnych
Podstawowym celem badań doświadczalnych było określenie wpływu dodatku włókien
stalowych na wybrane właściwości mechaniczno-fizyczne kompozytu wykonanego na bazie
lokalnego kruszywa odpadowego. Kolejnym zadaniem było wskazanie takiej zawartości
włókien stalowych, przy której kompozyt drobnokruszywowy wykazuje najlepsze właściwości.
Opracowanie fibrokompozytu drobnokruszywowego, którego właściwości spełniają
wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym oraz który byłby w niektórych
zastosowaniach alternatywą dla betonu zwykłego, daje możliwość zagospodarowania
zalegających w rejonie Pomorza hałd. Możliwość wykorzystania piasku odpadowego jest
korzystnym, przede wszystkim pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym,
rozwiązaniem problemu rekultywacji wyrobisk.
3. Wykonanie i pielęgnacja elementów próbnych
Do badań użyto mieszankę kompozytu wykonaną na bazie piasku odpadowego
z Kopalni Kruszyw Naturalnych w Lepinie, cementu portlandzkiego CEM II/AV 42,5R, wody
z wodociągu miejskiego, plastyfikatora BETONCRETE 406 FM, pyłów krzemionkowych
oraz włókien stalowych EKOMET 50x0,8 mm, o kształcie haczykowatym i smukłości równej
λ = 62,5, posiadających Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-2095/1999 (tab.1).
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Tablica 1. Charakterystyka techniczna włókien stalowych użytych w badaniach
l.p.
Cecha
Wartość
1 Grupa konstrukcyjna [-]
I
2 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
1160±7
3 Moduł sprężystości [GPa]
210
4 Konsystencja (Ve-Be) przy zawartości włókien 14-15 kg/m3 [s]
4
5 Wpływ na wytrzymałość betonu przy CMOD*=0,5 mm [MPa]
1,5
6 Wpływ na wytrzymałość betonu przy CMOD*=3,5 mm [MPa]
1,5
*- rozwarcie naciętej szczeliny wg metody przedstawionej w PN-EN 14651
Matrycę kompozytu zaprojektowano metodą doświadczalno-analityczną. Zastosowanie
domieszki uplastyczniającej oraz dodatku pyłu krzemionkowego pozwoliło na uzyskanie
stosunku w/c=0,38.
Skład wykorzystanej do badań mieszanki kompozytu podano tablicy 2.
Tablica 2. Skład 1 m3 mieszanki kompozytu drobnokruszywowego
l.p.
1
2
3
4
5

Składnik
Cement
Kruszywo
Woda
Pył krzemionkowy
Plastyfikator

Ilość [kg]
420
1570
160
21
16,8

Jako zmienną składową fibrokompozytu przyjęto zawartość włókien stalowych,
które dozowano co 0,5%, do 2,5% w stosunku do objętości kompozytu. Włókna w mieszance
rozmieszczone były w sposób przypadkowy.
W badaniach wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy
rozłupywaniu, mrozoodporności, gęstości oraz dynamicznego modułu sprężystości
wykorzystano kostki sześcienne o boku 150 mm. Próbki cylindryczne o wymiarach
150x300 mm użyto przy określaniu statycznego modułu sprężystości. Badanie odporności
na ścieranie wykonano na próbkach sześciennych o boku 71 mm, a badanie rezydualnej
wytrzymałości na zginanie na belkach o wymiarach 150x150x700 mm, których połówki
wykorzystano do określenia wytrzymałości na ścinanie. Skurcz określono na próbkach
o wymiarach 40x40x500 mm. Wszystkie elementy próbne wykonano zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 12390-2. Każdorazowo przed rozpoczęciem formowania próbek przeprowadzano
badanie gęstości oraz konsystencji mieszanki betonowej metodą Ve-be.
Po zaformowaniu, próbki przez 24 godziny przechowywano w formach w warunkach
laboratoryjnych przy średniej dobowej temperaturze (20±2)˚C i wilgotności względnej
(50±5)%. Po upływie doby rozformowane próbki przez kolejne 27 dni poddawano pielęgnacji
w temperaturze (20±2)˚C i wilgotności względnej powietrza ok. 100%. Następnie elementy
umieszczono na 2 dni w pomieszczeniu laboratoryjnym o średniej dobowej temperaturze
(20±2)˚C i wilgotności względnej (50±5)%. Badania wykonywano po upływie 30 dni
od momentu zaformowania próbek. Jedynie badanie skurczu rozpoczęto bezpośrednio
po rozformowaniu próbek.
Niezbędną liczbę próbek do określenia średniej wartości statystycznej badanej cechy
wyznaczono na podstawie analizy statystycznej wyników badań wstępnych za pomocą
rozkładu t-Studenta przy tolerancji υ=10% i poziomie istotności α=0,05 [21].
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Badania dynamicznego modułu sprężystości oraz gęstości pozornej przeprowadzono
na 96 próbkach: po 16 próbek dla każdego kompozytu o różnej zawartości włókien.
Wytrzymałość kompozytu w warunkach ściskania i rozciągania przy rozłupywaniu, a także
statyczny moduł sprężystości określono na 48 próbkach, po 8 próbek dla każdego kompozytu.
Ścieralność badano na 6 próbkach, dla każdego rodzaju kompozytu. Skurcz badano
na 8 próbkach. Dla każdej badanej cechy kompozytu drobnokruszywowego wykonano
po 8 próbek kontrolnych (bez włókien), które do czasu obciążenia przechowywano w tych
samych warunkach cieplno-wilgotnościowych, jak próbki z włóknami.
Dla fibrokompozytu o wybranej, z uwagi na najlepsze właściwości mechanicznofizyczne i konsystencję, zawartości włókien stalowych przeprowadzono badania każdej
z cech na 20 próbkach.
4. Metodyka badań
Badania właściwości kompozytu poprzedzono badaniami kruszywa oraz cementu.
Badanie gęstości nasypowej oraz jamistości kruszywa przeprowadzono zgodnie z normą
PN-EN 1097-3. Skład ziarnowy na trzech niezależnie pobranych próbkach, określono według
PN-EN 933-1. Badania cementu przeprowadzono po 2,14 i 28 dniach dojrzewania
wykorzystując próbki o normowych wymiarach 40x40x160 mm zgodnie z PN-EN 196-1.
Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych dotyczących badań kompozytów
ze zbrojeniem rozproszonym metodyka badań w większości oparta została o normy polskie
dotyczące badań betonu zwykłego.
Wytrzymałość na ściskanie
określono według PN-EN 12390-3, natomiast na rozciąganie przy rozłupywaniu 2 przy wykorzystaniu metodyki przedstawionej w PN-EN 12390-6.
Statyczny moduł sprężystości : wyznaczono (rys. 3) zgodnie z ISO 6784:1982 oraz
instrukcją ITB 194/98, według której wykonano również pomiar skurczu kompozytu.

Rys. 3. Ogólny widok stanowiska do badania modułu sprężystości
Gęstość pozorną ; oznaczono według zaleceń PN-EN 12390-7, a dynamiczny
moduł sprężystości :< zdefiniowany został na podstawie analizy prędkości przebiegu
fali ultradźwiękowej [12]. Badanie rezydualnej wytrzymałości na zginanie = >? @ wykonano
w badaniu trzy punktowego zginania wg normy PN-EN 14651 (rys. 4).
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Rys. 4. Ogólny widok stanowiska do badania wytrzymałości resztkowej.
Po określeniu rezydualnej wytrzymałości na zginanie połówki belek wykorzystano
do określenia wytrzymałości na ścinanie A według normy JCI Standards for Test Methods
of Fiber Reinforced Concrete. Mrozoodporność fibrokompozytu oznaczono zgodnie
z PN-88/06250. Badanie przeprowadzono wg zasad metody zwykłej, która stwarza możliwość
określenia jednocześnie wewnętrznego zniszczenia materiału, charakteryzowanego poprzez
wytrzymałość na ściskanie, jak i zewnętrznego, określonego wizualnie oraz ubytkiem masy.
Do określenia odporności na ścieranie B kompozytu wykorzystano zasady przedstawione
w PN-EN 13892-3 (rys. 5).

Rys. 5. Ogólny widok stanowiska do badania odporności na ścieranie
5. Wyniki badań i ich analiza
W celu sprawdzenia czy wyniki poszczególnych serii badań należą do jednej populacji
wykorzystano rozkład t-Studenta. Do odrzucenia wyników obarczonych systematycznym
błędem grubym posłużono się testem Dixona [23]. Dla każdej badanej cechy wyznaczono
wartość średnią, wartość minimalną, odchylenie standardowe (s), wskaźnik zmienności (v),
współczynnik jednorodności (k) oraz przedział ufności.
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że przyjęta liczba próbek, użytych
w badaniach, była wystarczająca. Wartości wskaźników zmienności badanych właściwości,
zawierające się w przedziale od 3% do 8%, wskazują na bardzo dobrą jakość zaprojektowanego kompozytu drobnokruszywowego na bazie piasków odpadowych.
Użyte kruszywo odpadowe, jak wykazała analiza wyników badań, spełnia wymagania
stawiane kruszywom mineralnym do betonu zwykłego (tab. 2).
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Tablica 2. Podstawowe właściwości kruszywa użytego do badań
l.p.

Właściwość

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gęstość nasypowa w stanie luźnym [kg/m3]
Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym [kg/m3]
Gęstość ziarn [kg/m3]
Zawartość pyłów mineralnych [%]
Jamistość w stanie luźnym [%]
Jamistość w stanie zagęszczonym [%]
Ziarno mediana [mm]
Wskaźnik uziarnienia wg Kuczyńskiego
Zawartość ciał obcych [%]

Wartości
uzyskane
z badań
1634
1802
2632
1,3
38
32
0,46
5,55
brak

Wartości
zalecane

≤ 1850
1800-3000

20- 28
0,4 – 0,7

0,5 %

Krzywa uziarnienia kruszywa zawiera się w przedziale krzywych dla piasku
uszlachetnionego wg normy PN-86/B-06712 (rys. 6).

Rys. 6. Krzywa uziarnienia kruszywa użytego w badaniach
Wykorzystany cement portlandzki popiołowy o wysokiej wczesnej wytrzymałości, CEM
II/A-V 42,5R spełnia wymagania normy PN-EN 197-1. Uzyskane wyniki (tab. 3) charakteryzowały się małym wskaźnikiem zmienności oraz dużym współczynnikiem jednorodności,
co wskazuje na wysoką jakość użytego cementu.
Tablica 3. Parametry statystyczne wytrzymałości na ściskanie użytego cementu
Parametr analizy statystycznej
Wartość średnia [MPa]
Odchylenie standardowe CDE [MPa]
Wskaźnik zmienności FDE [%]
Przedział ufności [MPa]
Wartość minimalna 3G, [MPa]
Współczynnik jednorodności k [-]
* Wymagania wg PN-EN 197-1:2002
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Czas dojrzewania [dni]
2
28
21,1 (>20)*
42,9 (>42,5)*
2,8
2,2
13
5
18,1÷24,0
40,6÷45,2
17,4
39,4
0,83
0,92

Przeprowadzone badania kompozytu drobnokruszywowego wykazały korzystny wpływ
dodatku włókien stalowych na jego właściwości mechaniczno-fizyczne (tabl. 4). Na (rys. 7)
przedstawiono wybrane wyniki badań.
Wraz ze wzrostem ilości włókien w kompozycie zaobserwowano ciągły przyrost
wartości wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie (rys. 7a). Wzrost ten nie jest jednak
proporcjonalny do objętości użytego zbrojenia rozproszonego. Analiza wyników badań
wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu wykazała, że zawartość
włókien w kompozycie powyżej 1,5% dla ściskania, i 2% dla rozciągania przy rozłupywaniu
nie powoduje znaczącego przyrostu wartości. Ponadto wraz ze wzrostem ilości włókien
w kompozycie znacznie pogarsza się urabialność mieszanki.
Tablica 4. Właściwości fibrokompozytu przy różnej zawartości włókien stalowych
Właściwość / postać funkcji,
współczynnik korelacji
Gęstość pozorna [g/cm3]
M 0,97
; 2352 215,8H I ,J7KL ,
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
M 0,90
63 19H I0,Q0KL
Wytrzymałość
na
rozciąganie
przy
rozłupywaniu [MPa]
M 0,97
9,75 6,5H I ,JJKL ,
2
Ścieralność [mm]
2,6 0,7RD % 0,25RD ,
M 0,58
Dynamiczny moduł sprężystości [GPa]
:< 41,5 % 5,7RD 1,65RD ,
M 0,93
Statyczny moduł sprężystości [GPa]
:# 32,7 % 2,35RD 0,76RD , M 0,88
Skurcz [mm/m]
T,U
S# 0,9=1 H I , 2 @
M 0,93
0,048,
Konsystencja Ve-Be [s]
M 0,87
V 4,24H ,WKL

0

Zawartość włókien w kompozycie [%]
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

2,1

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3
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51,8

61,4

61,6

61,3

61,9

3,3

5,5

7,7

8,3

8,8

9,2

2,6

2,5

2,1

2,0

2,5

2,4

41,5

43,7

45,8

46,3

46

45,5

32,9

33,3

34,5

34,7

34,0

33,9

0,9

0,87

0,85

0,83

0,8

0,78

4,2

6,4

9,5

14,3

21,5

32,2

Zbyt duża ilość włókien stalowych w kompozycie powoduje także pogorszenie jego
odporności na ścieranie (rys. 7b). Badania dowodzą, że fibrokompozyt wykazuje najmniejszą
ścieralność przy zawartości włókien w przedziale od 1% do 1,5%, przy czym maksimum
osiąga przy zawartości włókien równej 1,3%. Pogorszenie tej właściwości ma związek
ze zwiększającą się wraz ze wzrostem zawartości włókien stalowych porowatością matrycy,
wynikającą ze zdolności włókien do jej napowietrzania [24]. Wpływa to również na gęstość
pozorną kompozytu. Wzrasta ona wraz z dodatkiem włókien stalowych, jednak
po przekroczeniu objętości włókien w mieszance kompozytu równej 1,5%, obserwuje się
bardzo powolny wzrost jego gęstości.
Z analizy krzywej regresji dynamicznego modułu sprężystości (rys. 7c) wynika, że korzystny wpływ dodatku włókien stalowych ma miejsce przy ich zawartości w kompozycie drobnokruszywowym do 1,7%. Po przekroczeniu tej wartości następuje znaczne napowietrzenie mieszanki
spowodowane ilością włókien i wartość dynamicznego modułu sprężystości ulega pogorszeniu.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 7. Zależności wybranych cech kompozytu drobnokruszywowego
od zawartości włókien stalowych
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że skurcz kompozytu
drobnokruszywowego o różnej zawartości włókien (od 0,5% do 2,5%) jest prawie dwukrotnie
większy niż skurcz betonu zwykłego. Stabilizacja odkształceń skurczowych kompozytu
nastąpiła po 600 dniach od chwili rozpoczęcia badań. Większy w porównaniu do betonu
zwykłego skurcz fibrokompozytu wynika z zastosowania, jako wypełniacza kruszywa
drobnego.
Przeprowadzone badania dowodzą, że zwiększenie ilości zbrojenia rozproszonego
w kompozycie ponad wartość 1,5% może mieć negatywny wpływ na niektóre jego
właściwości. Właściwym jest więc określenie takiej zawartości włókien w kompozycie, która
pozwoli na uzyskanie materiału o właściwościach mechaniczno-fizycznych, takich jak
dla betonu zwykłego przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej konsystencji mieszanki
(rys. 7d).
Analizując krzywe regresji (tab. 4) wyznaczono taką zawartość włókien stalowych
w kompozycie drobnokruszywowym, przy której spełnione są wymagania stawiane betonowi
zwykłemu.
W związku z tym, iż wartości wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie przy
rozłupywaniu utrzymują ciągłą tendencję wzrostową w zakresie przyjętych procentowych
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zawartości włókien stalowych, do wyznaczenia poszukiwanej wielkości posłużono się
funkcjami regresji cech, które ulegały pogorszeniu wraz ze wzrostem ilości włókien stalowych.
Takimi cechami są: ścieralność, dynamiczny moduł sprężystości i konsystencja.
Wyznaczono maksymalną zawartość dodatku włókien stalowych (ekstrema funkcji
regresji przedstawionych w tab. 4), po przekroczeniu których następował spadek wartości
rozważanych cech. Ostatecznie ustalono, że pod względem najkorzystniejszych właściwości
oraz ekonomicznym, maksymalna zawartość włókien stalowych w drobnokruszywowym
kompozycie na bazie piasków odpadowych wynosi 1,2%. Dla kompozytu o zawartości
włókien 1,2% wykonano serię kolejnych badań.
Przeprowadzone badania, których wyniki zamieszczono w tablicach 5 i 6, wykazały
wzrost wytrzymałości na ściskanie o ok. 50% oraz wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu o ok. 120% w stosunku do kompozytu bez włókien.
Tablica 5. Właściwości kompozytu drobnokruszywowego
przy zawartości włókien stalowych 1,2%.
Badana cecha
Parametry analizy
statystycznej
Wartość średnia
Wartość
minimalna
Odchylenie
standardowe
Wskaźnik
zmienności [%]
Współczynnik
jednorodności [-]

X6YG

[MPa]

A
[MPa]

B
[cm3/50cm2]

36,7
(27÷37)*

65,9

12,9

9,0
(≤12,2)**

5,9

32,7

56,1

10,9

7,1

2,2

0,6

2,8

4,5

1,1

0,6

3

8

8

7

8

7

0,94

0,81

0,90

0,85

0,85

0,84

[MPa]

: [GPa]

67
(20÷58)*

7,3
(1,6÷4,1)*

63,1

[MPa]

2

65,9
7,0
35,3
63,9
12,3
68,0
7,6
38,1
67,8
13,5
Właściwości betonu zwykłego wg: *-PN-EN 1992-1-1:2008, **-PN-83/B06256
Przedział ufności

8,7
9,3

Wyniki badania odporności na działanie mrozu pozwalają określić na podstawie normy
PN-88/06250 stopień mrozoodporności kompozytu drobnokruszywowego na poziomie F50.
Po przeprowadzonym badaniu próbki nie wykazywały pęknięć, a średni ubytek masy próbek
wyniósł 0,22%. Nie nastąpił również spadek wytrzymałości na ściskanie badanych próbek
w stosunku do próbek niezamrażanych. Badania dowodzą, że przy zawartości włókien w ilości
1,2% kompozyt wykazuje również większą w porównaniu z betonem zwykłym odporność
na ścieralnie, spełniając wymagania normy PN-83/B-06256 „Beton odporny na ścieranie”.
Kompozyt drobnokruszywowy poddano również typowemu dla fibrobetonów badaniu
wytrzymałości resztkowej (rezydualnej). Wyniki badania wyraźnie wskazują na specyficzny
(ciągliwy) charakter materiału. Ponieważ włókna w dużym stopniu hamują powstawanie
i rozwój zarysowań w betonie ich dodatek pozwala uzyskać duży wzrost wytrzymałości
na rozciąganie [25]. Zastosowanie zbrojenia rozproszonego powoduje, że kompozyt nie ulega
nagłemu zniszczeniu, jak ma to miejsce w przypadku betonu zwykłego.
Wykresy zależności siły obciążającej od szerokości rozwarcia rysy CMOD
przedstawiono na rysunku 8.
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Rys. 8. Zależność siły obciążającej od szerokości rozwarcia rysy
Po pojawieniu się pierwszej rysy następował spadek siły niszczącej, a następnie jej
wzrost. Można zauważyć, że po osiągnięciu maksymalnej siły rozciągającej i powstaniu
rys badana próbka zachowuje zdolność przenoszenia obciążenia rozciągającego. Zdolność ta
zmniejsza się wraz ze wzrostem szerokości rozwarcia rys. Średnie wartości wytrzymałości
przy zginaniu i towarzyszące im szerokości rozwarcia rysy przedstawiono w tablicy 6.
Tablica 6. Średnie wartości wytrzymałości rezydualnej
w zależności od szerokości rozwarcia rysy
Szerokość rozwarcia
rysy CMOD [mm]

0,5

1,5

2,5

3,5

fR3k /
fR1k

Klasyfikacja
według Model
Code 2010 [26]

Wytrzymałość
na zginanie [MPa]

fR1k
8,38

fR2k
8,48

fR3k
7,36

fR4k
6,37

0,88

8b

Dodatek włókien stalowych nieznacznie, co potwierdza literatura [27], wpływa jedynie
na przyrost statycznego modułu sprężystości, jego wartość wzrasta o ok. 2 MPa w stosunku
do kompozytu bez włókien. Brak znaczącego wpływu dodatku włókien na tę cechę może być
spowodowany bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie betonu, przypadkowym ułożeniem
włókien stalowych oraz stosunkowo małą powierzchnią włókien w porównaniu z przekrojem
betonowym.
W celu dalszej identyfikacji kompozytu prowadzone są badania właściwości
reologicznych: skurcz i pełzanie. Dodatkowo zaplanowano wykonanie badań pełnowymiarowych
elementów konstrukcyjnych
6. Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że właściwości mechaniczno-fizyczne
drobnokruszywowego kompozytu wykonanego na bazie piasków odpadowych ze zbrojeniem
rozproszonym o zawartości 1,2% odpowiadają wymaganiom stawianym materiałom
konstrukcyjnym. Proponowany fibrokompozyt dzięki swoim właściwościom może, w niektórych
przypadkach, stanowić alternatywę dla betonu zwykłego. Przeprowadzone studia literaturowe
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i otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że istnieje możliwość stosowania tego materiału
do wykonywania elementów konstrukcyjnych takich, jak: płyty stropowe, belki, posadzki
przemysłowe czy powłoki, a tym samym stwarza perspektywę na wykorzystanie kruszywa
odpadowego.
Możliwość wykorzystania piasków odpadowych jako pełnowartościowego kruszywa
do wytwarzania materiału konstrukcyjnego w skali przemysłowej rozwiązałaby w dużej mierze
problem zagospodarowania zalegających w rejonie Pomorza Zachodniego hałd.
Duże zasoby kruszyw drobnych występujące w postaci odpadów poprodukcyjnych
mogłyby stać się bogactwem dla tego Regionu, a tym samym podstawowym składnikiem
materiałów przeznaczonych do wytwarzania elementów konstrukcyjnych.
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COMPOSITES WITH FIBRE REINFORCEMENT
BASED ON WASTE SAND
Summary
The paper presented one of examples use of waste sand defaulting on in Polish region
Pomerania. These sands are by-product obtained during the process called hydroclassification
of all-in-aggregate for concrete production. The authors introduced tests results physicalmechanical properties of fibrous composites made on the basis of waste sands with different
amounts of steel fibers. Based on these results proposed composite of the best properties,
which meets the requirements for construction materials. This creates an aggregate perspective
on the use of waste as a fully-fledged building material.
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METODY ZABEZPIECZANIA WYPEŁNIACZY ORGANICZNYCH
W KOMPOZYTACH CEMENTOWYCH
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań nad mineralizacją wypełniacza organicznego
przy zastosowaniu gotowania i preparatów chemicznych. W pierwszej serii badań trociny
i trzcinę mineralizowano roztworem siarczanu glinu z wodorotlenkiem wapnia, w drugiej
roztworem siarczanu magnezu również z wodorotlenkiem wapnia, natomiast w trzeciej serii,
jako mineralizację zastosowano różne sposoby gotowania. Określono wpływ mineralizacji
kruszywa organicznego na wybrane właściwości kompozytów cementowych: gęstość pozorną,
nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie.
Słowa kluczowe: mineralizacja, wypełniacz organiczny, trociny, trzcina
1. Wprowadzenie
W dobie kryzysu energetycznego, braku surowców kopalnianych oraz z uwagi na ważne
zagadnienia ekologiczne, czyli ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem
odpadami z produkcji przemysłowej należy dążyć do wdrożenia ekologicznych wyrobów.
Kruszywa mineralne powstające przez całe epoki geologiczne przy intensywnym rozwoju
budownictwa mogą być wyczerpane. Możemy wywnioskować z tego, że ceny kruszywa
w przyszłości wzrosną, a więc zwiększy się zapotrzebowanie na surowce pochodzenia
organicznego. Zamiennikami kruszyw mogą być odpady drzewne, trzcina i inne materiały
pochodzenia roślinnego, które są jednym z głównych składników badanych kompozytów
cementowych z wypełniaczami organicznymi.
Trzcina pospolita Phragmites australis jest najpopularniejszą rośliną występującą
na terenach podmokłych w wielu krajach. Ma wiele wartościowych cech, znajduje zastosowanie
m. in. w budownictwie, jako materiał posiadający wysokie właściwości termoizolacyjne.
Ma bardzo wysoką tolerancję na ogień, mróz, wysokie pH i zasolenie. Posiada również walory
ekologiczne z uwagi na to, że w trakcie wzrostu pochłania CO2 z powietrza wbudowując go
w strukturę swoich tkanek. Sadzona jest na poletkach oczyszczalni ścieków jako utylizator
zanieczyszczeń chemicznych. Trzcina zawiera około 11% składników mineralnych, głównie
krzemionki. Zawiera także cukry, wosk i saponiny (środki pianotwórcze) [1,2].
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Niektóre związki organiczne zawarte w trzcinie w środowisku zasadowym lub kwaśnym
mogą rozpadać się i przechodzić w cukry proste: heksozy i pentozy. Cukry te, jako związki
łatwo rozpuszczalne w wodzie, powodują wytwarzanie się otoczek hydrofilowych wokół
ziaren cementu. Przy dużej masowości tego zjawiska, szczególnie w początkowym stadium,
powstają duże opory dyfuzyjne, które zakłócają a niekiedy zahamowują proces hydratacji
i hydrolizy cząstek cementu. Innym szkodliwym procesem działania powstałych warstw
adsorpcyjnych jest utrata zdolności łączenia się produktów hydratacji cementu pod wpływem
sił molekularnych i koagulacji [3]. Badania [4] wykazały, iż najbardziej podatny na szkodliwe
działania węglowodanów (cukrów) jest krzemian trójwapniowy (3CaO·SiO2), który jako
główny składnik cementu określa tempo przyrostu wytrzymałości i wpływa na wczesną
wytrzymałość betonu. Niezbędne staje się wyłączenie cukrów z wypełniaczy organicznych
(szczególnie z ich powierzchniowych warstw), a następnie połączenie w związki nieszkodliwe
dla procesu hydratacji cementu [3]. W tym celu należy stosować mineralizatory.
Środki mineralizujące należy dobierać w zależności od typu zastosowanego wypełniacza
i jego pochodzenia. Sprawą kluczową jest znalezienie możliwości przedłużenia trwałości
wypełniacza organicznego, który bez zabezpieczenia może ulec zniszczeniu wewnątrz betonu,
najlepiej przy użyciu jak najprostszych i jak najtańszych środków.
W ramach badań nad zneutralizowaniem szkodliwych związków w wypełniaczu
organicznym (trzcinie rzecznej oraz odpadach drzew iglastych w postaci trocin) zastosowano
następujące środki mineralizujące:
- siarczan glinu Al2(SO4)3 z wapnem hydratyzowanym Ca(OH)2 – siarczan glinu jako
środek mineralizujący stosowany jest w postaci uwodnionego roztworu. Dość duża liczba
kwasowa siarczanu glinu (3-5 pH) powoduje konieczność stosowania mleka wapiennego
w celu zobojętnienia wodnego roztworu mineralizatora. Najlepsze wyniki pod względem
wytrzymałościowym uzyskuje się stosując proporcje 1:2. Rola wapna polega z jednej
strony na zobojętnieniu kwaśnego odczynu mineralizatora, a z drugiej strony na
podwyższeniu skuteczności mineralizacji i na lepszym uplastycznienia mieszanki [5,6].
- siarczan magnezu MgSO4 z wapnem hydratyzowanym Ca(OH)2 – siarczan magnezu
tworzy kilka różnych hydratów. Stosowany jest do zarobienia spoiw magnezjowych,
wpływa ujemnie na wytrzymałość tworzywa, jednak zwiększa równocześnie jego
wodoodporność.
- gotowanie – opierając się na podjętych próbach [6] wygotowywania szkodliwych
garbników z wiórów drzew liściastych, zastosowano ten sposób mineralizacji również
w przypadku trzciny i trocin. Proces gotowania składał się z kilku etapów tj.: gotowania
i spłukiwania zimną wodą wypełniacza organicznego, który po wysuszeniu do stałej masy
użyto do wykonania mieszanki betonowej.
Wyżej wymienione mineralizatory wybrano przez analogię do technologii mineralizacji
wiórów drzewnych [4,6]. Proces mineralizacji zabezpiecza substancję organiczną przed
rozkładem i rozwojem czynników niszczących oraz minimalizuję wpływ niektórych właściwości
tych substancji, takich jak pęcznienie, skurcz i sprężystość. Zwiększa ponadto przyczepność
spoiwa do wypełniacza, a także przyśpiesza jego czas wiązania i twardnienia [7,8].
2. Zakres i metodyka badań
W celu zneutralizowania szkodliwych związków zawartych w kruszywie pochodzenia
organicznego oraz stabilizacji cech fizykochemicznych kompozytów cementowych na bazie
wypełniaczy organicznych zaplanowano doświadczenie, w którym modyfikowano rodzaj
i ilość zastosowanych środków mineralizujących. Badania przeprowadzono w trzech seriach.
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Skład mieszanek kompozytów cementowych zaprojektowano na podstawie metody
dwustopniowego otulenia W. Paszkowskiego, przyjmując w każdej serii stałą zawartość
kruszywa organicznego (trociny i trzcina) 174,01 kg/m3, wody 439,56 dm3/m3 i cementu
400 kg/m3. W kompozytach o niskiej wytrzymałości rzędu 2-4MPa, takich jak wiórobeton,
keramzytobeton, perlitobeton i innych, stosuje się zazwyczaj od 250 do 400kg/m3 cementu.
Są to materiały izolacyjno-konstrukcyjne z wypełniaczami organicznymi bądź mineralnymi
o dużej porowatości i tym samym nasiąkliwości, które w kompozycie wymagają znacznej
ilości cementu, ażeby uzyskać ostateczną wytrzymałość na ściskanie rzędu 3 MPa.
W eksperymencie zastosowano cement portlandzki o wysokiej wczesnej wytrzymałości klasy
CEM I 32,5R.
Przyjęto następujące frakcje kruszywa pochodzenia organicznego:
- 0÷2mm trociny z drzew iglastych – 48,6%,
- 2÷10mm kruszywo drobne z trzciny – 25,4%,
- 10÷20mm kruszywo grube z trzciny – 26%.
W I serii badań założono zmienne zawartości czynnika X1 w postaci siarczanu glinu
Al2(SO4)3 w ilości od 0÷10,5% oraz czynnika X2 - wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 w ilości
od 0÷21,0% w stosunku do całkowitej masy kruszywa organicznego. W serii II również
zaplanowano doświadczenie dwuczynnikowe, w którym modyfikowano zawartość czynnika
X3, czyli siarczanu magnezu MgSO4 w zakresie od 0÷10,5% oraz czynnika X4 – wapna
hydratyzowanego Ca(OH)2 od 0÷10, 5%. W I i II serii doświadczenie oparto na planie
dwuczynnikowym polisekcyjno-rotalno-quasi-uniformalnym z dwukrotnym powtórzeniem
doświadczenia w punkcie centralnym. Macierz planowania eksperymentu dla wielkości
kodowanych i rzeczywistych siarczanu glinu (X1) z wapnem hydratyzowanym (X2)
oraz siarczanu magnezu (X3) z wapnem hydratyzowanym (X4) przedstawiono odpowiednio
w tab. 1 i 2.
Natomiast w III serii założono plan jednoczynnikowy o trzech kombinacjach. Przyjęto,
jako zmienną wejściową różne sposoby gotowania w wodzie wypełniacza organicznego
w postaci trocin i trzciny. Poprzez gotowanie, a następnie płukanie kruszywa spodziewano się
usunąć szkodliwe związki zawarte w wypełniaczu organicznym.
Założono następujące metody gotowania:
A – zagotowanie wypełniacza organicznego,
B – gotowanie 2 x po 15 minut,
C – gotowanie 30 minut.
W serii I i II zostały wykonane próbki laboratoryjne w dziesięciu różnych zarobach,
natomiast w serii III wykonano trzy zaroby, każdy po 9 próbek sześciennych o wymiarach
10x10x10 cm. Łącznie do zaplanowanej analizy wpływu mineralizacji na właściwości
kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym wykonano 207 próbek. Po 28 dniach
dojrzewania wybrano losowo z każdego zarobu po 6 próbek do badania wytrzymałości
na ściskanie fc, 28 oraz po 3 próbki do badania nasiąkliwości nw i gęstości pozornej ρp.
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Tablica 1. Macierz planowania eksperymentu dla naturalnych i kodowanych czynników
wejściowych w postaci siarczanu glinu (X1) i wapna hydratyzowanego (X2) – seria I
Wielkości kodowane
Nr
serii

x1

x2

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10

-1
-1
-1
+1
-1,414
1,414
0
0
0
0

-1
+1
-1
+1
0
0
-1,414
+1,414
0
0

Wielkości rzeczywiste
X1
X2
siarczan
wapno
glinu
hydratyzowane
[%]
[%]
1,5
3,0
1,5
18,0
9,0
3,0
9,0
18,0
0,0
10,5
10,5
10,5
5,3
0,0
5,3
21,0
5,3
10,5
5,3
10,5

Tablica 2. Macierz planowania eksperymentu dla naturalnych i kodowanych czynników
wejściowych w postaci siarczanu magnezu (X3) i wapna hydratyzowanego (X4) – seria II
Wielkości kodowane
Nr
serii

x3

x4

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10

-1
-1
-1
+1
-1,414
1,414
0
0
0
0

-1
+1
-1
+1
0
0
-1,414
+1,414
0
0

Wielkości rzeczywiste
X3
X4
siarczan
wapno
magnezu hydratyzowane
[%]
[%]
1,5
1,5
1,5
9,0
9,0
1,5
9,0
9,0
0,0
5,3
10,5
5,3
5,3
0,0
5,3
10,5
5,3
5,3
5,3
5,3

3. Wyniki badań
3.1.

Gęstość pozorna ρp

Gęstość pozorną kompozytów cementowych na wypełniaczu organicznym określano
według PN-EN 12390-7:2001. Wykres zmienności gęstości pozornej kompozytów
cementowych na bazie kruszyw organicznych w zależności od rozpatrywanych czynników
zmiennych biorąc pod uwagę ich wartości rzeczywiste przedstawiono na rys. 1-3.
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Rys. 1. Zależność gęstości pozornej ρp [kg/dm3] od zawartości siarczanu glinu (czynnik X1)
i wapna hydratyzowanego (czynnik X2) – seria I
W rozpatrywanym eksperymencie wzrost wartości czynników zmiennych w poszczególnych seriach wpływa na zmianę gęstości pozornej kompozytów cementowych
z wypełniaczem organicznym. W przypadku serii I (rys. 1), w której modyfikowano zawartość
siarczanu glinu (czynnik X1) i wapna hydratyzowanego (czynnik X2) największą wartość
uzyskano w przypadku współdziałania obu czynników, przy ich maksymalnych rozpatrywanych
zawartościach uzyskano wzrost gęstości pozornej o ok. 25 % w stosunku do otrzymanych
wyników przy braku obecności czynnika X1. Dodatek wapna hydratyzowanego w ilości 21,0%
w stosunku do całkowitej masy kruszywa organicznego przy jednoczesnym braku obecności
siarczanu glinu spowodował spadek badanej cechy o 23% w stosunku do próbek
bez zastosowania mineralizacji.
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Rys. 2. Zależność gęstości pozornej ρp [kg/dm3] od zawartości siarczanu magnezu
(czynnik X3) i wapna hydratyzowanego (czynnik X4) – seria II
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Wyniki badań gęstości pozornej przedstawione na rys. 2 wskazują na to, że najniższą
wartość (ok. 0,64 kg/dm3) badanej cech uzyskano w przypadku współdziałania obydwu
czynników X3 (siarczan magnezu) i X4 (wapno hydratyzowane) w podobnym zakresie
od 4÷6%, powodując tym samym spadek gęstości pozornej o ok. 24% w stosunku do wyników
otrzymanych przy braku obecności analizowanych czynników X3 i X4 (ok. 0,84 kg/dm3).
0,80
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ρ p [%]

0,72
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0,68
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C

X5 - Metoda gotowania

Rys. 3. Zależność gęstości pozornej ρp [kg/dm3] od metody gotowania (czynnik X5) - seria III
W przypadku zastosowania, jako sposobu mineralizacji gotowania wypełniacza
organicznego w serii III (rys.3) można zauważyć, że wraz ze wzrostem jednorazowego czasu
trwania gotowania wypełniacza gęstość pozorna systematycznie spada osiągając przy metodzie
C (30 minut gotowania) wynik 0,65 kg/dm3. Odnotowano również małą różnicę otrzymanych
wyników między najkrótszym – metoda A (zagotowanie) a najdłuższym czasem gotowania
– metoda C, która wynosi ok. 9%.
3.2. Nasiąkliwość nw
Badanie nasiąkliwości próbek przeprowadzono zgodnie z procedurą podaną
w PN-88/B-06250. Na rys. 4-6 przedstawiono wykresy zależności nasiąkliwości
od analizowanych zmiennych.
Z graficznej interpretacji otrzymanych wyników badań nasiąkliwości (rys. 4)
w zależności od zwartości siarczanu glinu - czynnik X1 i wapna hydratyzowanego - czynnik X2
wynika, że najniższą nasiąkliwość zaobserwowano przy zastosowaniu siarczanu glinu w ilości
9-11 % wraz z wapnem hydratyzowanym w ilości 18-21 % w stosunku do całkowitej masy
wypełniacza organicznego. Jednoczesny dodatek czynnika X1 i X2 w ww. przedziałach
spowodował spadek nasiąkliwości o ok. 40% w porównaniu z wynikami uzyskanymi
w przypadku zastosowania jednego z mineralizatorów, bez udziału drugiego analizowanego
czynnika zmiennego. Dość wysoka nasiąkliwość badanych próbek spowodowana jest silnie
porowatą strukturą oraz wysoką wodochłonnością zastosowanego kruszywa organicznego.
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Rys. 5. Zależność nasiąkliwości nw [%] od zawartości siarczanu magnezu (czynnik X3)
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Z przeprowadzonych badań (rys. 5) nad zmianą nasiąkliwości w zależności od
zawartości siarczanu magnezu (czynnik X3) i wapna hydratyzowanego (czynnik X4) wynika,
że najkorzystniejszy wpływ na badaną cechę zaobserwowano w przypadku zawartości wapna
hydratyzowanego w ilości od 2÷6% przy jednoczesnym braku obecności siarczanu magnezu.
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Rys. 6. Zależność nasiąkliwości nw [%] od metody gotowania (czynnik X5) - seria III
W przypadku serii III (rys. 6) stwierdzono, że wraz ze skróceniem jednorazowego czasu
gotowania nasiąkliwość zmniejsza się. Całkowity spadek wyniósł około 13% przy samym
zagotowaniu wypełniacza (metoda A) w stosunku do gotowanie kruszywa organicznego przez
30 minut (metoda C). W serii III odnotowano najwyższą nasiąkliwość spośród wszystkich
rozpatrywanych analiz.
3.3. Wytrzymałość na ściskanie fc,28
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania w warunkach powietrznosuchych określono, jako średnią z wyników badania sześciu próbek z każdego zarobu według
PN-EN 12390-3:2009. Na rys. 7 przedstawiono przełom próbki pod mikroskopem
konfokalnym pokazując obraz mikrostruktury kompozytu cementowego z kruszywem z trzciny
i trocin.
W przypadku lekkiego kompozytu cementowego z wypełniaczem organicznym sama
struktura kamienia cementowego jest dość jednorodna oraz występuje jej mechaniczne
przenikanie w komórki wypełniacza roślinnego. Należy zwrócić uwagę na możliwość
wystąpienia szczelin na granicy faz przy niedostatecznym zagęszczeniu zaprawy cementowej.
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Rys. 7. Mikrostruktura kompozytu cementowego z widocznym połączeniem trzciny
z zaczynem cementowym
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Rys. 8. Zależność wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania fc,28 [MPa]
od zawartości siarczanu glinu (czynnik X1) i wapna hydratyzowanego (czynnik X2) - seria I
Otrzymane wyniki wytrzymałości na ściskanie (rys. 8) wskazują na to, że podobny
wpływ na zwiększenie badanej właściwości wykazuj zarówno czynnik X1 jak i X2. Korzystny
wpływ siarczanu glinu i wapna hydratyzowanego na badaną właściwość zwiększa się
stopniowo wraz ze wzrostem udziału drugiego czynnika. W przypadku siarczanu glinu
przy jednoczesnym braku obecności wapna hydratyzowanego zaobserwowano wzrost
wytrzymałości na ściskanie o ok. 30%, natomiast przy zastosowaniu tylko jednego
mineralizatora w postaci wapna hydratyzowanego odnotowano wzrost badanej cechy o ok.
18% w stosunku do wyników otrzymanych dla próbek bez zawartości mineralizatorów.
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Rys. 9. Zależność wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania fc,28 [MPa]
od zawartości siarczanu magnezu (czynnik X3) i wapna hydratyzowanego (czynnik X4) - seria II
W przypadku zastosowania środków mineralizujących w postaci siarczanu magnezu
(czynnik X3) i wapna hydratyzowanego (czynnik X4) synergię obu czynników (rys. 9)
zaobserwowano w przypadku maksymalnej rozpatrywanej zawartości. Odnotowano około
2,5-krotny wzrost wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek bez zastosowania jednego
z mineralizatorów.
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Rys. 10. Zależność wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania fc,28 [MPa]
od metody gotowania (czynnik X5) - seria III
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Z rys. 10 wynika, że najkorzystniejszy wpływ na wytrzymałość na ściskanie
ma dwukrotne gotowanie wypełniacza organicznego (metoda B). Odnotowano wzrost badanej
właściwości o około 40% w odniesieniu do pozostałych dwóch metod gotowania. W analizowanej serii III uzyskano najniższe wartości wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania.
4. Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników badań można ocenić charakter i stopień wpływu
rozpatrywanych metod mineralizacji na analizowane właściwości. Mineralizacja pozwala
otrzymać cząstki wypełniacza organicznego uodpornione na gnicie, o zwiększonej trwałości
i mniejszej nasiąkliwości wody, lepszej przyczepności do zaczynu cementowego i mniejszej
podatności na zmiany objętościowe.
Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej skutecznym środkiem
mineralizującym jest siarczan glinu Al2(SO4)3, stosowany łącznie z wapnem hydratyzowanym
Ca(OH)2. Stosując powyższe mineralizatory w ilości odpowiednio 9÷11 % i 18÷21 % uzyskano
spadek nasiąkliwości o około 40% i wzrost wytrzymałości kompozytu cementowego o około
30% w stosunku do wyników uzyskanym przy braku udziału któregokolwiek z analizowanych
sposobów mineralizacji.
W mniejszym stopniu skutecznym jako mineralizator okazał się siarczan magnezu
MgSO4 z wapnem hydratyzowanym Ca(OH)2. Odnotowano korzystny wpływ analizowanych
mineralizatorów na wytrzymałość na ściskanie, przy zastosowaniu maksymalnych zawartości
środków mineralizujących uzyskano 2,5-krotny wzrost wytrzymałości na ściskanie w stosunku
do wytrzymałości kompozytów cementowych z zastosowaniem tylko jednego z mineralizatorów. Potwierdzono tym samym konieczność stosowania dwuetapowej technologii
mineralizacji wypełniaczy roślinnych przy wytwarzaniu lekkich kompozytów cementowych.
Dwukrotne gotowanie wypełniacza organicznego (metoda B) wpływa korzystnie
na wytrzymałość na ściskanie powodując wzrost badanej cech o około 40%. W ogólnych
rozrachunku metoda mineralizacji polegająca na gotowaniu kruszywa organicznego okazała się
mniej skuteczna niż pozostałe analizowane metody. W dalszych badaniach można podjąć
próby połączenia gotowania z innymi środkami mineralizacji.
Kompozyty cementowe na wypełniaczu organicznym, jako tworzywa o strukturze
porowatej, należą do materiałów bardzo nasiąkliwych. Wielkość nasiąkliwości jest uzależniona
od struktury wewnętrznej i z tej przyczyny im większa jest porowatość kompozytu, tym
większa jest jego nasiąkliwość, tym mniejszy jest ciężar objętościowy i wytrzymałość
na ściskanie. W związku z powyższym materiał ten wymaga w praktyce dodatkowo
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi (np. w postaci tynku zewnętrznego).
Wykonane badania przemawiają za tym, iż istnieje możliwość zabezpieczenia
i wykorzystania surowców odpadowych (trociny z drzew iglastych) oraz surowców roślinnych
odnawialnych za życia człowieka do wytwarzania ekologicznych kompozytów cementowych
zastępując kruszywo mineralne wypełniaczem organicznym. Wyroby te również ze względu
na porównywalną strukturę i właściwości ze stosowanym w budownictwie wiórobetonem
mogą znaleźć zastosowanie jako materiał izolacyjno-konstrukcyjny oraz dźwiękochłonny
na ekrany akustyczne.
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METHODS OF PROTECTION ORGANIC FILLERS
CEMENT COMPOSITES
Summary
The results of the investigation upon mineralization of the organic filler using cooking
and chemical preparations are presented in this paper. In the first run reed and sawdust was
mineralized by the solution of aluminum sulfate and calcium hydroxide, in the second run
by the solution of magnesium sulfate from calcium hydroxide, in the third run as mineralization
using different methods of cooking. The influence of organic aggregates mineralization upon
chosen cement composite concrete properties: density, absorbability and compressive strength
was evaluated.
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ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
W PROCESIE BUDOWLANYM
CZĘŚĆ V

227

228

Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ1
Paweł KRAUSE2

SKUTKI PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH
Z POMINIĘCIEM FAZY PROJEKTOWEJ
Abstrakt: W pracy przedstawiono przykład schematycznego działania małych firm
budowlanych przy prowadzeniu prac remontowych. Omówiono przykład próby likwidacji
zawilgoceń w piwnicy przedwojennego budynku mieszkalnego metodą założenia wtórnych
izolacji poziomych i pionowych ściany fundamentowej. Efektem prowadzonych prac było
pogorszenie właściwości przegrody.
Zwrócono uwagę na powszechnie stosowaną praktykę upraszczania procesu budowlanego
z pomijaniem fazy projektowej. Poruszono kwestię różnicy interpretacji wymogów prawa
budowlanego przez organy administracji państwowej i jej wpływ na przebieg i konsekwencje
wykonywanych prac.
Słowa kluczowe: prawo budowlane, prace remontowe, izolacje wodochronne.
1. Wprowadzenie
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego [1] roboty budowlane polegające na
wykonaniu prac remontowych istniejącego budynku nie wymagają pozwolenia na budowę.
Obowiązuje w tym wypadku konieczność zgłoszenia robót, opisującego rodzaj, zakres i sposób
wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Obowiązek ten spoczywa na
inwestorze. W przypadku niewielkich obiektów mieszkalnych, właściciele (inwestorzy)
niejednokrotnie pomijają (być może z nieświadomości) ten etap procesu budowlanego i zlecają
firmom budowlanym drobne (w ich rozumieniu) prace naprawcze i remontowe, bez konsultacji
z projektantami. Wykonawca staje się jednocześnie jednostką doradczą lub realizującą jedynie
konkretne, przydzielone mu zadanie bez dokumentacji czy niezbędnych badań. Procedura ta
w wielu przypadkach, przy przewidywalnych warunkach, skutkuje pozytywną realizacją,
bywają jednak przykłady wystąpienia warunków szczególnych, bez rozeznania których prace
przynoszą efekty niezgodne z oczekiwaniami zlecającego. Zdarza się, że strony obarczają się
winami za niepowodzenie działań, a w ostateczności sprawa trafia do sądu.
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2. Przykład wykonanych prac remontowych i ich skutki
Jednym z przykładów opisywanego stanu rzeczy były prace budowlane, zlecone przez
prywatnego inwestora wykonawczej firmie budowlanej, zajmującej się m.in. wykonywaniem
w budynkach istniejących zabezpieczeń wodochronnych. Prace miały na celu zlikwidowanie
lekkich zawilgoceń zewnętrznej ściany przedwojennego budynku mieszkalnego, będącego
elementem zabudowy szeregowej. Obiekt ten posiada podpiwniczenie a ściany piwniczne
wykonane są z cegły ceramicznej. Pomiędzy właścicielem (inwestorem) a wykonawcą zawarta
została umowa na wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej, izolacji pionowej
przeciwwilgociowej, powłokowej z pokryciem ściany folią kubełkową oraz wykonania
nowego podłączenia odwodnienia dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej. Uzgodnione
prace zostały zrealizowane jesienią, jednak na wiosnę nastąpiło pogorszenie warunków
w przegrodzie, w stosunku do stanu sprzed prac remontowych. Inwestor zaobserwował
przeciekanie wody do wnętrza piwnicy po wystąpieniu opadów atmosferycznych. W ramach
reklamacji wykonano dodatkowo zabezpieczenie wewnętrzne ściany szlamem cementowym,
w pasie przypodłogowym na wysokości ok. 30 cm, co nie poprawiło (zdaniem właściciela)
warunków w piwnicy.

Fot. 1. Elewacja przedmiotowego budynku
3. Badania in situ
W ramach prac umożliwiających ocenę poprawności wykonanych izolacji
przeprowadzono badania, obejmujące:
• wykonanie odkrywki przy ścianie fundamentowej na głębokości do poziomu ławy
fundamentowej,
• wykonanie oględzin i pomiarów wilgotności na zewnętrznej powierzchni ściany
fundamentowej podłużnej, w miejscu wykonanej odkrywki,
• wykonanie oględzin i pomiarów wilgotności na wewnętrznej powierzchni ścian
piwnicznych,
• wykonanie pomiarów wilgotności podłogi w pomieszczeniach piwnicznych,
• wykonanie wierceń kontrolnych i pobranie gruntu do badań.
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Odkrywka obejmowała odsłonięcie fragmentu ściany fundamentowej budynku,
w obszarze zakopanej instalacji odwodnienia dachu. Wykopy wykonano do głębokości
posadowienia. W odkrywce stwierdzono występowanie folii kubełkowej na całej wysokości
ściany z wywinięciem na ławę fundamentową i wysunięciem ponad poziom gruntu
przylegającego do budynku, z zakończeniem listwą ochronną. Po rozcięciu folii określono
poziom wykonanej izolacji powłokowej (rys. 2). Została ona ułożona na warstwie tynku
cementowo-wapiennego do wysokości 65 cm od poziomu ławy fundamentowej. Powyżej
znajdowała się jedynie warstwa tynku cementowo-wapiennego, zatartego na ostro.
Pod wywinięciem folii stwierdzono występowanie wyoblenia fasety, obrobionej środkiem
bitumicznym.

Fot. 2 Widok ściany osłoniętej folia
kubełkową w wykonanej odkrywce oraz
instalacji odwodnienia dachu

Fot. 3 Widok wykonanej izolacji powłokowej
na wysokości 65 cm od poziomu ławy

Wykonana odkrywka odsłoniła połączenie rur PVC z kamionkową rurą instalacji
kanalizacji deszczowej. Połączenie uszczelnione było przy użyciu pianki poliuretanowej
(fot. 4). Drugie widoczne połączenie pomiędzy rurami kamionkowymi było pozbawione
uszczelnienia.
W odkrywce wykonano pomiary wilgotności ściany zewnętrznej na trzech poziomach:
1 - 70 cm od poziomu ławy,
2 - w środku odległości pomiędzy ławą a poziomem gruntu,
3 - 20 cm poniżej poziomu gruntu.
Każdemu poziomowi odpowiadało pięć punktów pomiarowych. Wyniki pomiarów
zestawiono w tablicy 1.
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Fot. 4 Połączenia elementów instalacji odprowadzającej wody opadowe
Tablica 1 Zmierzona wilgotność [%] w punktach pomiarowych
Poziom
1
2
3

1
3,3
4,7
9,2

2
3,2
8,1
7,8

Punkty pomiarowe
3
5,7
9,2
6,9

4
4,5
7,9
6,3

5
4,3
7,0
7,5

Pomiary wilgotności wykonano za pomocą przyrządu pomiarowego Testo 635-2
z sondą do pomiaru wilgotności materiałowej (protokół kalibracji producenta nr 02356831,
dokładność pomiarowa +/- 1 %). Wartości wilgotności zapisywane są w procentach wagowych
w stosunku do suchej masy materiału.
Podobne pomiary wykonano także na powierzchni ściany piwnicznej, od strony
pomieszczenia oraz na powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych jako zawilgacane
w okresie występowania opadów atmosferycznych.
Pomiary wilgotności ścian od strony pomieszczeń wykonano na trzech poziomach:
1 – 15 cm nad poziomem posadzki
2 – 60-80 cm od poziomu posadzki
3 – 100-120 cm od poziomu posadzki
Każdemu poziomowi przypisano 6 punktów pomiarowych. Wyniki zestawiono
w tablicy 2.
Tablica 2. Zmierzona wilgotność [%] w punktach pomiarowych
Poziom
1
2
3
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1
7,7
15,7
5,4

2
5,1
15,2
5,9

Punkty pomiarowe
3
4
6,2
8,2
19,7
16,5
8,7
15,6

5
6,1
14,7
15.7

6
11,7
12,2
14,4

Badania dotyczące określenia warunków gruntowo-wodnych, w obrębie fundamentów
i ściany elewacyjnej budynku, obejmowały wykonanie jednej odkrywki fundamentowej
oraz jednego otworu badawczego (rys. 1).

Rys. 1. Odkrywka fundamentowa - szkic inwentaryzacyjny [4]
Wiercenia badawcze wykonano przy pomocy ręcznego zestawu wiertniczego, z poziomu
dna odkrywki. Głębokość wiercenia wyniosła 1,5 m p.p.o. (poniżej poziomu odkrywki).
W trakcie wierceń przeprowadzono makroskopowe rozpoznanie napotkanych gruntów,
część z nich typując do dalszych badań laboratoryjnych.
4. Wyniki badań
Przeprowadzone pomiary wilgotności ścian zewnętrznych budynku, wykonane
od strony zewnętrznej (gruntu) wskazały największe zawilgocenie w górnej części zagłębionej
w gruncie ściany fundamentowej. W przypadku badań wykonanych po wewnętrznej stronie
przegrody (w piwnicy) rozkład zawilgocenia na powierzchni cechował sie również jego
wzrostem wraz z odległością punktu pomiarowego od posadzki. Największe zawilgocenie
ściany zewnętrznej występowało w odległości ok. 170 cm od poziomu posadzki i przekraczało
wartość 20 % (ściana mokra). W odległości od 60 do 120 cm od poziomu posadzki wartości
wynosiły od ok. 12 do ok. 19 %, co wskazało na znaczne zawilgocenie ściany.
Przeprowadzone pomiary mogą wskazywać na poprawne działanie wykonanej
poziomej izolacji w postaci iniekcji krystalicznej. Jednak okresowe przesiąkanie wody przez
przegrodę świadczy o lokalnym pogorszeniu warunków technicznych przegrody.
Badania geotechniczne pozwoliły na określenie uwarstwienia gruntu w otworze badawczym. Do głębokości posadowienia stwierdzono występowanie nasypów niebudowlanych, różnej
granulacji, poniżej głębokości posadowienia (do ok. 60 cm) rodzimych gruntów spoistych
(glin piaszczystych i piasków gliniastych) przewarstwionych cienkimi wkładkami piasków
średnich. Głębiej odnotowano występowanie gruntów niespoistych, w postaci piasków średnich.
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W badaniach nie stwierdzono występowania właściwej wody gruntowej a jedynie
sączenia wody w warstwach gruntów zalegających bezpośrednio pod fundamentem. Powodem
sączeń są drobne przewarstwienia piasków występujących w gruntach spoistych. Ze względu
na przypowierzchniowy charakter występowania sączeń są one związane z infiltracją opadów
deszczowych w podłoże gruntowe.
5. Analiza problemu
W opisanym przykładzie wystąpiły przynajmniej dwa aspekty, na które zdaniem
autorów warto zwrócić uwagę.
Pierwszy dotyczy rodzaju i jakości robót budowlanych, związanych z zabezpieczeniem
ścian zewnętrznych przed zawilgoceniem. Zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi [2] „ściany piwnic budynku wykonane z materiałów podciągających wodę
kapilarnie, powinny być zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową”. Jednocześnie „budynek
posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może powodować przenikanie
wody do pomieszczeń, nakazuje się zabezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub
w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem”. Termin „izolacja
przeciwwilgociowa” dotyczy w powszechnym rozumieniu zabezpieczenia budynków
w przypadku posadowienia ich powyżej wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych.
Tak też określana jest w literaturze i instrukcjach technicznych [3]. Do powszechnie
stosowanych materiałów przeciwwilgociowych ścian fundamentowych należą masy
hydroizolacyjne. Dodatkowo stosowane są zabezpieczenia wykonanej izolacji przed
zasypaniem gruntem, w postaci np. folii z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami. Współcześnie
spotyka się przypadki stosowania takiej foli (nazywanej kubełkową) jako jedynej warstwy
zabezpieczającej ścianę przed zawilgoceniem. Instrukcje techniczne [3] dopuszczają
traktowanie folii z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami jako warstwy przeciwwilgociowej
jedynie w przypadku skutecznego uszczelnienia jej na zakładach i zapewnienia szczelności
w rejonie połączenia z izolacją poziomą. Spełnienie tych warunków nie jest sprawa prostą,
a w przypadku budynku istniejącego, niemożliwą przy powszechnie stosowanych metodach.
Jednak w omawianym przypadku wykonawca uznał osłonę z folii kubełkowej jako zgodną
z zasadami sztuki budowlanej, wykonując izolację powłokową do wysokości jedynie 60 cm
od poziomu fundamentów. Z opisu sprawy wynika, że podstawą przyjęcia metody wykonania
izolacji był wywiad z inwestorem i jego zlecenie. Nie wykonano badań gruntu, które w tym
konkretnym przypadku, jak się okazało, miały szczególne znaczenie. Plastyczne piaski
gliniaste i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem średnim, zalegające bezpośrednio pod
poziomem posadowienia powodują okresowe podnoszenie się zwierciadła wody. Po silnych
opadach atmosferycznych powstaje zastoina, która po przedostaniu się pod folię kubełkową,
przenika przez ścianę do wnętrza. Istnieje przypuszczenie pierwotnego (przed wykonanymi
robotami budowlanymi) wykorzystania gruntu gliniastego jako warstwy mającej pełnić funkcję
izolacji pionowej, nieprzepuszczalnej dla wody opadowej. Wiadomo, że takie rozwiązania
stosowano na Śląsku w okresie przedwojennym.
Drugi aspekt sprawy związany jest z formalnym przebiegiem prac budowlanych.
Prace remontowe wymagają zgłoszenia robót do właściwego urzędu. Niezbędny jest wówczas
opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych. Praktyka budowlana
wskazuje na przypadki różnych interpretacji urzędów odnośnie wymagań Prawa Budowlanego.
Prace izolacyjne fundamentów, z wykonaniem wykopów i ingerencją w przegrodę (w tym
wypadku iniekcja krystaliczna) klasyfikowane bywają jako przebudowa, powodująca „zmianę
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego”. Wymagane jest
wówczas pozwolenie na budowę. Powszechnie jednak, prace takie prowadzi się jedynie
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na zasadzie umowy ustnej lub pisemnej pomiędzy stronami (inwestorem a wykonawcą).
Powstaje wtedy pytanie dotyczące odpowiedzialności w zakresie poprawności i skuteczności
przeprowadzonych prac. Formalnie, mogą być one wykonane zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, co nie oznacza poprawności przyjętych rozwiązań, z punktu widzenia sztuki
budowlanej. Wątpliwości powstają głownie w przypadkach niespełnienia oczekiwań inwestora
co do rezultatów zleconych działań.
6. Wnioski
Brak wykonania projektu budowlanego (do pozwolenia na budowę) lub projektu
technicznego (np. do ewentualnego zgłoszenia robót budowlanych) uniemożliwił, w tym
wypadku, przedstawienie skutecznej technologii zabezpieczenia budynku przed oddziaływaniem wody. Inwestor, nie dysponujący stosownymi uprawnieniami budowlanymi, nie posiadał
wystarczających kompetencji do dokonania oceny zaproponowanej przez wykonawcę robót
technologii. Nie uwzględnił wymaganej prawem formalnej strony podjęcia prac budowlanych.
Wykonawca nie dysponował odpowiednim zakresem wiedzy i informacji (np. badania
geotechniczne podłoża gruntowego z określeniem występowania wód gruntowych lub
sączących), niezbędnym w celu wykonania prawidłowej oferty, co do sposobu wykonania
zlecenia (tj. zabezpieczenia zawilgacanej ściany zewnętrznej). Zaproponował stosowane przez
siebie wielokrotnie, z pozytywnymi efektami rozwiązanie techniczne, nie przewidując
wystąpienia szczególnych warunków gruntowych.
Brak projektu oraz brak wcześniejszych badań geotechnicznych uniemożliwiły, w tym
wypadku, określenie właściwej technologii robót budowlanych. Nie udokumentowano także
działań, związanych z wykonaną iniekcją krystaliczną. Brak takich zapisów utrudnia, w razie
wystąpienia sporów, zweryfikowanie rodzaju i poprawności zrealizowanych prac.
Powodów pominięcia fazy projektowej można doszukiwać się w:
• wysokich kosztach projektów,
• wymaganym procedurą postępowania znacznym czasie wykonania dokumentacji,
• skomplikowanych wymaganiach formalnych, dotyczących dokumentacji projektowej.
Wymienione wyżej obiektywne przeszkody skutkujące pomijaniem fazy projektowej,
powodują szkodliwe, z punktu widzenia inwestora, wykonawcy oraz zasad sztuki budowlanej,
eliminacje z procesu budowlanego projektanta z jego merytorycznym przygotowaniem.
Odmienne interpretacje wymogów prawa budowlanego w organach administracji
państwowej różnych miast powodują niepewności oraz obawy w zakresie prawidłowego
uczestniczenia w procesie inwestycyjnym.
Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z późniejszymi zmianami.
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami.
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych., część C: Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych
budynków, ITB, 408/2005, Warszawa 2005.
[4] Opinia na temat geotechnicznych warunków posadowienia budynku, zlokalizowanego
w Gliwicach.

235

REASULTS OF RENOVATION PROCCES
WITHOUT DESIGN PHASE
Summary
Article contains example of schematic work by small construction companies,
in conductiong repair works. As sample ware used attempts elimination of moisture
in basement of prewar estate building, by installing secondary horizontal and vertical hydro
isolations of fundation wall. Result of conducted works ware deterioration of barrier properties.
Drew attention to the common practice of simplyfing building procces excluding designing
phase. Raised issue of differences in requirment interpretation of building law by state
administration authority and its influence on the course and consequences of the work.
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PROBLEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ROBÓT REMONTOWYCH
W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
Abstrakt: Zapewnienie jakości wykonania robót budowlanych na obiektach zabytkowych
jest szczególnie istotne, bowiem działania budowlane człowieka na tych obiektach mają
w większości przypadków charakter nieodwracalny. W pracy przedstawiono systematykę
i zalecenia do właściwego przygotowania procesu inwestycyjnego oraz zasady organizacji
robót remontowo-konserwatorskich. Przestrzeganie tych zaleceń i zasad jest warunkiem
zapewnienia jakości robót budowlanych na tych obiektach.
Słowa kluczowe: organizacja, jakość, roboty remontowe, obiekty zabytkowe
1. Wprowadzenie
Prowadzenie robót remontowych na obiektach zabytkowych i konserwatorskich ma
określoną specyfikę i wymaga wszechstronnego przygotowania. Powinno być poprzedzone
dokładną inwentaryzacją obiektów, rejestracją i diagnostyką występujących uszkodzeń,
zniszczeń oraz określaniem przyczyn ich występowania.
Specyfika robót remontowych różni się zasadniczo od specyfiki robót inwestycyjnych,
więc każdy element budynku, w kontekście remontu, należy rozpatrywać indywidualnie
i indywidualnie dla tegoż elementu dobierać sposób naprawy czy wzmocnienia. Niejednokrotnie,
te same elementy obiektu można remontować stosując odmienne technologie, osiągając przy tym
ten sam efekt końcowy. Zakres uwarunkowań i możliwości prowadzenia takich robót
na obiektach zabytkowych jest jeszcze bardziej zindywidualizowany.
Podstawową dyscypliną konserwacji zabytków budownictwa i architektury jest technika
konserwacji, która określa teoretyczne podstawy i praktyczne sposoby wykonania zabiegów
konserwatorskich. Dyscyplina ta stanowi gałąź wiedzy, która w dużej mierze opiera się
na inżynieryjno-budowlanych procesach technologicznych, zwłaszcza w zakresie utrwalania
dawnych materiałów, konstrukcji i technik budowlanych. Korzystając z najnowszych zdobyczy
naukowych i technicznych w dziedzinie metod i środków konserwatorskich dokonuje się
zabiegów, które hamują procesy zagrożenia i przemian, na jakie każdy zabytek jest
nieuchronnie narażony, podnosi się odporność substancji zabytkowej na destrukcyjne działanie
różnych czynników i w konsekwencji chroni się zabytki przed uszkodzeniem, zniszczeniem
i ruiną. Technika konserwacji zabytków zajmuje się również zagadnieniami technicznymi
1
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związanymi z przywracaniem uszkodzonych lub zniszczonych zabytków ich własnemu
otoczeniu, z wydobyciem tych walorów artystycznych i użytkowych, jakie poprzednio
posiadły, względnie do jakich zamierza się je przystosować. Konserwacja zabytków stanowi
specjalną dziedzinę działalności, której przyswojenie wymaga wiedzy, wieloletniej praktyki
i doświadczenia [1].
Zapewnienie jakości wykonania robót budowlanych w obiektach zabytkowych jest
szczególnie istotne, bowiem działania budowlane człowieka na tych obiektach mają
w większości przypadków charakter nieodwracalny.
2. Zalecenia techniczne przy konserwacji zabytków
Regularne, stałe utrzymywanie budowli zabytkowych w należytym stanie powinno być
postępowaniem dominującym, pozwalającym na rezygnację z pełnych restytucji oraz ryzykiem
z nimi związanym [2]. Jednak w wielu przypadkach stan techniczny obiektów zabytkowych
wprowadza konieczność zastosowania różnorodnych technik konserwatorskich.
Sprecyzowanie zaleceń technicznych przy konserwacji zabytków budownictwa
i architektury jest dość trudne. Techniki konserwatorskie ulegają ciągłemu rozwojowi, przy
czym kryteria w dużej mierze zależą od nowych zdobyczy naukowych w zakresie sztuki
i techniki, nowych odczuć artystycznych oraz nowych doświadczeń praktycznych. Można
jednak zauważyć, że we współczesnych realizacjach konserwatorskich dąży się do szerokiego
wykorzystania możliwości i zdobyczy technicznych przede wszystkim dla podniesienia
trwałości zabytków. Podstawowe zasady postępowania w zakresie konserwacji zabytków są
następujące [1]:
1. Prace konserwatorskie powinny opierać się na naukowych podstawach i uwzględniać
racje artystyczne w ścisłym powiązaniu z faktami historycznymi.
2. W procesie konserwacji myśli i formy artystyczne oraz substancja materialna,
jakie upodobały sobie przeszłe pokolenia, powinny być w zabytku zachowane.
3. W zakresie ingerencji technicznej należy dążyć przede wszystkim do utrwalenia
i wzmocnienia obiektu lub jego ogniw nośnych bez naruszenia wartości dokumentalnych;
należy przy tym korzystać z aktualnego stanu wiedzy na świecie i doświadczeń rodzimego
rzemiosła budowlanego w przeszłości.
Podane wyżej w ogólnych zarysach zasady uzupełnić należy o dalsze stwierdzenia
i postulaty [1]:
1. Zabytek jest dokumentem, a zarazem dziełem sztuki o równowartościowych elementach
wszystkich okresów stylowych.
2. Przed rozpoczęciem robót konserwatorskich należy przeprowadzić dokładne, naukowe
badania i rozeznanie historii budowy.
3. Proces badawczy powinien być przeprowadzony dla każdego zabytku indywidualnie
i oprócz naukowo-historycznych danych powinien uwzględniać inwentaryzację form
architektonicznych techniki budowlanej i stosowanych materiałów.
4. Wartość dokumentarna zabytku poza walorami historyczno-artystycznymi tkwi również
5. w autentyzmie użytych do budowy materiałów, zastosowanych systemów konstrukcyjnych, a także właściwych dla danego okresu historycznego technik wykonania. Stąd
kardynalną zasadą konserwatorską powinno być zachowanie obok dziedzictwa artystycznego również tych wartości lub przekazanie ich w stanie możliwie niepomniejszonym.
6. Przy utrwaleniu substancji zabytkowych układów murowanych w pierwszym rzędzie
powinny być brane pod uwagę zabiegi profilaktyczne, zbliżone technicznie do
stosowanych dawniej, dopiero, gdy te zawodzą lub, gdy stosowanie ich jest niemożliwe
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z uzasadnionych powodów, można sięgać do środków i metod techniki współczesnej.
W tym przypadku metody utrwalania struktur murowanych powinny wynikać
z logicznych przesłanek konstrukcyjnych, praw technologicznych materiałów
i funkcjonalnego przeznaczenia ustroju lub systemu, przy czym powinna obowiązywać
zasada stosowania minimum widocznych środków obcych.
7. Wszelkie techniczne prace konserwatorskie związane z uzupełnieniem brakujących
ogniw nośnych ustroju, konieczne z uwagi na potrzebę zachowania statyki i nośności
zagrożonych elementów budynku powinny być wykonywane zgodnie z ideą naukowo
stwierdzonych systemów konstrukcyjnych danego okresu historycznego. Jeśli zajdzie
potrzeba wprowadzenia nowych elementów, należy ich liczbę ograniczyć do minimum,
przy czym elementy te powinny być utrzymane w charakterze neutralnym.
8. Obiekt po konserwacji powinien odzwierciedlać w najwyższej mierze jego wartość
historyczną i artystyczną, a także świadczyć o sztuce budowlanej i kulturze technicznej
danej epoki.
3. Rodzaje robót budowlanych na obiektach zabytkowych
Określenie rodzaju robót budowlanych ma ścisły związek z planowaniem rzeczowym
i zabezpieczeniem środków finansowych na konserwację zabytków. W zależności od zakresu,
prace budowlane mogą mieć charakter: robót zabezpieczających, napraw okresowych i napraw
gruntownych.
Roboty zabezpieczające mają na celu powstrzymanie wszelkich procesów
destrukcyjnych, zagrażających budynkowi lub jego częściom, względnie ruinom. Roboty te
podejmuje się także w przypadkach awaryjnych, gdy stan techniczny budynku zagraża
bezpieczeństwu publicznemu albo gdy chodzi o utrwalenie stanu zabytku, jako tzw. ruiny
trwałej. Roboty zabezpieczające wiążą się nierozdzielnie z zastosowaniem środków
i konstrukcji zabezpieczających doraźnych lub trwałych, których charakter zależy od rodzaju
i przyczyn zagrożenia, względów bezpieczeństwa, ekonomii i warunków użytkowych.
Naprawy mają na celu utrzymanie budynków i ich otoczenia w stanie bezpiecznego
użytkowania i należytego wyglądu estetycznego. Naprawy okresowe polegają na systematycznej działalności profilaktycznej i powinny obejmować likwidację przyczyn i skutków
uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne zniszczenie budynku lub jego elementów.
W tym przypadku roboty dotyczą głównie naprawy lub wymiany elementów wykończenia albo
wyposażenia, które zostały zniszczone w większym lub mniejszym stopniu na skutek
normalnego zużycia albo w wyniku niewłaściwej eksploatacji (np. reperacja pokrycia
dachowego, tynków, stolarki budowlanej, podłóg itp.). Naprawy okresowe mogą dotyczyć tak
zabytków użytkowych, jak i nieużytkowych. Powinny one dotyczyć tylko rzeczy istotnych i nie
mogą naruszać danego zespołu konstrukcyjnego albo układu kompozycyjnego budynku.
Naprawa gruntowna ma na celu doprowadzenie budynku do pierwotnej lub zbliżonej
do pierwotnej sprawności technicznej i użytkowej. W tym przypadku roboty budowlane
polegają przede wszystkim na wzmocnieniu lub wymianie ważnych elementów
konstrukcyjnych, na wymianie elementów wyposażenia, które uległy częściowemu lub
całkowitemu zniszczeniu, na wykonaniu od nowa robót wykończeniowych, na zwiększeniu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Naprawa gruntowna powinna przyczynić się
do podniesienia wartości technicznej i użytkowej, a zwłaszcza poprawy warunków
mieszkaniowych. W każdym przypadku naprawy powinny przyczynić się do przedłużenia
czasu użytkowania budynku [1].
Zabiegi konserwatorskie mogą obejmować: konserwację, restaurację, odbudowę,
adaptację, a nawet przebudowę elementów budowlanych lub obiektów.
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Konserwacja sprowadza się do należytego utrzymania i utrwalenia elementów
konstrukcyjnych, architektonicznych bądź wykończeniowych, usuwania szkód wynikających
z zaniedbania oraz do uodporniania obiektu na działanie niszczących wpływów
atmosferycznych. Przy pracach konserwacyjnych obowiązuje pełne respektowanie stanu
faktycznego zarówno w zabytkach posiadających walory artystyczne, jak też tych, które tych
walorów nie posiadają.
Restauracja obejmuje zespół zabiegów mających na celu doprowadzenie zabytku
do stanu ujawniającego jego estetyczne i historyczne wartości przy pełnym poszanowaniu
substancji zabytkowej i elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.
W związku z tym prace techniczno-konserwatorskie powinny być prowadzone właściwie
i umiejętnie. Najistotniejszym zadaniem zabiegów będzie utrwalenie i wzmocnienie organizmu
konstrukcyjnego zabytku bez naruszenia jego cech historycznych i dokumentarnych. W tym
celu powinny być wykorzystane wszelkie środki i możliwości techniczne tradycyjne. Jeśli
okaże się, że skuteczność tych zabiegów jest niewystarczająca, wówczas należy wykorzystać
współczesne środki i metody, których przydatność wykazały dane naukowe i doświadczenia.
Wszelkie ubytki w częściach architektonicznych lub konstrukcyjnych mogą być
w szczególnych przypadkach uzupełnione, lecz nie na zasadzie rekonstrukcji stylowej
lub technologicznej, ale w postaci wypełnienia o cechach znamionujących czasy współczesne.
Jeżeli ze względów estetycznych lub statyczno-wytrzymałościowych, szczególnie
uzasadnionych, zajdzie potrzeba zastąpienia brakujących części architektonicznych
lub konstrukcyjnych, to nowe elementy powinny być wykonane z materiałów i w technice,
odróżniających się od partii autentycznych zarówno wyglądem, jak też sposobem formalnego
ujęcia, i powinny być harmonijnie włączone do całości. Prace uzupełniające powinny być
prowadzone z pozycji poszanowania i respektowania dokumentu i historii zabytku, w związku
z tym powinny być dalekie od wszelkiego fałszerstwa.
W toku prac restauracyjnych nie należy zmierzać do jedności stylowej. Wszelkie
nawarstwienia architektoniczno-budowlane, charakteryzujące w znaczeniu dodatnim epokę,
w której powstały i wnoszące wartościowy wkład do dziejów budowy i historii zabytku
powinny być uszanowane.
Z wyżej przedstawionych zaleceń i warunków widać, że restauracja jest zabiegiem
bardzo złożonym i trudnym. Proces ten wymaga gruntownej znajomości teorii, dużego
doświadczenia praktycznego oraz krytycyzmu co do stosowanych środków. Restaurację
z zasady powinny poprzedzać badania naukowe zabytku i powinna być prowadzona zgodnie
z naukowo sprawdzonymi ustaleniami.
Odbudowa stanowi zespół zabiegów technicznych mających na celu przywrócenie
zabytkowi, zniszczonemu w znacznym stopniu na skutek działania zdarzeń wyjątkowych
(działania wojenne, pożar) lub daleko posuniętego zużycia się elementów konstrukcyjnych,
jego pierwotnej postaci i cech architektonicznych. W zależności od zakresu robót budowlanych
odbudowa budynku zabytkowego może być pełna lub ograniczona tylko do stanu częściowego.
Odbudowę pełną podejmuje się najczęściej ze względu na potrzebę doprowadzenia
budynku do stanu całkowitej używalności, a także w tych przypadkach, gdy zniszczony obiekt
lub zespół obiektów posiada szczególne znaczenie historyczne, gdy wiąże się ściśle z pewnymi
faktami o kapitalnym znaczeniu dla kultury albo, gdy uzasadnia to potrzeba zachowania
w określonym środowisku i otoczeniu, charakteru architektury odpowiadającej danej epoce
historycznej lub też utrzymanie równowagi kompozycyjnej.
Odbudowa zabytków jest rodzajem prac techniczno-konserwatorskich szczególnie
trudnym, zwłaszcza gdy muszą być w jej toku uwzględnione charakterystyczne wartości dzieła
różnych czasów. To też prace przy odbudowie podejmuje się w tych przypadkach, gdy jest
do dyspozycji wiarygodna dokumentacja historyczna albo są zachowane w naturze części
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zabytku w oryginalnej formie. Odbudowa zabytków w swej istocie wykracza poza ramy
teoretycznych założeń konserwacji. W niektórych jednak przypadkach stanowi ona jedyną
możliwość przekazania charakterystycznych form i założeń przestrzennych architektury.
Adaptacja polega na przystosowaniu odbudowanego zabytku do odmiennych celów
niż te którym dotychczas służył. W sensie technicznym roboty adaptacyjne mają usprawnić
wartości użytkowo-funkcjonalne budynku, co może przejawić się między innymi
w odpowiednim przekształceniu wnętrz (jeśli nie mają one muzealnego znaczenia, a bez tych
zabiegów wnętrza nie mogą wypełnić określonej roli użytkowej), założeniu instalacji sanitarnotechnicznych itp. Adaptacją może być objęty cały budynek lub jego część w zależności
od funkcji, zamierzonych potrzeb i celów. Adaptacja nie może jednak pociągać za sobą zmian
układu przestrzennego, proporcji ani wystroju budynku [1].
Adaptacja obiektów zabytkowych wiąże się z dostosowaniem do wymagań aktualnych
przepisów techniczno-budowlanych. W wielu przypadkach jest to związane z istotnymi
zmianami w budynku, które noszą znamiona przebudowy, a czasem nawet rozbudowy.
Możliwość dostosowania funkcji budynku do współczesnych potrzeb i związana z tym
przebudowa daje szanse przedłużenia użytkowania budynku, tym samym zabezpieczając
przed dalszym procesem degradacji. Znacząca część obiektów zabytkowych nie ma szansy
na kontynuowanie swojej funkcji ze względu na zmiany cywilizacyjne (np. obiekty obronne,
pałace, zabytki przemysłowe). Z drugiej strony w wielu przypadkach decyduje aspekt
ekonomiczny. Jedynie obiekty o największej wartości historycznej mogą być utrzymywane
w niezmienionej formie, często dzięki dotacjom z publicznych środków. Zdecydowana
większość obiektów zabytkowych jest utrzymywana ze środków prywatnych właścicieli
i użytkowników. Oznacza to w praktyce, że bieżące utrzymanie tych obiektów jest ekonomicznie uzasadnione pod warunkiem pełnienia przez nie współczesnych funkcji użytkowych [3].
Z drugiej strony przebudowa często burzy podstawowe zasady postępowania w zakresie
zabytków. Wartość dokumentarna zabytku szczyci się walorami historyczno-artystycznymi,
ale przede wszystkim autentyzmem użytych do budowy materiałów, zastosowanych systemów
konstrukcyjnych, a także właściwych dla danego okresu historycznego technik wykonania.
Przebudowa często wymusza zastosowanie nowych technik wykonania, nowych materiałów
i wyrobów budowlanych, związanych chociażby z restrykcyjnymi przepisami przeciwpożarowymi. Znalezienie kompromisu między ingerencją związaną z nową funkcją budynku,
a zasadami konserwatorskimi stanowi prawdziwe wyzwanie w procesie inwestycyjnym.
Zapewnienie jakości wykonania robót budowlanych jest w tym przypadku trudne i tym
bardziej istotne, bowiem działania budowlane człowieka z pewnością będą miały charakter
nieodwracalny.
W każdym przypadku należy dążyć do minimalizowania niezbędnych prac budowlanych związanych z przebudową. Istotną drogą postępowania może być szukanie spełnienia
wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż odkreślono w przepisach
techniczno-budowlanych, pozwalający na mniejszą ingerencję w obiekcie mając na uwadze
konieczność opracowania ekspertyzy technicznej oraz uzyskania zgody Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Należy również brać pod uwagę możliwość
uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Idea ochrony zabytków
wyczerpuje znamiona przypadku szczególnie uzasadnionego, o którym mowa w Prawie
Budowlanym [4].
Przedstawione wyżej rodzaje zabiegów techniczno-konserwatorskich nie wyczerpują
pełnej treści działania, ani metodologicznych zasad postępowania. W licznych przypadkach
przy konserwacji obiektu występują różne specyficzne problemy, wymagające indywidualnego
potraktowania. Stąd prace związane z ochroną zabytków stanowią dyscyplinę, która odwołuje
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się do wszystkich gałęzi nauki i techniki, mogących wnieść wkład do badań i ochrony
dziedzictwa zabytkowego [5].
Do specyficznych rodzajów robót inżynieryjno-technicznych należy zaliczyć między
innymi te, które wiążą się z zagadnieniami przenoszenia lub przemieszczenia zabytków
w części lub w całości. Przenoszenie zabytku lub jego cennych fragmentów poza trwałe
miejsce i otoczenie polega na rozebraniu, a następnie ponownym, dokładnym złożeniu
(zmontowaniu) przy użyciu własnych elementów, w innym miejscu nie związanym
historycznie z powstaniem zabytku (np. w muzeach, skansenach). Tego rodzaju zabiegi
konserwatorskie podejmuje się w przypadkach zagrożenia obiektu, np. na skutek zjawisk
zsuwowych, możliwości zatopienia na terenach zalewowych itp., a także w tych przypadkach,
gdy zabytki zostały celowo rozebrane, aby uchronić je przed zagładą.
4. Ocena stanu technicznego, przygotowanie wytycznych konserwatorskich
i technologicznego programu robót
W praktyce remontowo-budowlanej do oceny stanu technicznego obiektu budowlanego
bywa stosowane kryterium procentowego stopnia zniszczenia, zwykle ustalane na podstawie
wizualnej. W tym celu w odpowiednich formularzach tabelarycznych wpisuje się ustalony
procent zniszczenia (zużycia) elementów składowych budynku. W wyniku takiej operacji bywa
określana ocena wartości elementów (np. bardzo dobry, dobry, zadawalający, niezadowalający,
zły, zupełnie zły (awaryjny). Tego rodzaju kryteria nie uwzględniają jednak kulturowych
wartości obiektu.
Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej remontu obiektu zabytkowego
stanowią wytyczne konserwatorskie i technologiczny program robót, obejmujące wszystkie
elementy naukowo-technicznego rozpoznania obiektu. W końcowej części tego elaboratu
powinny być zawarte wnioski i zalecenia techniczne ujęte, jako rezultat krytycznej analizy
studiów i badań nad rewaloryzacją obiektu. W tej części opracowania muszą być
sformułowane w sposób jak najbardziej przejrzysty, obiektywny i pozbawiony cech
emocjonalnych następujące zagadnienia:
1. Dzieje i znaczenie budynku (odrębnych elementów lub fragmentów w aspekcie
kryteriów historycznych i kulturalnych).
2. Budowa i ukształtowanie organizmu konstrukcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem
wyników inwentaryzacji przedstawiającej faktyczny obraz pracy statycznej, wartości
tworzywa i cech morfologicznych struktury.
3. Analiza stanu technicznego obrazująca charakter występujących zjawisk i przyczyn ich
powstawania, podająca zakres uszkodzeń z uwzględnieniem przemian dawnych
i rezultatów obserwacji bieżących z podaniem dokładnego rozeznania stopnia
zagrożenia elementów i konstrukcji odpowiedzialnych.
4. Ocena przydatności użytkowej (funkcjonalnej), wydolności techniczno-konstrukcyjnej
i technologicznej substancji murowanych.
5. Wyniki badań i obserwacji z powołaniem się na dokumenty oraz czytelne
sformułowanie wniosków i zaleceń, których realizacja jest konieczna natychmiast
i tych, które mogą być wykonane w innym czasie.
6. Wstępne ustalenia realnych środków technicznych pozwalających na zahamowanie
procesów destrukcji, uwzględniające również alternatywne rozwiązania.
7. Sprecyzowanie metod i środków pozwalających usunąć źródła zniszczenia oraz
zapewniających długotrwałe i skuteczne podtrzymanie egzystencji zabytku.
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Dla syntetycznego ujęcia wyników badań zagrożonych zabytków architektury oraz
w celu końcowego rozstrzygnięcia sposobu ich ratowania, zachodzi potrzeba współpracy
specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Specjalistów tych powinno cechować duże
doświadczenie i rozwaga, gdyż opracowanie wniosków i zaleceń technicznych stanowi
dokument o znaczącej odpowiedzialności [6].
5. Planowanie i realizacja robót
Przedsiębiorstwo budowlane prowadzące roboty konserwatorskie, zanim przystąpi
do ich realizacji, musi przeprowadzić szereg czynności, które mają zabezpieczyć poszczególne
fazy cyklu wykonawczego: planowanie i przygotowanie robót, realizacja robót, odbiór
i rozliczenie robót.
Przygotowanie robót obejmuje: przeprowadzenie wstępnej analizy zlecenia,
klasyfikację pod względem technicznym całej budowli i jej poszczególnych elementów
konstrukcyjnych, klasyfikację podstawowych kategorii robót budowlanych z włączeniem
również prac o charakterze artystycznym, przygotowanie kalkulacji wstępnej, uzgodnienie
niektórych technologicznych danych ze zleceniodawcą, przygotowanie koncepcji przebiegu
realizacji i z tym związanych potrzeb w zakresie zatrudnienia, materiałów budowlanych
i sprzętu, przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza
i odpowiednich warunków pracy dla załogi.
Specyfika prowadzenia prac konserwatorskich wymaga, aby w trakcie sporządzania
projektu technicznego oraz projektu organizacji robót uwzględnić możliwości wykonawcy
związane z koncepcją wykonawstwa, wybranymi technologiami, określeniem terminów
i kolejności realizacji węzłowych faz robót. Prawidłowe przygotowanie organizacji robót
stanowi czynnik ogromnej wagi w dziedzinie rzeczowego, jakościowego, wartościowego,
a także terminowego wykonania przedsięwzięcia [7].
Realizacja robót wiąże się z organizowaniem frontu pracy, nadzorem nad przebiegiem
wykonawstwa i współpracą pomiędzy kierownictwem technicznym a inspektorem nadzoru
inwestorskiego, nadzorem konserwatorskim i autorskim. Warunkiem dobrej realizacji zadań
jest zachowanie pełnej systematyki procesu wykonawczego, rzetelnie dokumentowanej
w dzienniku prac konserwatorskich lub dzienniku budowy.
Przy realizacji robót konserwatorskich często jednak bywa tak, że dokumentacja
techniczna po rozpoczęciu prac musi być uzupełniona lub nawet całkowicie zmieniona z uwagi
na nowe odkrycia, jakich w czasie robót dokonano, lub wobec ujawnienia innego stanu
technicznego w rzeczywistości, niż przyjęto w założeniach techniczno-ekonomicznych
dostarczonego projektu.
Niekiedy bywa również i tak, że przedmiot robót podany w dokumentacji nie
wyczerpuje wszystkich rodzajów robót i jego uzupełnienie staje się możliwe tylko w trakcie
przebiegu procesu wykonawczego. W konsekwencji pociąga to za sobą konieczność
sporządzenia dodatkowego lub wręcz nowego zapotrzebowania na materiały potrzebne
do realizacji programu robót, a to staje się powodem przedłużenia czasu ich trwania
i zwiększenia nakładów finansowych. Problematyka komplikuje się tym bardziej, im
rozpoznanie naukowe i techniczne przed sporządzeniem dokumentacji zostało przeprowadzone
bardziej powierzchownie i w niepełnym zakresie. W efekcie technologia wykonania
i określona specyfika robót mogą zostać błędnie sformułowane, a w czasie wykonywania robót
powstaną poważne rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną, kosztorysem, a zakresem
rzeczywiście występujących robót. Taki stan rzeczy prowadzi do przekroczenia założonych
kosztów i terminu ukończenia robót.
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Wymienione wyżej czynniki wywierają wpływ na metodykę pracy i jej organizację,
a także na postawę nadzoru technicznego i konserwatorskiego. Nadzór ten musi być dobrze
przygotowany do tego, aby w każdej chwili mógł interweniować w razie zagrożenia
statycznego, z drobiazgową pilnością doglądać wykonania prac i umieć w okolicznościach
nieprzewidzianych zająć właściwe stanowisko, a zwłaszcza na bieżąco wydawać dyspozycje
w zakresie zabezpieczenia odkrytych elementów, przeprowadzenia korekty powstających
błędów itp.
Kolejność prowadzenia robót w zabytku zależy od stanu zachowania poszczególnych
jego części, a zwłaszcza stanu technicznego ważniejszych konstrukcji nośnych i zakresu robót
wykończeniowych. Z zasady prace budowlano-konstrukcyjne powinny być rozpoczynane od
wzmocnienia najbardziej odpowiedzialnych konstrukcji i tych, które są najbardziej osłabione.
Prowadzenie robót w budynkach zabytkowych często utrudnia zbyt złożona
konfiguracja rzutów i różnorodne ukształtowanie przestrzenne pomieszczeń. Ten czynnik staje
się powodem znacznych kłopotów w organizowaniu zaplecza materiałowego, rozwinięciu
frontu robót, rozmieszczeniu rusztowań pomocniczych i zmusza wykonawcę do zachowania
szczególnych środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pracach konserwatorskich z uwagi na charakter kategorii robót (w większości
przypadków występują roboty związane z odwodnieniem, izolacją, wyburzeniem,
przemurowywaniem, wymianą stropów, roboty tynkarskie, stolarskie, ciesielskie, dekarskie,
niekiedy sztukatorskie, okładzinowe itp.) trudno jest stosować uprzemysłowione metody
wykonawstwa i trzeba się opierać na tradycyjnych formach pracy. To zmusza wykonawcę
do zatrudnienia wysoko kwalifikowanych pracowników, niekiedy wybitnych specjalistów,
o mistrzowskim opanowaniu rzemiosła budowlanego. Stąd zachodzi również konieczność
stosowania wysokich norm wynagrodzeń.
W pracach konserwatorskich stosowanie mechanizacji przy procesach wykonawczych
jest w dużym stopniu ograniczone. Urządzenia mechaniczne mają głównie zastosowanie przy
transporcie pionowym, przyrządzaniu zapraw i betonów, przy robotach tynkarskich
i malarskich, przy wierceniu murów i iniekcji.
Przedsiębiorstwo specjalizujące się w pracach konserwatorskich jest zmuszone
korzystać z własnych komórek produkcji pomocniczej, opartej przeważnie na rzemieślniczych
procesach technologicznych.
5.1. Opis wymagań technologicznych w dokumentacji wykonawczej
Istotą opisu technologii budowlanych jest przedstawienie wszystkich istotnych
informacji (dotyczących technologii) niezbędnych do wykonania robót, kontroli jakości
wykonania, odbioru robót, badania użyteczności rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego
w trakcie eksploatacji oraz prognozowania zabiegów obsługowych i gwarancji. Informacje
niezbędne do wykonywania robót, ich kontroli i odbioru, to takie, które projektant określa
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Informacje te powinny zostać określone w sposób przejrzysty i profesjonalny. Trzeba
zadbać o to, aby w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót znalazły się informacje istotne, opisujące uzasadnione wymagania i specyficzne cechy charakterystyczne danego
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego stanowiące o osiągnięciu produktu dobrej jakości.
Na etapie koncepcji opisu technologii budowlanych proponuje się pozyskiwać
i strukturalizować informacje o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych w budownictwie
zgodnie z tabelą 1. Praktyka opisu wielu rozwiązań posłuży do zweryfikowania użyteczności
tej formy.
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Tab.1. Proponowana struktura i zakres opisu technologii budowlanej / rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowego budownictwa. [opracowanie własne]
Nazwa technologii/rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego
Właściwości materiałów
i wyrobów
Wymagania
w zakresie transportu
i składowania
Wymagania dla środków
pracy
Opis procesów pracy
(technologia wykonania)
Zakres kontroli
operacyjnych
Odbiór technologii/
rozwiązania
konstrukcyjnomateriałowego
Obmiar wykonanych
robót
Normy i inne opracowania
źródłowe
Cechy jakości wykonanej
technologii

Zabiegi obsługowe
i badania diagnostyczne

Wyszczególnienie
materiałów i wyrobów

Wymagane właściwości materiałów
i wyrobów

Wyszczególnienie
środków transportu

Wymagania w zakresie transportu
i składowania

Środki pracy

Wymagania dla środków pracy

Wyszczególnienie
procesów

Opis sposobu wykonania procesów

Wyszczególnienie kontroli

Opis sposobu wykonania kontroli

Elementy sprawdzane

Sposób wykonania sprawdzeń

Elementy mierzone

Jednostka miary

Indeks

Sposób określenia
Tytuł

Charakterystyki jakości

Wymagania
kwalifikacji do
stanu użytkowego
bez ograniczeń

Wymagania
kwalifikacji do
stanu użytkowego
z ograniczeniami

Wyszczególnienie obsług,
badań

Cel, przedmiot
obsług i badań

Częstotliwość

5.2. Badanie i normowanie procesów budowlanych gwarantem jakości
Badanie procesów budowlanych realizowane jest w dwóch kontekstach: do ustalenia
właściwych sposobów ich wykonania – standaryzacji technologii oraz w celu opisu ilościowego
procesu – znormowania.
To co ma być znormowane zależy od organizatora produkcji budowlanej. Normy
bowiem służą do planowania robót, produkcji, prognozowania możliwości i kalkulacji kosztów
wykonania robót. Decyzje określenia przedmiotu normowania powinny być podporządkowane
potrzebom kalkulacji czasu i kosztów różnych działań inżynieryjno-budowlanych
(inwestycyjnych, remontowych, obsługowych, itp.).
Aby określić racjonalny sposób wykonania procesu podstawowego trzeba ustalić
alternatywy technologii i organizacji takiego procesu i dokonać ich porównania metodami
wielokryterialnej analizy porównawczej. Oczywiście alternatywy te należy ocenić, wybierając
do standaryzacji tylko te, które są najbardziej celowe. Nie wystarczy tu jednak tylko ocena czasu
czy kosztów, wynikające bezpośrednio z charakterystyk składowych czynności technologicznych.
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W analizowanym procesie należy wyróżnić wszystkie możliwe do zastosowania
rozwiązania technologiczno-organizacyjne (w tym ich charakterystyki techniczne, porządkowe,
ilościowe), jako alternatywy realizacji robót. Każde rozwiązanie alternatywne porównuje się
z innymi rozwiązaniami alternatywnymi przez pryzmat kryteriów – celów istotnych
dla wykonawców robót. Do wykonania takich porównań proponuje się zastosowanie jednej
z metod wielokryterialnej analizy porównawczej [8], na przykład metody AHP (Analytic
Hierarchy Process) z odpowiednim oprogramowaniem.
W metodzie AHP, poprzez stosowanie porównań parami, jako głównej metody oceny,
program wyznacza stopień dominacji danego czynnika (kryterium lub alternatywa)
nad drugim, jako miarę siły preferencji decydenta w odniesieniu do rozważanych kryteriów
i alternatyw. Oczywiście, porównywać należy jedynie te alternatywy, które są ze sobą
konkurencyjne. W jednym badanym procesie może zaistnieć potrzeba wykonania szeregu
analiz porównawczych w celu uzyskania rozstrzygnięć różnych problemów decyzyjnych.
Normowanie procesów pracy jest zagadnieniem złożonym, wymagającym pogłębionej
wiedzy o technologiach realizacji procesów i organizacyjnych możliwościach usprawnienia
wykonywania robót budowlanych. Normujący te procesy musi dodatkowo znać metody
i techniki badawcze pracy, sposoby analizy uzyskiwanych w toku wyników oraz formy opisu
znormalizowanych procesów. Wszystko to musi być podporządkowane celowi, jaki przyświeca
inicjatywie badań i normalizacji procesów. Normować powinniśmy bowiem, tylko takie
sposoby wykonania procesów, które są racjonalne i akceptowane w określonych warunkach
realizacyjnych.
W analizach trzeba mieć na uwadze to, że czas i koszty realizacji procesu nie są sumą,
odpowiednio czasu i kosztów czynności technologicznych. Proces, to pewna struktura
kolejnościowa czynności technologicznych, generująca dodatkowe koszty i czas z tytułu
przerw technologicznych, przestoju maszyn, itp.. W każdej alternatywie trzeba więc określić te
charakterystyki techniką organizatorską.
6. Sprawozdanie i dokumentacja wykonanych prac
Mówiąc o specyfice wykonawstwa konserwatorskiego, należy jeszcze wspomnieć,
że po zakończeniu całości prac budowlano-konserwatorskich wykonawca ma obowiązek
sporządzenia sprawozdania z przebiegu tych prac. Sprawozdanie powinno zawierać
odzwierciedlenie opisowe i ilustracyjne procesu wykonawczego, z uwzględnieniem informacji
zawartych w dzienniku prac konserwatorskich lub odpowiednio w dzienniku budowy.
W sprawozdaniu, na tle historii obiektu, charakterystyki najistotniejszych postulatów
konserwatorskich, analizy stojącej do dyspozycji dokumentacji technicznej i przebiegu prac,
powinny zostać omówione wszelkie wydarzenia zarówno w zakresie uzyskanych efektów
inżynieryjno-budowlanych, jak też osiągnięć architektoniczno-artystycznych i naukowohistorycznych.
Istotnym elementem tego opracowania jest szczegółowe przedstawienie dodatkowo
przeprowadzanych badań, następnie ujawnionych w trakcie robót odkryć, jak też nowych
rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych i architektonicznych, przedstawienie zastosowanej
technologii robót konserwatorskich, omówienie wprowadzonych korekt i odstępstw
od obowiązujących w dokumentacji rozwiązań, zastosowanych materiałów itp.
Dokument ten może stanowić cenny materiał poznawczy dla osób, prowadzących
badania i studia w zakresie metod utrwalania zabytków.
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7. Wnioski
Dostosowanie funkcji obiektów zabytkowych do współczesnych potrzeb wiąże się
koniecznością dokonania adaptacji budynku. Natomiast obowiązek spełnienia aktualnych
przepisów techniczno-budowlanych często wykracza poza ramy adaptacji, wprowadzając
konieczność wykonania przebudowy. W celu zachowania zabytków w niezmienionej formie
należy unikać tej formy działalności budowlanej. Jeśli jednak przebudowa jest jedyną realną
szansą dla dalszego istnienia, w szczególności dla zabytków mniejszej wagi, należy
kierować się tą możliwością z uwzględnieniem wszelkich działań ograniczających jej zakres
do niezbędnego minimum. W tym celu należy wykorzystać wszelkie możliwości prawne,
m.in. możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, czy spełnienie
wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono w przepisach,
zaproponowany w ekspertyzie technicznej uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej.
Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz projektu organizacji robót
należy uwzględnić możliwości techniczne wykonawcy, szczególnie w zakresie wybranych
technologii, koncepcji wykonawstwa. Jeśli na tym etapie wykonawca robót konserwatorskich
nie jest jeszcze ustalony, proponuje się przeprowadzić postępowanie przygotowawcze.
Możliwości techniczne potencjalnych wykonawców powinny mieć wpływ na wybór
wybranych technologii, organizacji robót, ewentualnego ustalenia rozwiązań alternatywnych.
Takie postępowanie pozwoli na wybór rozwiązań czy sposobów konserwacji znanych
potencjalnym oferentom. Ich doświadczenie będzie istotnie wpływało na jakość robót
konserwacyjnych.
Złożoność procesu inwestycyjnego robót remontowych w obiektach zabytkowych
ma duży wpływ na ich jakość. Ewentualna konieczność uzupełnienia dokumentacji, stan
techniczny budynku inny niż przyjęty w założeniach techniczno-ekonomicznych, czy błędnie
przyjęte technologie wykonania dezorganizują roboty budowlane i mogą przyczyniać się
do przekroczenia założonych kosztów i terminu ukończenia robót. W świetle przedstawionych
zagadnień właściwie sporządzona specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znacznie
ułatwia współpracę uczestników procesu budowlanego. W tabeli nr 1 zaproponowano sposób
przedstawienia struktury i zakresu opisu technologii budowlanych oraz rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych, które wpłyną na usystematyzowanie, poprawę czytelności,
a tym samym jakości sporządzanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
W efekcie końcowym doświadczenie zdobyte na etapie przygotowania i realizacji robót
remontowych w obiektach zabytkowych powinno przyczyniać się do poprawy jakości tego
typu robót. Sposoby wykonania robót konserwatorskich oraz ich opis ilościowy powinny być
elementem badań zmierzających do standaryzacji technologii oraz ich znormowania.
Alternatywne technologie należy porównywać między sobą przez zastosowanie jednej
z metod wielokryterialnej analizy porównawczej, np. proponowanej w pracy metody AHP
(Analytic Hierarchy Process) z odpowiednim oprogramowaniem. Wybór odpowiedniej
technologii stanowi o jakości robót remontowych na obiektach zabytkowych.
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QUALITY ASSURANCE PROBLEM OF RENOVATION WORKS
ON HISTORIC SITES
Summary
Ensuring the quality of execution of renovation works on historic sites is especially
important due to the fact that human construction activities with respect to these facilities are
in most cases irreversible. The paper presents the scheme and recommendations for the proper
preparation of the investment process, as well as the principles of proper organization
of renovation and maintenance works. Compliance with these recommendations and rules
is required in order to ensure the quality of renovation works conducted on these sites.
Keywords: organization, quality, renovation works, historic sites
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Piotr DOLNY1

KONTROLA BETONU W REALIZACJI BUDOWY
Abstrakt: Praca przedstawia przykłady błędów i zaniedbań spotykanych w trakcie
projektowania, wykonywania i kontroli jakości betonu. Podane są przykłady metod
zapobiegających awariom konstrukcji już na etapie wznoszenia. Pokazano różnice w sposobie
kontroli jakości opisanych w normach PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06250:1988. Wskazano
konieczność uzgodnienia między inwestorem i wykonawcą, wymagań kontroli mieszanki
betonowej i betonu, w konstrukcjach projektowanych na podstawie norm nieuzgodnionych
z PN-EN 206-1:2003. Ten rozdział dowodzi, że kontrola jakości (rozumiana jako zgodność
materiału z wymaganiami) rozpoczyna się już na etapie projektowania obiektu.
Słowa kluczowe: kontrola jakości betonu, kontrola mieszanki betonowej, wymagania
1. Podstawy kontroli jakości
Potrzeba kontroli robót i materiałów, w procesie realizacji inwestycji budowlanej,
wynika z zapisów normy [1] p. 1.3 (2). Założenia ogólne, na których oparte są obecnie
obowiązujące normy dotyczące projektowania, wykonywania, zapewnienia bezpieczeństwa
i trwałości konstrukcji budowlanych, zakładają, że:
• „projekt i roboty budowlane wykonywane są przez osoby o odpowiednich
umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
• zapewniony zostanie odpowiedni nadzór i kontrola jakości w trakcie całego procesu
projektowania i wykonywania robót na budowie,
• zastosowane zostaną materiały budowlane zgodnie z normami lub specyfikacjami
technicznymi,
• konstrukcja użytkowana będzie zgodnie z założeniami projektu, utrzymywana
w odpowiednim stanie technicznym”.
Z przytoczonych wyżej założeń wynika, że kontrola jakości betonu powinna być
prowadzona w trzech aspektach:
• właściwego doboru materiałów na etapie projektowania konstrukcji,
• kontroli dostarczonego na budowę materiału (mieszanki betonowej lub prefabrykatów),
• kontroli prawidłowości wbudowania betonu (układania, pielęgnacji).
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Za kontrolę betonu na każdym z etapów realizacji inwestycji odpowiadają inne osoby:
projektant i sprawdzający projekt, laboratorium kontroli betonu, kierownik i inspektor nadzoru.
Oprócz wymienionych osób uczestniczących w procesie budowlanym, wpływ na kontrolę
jakości ma także inwestor przeznaczając odpowiednią ilość środków na audyt poprawności
projektu budowlanego, założeń przetargowych oraz badań laboratoryjnych [10]. Podział
kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych osób, zgodnie z wymaganiami normy [2]
oraz norm związanych szeroko przedstawiono w [3, 4, 5].
2. Kontrola jakości betonu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji
Jakość betonu zdefiniowana w [6], mierzona jest stopniem zaspokojenia potrzeb
i oczekiwań, spełnienia stawianych wymagań. Kontrola jakości betonu rozpoczyna się już
na etapie przygotowywania projektu. Opis techniczny projektu, rysunki oraz specyfikacja
techniczna wykonania i obioru robót powinny decydować o wybranym materiale, jego cechach
i dokumentach odniesienia podczas kontroli i obioru robót.
Pomimo tego, że od 2003 roku w produkcji i wykonawstwie robót betonowych
obowiązuje norma [2], a jej kolejna wersja [7] jest obecnie tłumaczona na język polski,
w praktyce inżynierskiej często stosowana jest także wycofana norma [8]. Użycie wycofanej
normy, wynika częściowo z przyzwyczajenia projektantów do stosowania zawartych w niej
wymagań, klas betonu i procedur oceny, a częściowo z braku aktualizacji norm związanych
(na przykład [9]).
Wybór normy decyduje także o charakterze otrzymanych wyników wytrzymałości
betonu – odpowiadających wytrzymałości betonu w konstrukcji lub umownej wytrzymałości
dostarczonego betonu. Sposób pielęgnacji betonu opisany w normie [8] odpowiada pielęgnacji
wykonywanej na placu budowy. Wynik badania będzie więc nie tylko przyporządkowywał
beton do właściwej klasy betonu, ale także informował o właściwościach materiału
wbudowanego w konstrukcję. Przechowywanie próbek w ciepłej wodzie o ustalonej
temperaturze, zgodnie z wymaganiami normy [2], pozwala na wyeliminowanie zmian wyniku
badania w zależności od sposobu pielęgnacji. Wyniki takiego badania zależy głównie
od dostarczonej na budowę mieszanki, a to zmniejsza liczbę nieporozumień na linii
wykonawca-dostawca betonu. Jednak taki wynik badania wytrzymałości, nie odnosi się
bezpośrednio do właściwości wbudowanego betonu. Wskazane jest, aby uczestnicy procesu
budowlanego zdawali sobie sprawę z konsekwencji wyboru dokumentu odniesienia
do wykonywania badań betonu.
2.1. Właściwa specyfikacja betonu
Wybór odpowiednich właściwości betonu powinien zależeć od warunków środowiska
w jakim pracować będą poszczególne elementy konstrukcji oraz od wymaganych właściwości
mechanicznych (niezbędnych do bezpiecznego przeniesienia oddziaływań na konstrukcję)
i technologicznych związanych z procesem wbudowywania i pielęgnacji betonu. Obie normy
różnią się znacznie w podejściu do tego zagadnienia.
Beton łatwiej dopasować do warunków pracy konstrukcji jeśli projekt opracowywany
jest na podstawie normy [2]. Ze względu na duży nacisk położony w normie [2] na trwałość
konstrukcji, można szybko przyporządkować wymagania stawiane konstrukcji do oczekiwanych cech betonu, w zależności od agresywności środowiska otaczającego konstrukcję. Warto
podkreślić, że beton może być także poddany działaniu kombinacji różnych klas ekspozycji.
Wbudowana mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania wszystkich klas naraz,
to znaczy spełniać najostrzejsze ze wskazanych wymagań.
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Beton zamówiony na podstawie normy [8] także powinien mieć właściwości
dostosowane do warunków pracy konstrukcji. Norma nie zawiera jednak wyraźnych
wytycznych określających szczególne warunki projektowania betonu, a jedynie ogólne
wytyczne, konieczne do spełnienia przez wszystkie mieszanki.
Warto także określić maksymalną dopuszczalną wytrzymałość wbudowanego betonu,
jeśli zamawiany materiał ma posiadać dodatkowe właściwości poza określoną klasą
wytrzymałości. Spełnienie wysokich wymagań dotyczących nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności lub mrozoodporności stwardniałego betonu, może prowadzić do podniesienia
wytrzymałości betonu o 3 klasy. Betony wysokich klas charakteryzują się dużym przyrostem
wytrzymałości oraz dużym skurczem fizykochemicznym, który powinien być uwzględniony
przy projektowaniu wytrzymałościowym konstrukcji. Zastosowanie betonu o wysokiej
wytrzymałości (np. B45 zamiast B25, aby spełnić wymagania wodoszczelności W8),
bez dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji
na etapie jej wznoszenia. „Zbyt mocny" beton, nie uwzględniony w projekcie technicznym,
również może uszkodzić konstrukcję.
Jednym ze sposobów spełnienia wymagań dodatkowych, takich jak: szczelność,
mrozoodporność, nasiąkliwość, może być podniesienie klasy dostarczonego betonu przez jego
producenta. Zapewnione zostanie spełnienie wskazanych wymagań, ale wraz ze wzrostem
wytrzymałości betonu wzrasta także jego skurcz. Nie uwzględnienie wysokich wartości
odkształceń elementów dojrzewaniu betonu, może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń
konstrukcji powstających już na etapie jej wznoszenia.
Wszystkie wymagania dotyczące właściwości betonu powinny być określone
w projekcie budowlanym (opisie technicznym lub na rysunkach). Istotne jest określenie
rodzaju, ilości, sposobu przeprowadzenia badań kontrolnych wraz ze skazaniem elementów,
których mają dotyczyć poszczególne badania. Wymaganie i sprawdzanie odporności
na działanie mrozu elementu, który ma zostać wbudowany jako element wzmacniający
i np. przykryty kilkumetrową warstwą nasypu może spowodować znaczny wzrost kosztów
budowy i kontroli wykonania konstrukcji, bez wzrostu trwałości obiektu. Szczegółowy opis
koniecznej kontroli ułatwia oszacowanie kosztów inwestycji i upraszcza relacje między
inwestorem i wykonawcą.

Rys. 1. Wpływ niewłaściwej kontroli na właściwości stwardniałego betonu
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Określając właściwości betonu, nie powinno zapominać się o cechach mieszanki przed
jej wbudowaniem. Wykonawcy nie zawsze potrafią właściwie dobrać konsystencję mieszanki.
Jeśli projektowany beton nie musi spełniać funkcji architektonicznych, warto określić tylko
minimalną klasę konsystencji umożliwiającą prawidłowe ułożenie i zagęszczenie mieszanki.
Pozwoli to wykonawcy zoptymalizować koszty prowadzonej budowy i dostosować
technologię wykonania robót do dostępnego sprzętu i doświadczenia budowniczych.
Specyfikując beton należy także określić wymagania dotyczące kruszywa. Maksymalna
wielkość ziaren powinna być określona w każdych warunkach i dostosowana do stopnia
skomplikowania kształtu elementu, gęstości użytego zbrojenia czy wykończenia powierzchni.
W razie potrzeby należy także wyspecyfikować specjalne właściwości, na przykład: rodzaj
kruszywa, odporność na zamrażanie lub ścieranie, wytrzymałość, nasiąkliwość itd.
Beton mrozoodporny powinien być wykonany z kruszywa odpornego na zamarzanie, o niskiej
nasiąkliwości.
2.2. Kontrola dostarczonej mieszanki betonowej
W czasie kontroli dostarczonej na budowę mieszanki powinno się sprawdzać
co najmniej wymagania formalne zawarte w dokumentach: zgodność betonu z zamówieniem,
rodzaj, ilość i czas wytworzenia mieszanki betonowej (koniecznie przekazania dokumentu
WZ przed wbudowaniem mieszanki). Dobrze jest jeśli określony zostanie też przewidywany
czas wiązania betonu, pozwalający określić maksymalny czas układania mieszanki na budowie.
Kontrola samej mieszanki to przede wszystkim kontrola temperatury i konsystencji.
Temperatura betonu, powinna zostać sprawdzona niezależnie od okresu dostawy betonu.
W lecie zdarza się, że dostarczony beton jest przegrzany, co znacznie przyspiesza wiązanie
cementu i skraca czas na wbudowanie betonu. Można temu zapobiec zamawiając beton
o wydłużonym okresie wiązania lub wybierając chłodniejszą porę betonowania, np. wczesny
ranek. W okresie późnojesiennym i zimowym, temperatura mieszanki nie może być zbyt niska,
gdyż znacznie wydłuża to, lub wręcz uniemożliwia rozpoczęcie prawidłowego procesu
wiązania. Często stosowane rozwiązania, to użycie ciepłej wody do wykonania betonu, dodatki
przyspieszające wiązanie lub zastosowanie cementów o dużym cieple hydratacji.
Podczas betonowania należy pobrać zaplanowaną liczbę próbek do zbadania stwardniałego betonu. Ilość pobranych elementów powinna uwzględniać wszystkie zaplanowane badania.
Ze względu na duże tempo prac na placach budowy, często elementy konstrukcji są obciążane
wcześniej niż po 28 dniach dojrzewania. Projektant powinien określić warunki wcześniejszego
obciążenia konstrukcji wraz ze spełnieniem odpowiednich wymagań, np. uzyskaniem przez
beton pewnej wytrzymałości minimalnej. Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami nomy [8],
wytrzymałość betonu można określić od 28 dnia do 90 dnia od wykonania betonowania.
Dlatego, nieuzyskanie dostatecznej wytrzymałości betonu po 28 dniach może powodować
konieczność wykonania dodatkowych badań.
Opisane wymagania powodują, że nie jest łatwo określić właściwe ilości elementów
do badań. Z jednej strony dodatkowe próbki generują dodatkowe koszty, z drugiej – posiadanie
dodatkowych elementów do badania obniża koszty kontroli konstrukcji w razie niezadowalających wyników badań.
Obie opisane normy wymagają także różnej ilości pobranych próbek. Ilość elementów
potrzebnych do kontroli betonu na budowie wskazano w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wymagane ilość próbek przy kontroli betonu.
Rodzaj badania

Częstotliwość badań
wg PN-B-06250:1988 [8]

wg PN-EN 206-1:2003 [2]

1 próbka na 50 m
3 próbki z partii

3 próbki z pierwszych 50 m3*
1 próbka na 150 lub 200 m3*
1 próbka na dzień lub tydzień*
zgodnie z planem kontroli jakości

1 raz w czasie
wykonywania obiektu
1 na 5000 m3 betonu
12 próbek w serii

brak wymagań

3 razy w czasie wykonywania obiektu
1 na 5000 m3 betonu
3 lub 5 próbek w serii

brak wymagań

1 raz w czasie betonowania
1 na 5000 m3 betonu
6 próbek w serii

brak wymagań

brak wymagań

metoda badania i kryteria oceny
do uzgodnienia między stronami

konsystencja

2 razy w ciągu zmiany roboczej

nie określono minimalne ilości badań

zawartość powietrza

1 razy w ciągu zmiany roboczej
przy stosowaniu domieszek
napowietrzających

1 raz
zgodnie z planem kontroli jakości

brak wymagań

1 raz
zgodnie z planem kontroli jakości

3

wytrzymałość betonu

mrozoodporność

nasiąkliwość

wodoprzepuszczalność

wodoszczelność

mrozoodporność
kruszywa

* kontrola prowadzona przez producenta betonu

2.3. Kontrola prawidłowości wbudowania mieszanki betonowej
Kontrola poprawności wykonania robót budowlanych należy do kierownika budowy
i inspektora nadzoru. Szczególnie dużą uwagę należy przyłożyć do kontroli sposobu podawania
i zagęszczania mieszanki betonowej, kontroli czasu wykonania robót i pielęgnacji betonu,
procesów zależnych zarówno od dostarczonego materiału, jak i warunków panujących
na budowie (szczególnie warunków atmosferycznych) [10].
Mieszanka betonowa powinna być podawana w taki sposób, aby uniknąć
rozsegregowania betonu i zapewnić ciągłość podawania mieszanki w czasie. Przy betonowaniu
elementów znajdujących się dużo niżej niż betonowóz należy stosować odpowiednie rury
lub pochylnie, tak aby maksymalna wysokość swobodnego upadku mieszanki betonowej
nie była zbyt wysoka (0,7-1,5m). Ponadto technologia betonowania powinna zapewniać
ciągłość betonowanie między przerwami technologicznymi. Kolejne partie mieszanki powinny
być ułożone i zagęszczone zanim zakończy się proces wiązania mieszanki wcześniej ułożonej.
Czas w jakim powinno się zakończyć układanie kolejnych partii powinien zostać określony
przez producenta betonu i może zależeć od zastosowanych materiałów, domieszek,
temperatury betonu i otoczenia. Czas ten powinien być kontrolowany podczas dostarczania
kolejnych partii mieszanki na budowę.
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Rys. 2. Przykład dziennika betonowania fundamentów
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Zagęszczenie mieszanki powinno nastąpić natychmiast po jej ułożeniu.
Niedopuszczalne jest powierzchniowe zagęszczanie płyt o znacznej grubości. Sposobem
kontroli procesu betonowania może być wykonanie przez nadzór budowy „dziennika
betonowania” i umieszczenia w nim:
• terminarza i szkiców umożliwiających późniejsze odtworzenie kolejności i przebiegu
betonowania,
• warunków atmosferycznych panujących na placu budowy,
• temperatury, konsystencji, zawartości powietrza w mieszance betonowej wraz z czasem
wykonania badania,
• czasu wytworzenia, dostarczenia i wbudowania kolejnych partii mieszanki betonowej,
• domieszek dodanych do betonu na placu budowy,
• zastosowanych metod zagęszczania mieszanki betonowej,
• zastosowanych metod pielęgnacji betonu (np. zastosowanie powierzchniowych środków
utrudniających parowanie wody),
• ilości i czasu pobrania próbek do badań wytrzymałościowych.
Przykład realizacji dziennika betonowania pokazano na rysunku 2.
Pielęgnacja powinna przebiegać do momentu osiągnięcia przez beton wymaganej
wytrzymałości. Wytrzymałość minimalna może być określona jako wymagana do
przeniesienia projektowanych obciążeń w fazie wznoszenia konstrukcji lub minimalna
wytrzymałość do przeniesienia naprężeń rozciągających przy zamarzaniu konstrukcji.
Wybrany sposób pielęgnacji powinien uwzględniać dostępne wykonawcy środki techniczne
oraz warunki na placu budowy. Zalecane metody pielęgnacji to takie, które raz zastosowane
utrzymują odpowiednie warunki wilgotności lub temperatury wokół betonu, np. przykrycie
konstrukcji wilgotnymi matami z tkaniny oraz folią.
3. Koszty kontroli betonu
Kontrola jakości robót powinna być elementem kosztorysu inwestorskiego. Pominięcie
kosztów kontroli jakości może skutkować nieporozumieniami między inwestorem
i wykonawcą oraz chęcią minimalizacji „zbędnych” i „nieprzewidzianych” dodatkowych
kosztów inwestycji.
Koszty kontroli jakości są często pomijane w dokumentach przetargowych. Brak jest
takiej pozycji w przedmiarach robót i kosztorysach inwestorskich. Określenie warunków kontroli
jakości najczęściej znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).
Specyfikacje są jednak często bardzo ogólne i zawierają opis wszystkich badań jakie można
wykonać dla dostarczonej mieszanki betonowej nie precyzując, dla jakich elementów konstrukcji
należy wykonać poszczególne badania. Prowadzi to do nieporozumień, wykonaniem zbyt małej
(skutkującej koniecznością wykonania dodatkowych kosztownych badań wykonanej konstrukcji)
lub zbyt dużej ilości badań – obie sytuacje mogą podnieść koszty budowy.
Ze względu na nieuwzględnienie kosztów badań w kosztorysie inwestycji, zamawiający
często obciąża kosztami badań betonu wykonawcę robót budowlanych. Jest to bardzo zła
sytuacja, w której wykonawca robót płaci swojemu podwykonawcy (laboratorium),
za sprawowanie kontroli nad jakością pracy tego wykonawcy. Ze względu na pojawiające się
zależności finansowe, sytuacja taka może prowadzić do nadużyć i zamawiania „odpowiednich
wyników badań”. Badania powinien zlecań inwestor, ponieważ to on odbiera o wykonawcy
roboty i kontroluje jakość wykonywanych na jego rzecz robót. Wykonawca nie powinien być
stawiany w roli sędziego we własnej sprawie.
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5. Najczęstsze błędy podczas kontroli betonu
Projekt najczęściej nie zawiera szczegółowego planu kontroli betonu, tylko ogólne
właściwości – najczęściej ograniczające się do podania klasy wytrzymałości betonu.
W STWiOR wymienione są procesy niezbędne do kontroli dostarczonego na budowę
materiału, ale bez wskazania, kiedy kontrola ta jest potrzebna. Projektant powinien,
w wykonywanych przez siebie opracowaniach (projekcie lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych), wskazać plan kontroli betonu: właściwości, które należy sprawdzić
w poszczególnych elementach konstrukcji zgodnie z wytycznymi STWiOR. W projekcie
wykonawczym należy uszczegółowić plan kontroli betonu z uwzględnieniem specyfiki
planowanych prac i dostosować go do przewidywanego harmonogramu robót.
Podczas wykonywania prac betonowych powinna być cały czas sprawowana kontrola
mieszanki betonowej. Przed wbudowaniem każdej partii betonu powinna ona zostać oceniona
co najmniej wizualnie. Kontrolowany powinien zostać czas wykonania i transportu mieszanki
na budowę. Podczas dokładnej kontroli powinno się ocenić temperaturę, konsystencję,
zawartość powietrza (jeśli jest wymagana).
Bardzo często konstrukcja betonowa jest obciążana jeszcze w trakcie dojrzewania
betonu (prze upływem 28 dni od betonowania). W celu potwierdzenia bezpieczeństwa
konstrukcji, oraz znajdujących się na niej pracowników dobrze jest ocenić jej wytrzymałość
przed rozpoczęciem takich prac. Wymaga to pobrania dodatkowych próbek w czasie
wykonywania konstrukcji do oceny wczesnej wytrzymałości betonu. Pobranie tych próbek
powinno zostać zapisane w planie kontroli jakości betonu.
Pielęgnacja betonu jest procesem wymagającym ciągłej uwagi ze strony wykonawcy.
Systematyczne polewanie betonu, zwłaszcza w warunkach wysokich letnich temperatur, może
powodować problemy organizacyjne i częste odrywanie pracowników od innych zadań.
Niedopuszczalne jest zaniedbywanie pielęgnacji betonu zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku
dni od betonowania (także w nocy). Dlatego najlepszym sposobem zapewnienia odpowiednich
warunków dojrzewania betonu jest zastosowanie biernych środków ochrony, tj. takich, które
nie wymagają dalszej uwagi ze strony wykonawcy po ich ułożeniu. Przykładem mogą być
maty z geowłókniny przykryte grubą folią lub preparaty natryskowe zabezpieczające
powierzchnie betonu przed parowaniem wody.
4. Wnioski
Potrzeba kontroli jakości robót i materiałów jest niezbędnym elementem każdej
inwestycji. W świetle obowiązujących przepisów i wymagań technicznych, kontrola jakości
powinna zostać zdefiniowana już na etapie projektowania obiektu, ponieważ zależą od niej
przewidziane zapasy bezpieczeństwa konstrukcji1. Niezależnie od rodzaju przewidywanej
kontroli jakości należy zawsze mieć na uwadze, że projekt i roboty budowlane powinny być
wykonywane przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym
a materiały powinny odpowiadać normom i specyfikacjom technicznym.
Najważniejszym elementem kontroli jakości są zawsze osoby realizujące kolejne etapy
inwestycji. Obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości spoczywają
na projektancie, kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru.
Projektant powinien dołożyć wszelkich starań, żeby opis materiałów i zastosowanych
rozwiązań technicznych zawarty w projekcie budowlanym był jak najdokładniejszy.
Jednocześnie powinien wskazać momenty w realizacji inwestycji, w których kontrola betonu
1

wg PN-EN 1992-1-1 np. p. 4.3.2 (P) lub tablica 4.3N
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jest niezbędna do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Naganne są
sytuacje, w których opisy i wymagania powielane są z innych projektów, czasem zupełnie
nie pasując do właściwości projektowanego obiektu. Beton może być różny. Nie można
stawiać tych samych wymagań materiałowi stosowanemu w wiadukcie, tunelu, magazynie,
czy lotnisku i proponować podobnych poziomów kontroli jakości - „na zaś”, zupełnie
niepotrzebnych, zbędnie podnoszących koszty budowy.
Przy realizacji robót betonowych niezwykle ważne jest określenie dokumentu
odniesienia do kontroli dostarczonych materiałów. Niesie to ze sobą określone konsekwencje
zarówno w interpretacji wyników (wyniki odnoszą się do potencjału dostarczonego na budowę
lub faktycznie wbudowanego materiału), jak i kosztach oraz czasie trwania badań.
Beton jest specyficznym materiałem, który dostarczany jest na budowę w postaci
„półproduktu”. Należy zatem wykonać kontrolę zarówno dostarczonej na budowę mieszanki,
jak i dojrzałego produktu. Należy pamiętać, że zwłaszcza badania mrozoodporności betonu
mogą znacznie przesunąć termin ostatecznego rozliczenia robót budowlanych.
Oprócz kontroli samego materiału potrzebna jest także kontrola technologii jego
wbudowania. To najtańszy z procesów, najłatwiejszy do wykonania i najczęściej
zaniedbywany w trakcie wykonywania pracy budowlanych. Kontrola temperatury, czasu
układania, sposobu podawania czy zagęszcza mieszanki a wreszcie sposobu pielęgnacji
ułożonego betonu jest obowiązkiem każdego kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Środki przeznaczone na kontrolę jakości nie powinny być postrzegane jako wydatki
„zbędne”. Naprawa wad powstałych przy realizacji robót może okazać się bardzo kosztowana
lub niemożliwa do wykonania w inny sposób niż przez rozbiórkę i odbudowanie elementów
konstrukcji budowlanej.
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QUALITY CONTROL OF CONCRETE DURING CONSTRUCTION
Summary
Paper presents examples of possible mistakes and negligence’s during designing
concrete structures, concrete construction works and sampling. Its shows simply methods to
avoid failures of concrete structures in building stage. Differences of sampling in quality
control presented in PN-EN 206-1:2003 and PN-B-06250:1988 standards is showed.
It is necessary to agree on quality control methods when standards used to design are partly
incompatibility to PN-EN 206-1:2003. Article proofs that quality (take it as fulfilment
of demands) control starts in design or technical characteristics not in building site.
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Paweł KRZEMIŃSKI1

PROBLEMY TWORZENIA RELACJI UCZESTNIKÓW PROCESU
BUDOWLANEGO W ASPEKCIE ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE
Abstrakt: W procesie budowlanym w literaturze zostały zdefiniowane zawiązujące się
partnerstwa oraz relacje w nich występujące. Autor w oparciu o piśmiennictwo oraz własne
badania i doświadczenia opracował informację na temat partnerstwa w fazie wstępnej procesu
– realizacji zamówienia na roboty budowlane. Zdefiniował relacje pozytywne oraz negatywne
występujące na tym etapie oraz zaproponował sposób porozumiewania się partnerów.
Problematyka ujęte w niniejszym opracowaniu ma wpływ na wybór wykonawców prac
budowlanych, a pośrednio na jakość wykonania zamówienia.
Słowa kluczowe: relacje, proces budowlany, zamówienia publiczne
1. Wprowadzenie
Analizując rynek budowlany w aspekcie zamówień publicznych należy zwrócić uwagę
na problem zaburzeń wieloletnich relacji partnerskich pomiędzy firmami budowlanymi oraz
innymi podmiotami. Przyczyną kłopotów są oczywiście uregulowania prawa zamówień
publicznych, które są w wielu przypadkach przyczyną strat na nierentownych kontraktach,
problemów finansowo-płacowych przedsiębiorstw, a co za tym idzie doprowadzają często
do utraty zaufania i zerwania wieloletnich stosunków partnerów biznesowych, określanych
w literaturze jako relationship marketing. Autor analizował problemy zamówienia publicznych
w publikacji Jakość w budownictwie a zamówienia publiczne [1]. Kolejnym ważnym
zagadnieniem w tym obszarze okazuje się problem porozumiewania – relacji uczestników
zamówienia publicznego oraz procesu budowlanego poruszony w tym opracowaniu.
2. Związki partnerskie firm budowlanych
W literaturze możemy znaleźć wiele definicji marketingu partnerskiego, najstarsza
z nich należy do Leonarda Berry zaprezentowana w [2], która brzmi: Jest to kreowanie,
utrzymanie i wzbogacanie relacji o długookresowym charakterze. Pozostali autorzy określają
marketing partnerski zgodnie z [3] jako: wspólne działania na określonym rynku, zmierzające
do uzyskania rozwiązań korzystnych dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia; długotrwałe

1

mgr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
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budowanie relacji opierające się na zaufaniu; tworzenie więzów ekonomicznych i społecznych;
budowę związków lojalnościowych z klientami i partnerami biznesowymi.
W zbliżony sposób partnerstwo definiują Crowley i Karim w [4]. Według nich jest to
zdecentralizowana, pseudoorganizacjyjna struktura stworzona dla zwiększenia elastyczności
potrzebnej, by sprostać konkretnym celom danego przedsięwzięcia. Swoje podglądy przestawili
oni na modelu - Rys. 1.

"Półprzepuszczalna" granica
między uczestnikami inwestycji
budowlanej
Drugorzędne cele
inwestycyjne (typowe)

Inwestor

Zarządzanie i kontrola (typowe)

Usprawniona komunikacja,
wspólne cele i podejmowanie
decyzji ukierunkowane na
realizację przedsięwzięcia

Projektant

Wykonawca

Granica organizacji
partnerskiej

Rys. 1. Model partnerstwa w przedsięwzięciu budowlanym Źródło [5]
Takie partnerstwo tworzy się poprzez wieloletnie zaufanie, oraz wspólną wizję rozwoju.
Niestety w warunkach polskich taki model jest nadal często postrzegany jako tzw. „grupa
interesów”. Trudna sytuacja na rynku oraz problemy związane z płynną płatnością psują relacje
partnerów, które w istotny sposób wpływają na jakość wykonanych inwestycji budowlanych.
Oczywiście można analizować klastry partnerstw, które budują całą strukturę modelu
- szczegóły można odnaleźć w Travistock Institue (1997).
Interesujące badania w tej tematyce podjęła pani Radziszewska-Zielina [5], która
stworzyła model badawczy relacji przedsiębiorstwa budowlanego z wybranymi podmiotami.
Przeprowadziła ona na terenie województwa małopolskiego metodą wywiadu
kwestionariuszowego badania i opracowała wyniki. Dla przedsiębiorstwa budowlanego istotne
relacje partnerskie powstają między nim a: podwykonawcami, dostawcami materiałów,
inwestorami lub przedstawicielami inwestora, oraz dostawcami sprzętu budowlanego.
Wynikowy model relacji partnerskich przedsiębiorstwa stworzony przez panią RadziszewskąZielinę przedstawia Rys. 2
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najlepszych partnerów

Wspólne rozwiazywanie konfliktów

Kontrola
jakośi przez dostawce
(zaufanie nabywcy)
Precyzyjne określenie udziału w kosztach,
zysku i ryzyku związanym z realziacją kontakru

Wspólne planowanie działania i adaptacji
Elastycznoś, dopasowania się partnerów
do zmian wynkowcyh
pod względem procedur, norm,
zwyczajów, wspólne wartości
Aktywne, wspólne dążenie do
PRZEDSIĘBIORSTWO
i cele
stałego udoskonalania usług

BUDOWLANE

Powtarzające się, trwałe kontakty
ciągłość relacji
Kompleksowe podejście do jakości,
jakość relacji
Zaufanie, życzliwość
wiarygodność
lojalność

Dostawcy sprzętu budowlanego

Nieformalny charakter powiązań
opartych na zaufaniu, partnerska współpraca
Otwarta, osobista obustronn kominikacja
Otwarty, szybki przepływ informacji,
wymiana informacji

Dostawcy materiałów budowlanych

Rys. 2. Model relacji partnerskich przedsiębiorstwa budowlanego
z czterema podstawowymi podmiotami na rynkach instytucjonalnych. Źródło [5].
3. Relacje uczestników zamówienia publicznego
Jak wynika z badań Radziszewskiej-Zieliny bardzo istotne relacje partnerskie zawiązują
się między przedsiębiorstwem, a inwestorem bądź jego przedstawicielami, a właśnie te relacje
rozpoczynają się na etapie przystąpienia do zamówienia publicznego. W literaturze [6] można
znaleźć informację na temat generacji faz partnerstwa i właśnie generacja opisana poniżej jest
pierwszą fazą współpracy partnerów.
W czasie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
pojawia się pierwsza relacja pomiędzy Zamawiającym a Projektantem (w rozumieniu zespołu
projektowego). Dla rzetelnego przygotowania zamówienia jest konieczna dobra współpraca w
ramach tej relacji – bardzo często jest ona dodatkowo opłacona przez Zamawiającego, chyba że
wynika z dłuższej współpracy tych podmiotów. W tej relacji jest wykorzystywana wiedza
techniczna Projektanta, jego rozpoznanie rynku oraz praktyczne doświadczenie z poprzednich
kontraktów. Zamawiający z kolei wykorzystuje swoją wiedzę dotyczącą Zamówień
Publicznych sposobu przygotowania SIWZ oraz określa swoje oczekiwania dotyczące
przedmiotu zamówienia. Poprzez asocjowanie tych dwóch empirii partnerów otrzymujemy
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ulepszony jakościowo produkt w postaci zamówienia publicznego. Pozytywne cechy, które
mogą wspierać takie relacje to np.: zaufanie, wiarygodność, rzetelność, dokładność,
precyzyjność, natomiast cechy negatywne w tej relacji to: arogancja, wyniosłość, zadufanie,
przezorność, wyrachowanie, sceptycyzm.
Na etapie przetargu powstaje kolejna relacja Zmawiający – Oferenci, która finalnie
przejdzie w relację Inwestor – Wykonawca oraz cały model partnerstwa przytoczony na
(Rys. 1). Relacja na etapie zamówienia publicznego na roboty budowlane pomiędzy oferentami
i zamawiającym pozornie wydaje się jednostronna, jeden zleca – inni oferują. Okazuje się
jednak, iż Zamawiający po przygotowaniu zamówienia na roboty budowlane musi
odpowiednio zbadać sytuację na rynku lokalnym bądź krajowym w relacji do wartości
zamówienia. W zależności, między innymi od: nasycenia robót, wartości pozyskanych
kontraktów, sytuacji ekonomicznej, oraz bardzo często okresów politycznych (np. rok
wyborczy) i wielu innych czynników, firmy budowlane szacując zamówienia „adaptują” je do
aktualnych potrzeb. Dlatego zwłaszcza kontrakty poniżej progów unijnych, ale i podobnie
zamówienia powyżej, skażone są adaptacją – trawestacją cenową. Można określać tego typu
zachowanie konkurencją bądź inaczej prawami popytu oraz podaży. W praktyce jednak
okazuje się, iż największym konkurentem dla całego grona Oferentów jest Zamawiający.
Główne zadanie firm, które biorą udział w zamówieniu jest oszacowanie – nawiązanie relacji
ukrytych, polegających na sprawdzeniu sytuacji finansowej, politycznej oraz sposobu
ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych przez Zamawiającego. Właśnie po określeniu
tych parametrów oraz uwzględnieniu czynników wspomnianych wcześniej, zostanie
przygotowana oferta. Nie jest to prosty wynik określający cenę przedmiarowanych robót,
dodatkowe narzuty (koszty pośrednie, podatki, zysk itp.) oraz ewentualne zabezpieczenia
środków na ryzyka. W danej nieformalnej relacji Zmawiający ma niewielkie możliwości
uniknięcia tych dodatków do ceny, może analizować sytuację przed publikacją zamówienia
i ewentualnie próbować ograniczyć sztuczne kreowanie cen poprzez warunki udziału
w postępowaniu bądź kryterium oceny ofert. Ta relacja zachodzi w sposób ukryty, a jej cechy
pozytywne to: pozyskanie dodatkowej wiedzy, rozpoznanie potencjalnego partnera,
poszukiwanie pewnych praw w zachowaniu, negatywnych stron: pracochłonności,
korupcyjności.
W tej generacji partnerstwa czyli w fazie zamówienia na roboty budowlane mogą
pojawić się relacje negatywne. W pierwszej z nich Oferent-Projektant w czasie
przygotowywania przez Zamawiającego SIWZ, projektant może wykorzystać nieformalne
relacje ze znanym sobie Oferentem. Kontakt taki, mający wpływ na wybór rozwiązania
technologicznych, pozwalający faworyzować konkretnego Wykonawcę powinien być zbadany
przez sąd. Przedstawiona relacja w praktyce pojawia się przeważnie w kontraktach
infrastrukturalnych dotyczących obiektów inżynierskich i wówczas projektant z gotowym
rozwiązaniem „w szufladzie”, zmniejszającym znacznie koszty wykonania obiektu, negocjuje
wynagrodzenie z potencjalnym Wykonawcą, pomija dobro Zmawiającego i oczywiście etykę
zawodową. Autor szerzej wyjaśnił patologie panujące w Zamówieniach Publicznych w pracy
[1]. Zamawiający nie ma możliwości pozwalających na zabezpieczanie się przed taką
negatywną relacją Oferenta i Projektanta. Skuteczne rozwiązanie to oczywiście zatrudnienie
przez Zamawiającego bezstronnego specjalisty (na wzór konsultanta z przetargów Zaprojektuj
i Buduj) do oceny rozwiązań projektowych.
Kolejna negatywna relacja może pojawić się pomiędzy Oferentem 1 – Oferentem 2.
Należy zauważyć, iż w przetargach realizowanych na poziomie poniżej progu Unijnego, często
spotykamy powtarzające się grupy zamawiających uczestniczących w postępowaniu w danym
regionie. Problem tego typu uwypukla się zwłaszcza w wypadku konieczności zastosowania
trudnodostępnego materiału w danym regionie. Firmy próbujące dostarczyć towar z większych
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odległości nie są konkurencyjne cenowo i najczęściej nie przystępują do zamówienia. Oferenci
w danym regionie utrzymują kontakt i w niektórych wypadkach są w stanie porozumieć się dla
osiągnięcia dodatkowych korzyści. Taka sytuacja jest nazywana zmową cenową i również
powinna być ścigana przez prokuraturę. W takiej sytuacji stosowanie procedury prekwalifikacji
oferentów zaproponowanej w publikacji [7], czy też stosowanie przetargu ograniczonego
z wcześniejszą dopuszczeniem, np. max pięciu oferentów, zaproponowana w pozycji [8],
może spowodować odwrotne skutki i skłonić Oferentów do takich negatywnych relacji.
Autor pragnie podkreślić, iż zaproponowane rozwiązania w przytoczonych publikacjach
powinny być stosowane w zamówieniach na poziomie powyżej progów unijnych
- wykluczających regionalizację zamówień. Systemy wstępnej selekcji wykonawców
przytoczone w publikacji [9] miałyby zastosowanie w warunkach polskich do zamówień
powyżej progów unijnych oraz w wypadku stworzenia systemu oceniania Wykonawców
na poziomie krajowym np. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod kontrolą Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych. Powstała w ten sposób lista rankingowa, pozwoliłaby
na stworzenie jakościowego kryterium oceny zamówienia. Oferenci z kolei, poprzez
oddziaływanie psychologiczne, utrzymywaliby stosowny poziom robót dla zapewniania
konkurencyjności swoich przedsiębiorstw.

Czas

OFERENT

PROJEKTANT

DOSTAWCA

Rys. 3. Model relacji partnerskich w fazie wstępnej – zmówienia na roboty budowlane.
Źródło: opracowanie własne.
Zamawiający, jedynie poprzez rozsądne wybranie technologii oraz materiałów do
realizacji planowanego przedsięwzięcia budowlanego, może częściowo uniknąć przytoczonych
negatywnych relacji Oferentów. W tym wypadku również powinien skonsultować się
z proponowanym wcześniej specjalistą.
Ostatnia zidentyfikowana również negatywna relacja to Projektant-Dostawca.
Powstanie tego typu kontaktu najczęściej następuje przed przystąpieniem Projektanta
do sporządzania koncepcji architektonicznej obiektu. Produkt jest „prezentowany”
w atrakcyjnych turystycznie miejscach, nieodpłatnie dla grona projektantów. Wykorzystywane
po tego typu relacjach rozwiązania-produkty nie zawsze są ekonomicznie konieczne,
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a nierzadko i wadliwe technicznie bądź jakościowo. Duże znaczenie w tym wypadku ma etyka
Projektanta. Sposobem obronnym Zawijającego jest np. zastosowanie systemu zaprojektuj
i buduj, który powinien ograniczyć takie negatywne relacje – zastosowanie tego systemu jest
obarczone pewnymi wadami związanymi z przenoszeniem ryzyk na stronę Wykonawcy czy
też opisu, zarządzania i nadzoru nad inwestycją. Kolejny raz pojawia się temat poruszanego
wcześniej Specjalisty. Model tej fazy partnerstwa opracowany przez autora przedstawia Rys. 3
W przedstawionych relacjach stroną jest Zamawiający, który może powołać Inwestora
Zastępczego. Problemy relacji pozytywnych oraz negatywnych przedstawionych powyżej są
podobne w wypadku wymiany partnera na Inwestora Zastępczego. Dużym problemem okazuje
się zlecenie zamówienia na tego typu usługę. Zastosowanie jednego kryterium w postaci ceny
mija się z rozsądkiem tak jak opisał autor w [10]. Taki inwestor zastępczy powinien przede
wszystkim posiadać stosowne doświadczenie i mieć nieskalaną opinie. System wstępnej
selekcji w tym wypadku miałby sens zastosowania. Rozsądnym wydaje się również
usankcjonowanie ustawodawcze przedziału wynagrodzenia (procent kosztów całej inwestycji)
firm zajmujących się taką działalnością. Wybrany w ten sposób inwestor zastępczy pełniłby
funkcję specjalisty podawanego przez autora jako panaceum na zwalczenie negatywnych
relacji w fazie zamówienia na roboty budowlane.
4. Umiejętne porozumiewanie się uczestników procesu budowlanego, metoda NLP
W trakcie procesu budowlanego, a także w wyniku przytoczonych relacji,
ich uczestnicy porozumiewają się. „Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on
w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzenia na rzeczy zarówno z pozycji
rozmówcy jak i własnej” - mawiał Henry Ford. Proces zamówienia publicznego oraz dalszy
proces partnerstwa, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, oparty jest na skutecznym zarządzaniu
i porozumiewaniu się jego uczestników.
W literaturze można spotkać liczne informacje na temat teorii zarządzania oraz
sposobów ich stosowania. Bardzo interesujące okazuje się programowanie neurolingwistyczne
(NLP) - jako uporządkowany zbiór technik komunikacji oraz metod pracy z wyobrażeniami,
nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.
W procesie zamówienia na roboty budowlane spotykamy się z problemami zarządzania.
NLP zostało stworzone przez Johna Grindera i Richarda Bandlera do celów psychoterapii
pacjentów. Twórcy pragnęli podkreślić postulowane powiązanie między procesami
neurologicznymi (neuro), językiem (lingwistyczne) i wzorcami zachowań, którymi ludzie się
kierują (programowanie) (zgodnie z [www.wikipedia.pl]). NLP rozwijało równolegle kilku
praktyków, w efekcie mamy różne standardy i jakości ich stosowania.
Analizując treść [11], metoda ta pokazuje sposoby zarządzania z mocą NLP nawet
na dużych grupach ludzi. Rozpoczynamy od przygotowania materiałów i dobrego nawiązania
kontaktów i na tym etapie powinniśmy odpowiadać sobie na pytania, które mogą zadać nam
słuchacze np.: Dlaczego nam to mówisz?, Jak to mogą wykorzystać? Powinniśmy zaplanować
w jaki sposób będziemy przekazywać informacje, dozować humor oraz dla podkreślenia
pewnych elementów powinniśmy zastosować metaforę. Na każdym etapie rozmowy
– prezentacji, musimy kontrolować nasz stan, nawiązywać kontakt ze słuchaczem oraz zadbać
o nasze gesty. Metoda uczy jak radzić sobie z atakiem personalnym na nas np. podaje prosty
sposób przeniesienia krytyki z osoby na przedmiot. Dostępne są specjalne szkolenia
umożliwiające zapoznanie się z tą metodą.
Nasze stosunki w relacjach powinny motywować innych do działania w pożądanym
przez nas kierunku i likwidować bariery poprzez złamanie bariery pierwszego kontaktu
(np. szczery uśmiech). W kontaktach z innymi ludźmi powinniśmy unikać kłótni, ponieważ jest
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ona dla nas przegrana, gdyż rozmówca będzie miał urażone ego. Należy pamiętać,
iż w relacjach mamy po drugiej stronie człowieka i nie powinniśmy robić czegoś co nam
również nie przypadłoby do gustu, a uzyskamy lepsze efekty komunikatywności.
5. Wnioski
Zaprezentowany model partnerstwa, powstający na etapie zamówienia na roboty
budowlane, składa się z zawiązujących się w nim relacji. Dla pozytywnego z perspektywy
jakościowej jak i ekonomicznej rozstrzygnięcia zamówienia w tym modelu powinny zawiązać
się tylko pozytywne relacje, a te negatywne najlepiej aby nie zaistniały. Po zakończeniu etapu,
partnerstwo powinno się przekształcić w model przedstawiony na Rys 1 stworzony przez
Crowley i Karim [4] czyli w „pseudoorganizacjyjną strukturę”, która pozwoli na osiągnięcie
zamierzonego celu – realizację kontraktu budowlanego. Przez cały ten okres powstają relacje
międzyludzkie, a mówi się że nowy paradygmat zarządzania związany jest z pracą zespołową,
ciągłym uczeniem się umiejętnej komunikacji, integracji oraz bliższych interakcji
z pracownikami, klientami czy innymi interesariuszami – przytoczone z [12]. Należy więc
pokreślić, iż właśnie łamanie barier pierwszego kontaktu oraz umiejętne porozumiewanie się
pozwala na produktywne i owocne realizowanie partnerstw pierwszej i drugiej fazy.
Przedstawiona problematyka powstających w procesie zamówień publicznych relacji
ma znaczny wpływ na wybór wykonawcy roboty budowlanej. Jest to jakby nieformalne
kryterium oceny oferentów. Jeśli zawiązujące się relacje na etapie zamówienia publicznego
mają charakter pozytywny to i finalna jakość wykonywanych robót jest o wiele wyższa,
w przeciwnym wypadku skutek jest najczęściej odwrotny. Pozytywne relacje w fazie drugiej
partnerstwa podobnie, a nawet jeszcze bardziej wpływają na jakość robót budowlanych. Autor
analizuje kolejny obszar jakości robót budowlanych zlecanych jako zamówienia publiczne pod
kątem rozprawy doktorskiej w tej tematyce.
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PROBLEMS OF CREATING RELATIONSHIP
OF THE PARTICIPANTS IN THE ASPECT
OF CONSTRUCTION WORKS CONTRACT
Summary:
In the construction process in the literature tying up partnerships and relationships
occurring in them are defined. Based on the literature and his own research and experience
the author has developed information on the partnership at the initial stage of the process
- execution of works contract. He defined positive and negative relationship occurring at this
stage and suggested means of partners communication. The issues covered in this study have
an impact on the selection of contractors and, indirectly, the quality of performance
of the contract.
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Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
5.4.1. Uwarunkowania i wyzwania
Dokonujący się z coraz większą szybkością rozwój cywilizacyjny, obejmujący coraz
większe obszary Ziemi, rodzi coraz bardziej pilną potrzebę oszczędnego gospodarowania
zasobami naturalnymi i dbałości o środowisko. To wyzwanie koncentruje się ze szczególną
intensywnością w miastach, również w Polsce. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
Unia Europejska przyjęła w grudniu 2008 roku tak zwany pakiet klimatyczno-energetyczny
do 2020 r. zobowiązujący państwa członkowskie do zmniejszenia o 20% emisji gazów
cieplarnianych w stosunku do roku 1990 r.; zmniejszenia zużycia energii o 20% w porównaniu
z prognozami dla UE na 2020 r. oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE)
do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym minimalny dla każdego z państw
członkowskich cel 10% udziału OZE we wszystkich rodzajach transportu na terytorium Unii
Europejskiej (w przypadku Polski 20% w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
20% w zakresie zmniejszenia zużycia energii oraz 15% w zakresie zwiększenia udziału OZE).
Osiągnięcie tych wartości ma być dokonane przy założeniu, że wzrost gospodarczy nie może
być powiązany ze wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną. Zasady takiego
postępowania wynikają z obaw, że rozwój oparty na prostym zwiększaniu zapotrzebowania
tradycyjne źródła energii i użytkowane w sposób nie angażujący nowych technologii i technik
będzie przyczyniał się do zanieczyszczenia atmosfery, co uznawane jest za podstawowy
czynnik zmian klimatycznych. Nie mniej istotna musi być także świadomość wyczerpywania
się zasobów kopalnych, potrzeba racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz
konieczność dostosowywania się do zmieniających się warunków zaopatrzenia w energię.
Działania podejmowane w miastach na rzecz niskoemisyjności i efektywności energetycznej
wpisują się w realizację powyższych uwarunkowań i celów określonych w dyrektywach przez
Unię Europejską, do realizacji których zobowiązane są państwa członkowskie. Na poziom,
charakter i uciążliwość emisji zanieczyszczeń z obszaru miasta mają wpływ uwarunkowania
historyczno-gospodarcze rozwoju jak również uwarunkowania geograficzno-przestrzenne.
W strukturze zanieczyszczeń powietrza wywołanych działalnością człowieka zasadniczy udział
ma tlenek węgla oraz dwutlenek siarki i tlenki azotu. W przypadku części polskich miast
problemem jest wysoki poziom tak zwanej niskiej emisji pochodzącej ze spalania węgla
w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Miasta mogą oddziaływać na rzecz
niskoemisyjności i poprawy efektywności energetycznej w co najmniej kilku obszarach.
W skali kraju największa ilość energii zużywana jest na zaopatrzenie budynków w ciepło
i energię. W 2012 roku w miastach Polski było ok. 9,3 mln mieszkań o różnym statusie
właścicielskim. Do samorządów należą budynki mieszkalne (łącznie ok. 1 mln mieszkań),
a także obiekty użyteczności publicznej zajmowane przez władze samorządowe i jednostki im
podległe czy też użytkowane przez inne podmioty. Duża część budynków wchodzących
w zakres tych zasobów została oddana do użytkowania przed rokiem 1945. Niski stan
techniczny i technologiczny nie odpowiada obecnym standardom i potrzebom, w tym
w zakresie efektywności energetycznej. Następnym obszarem pod względem wielkości
konsumpcji energii jest transport. Dlatego też wiele do zrobienia na rzecz efektywnego jej
wykorzystania jest w obszarze zadań znajdujących się w kompetencji samorządów miejskich:
poczynając od kształtowania potrzeb transportowych mieszkańców, poprzez wpływ
na organizację i płynność ruchu, a na organizacji transportu publicznego i strukturze taboru
kończąc. Działaniom prowadzonym przez samorządy w tych dwóch zakresach stanowiących
największe obszary konsumpcji energii powinno towarzyszyć także zainteresowanie innymi
dziedzinami, w których można osiągnąć efekt zwiększenia efektywności i redukcję emisji
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gazów cieplarnianych, jak i poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji
zanieczyszczeń. Chodzi tu przede wszystkim o działania na rzecz zmian organizacji zakupu
energii, źródeł jej pochodzenia (kładzenie nacisku na wykorzystanie OZE), budowy
i modernizacji infrastruktury energetycznej, kształtowanie struktury jej zużycia.

5.4.2. Kierunki działań
Zobowiązania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej powinny być traktowane jako
konieczne wyznaczniki przedsięwzięć podejmowanych przez miasta na rzecz unowocześnienia
swoich struktur, dostosowania się do zmieniających się zasad zaopatrzenia w energię i źródeł
energii, podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności. Działania na rzecz niskoemisyjności
i efektywności energetycznej powiązane ze sobą powinny wpisywać się w całościową politykę
prowadzoną przez władze miejskie mającą jednoznacznie sformułowane przemyślane cele,
uwzględniające uwarunkowania ich realizacji, racjonalizację kosztów i koordynację
przedsięwzięć inwestycyjnych. Ważne jest, aby różne działania prowadzone przez władze
samorządowe i inne podmioty na terenie miast i miejskich obszarów funkcjonalnych były
przygotowywane i realizowane w pełnej koordynacji, z nieustającym dążeniem do zapewnienia
optymalnych rezultatów oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. W tym
zakresie władze lokalne i regionalne powinny prowadzić dialog z mieszkańcami
i reprezentującymi ich organizacjami. W działaniach podejmowanych przez miasta na rzecz
niskoemisyjności i efektywności energetycznej, punktem odniesienia powinny być dokumenty
przygotowywane i przyjmowane przez władze samorządowe – plany gospodarki
niskoemisyjnej, którymi mogą być też programy ochrony powietrza, czy założenia do planów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe rozszerzone o inne zagadnienia
ważne z punktu widzenia zobowiązań Polski do osiągnięcia celów pakietu energetycznoklimatycznego. Plany gospodarki niskoemisyjnej mogą być także elementami strategii rozwoju
miast (co zapobiega niepotrzebnemu mnożeniu dokumentów). Jakkolwiek obowiązek
sporządzenia tych dokumentów wynika z różnych uwarunkowań prawnych, i różne szczeble
administracji odpowiedzialne są za ich przygotowanie, to należy starać się, aby były one
ze sobą maksymalnie spójne i skoordynowane. Wówczas będą przydatne dla szczegółowego
programowania i optymalizowania zadań nakierowanych na osiąganie założonych celów
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak i poprawę jakości powietrza poprzez
obniżenie emisji zanieczyszczeń. Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane przez
samorządy lokalne powinny wyznaczać i uwzględniać kierunki działań dla miast w szeroko
przyjętym zakresie poczynań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych co najmniej w takich
obszarach jak zaopatrzenie w energię i ciepło, budownictwo, „czysty” transport miejski
i jego infrastruktura. Będzie to znajdowało wyraz w zasadach prowadzonej przez władze
gospodarki przestrzennej. Przy opracowywaniu planów gospodarki niskoemisyjnej ważne jest,
aby wykonywane prace miały ukierunkowany cel, zastosowanie i odniesienie do stanu
istniejącego z przyjętym poziomem szczegółowości zależnym od potrzeb i specyfiki obszaru.
Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien mieć charakter dokumentu strategicznego
i wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z jednoczesnymi projektami
niezbędnych działań. Odnosić się też powinien do zagadnień dalekosiężnych, a więc np.
wyznaczać kierunki zmian, które będą mogły być realizowane za pomocą rozstrzygnięć
dokonywanych w procesach planowania przestrzennego, które także silnie determinują
warunki oddziaływujące na poziom emisji zanieczyszczeń i stopień efektywności
energetycznej. Sposób zagospodarowania przestrzeni oraz struktura przestrzenna miasta
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oddziałuje silnie na organizację zaopatrzenia w energię, wysokość strat powstającą w trakcie
jej przesyłu, transportochłonność itp.
Przystąpienie samorządu lokalnego do sporządzania planu gospodarki niskoemisyjnej
powinno być powiązane z prowadzeniem całościowej polityki posiadającej ustalone cele
i potrzeby, a nie tylko z chęcią pozyskania środków unijnych na realizację bieżących zamierzeń
nie wpisujących się w zakres przemyślanej i całościowej strategii. Plan powinien być
zintegrowany z: planem działań krótkoterminowych, realizacją zapisów programu ochrony
powietrza przygotowanego przez zarząd województwa (w przypadku zaistnienia ustawowych
podstaw do jego sporządzenia), założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, przygotowanymi przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Posiadanie przez władze lokalne planów gospodarki niskoemisyjnej (niekoniecznie w postaci
osobnych dokumentów; mogą to być także elementy strategii) jest warunkiem niezbędnym
do starania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej na realizacje przedsięwzięć, których
celowość realizacji została uzasadniona w zawartości tego dokumentu. fundusze europejskie
2014-2020 Samorządy do realizowania przedsięwzięć na rzecz niskoemisyjności oraz poprawy
efektywności energetycznej i jakości powietrza mogą korzystać ze środków, które będą
dostępne w okresie programowania 2014-2020. Działania określone w planach gospodarki
niskoemisyjnej miast będą mogły uzyskać wsparcie m.in. w ramach Celu Tematycznego nr 4
- Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. W tym zakresie
planuje się wsparcie zarówno na poziomie krajowym (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020), jak i regionalnym (regionalne programy operacyjne). Przedsięwzięcia o odmiennym charakterze niż te planowane w celu tematycznym 4, które będą również
przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w przedsiębiorstwach, systemy monitoringu
powietrza będą możliwe do wsparcia także w ramach Celu Tematycznego 6 - Zachowanie
i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.
Ponadto należy mieć na uwadze, że samorządy myśląc dalekosiężnie o zagadnieniach niskiej
emisyjności i efektywności energetycznej, powinny starać się rozpatrywać te kwestie
- i konsekwentnie uwzględniać je w planach gospodarki niskoemisyjnej - z perspektywy
obszaru funkcjonalnego. Tylko w tej skali, we współpracy sąsiadujących samorządów,
możliwe jest określenie i realizacja części działań przyczyniających się do zmniejszenia emisji
i oszczędności energii (zwłaszcza w zakresie zmniejszenie transportochłonności jako rezultatu
powstrzymania rozlewania się miast). Rozwiązanie problemu tak zwanej niskiej emisji
pochodzącej ze spalania węgla w indywidualnych urządzeniach grzewczych wchodzi w zakres
obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego poprzez przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Na mocy tej ustawy jednostki sektora
publicznego (w tym jednostki samorządu terytorialnego) realizując swoje zadania,
zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności
energetycznej. Podejmując działania tak ukierunkowane wpływa się na redukcję emisji
gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii
z odnawialnych źródeł.
Efekty takiego postępowania powinny zostać ujęte we wspomnianych wcześniej
planach gospodarki niskoemisyjnej. Prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej powinny
obejmować kompleksową inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych
z obszaru jednostki samorządu terytorialnego wraz z analizą możliwości redukcji zużycia
energii i oceną efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów
ekologicznych. Spalanie węgla w indywidualnych urządzeniach grzewczych stanowi istotny
czynnik wpływający na poziom niskiej emisji. Podejmując decyzje o wyborze kierunków
działań na rzecz wymiany źródeł ciepła należy dokonać analizy dostępności ekonomicznej
nowych rozwiązań. W zależności od lokalnych uwarunkowań zastosowane mogą być centralne

271

systemu zasilania w ciepło lub rozwiązania o charakterze bardziej rozproszonym polegające na
wykorzystaniu nowych nośników ciepła (np. zamiana węgla na gaz) lub wymianie źródeł
ciepła (wymiana pieców węglowych na bardziej nowoczesne). Podejmując działania na rzecz
wprowadzania tych rozwiązań należy brać pod uwagę ich dostępność ekonomiczną dla
przyszłych użytkowników zarówno na etapie zakupu, czy montażu jak również przyszłej
eksploatacji. W tym kontekście niezbędne jest przeanalizowanie wprowadzonego rozwiązania
pod kątem możliwości wystąpienia ubóstwa energetycznego. zmiana przepisów. Opracowanie
mechanizmów umożliwiających efektywne włączenie osób najuboższych w realizację
projektów nakierowanych na użytkowanie ekologicznych rozwiązań służących ogrzewaniu
mieszkań. Mechanizmy te powinny uwzględniać sytuację materialną najuboższych osób
i w odpowiednim stopniu wspierać konieczne koszty (np. wymiany źródeł ciepła, eksploatacji)
tak, aby działania te przyniosły zamierzony efekt zmniejszenia niskiej emisji. Odpowiedzialny:
minister właściwy ds. gospodarki wraz z ministrem właściwy ds. zabezpieczenia społecznego
i ministrem właściwym ds. środowiska. Efektywnym działaniem na rzecz niskoemisyjności
i zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowanej
w budynkach czy zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła jest dokonanie szerokiego zakresu
prac dotyczących termomodernizacji budynków obejmującej izolacje ścian i stropów wymianę
instalacji wewnętrznych. Prace te w miarę lokalnych możliwości powinny być uzupełniane
przyłączeniem mieszkań i budynków do scentralizowanego źródła ciepła. Ponieważ
zagadnienie to najczęściej ma związek z szerszym kontekstem przekształcania tkanki miejskiej
czy wręcz rewitalizacji władze miast powinny aktywnie włączać się w planowanie i realizację
takich działań.
W zakresie szczegółowej analizy i wyboru działań rewitalizacyjnych oraz określenia
sposobów i warunków ich realizacji. Jakkolwiek pożądane jest, aby to aktywność promocyjnoedukacyjna oraz różnorakie zachęty stanowiły podstawę indywidualnych i grupowych działań,
które wpływać będą na obniżenie szkodliwych emisji, to nie w każdym wypadku będą to
działania wystarczająco skuteczne. Niezbędne jest więc stworzenie takich rozwiązań
systemowych, które w określonych warunkach będą zapewniały możliwość egzekwowania
przez władze samorządowe obowiązku korzystania, przez podmioty zlokalizowane w danym
obszarze, z systemów zaopatrzenia w ciepło mniej uciążliwych dla otoczenia (w tym
wspomnianego powyżej podłączenia do scentralizowanych systemów). Dopiero takie
kompleksowe podejście zapewni efektywność realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Niewątpliwie więc aspekt efektywności ekonomicznej powinien być istotnym
czynnikiem wpływającym na możliwość zastosowania takich nadzwyczajnych mechanizmów.
W obszarach nowo zagospodarowywanych warunki egzekwowania takich rozwiązań powinny
posiadać charakter bezwarunkowy.
Zmiana przepisów: Potrzebne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych
pozwalających na zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych na danym obszarze do zmiany
systemu zaopatrzenia w ciepło w sytuacji kiedy istnieje dostępność do efektywniejszych
i mniej uciążliwych systemów. Odpowiedzialny: minister właściwy ds. budownictwa lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa we współpracy z min.
właściwym ds. gospodarki w zakresie działań na rzecz efektywności energetycznej. Władze
miast powinny realizować działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej
w odniesieniu do budynków do nich należących zarówno już istniejących, jak i nowo
wznoszonych. Poprzez różne formy aktywności (w tym na niwie planowania przestrzennego)
mogą rozszerzać zakres oddziaływania na charakter i rozwiązania także w innych obiektach
wznoszonych na ich terenie. Budynki wchodzące w skład majątku posiadanego przez
samorządy lokalne powinny być priorytetowym obszarem działań, zarówno ze względu na
możliwość bezpośredniego osiągnięcia konkretnych rezultatów, jak i fakt efektu promocyjno-
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edukacyjnego, jaki osiąga się, gdy władze miejskie zalecając mieszkańcom w dokumentach
strategicznych określony sposób postępowania, konsekwentnie realizują go w pierwszym
szeregu w odniesieniu do własnych obiektów. Niska jakość technologii, w jakiej zostały
wykonane budynki we wcześniejszych okresach oraz lata zaniedbań powodują ich
przyspieszoną degradację. Działania na rzecz ochrony i właściwego utrzymania tych obiektów
muszą być podejmowane w celu powstrzymania ich dalszej destrukcji. Jest to zarazem
kluczowe dla podniesienia ich wartości i efektywności użytkowej i ustanowienia swoistego
sprzężenia zwrotnego między planowaniem działań na rzecz podnoszenia efektywności
energetycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza
a programowaniem procesów rewitalizacyjnych. Starać się trzeba, aby te pierwsze były
komplementarne wobec zamierzeń rewitalizacyjnych, a inwestycje rewitalizacyjne zawsze
uwzględniały aspekt efektywności energetycznej. Takie podejście wynika nie tylko
z paradygmatu kompleksowego i zintegrowanego zarządzania miastem nakierowanego
na optymalizację całościowego rezultatu, ale i pragmatycznego powodu. Szeroka dostępność
środków na wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powoduje, że to właśnie
te środki mogą być istotnym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych. W zakresie
szczegółowej analizy i wyboru działań rewitalizacyjnych oraz określenia sposobów
i warunków ich realizacji: Fundusze europejskie 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych.
W Celu Tematycznym nr 4 będzie możliwe dofinansowanie inwestycji z zakresu
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Przekształcenia
istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowej będą
jednocześnie wpływać na ograniczenie „niskiej emisji”. Należy także wziąć pod uwagę
możliwość zwiększenia roli sektora prywatnego w realizacji projektów efektywności
energetycznej, zwłaszcza w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. W oparciu
o dotychczasowe doświadczenia, mechanizm ppp może stanowić skuteczną alternatywę lub
uzupełnienie dla finansowania inwestycji ze środków krajowych lub europejskich. Władze
samorządowe jako lokalny promotor podejścia niskoemisyjnego powinny podejmować
działania uwzględniając dłuższą perspektywę w jakiej urządzenia i rozwiązania będą
eksploatowane i użytkowane– powinny starać się wyprzedzać minimalne wymogi wynikające
z przepisów prawa. Aktywność w tym obszarze oznacza otwartość na nowatorskie
rozwiązania, które dają szanse na spełnienie przyszłych oczekiwań i potrzeb. Ta otwartość
może także oznaczać wręcz inicjowanie poszukiwania przez lokalne ośrodki naukowe
innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą jak najlepiej rozwiązać problemy z zakresu
efektywności energetycznej koncentrujące się w danym mieście (np. dotyczące obiektów
zabytkowych). Podejście władz miejskich powinno wpisywać się w filozofię zmian prawnych
wynikających ze zobowiązań nakładanych na państwa członkowskie UE przez dyrektywy
odnoszące się kwestii efektywności energetycznej czy jakości powietrza. Dyrektywa
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakłada na państwa
członkowskie wymagania w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych odnośnie
charakterystyki energetycznej budynków. Od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nowe budynki
zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal
zerowym zużyciu energii, natomiast po 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki
mają charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Zagadnienia związane
z charakterystyką energetyczną budynków obejmują m.in. kwestie racjonalizacji zużycia
energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także
izolacyjności cieplnej budynków. Postanowienia dyrektywy nie nakładają wprawdzie
obowiązku stosowania analogicznych rozwiązań w stosunku do budynków już istniejących,
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jednakże wynikające z dyrektywy zobowiązanie władz krajowych do tego rodzaju
postępowania wymagają określenia oraz aktualizowania krajowych przepisów technicznobudowlanych w zakresie energooszczędności, które odnoszą się do wszystkich działań, które
wymagają uzyskania pozwoleń na budowę tj. zarówno do budynków nowych jak
i przebudowywanych oraz rozbudowywanych. Zgodnie z przyjętymi założeniami przepisy te
będą sukcesywnie aktualizowane i będą zwiększały wymagania w przedziałach 2-3 letnich
przy uwzględnieniu i zachowaniu optymalności kosztowej. Wymagania, jakie będą
obowiązywały od 2021 roku, powinny spełniać rygory niezbędne dla funkcjonowania budynku
o niemal zerowym zużyciu energii. Ponieważ takie zasady postępowania są podane
do powszechnej wiadomości, obowiązek spełniania wymagań technicznych i technologicznych
powinien być uwzględniany we wszystkich pracach podejmowanych w perspektywie
najbliższych lat przez samorządy lokalne. Pozwoli to usprawnić cykl prac modernizacyjnych,
ułatwi szacowanie kosztów i efektów oraz monitorowanie zastosowanych rozwiązań.
Wsparciem dla prac modernizacyjnych prowadzonych przez władze samorządowe w ramach
szeroko pojmowanych programów rewitalizacji będzie długoterminowa strategia wspierania
inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkalnych i użytkowych, do której
zobowiązuje dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Niewątpliwie
elementem tych działań powinien być przegląd wszystkich dostępnych źródeł finansowania
takich zadań, zarówno krajowych (w tym Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który
jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym jednostek samorządu terytorialnego)
jak i funduszy europejskich na lata 2014-2020, w celu najlepszego ich skoordynowania
i skoncentrowania na przedsięwzięciach, które przyniosą najsilniej odczuwalne efekty. Ponadto
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków powstaje krajowy plan działań dotyczący zwiększenia liczby budynków o niemal
zerowym zużyciu energii, który swoją treścią obejmie również zasady finansowania oraz
polską definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii.
Działanie: Opracowanie mechanizmów, które spowodują włączenie budynków
mieszkalnych oraz użytkowych będących własnością lub zajmowanych przez samorządy
w zakres krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym
zużyciu energii. Odpowiedzialny: minister właściwy ds. budownictwa lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Działanie: Wypracowanie
i skoordynowanie mechanizmów wsparcia procesów termomodernizacji, który będzie
motywujący do podejmowania tych działań, a zarazem zapewni osiągniecie optymalnym
rezultatów przy jak najlepszym wykorzystanie dostępnych środków. Odpowiedzialny: minister
ds. budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa we współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz ministrem
właściwym ds. środowiska.
Oprócz bezpośrednich działań inwestycyjnych miasta powinny oddziaływać
na podnoszenie świadomości i potrzeb w zakresie efektywności energetycznej i poszanowania
energii. Prowadząc taką politykę, samorządy lokalne będą mogły rozszerzyć działania na rzecz
efektywności energetycznej w nowo budowanych obiektach nie będących ich zasobami.
I tak w oparciu o mechanizmy z zakresu planowania przestrzennego mogą oddziaływać
na projektowanie i realizację zespołów urbanistycznych uwzględniających ekologiczne
i niskoemisyjne rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne. Problemem władz samorządowych, zwłaszcza w miastach mniejszych, może być niedostateczna wiedza specjalistyczna
o zakresie rozwiązań możliwych do przeprowadzenia działań na rzecz efektywności i o stopniu
efektywności takich działań. Podejmując działania na rzecz poprawy efektywności
energetycznej w obiektach użyteczności publicznej lub obiektach komunalnych władze
samorządowe mogą korzystać z pomocy firm zewnętrznych przy zastosowaniu formuły ESCO
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(Energy Saving Company).Wykorzystanie tego mechanizmu jest atrakcyjne w sytuacji braku
wykwalifikowanej kadry i wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu i jego
przeprowadzenia oraz niezbędnych środków finansowych. Kontrakt na przeprowadzenie
projektu (twz. EPC – Energy Peformance Contracting) zawarty przez samorząd z firmą
zewnętrzną jest spłacany z oszczędności zużycia energii jaką uzyskuje się w wyniku
przeprowadzonych prac modernizacyjnych. Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia
jest odpowiednio skonstruowana umowa opierająca się na zasadzie spłaty należności z realnie
osiąganych oszczędności w wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych.
Taki innowacyjny model poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności
publicznej został wdrożony z pozytywnym skutkiem w kilku gminach w Polsce. Potrzeba
i celowość edukacji oraz propagowania rozwiązań na rzecz oszczędności energii znajduje swe
potwierdzenie chociażby w kwestii oddziaływania na niewielkie firmy (nie posiadające
odpowiednich zasobów ani zakresu wiedzy, aby poświęcić się dogłębnie tej problematyce).
Firmy te, w sumie, w skali miasta mogą posiadać znaczący udział w poziomie emitowanych
zanieczyszczeń czy zużyciu energii. Ważne więc, aby podmiotom takim dostarczyć
profesjonalne doradztwo i wsparcie ze strony wyspecjalizowanych instytucji i organizacji
specjalizujących się w pracach na rzecz efektywności energetycznej i niskoemisyjności.
Ponieważ zagadnienia te stanowią ważny aspekt funkcjonowania miasta i jego, kosztów ważne
jest, aby władze miast miały dobry dostęp do źródła wiedzy i dobrych praktyk, które następnie
przełożą na lokalne uwarunkowania i przekazywać będą dalej, do podległych instytucji oraz
do mieszkańców i przedsiębiorców.
Centrum wiedzy: Minister ds. gospodarki i podległe mu instytucje rządowe propagując
wiedzę o poszanowaniu energii, efektywności energetycznej, niskoemisyjności, będzie
akcentował treści dotyczące działań, jakie w tym zakresie powinny podejmować miasta.
Działań nakierowanych zarówno na struktury samorządowe, jak i na rozszerzanie grona
uczestników tych procesów, które nakierowane będą na jak najskuteczniejsze osiąganie
założonych celów dotyczących efektywności energetycznej i zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza. Jednocześnie centrum wiedzy będzie promować dobre przykłady działań
podejmowanych przez miasta i uzyskiwane przez nie efekty. Odpowiedzialny: minister
ds. gospodarki.
W tym celu miasta powinny prowadzić szerokie działania informacyjne i promocyjne,
które będą ułatwiały innym podmiotom wpisywanie się w nurt starań na rzecz efektywności
energetycznej i niskoemisyjności. Realizacja takich działań, zwłaszcza, gdy skutecznie wpłyną
na postępowanie mieszkańców i przedsiębiorców, korzystnie oddziaływać będzie na wizerunek
miasta i jego atrakcyjność. Fundusze europejskie 2014-2020 : W ramach Celu Tematycznego 4
finansowany będzie ogólnopolski program doradztwa w zakresie efektywności energetycznej.
Samorządy lokalne (gminy) są zobowiązane ustawą prawo energetyczne do planowania
i organizowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Gmina realizując
to zadanie powinna czynić to w nawiązaniu do zasad polityki przestrzennej wynikających
z gminnych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie to realizowane jest zgodnie
z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Niezbędne jest, aby samorządy lokalne weszły
w rolę aktywnego gospodarza energii na rzecz lokalnego społeczeństwa i podmiotów
gospodarczych a zarazem partnera dla dostawców energii. Planowanie energetyczne powinno
być kształtowane przez wyznaczane cele i działania na rzecz ich realizacji służące rozwojowi
gospodarczemu i społecznemu. Sporządzenie dobrego planu energetycznego przyczynia się do:
identyfikowania lokalnych priorytetów; budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej
gminy zgodnej z potrzebami rozwoju społeczno-gospodarczego m.in. przyczyniając się
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do zmniejszania kosztów przyłączania się do sieci; koordynacji prac; minimalizacji kosztów
zaopatrzenia w energię itp. Działania na rzecz efektywności energetycznej wykorzystujące
rozwiązania technologiczne czy materiałowe powinny być wspierane nowoczesnymi środkami
monitorującymi poziom pobieranej energii i automatycznie dostosowującej jej pobór
do kreślonych wcześniej parametrów. Poziom świadomości obywateli w zakresie rozwiązań
na rzecz efektywności energetycznej będzie wzmacniany poprzez dostarczanie wiedzy
na etapie projektowania, nabywania lub eksploatacji domów i mieszkań. Określenie zasad
przygotowywania świadectw energetycznych oraz ich stosowania, przyczyni się m.in.
do promowania wyboru energooszczędnych technologii i rozwiązań, które obniżają pobór
energii. Instalacja inteligentnych liczników informujących użytkowników o aktualnym
poziomie pobieranej energii, czy wyposażanie mieszkań w centralne systemy sterowania
odbiornikami energii pobieranej w mieszkaniu pozwoli mieszkańcom na aktywny
uczestniczenie w tych procesach. Kształtowanie wiedzy i propagowanie idei inteligentnych
rozwiązań leży więc w interesie władz miejskich dla kształtowania miasta otwartego
na rozwiązania podnoszące komfort życia i jakość otoczenia. Obszarem (również na podstawie
ustawy prawo energetyczne) w którym samorządy lokalne mogą prowadzić aktywną politykę
na rzecz podniesienia efektywności energetycznej, jest oddziaływanie na sposób oświetlenia
obiektów zajmowanych przez jednostki podległe czy oświetlenie ulic i przestrzeni publicznej.
Infrastruktura oświetlenia ulic w większości miast należy do zakładów energetycznych. Wpływ
na zmniejszenie zużycia energii, poprzez wymianę urządzeń na bardziej oszczędne i bardziej
przyjazne dla środowiska może odbywać się w drodze zawierania porozumień z zakładami
energetycznymi lub rozwiązania organizacyjne np. zawieranie porozumień międzygminnych
wzmacniających potencjał odbiorców przy ustalania warunków dostaw z przedsiębiorstwami
zapatrującymi w energię elektryczną. Działania podejmowane przez samorządy lokalne
w zakresie poprawy funkcjonowania transportu oddziałują w większości przypadków w sposób
pośredni na poprawę efektywności energetycznej, ilość zanieczyszczeń powietrza i emisji
gazów cieplarnianych. Całość działań nakierowanych na zmianę zachowań komunikacyjnych
i wykorzystywanie innych środków transportu niż indywidualny transport samochodowy
należy zakwalifikować jako przyczyniające się do zmniejszenia poziomu emisji
zanieczyszczeń. Szerzej zagadnienia te omówione są w wątku tematycznym Krajowej Polityki
Miejskiej TRANSPORT I MOBILNOŚĆ MIEJSKA. Tu wskazać jedynie należy, że – oprócz
bezpośredniego podnoszenia atrakcyjności transportu publicznego – chodzi także o wszelkie
rozwiązania ułatwiające i promujące ruch rowerowy czy pieszy. Nie mniej ważne
jest ustanowienie możliwości wyznaczania „stref niskiej emisji” tj. stref, do których możliwy
jest wjazd jedynie dla pojazdów spełniających określone normy emisji spalin. To rozwiązanie
mogłoby dotyczyć tylko miast dużych, natomiast wszystkie miasta powinny dbać o kreowanie
racjonalnej sieci ulicznej tak, aby niepotrzebnie nie podnosić transportochłonności,
a tym samym zwiększać emisji.
Jako dalej idące niż „strefy niskiej emisji” działania wpływające na stosowanie bardziej
ekologicznych pojazdów należy zakwalifikować promowanie używania samochodów
elektrycznych. Władze miast mogą w tym zakresie wiele zrobić aktywnie włączając się
w organizowanie sieci miejsc do ładowania akumulatorów takich pojazdów. Te działania mogą
być połączone z tworzeniem systemu udostępniania samochodu elektrycznego w celu odbycia
krótkiej podróży w obrębie miasta (na zasadzie podobnej do systemu roweru publicznego),
choć nie powinny się do tego ograniczać. Samochody elektryczne powinny zacząć być
postrzegane jako jedna z alternatyw dla samochodów spalinowych. Władze miast w tym
zakresie mogą kreować trendy poprzez wprowadzanie do eksploatacji w transporcie
publicznym taboru wyposażonego w ekologiczne jednostki napędowe lub korzystające
z ekologicznych sposobów zasilania. Inwestycje w określone źródła napędu czy środki

276

transportu zapewniające ograniczenie emisji czy sprzyjające efektywności energetycznej,
muszą jednak być analizowane z uwzględnieniem całościowych zagadnień ekonomicznych
związanych z kosztami zakupu (w tym możliwością ich zewnętrznego wsparcia) i późniejszej
eksploatacji. Należy pamiętać, że wprowadzanie nowych rozwiązań wiąże się z powstaniem
określonych kosztów ogólnych, dla których uzasadnienie występuje dopiero przy większej
skali wprowadzonych rozwiązań – oznaczać to może potrzebę koncentracji działań w tym
zakresie. Wprowadzenie nowych środków transportu musi być jednocześnie skorelowane
z faktycznie występującymi potrzebami transportowymi. Fundusze europejskie 2014-2020:
W ramach Celu Tematycznego 4 możliwe będą działania na rzecz zrównoważonej mobilności
miejskiej tj. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego, zakupu
niskoemisyjnego taboru (szynowego, trolejbusowego, autobusowego), przebudowy
infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast. Cechą działań
podejmowanych przez władze samorządowe na rzecz poprawy efektywności energetycznej
i powiązanym z tym obniżeniem zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych
jest ich ukierunkowanie na długookresowy program działań, realizowanych systematycznie
według wypracowanych kierunków postępowania. Współpraca z jednostkami naukowymi
będzie sprzyjała innowacyjności wprowadzanych rozwiązań, co powinno przekładać się
na jakość, skuteczność, efektywność stosowanych rozwiązań, a także ich dostosowanie
do lokalnej specyfiki. Jednocześnie posiadanie dokładnej wiedzy o źródłach zanieczyszczeń
oraz możliwych kierunkach działań będzie wzmacniała miasta w negocjacjach z dostawcami
niezbędnych urządzeń, rozwiązań technologicznych czy dostawcami energii. Aby samorządy
posiadały większy potencjał wiedzy w tym zakresie, celowe jest aby wykorzystywały do tego
dedykowane jednostki organizacyjne lub osoby posiadające odpowiednią wiedzę,
odpowiedzialne za szeroko pojmowane zarządzanie energią w gminie. Dzięki takiemu
postępowaniu łatwiejsze będzie łagodne dostosowanie struktury potrzeb i sposobu korzystania
z kurczących się zasobów surowców energetycznych. Będzie zarazem oddziaływać na poprawę
konkurencyjności miast w zakresie jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej. Samorządy
lokalne (gminy) są zobowiązane ustawą prawo energetyczne do planowania i organizowania
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Gmina realizując to zadanie
powinna czynić to w nawiązaniu do zasad polityki przestrzennej wynikających z gminnych
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zadanie to realizowane jest zgodnie z kierunkami rozwoju
gminy.

Rewitalizacja
5.5.1. Uwarunkowania i wyzwania
Problem obszarów zdegradowanych dotyczy ponad 20 procent terenów zurbanizowanych w polskich miastach, które zamieszkuje znaczna część mieszkańców Polski. Dotyczy to
wielu typów obszarów miejskich i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze. Wśród najczęściej występujących typów obszarów zdegradowanych,
wymagających rewitalizacji, znajdują się tereny: historycznych śródmieść, poprzemysłowe,
powojskowe, pokolejowe, obszary składowe i portowe (nadrzeczne), czy kompleksy
wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, tzw. „blokowisk”. Tereny historycznych śródmieść
stanowią ponad połowę obszarów zdegradowanych, zarówno w miastach dużych jak
i mniejszych środkach subregionalnych. Główne typy obszarów kryzysowych w polskich
miastach są takie same w innych krajach, jednak skala zjawisk kryzysowych i charakterystyka
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społeczna oraz źródła problemów społecznych często są odmienne. Zjawiska segregacji
społecznej, wykluczenia społecznego i dziedziczenia biedy są obecne w polskich miastach.
Szczególnie duża jest skala degradacji substancji materialnej – budynków i infrastruktury.
Pomimo postępów zanotowanych w okresie transformacji ustrojowej w zakresie standardu
technicznego i użytkowego zasobów mieszkaniowych, nadal istotna ich część jest
zdekapitalizowana lub ma niską wartość użytkową, szczególnie w porównaniu do państw
zachodnioeuropejskich Podstawowym wyzwaniem, jakie stoi przed wszystkimi podmiotami
zaangażowanymi w proces rewitalizacji jest zapewnienie, aby był to kompleksowy,
skoordynowany, wieloletni proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych
i technicznych, prowadzony na obszarze zdegradowanym, tak aby nastąpiło osiągnięcie
ogólnego celu, którym jest wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego,
w szczególności przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego
rozwoju w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Wyzwaniem dla
wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji jest właściwy dobór
interwencji rewitalizacyjnych, „szytych na miarę” potrzeb i uwarunkowań danego obszaru oraz
beneficjentów tych działań. Miasto powinno mieć instrumenty i potrafić rozwiązywać swoje
wewnętrzne problemy jednocześnie zapobiegając ich pogłębianiu. W tym celu nieodzowna
jest właściwa identyfikacja obszarów zdegradowanych, z określeniem źródeł zagrożeń
kryzysowych i przeglądem podstaw gospodarki miejskiej, by całościowo radzić recesji funkcji,
struktur i obszarów nią dotkniętych.

5.5.2. Kierunki działań
Ponieważ praktycznie każde miasto ma liczne problemy w sferze społecznej, sferze
przestrzeni, gospodarki i środowiska, konieczne są przekształcenia zarówno w tkance miasta,
jak i w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Działania dla odnowy każdego z miast powinny
mieć jednakże indywidualnie określoną formułę, charakter i zakres. Władze miast są
podmiotem, który ma inicjować działania w tym zakresie, ale także inicjatywa oddolna
(społeczna) lub partnerów gospodarczych (inwestorzy) powinna być optymalnie wykorzystana
dla zapoczątkowania lub rozwijania działań przyczyniających się do zmiany strukturalnej
miasta. Najbardziej zaawansowane z takich działań stanowi kompleksowa rewitalizacja,
realizowana na obszarach najbardziej zdegradowanych, odnosząca się do konkretnego,
ograniczonego terytorium i łącząca wysiłki różnych podmiotów, których suma ma
spowodować trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru. Celem działań władz
samorządowych powinno być wyprowadzanie ze stanu kryzysowego najbardziej
zdegradowanych obszarów miasta poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane
terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością. Działania te powinny być
prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację
programów rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone w miastach,
które niezależnie od wielkości, funkcji i położenia, borykają się z wewnętrznymi problemami,
przy czym nadanie nowych funkcji, odnowa lub modernizacja techniczna obszarów
i fragmentów przestrzeni publicznych jest środkiem, a nie celem rewitalizacji. Celami
rewitalizacji są odnowa społeczna, gospodarcza, przestrzenna oraz środowiskowa. Należy
jednocześnie mieć na uwadze, że narzędzia rewitalizacji mogą być używane także dla
ułatwiania i zwiększania skuteczności działań dla obszarów, które nie stanowią najbardziej
zdegradowanych części miasta, ale również wymagają interwencji. Do działań takich należą
np. przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę
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jakości zasobów ludzkich, integrację społeczną, zwiększanie atrakcyjności gospodarczej
miasta/dzielnicy, poprawę warunków mieszkaniowych, zmniejszanie emisyjności, poprawę
przestrzeni publicznych czy struktury przestrzennej miasta, poprawę dostępności wewnętrznej
miasta, optymalizowanie mobilności mieszkańców itd. Istotne jest, aby realizowane działania
nie były jednostkowymi i nieskoordynowanymi przedsięwzięciami, ale aby stanowiły elementy
szerszej wizji zmiany miasta i były jak najbardziej ze sobą powiązane terytorialnie
i tematycznie. Rewitalizacja jest zatem ważną częścią myślenia o rozwoju miasta – powinna
stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym miasta w odniesieniu do jego
obszarów problemowych. Rewitalizacja służy zarówno podniesieniu atrakcyjności danego
obszaru dla podmiotów gospodarczych i potencjalnych nowych jego mieszkańców, jak również
wsparciu rozwój kapitału ludzkiego i społecznego oraz podniesieniu jakości życia obecnych
mieszkańców. Uruchomienie lub wzmocnienie lokalnego potencjału endogenicznego powinno
być traktowane jako jeden z głównych mechanizmów działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych powinna mieć charakter złożony i interdyscyplinarny,
dlatego kluczowe jest prowadzenie zintegrowanych, czyli równoległych i wzajemnie
uzupełniających się działań w wielu sferach. Jest również procesem długotrwałym,
kosztownym oraz wymagającym zachowania ciągłości oraz konsekwencji - ważna
jest„obliczalność” ewentualnych zmian dla wszystkich interesariuszy (także tych biernych).
Niezbędne jest zapewnienie włączenia lokalnych społeczności i przedsiębiorców w procesy
programowania oraz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, bowiem priorytetowe
znaczenie dla powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych musi mieć nakierowanie ich
na poprawę jakości życia lokalnej społeczności; a bez konsekwentnego, otwartego i trwałego
dialogu z tymi, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć, nie uda się tego zapewnić.
Rewitalizacja, jako szczególna forma zintegrowanej interwencji publicznej, stosowana
wobec najbardziej problemowych obszarów, powinna stać się jedną z odpowiedzi miast
na wyzwania demograficzne, zwłaszcza tzw. kurczenie się miast, będące rezultatem odpływu
mieszkańców na obszary podmiejskie i do innych miast. Rewitalizacja, szczególnie obszarów
śródmiejskich, powinna sprzyjać realizacji idei miasta zwartego, o dobrej jakości życia
mieszkańców, co z kolei przekładać się będzie na hamownie tzw. rozlewania się zabudowy
miast. Zwarta struktura osadnicza stanowi ważną podstawę efektywnego i zrównoważonego
wykorzystania zasobów. W tym kontekście działania związane z mieszkalnictwem stanowić
muszą kluczowy element rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako odpowiedź
na wyzwania związane z jakością przestrzeni i niskoemisyjnością. Każde złożone działanie
rewitalizacyjne, powinno być planowane i programowane w oparciu o trzy elementy,
które prowadzone powinny być równolegle:
• Określenie wizji i koncepcji wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego,
• Szczegółowa analiza i wybór działań rewitalizacyjnych oraz określenie sposobów
i warunków ich realizacji,
• Określenie źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Każdy z tych elementów wymaga partnerskiego (samorząd miasta we współpracy
z mieszkańcami, podmiotami społecznymi i gospodarczymi – ewentualnymi inwestorami
lub podmiotami biorącymi udział w finansowaniu niektórych działań), strategicznego
zaplanowania, a następnie skoordynowanej realizacji. Planowanie powyższych elementów
musi odbywać się na zasadzie sprzężenia zwrotnego, gdyż elementy te na siebie silnie
oddziałują. Koncepcja rewitalizacji determinuje określony zakres działań, którego możliwość
realizacji określa z kolei dostępność sposobu ich sfinansowania. Gdy jednak środki
w określonej wysokości nie są dostępne, albo też możliwe jest pozyskanie środków
na szczególny cel (np. termomodernizacja), wymusza to redefinicję zakresu działań,
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a przez to najczęściej także koncepcji rewitalizacji. Tak więc elementy te, stanowiące filary
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, są ze sobą ściśle powiązane i współzależne.
Ich jednoznaczne sformułowanie tworzy podstawę dla stworzenia programu rewitalizacji.
Program rewitalizacji (PR) to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni
program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i technicznej, zmierzający
do wyprowadzenia określonych obszarów ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich
dalszego rozwoju. W zakresie wizji i koncepcji wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego
Dla optymalnego przygotowania do rewitalizacji wybranego obszaru potrzebna jest możliwie
pełna diagnoza problemów, z którymi borykają się jego mieszkańcy i użytkownicy. Na jej
podstawie następować powinno określenie wizji zmiany (odnowy) danego obszaru. Wizja ta
powinna obejmować kwestie: społeczne, które są często kluczowym (i najtrudniejszym
w zakresie osiągnięcia zakładanych efektów) elementem rewitalizacji (m.in.: przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna i rozwój usług społecznych, poprawa jakości
mieszkań i warunków ich eksploatacji, edukacja, aktywizacja zawodowa i przedsiębiorczość
grup zagrożonych wykluczeniem, wsparcie rodzin osób długo pozostających bez pracy,
kultura, sport, działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem, wsparcie osób
z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych, praca ze społecznością lokalną itd.),
gospodarcze (m.in. wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ekonomii społecznej,
zwiększanie atrakcyjności dla inwestorów, szczególnie lokalnych), przestrzenne (wizja
przekształceń i zmiany funkcji terenów, poprawa dostępności, estetyki i jakości przestrzeni
publicznych, infrastruktury komunalnej, uzupełnienia zabudowy i in.), środowiskowe
(rekultywacja gruntów, remediacja, obniżenie szkodliwych emisji, adaptacja terenów na cele
rekreacyjne, zieleń miejska itd.), związane z zachowaniem dziedzictwa materialnego
(m.in. zabytki) i duchowego, funkcjonowania miasta (zwłaszcza w zakresie optymalizacji
funkcjonowania gminnej gospodarki komunalnej i lokalowej). Powyższe kwestie powinny być
rozpatrywane z odniesieniem do wizji rozwoju całego miasta (i jego obszaru funkcjonalnego),
obejmującej szczególnie aspekty gospodarki niskoemisyjnej, kształtowania przestrzeni (w tym
rozwoju miasta „do wewnątrz”), gospodarki lokalnej (w tym rozwijania specjalizacji),
zrównoważonego rozwoju (ochrony gleb, powietrza, wody itd.), adaptacji do zmian klimatu;
z adekwatnym wykorzystaniem potencjału nowych technologii Obiekty i zespoły zabytkowe,
parki kulturowe oraz pomniki historii zlokalizowane w obszarze kryzysowym mogą, a wręcz
powinny być traktowane jako potencjalny czynnik katalizujący rewitalizację tego obszaru.
Aby umożliwić ocenę potencjalnego wpływu dóbr kultury na odnowę obszaru, diagnoza
opracowywana na potrzeby programów rewitalizacji powinna uwzględniać znaczenie obiektów
zabytkowych dla mieszkańców oraz możliwości wykorzystania ich znaczenia w krajobrazie
kulturowym oraz tradycji miasta. Z drugiej strony, obecność obiektów zabytkowych
na obszarze rewitalizacji jest dodatkowym wyzwaniem i często – gdy dla osiągnięcia celów
rewitalizacji potrzebne jest przekształcanie funkcji takich obiektów – nakłada to na wszystkich
zainteresowanych (władze miasta, inwestorów, mieszkańców i służby konserwatorskie)
dodatkowe uwarunkowania (wymagania).
Obszary zdegradowane przewidywane do rewitalizacji powinny być określane
w procesie porównywania wewnątrzmiejskiego stopnia zróżnicowania poszczególnych
wskaźników degradacji. Zasady i kryteria wyboru priorytetowych obszarów do rewitalizacji
powinny być odpowiednie dla danego miasta, a jednocześnie transparentne. W miarę
możliwości, miasta powinny także (na następnych etapach lub równolegle) oddziaływać na te
obszary zdegradowane, które nie są priorytetowe, a również potrzebują przełamania barier
rozwojowych przez rewitalizację. Władze miast, dokonujące wyboru obszarów do rewitalizacji
w oparciu o wiedzę na temat swoich wewnętrznych potrzeb i potencjałów rozwojowych mogą
być wspomagane przez władze regionalne, mające porównanie sytuacji w różnych miastach
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regionu i spojrzenie ponadlokalne w kontekście wyzwań o znaczeniu regionalnym. W celu
właściwego doboru działań wyprowadzających dany obszar z kryzysu, niezbędne jest podjęcie
wielu interwencji na różnych szczeblach. Jednak głównym podmiotem inicjującym proces
rewitalizacji jest samorząd lokalny, który odpowiada za zrealizowanie przyjętej wizji rozwoju
miasta, w oparciu o wyznaczone cele.
Zadaniem rządu jest natomiast tworzenie warunków umożliwiających skuteczne
prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o różnej skali i zakresie. Dotyczy
to zarówno niwelowania barier dla skutecznego przeprowadzania procesu rewitalizacji jak
i wypracowania instrumentów prawnych instytucjonalno-organizacyjnych zapewniających
kompleksowość i trwałość inicjowanych procesów rewitalizacji. Należy podkreślić,
że wszystkie uregulowania ustawowe dotyczące rewitalizacji będą miały na celu usprawnienie
i umożliwienie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przy jednoczesnym
zapewnieniu elastyczności rozwiązań i nie ograniczaniu ich zakresu. zmiana przepisów.
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego przedstawi propozycję zmian prawnych
dla potrzeb złożonych procesów rewitalizacyjnych, przede wszystkim ukierunkowanych
na dostosowanie istniejących rozwiązań i instrumentów. Jednocześnie istotne jest założenie,
że uregulowania prawne muszą być na tyle otwarte, aby umożliwić skuteczną realizację bardzo
zróżnicowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ponieważ każde z nich może być różne
ze względu na skalę problemów, dobór działań, uwarunkowania lokalne i dostępne środki.
Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Organy samorządu
lokalnego są odpowiedzialne za przeprowadzenie właściwych analiz obszarów kryzysowych,
identyfikację występujących na nich problemów i barier, diagnozę ich przyczyn oraz określenie
kierunku i zakresu działań dla ich przezwyciężenia oraz inicjujących długofalowy ich rozwój
przy maksymalnym wykorzystaniu endogenicznych uwarunkowań i potencjałów. Ważne
w określaniu wizji jest poznanie społecznych oczekiwań wobec zamierzonej rewitalizacji
danego obszaru – dotyczy to zarówno społeczności zamieszkującej dany obszar, jak i całej
społeczności miasta. Istotne jest także, aby w planowaniu działań rewitalizacyjnych samorząd,
we współpracy ze wszystkimi partnerami, a szczególnie społecznością zamieszkującą
i użytkującą obszar rewitalizacji (w tym działających na tym terenie przedsiębiorców),
uwzględnił na najwcześniejszym etapie zasady zapewniania równowagi pomiędzy działaniami
służącymi lokalnej społeczności (objętej działaniami rewitalizacyjnymi) a interesem ogółu
mieszkańców miasta. Do partnersko określonej wizji wyprowadzenia obszaru z kryzysu władze
miasta powinny następnie przekonać społeczności lokalne i innych lokalnych aktorów rozwoju
tak, aby wizja odnowy danego obszaru była akceptowana przez interesariuszy. Zasadnym jest
zatem powołanie komitetu rewitalizacji, wspierającego ten proces na wszystkich etapach,
skupiającego przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji: samorządu,
społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, środowisk
naukowych i opiniotwórczych.
Zmiana przepisów. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego rozważy potrzebę
i ewentualny zakres uregulowania prawnego lokalnego komitetu rewitalizacji. Zbadana
zostanie także potrzeba specjalnego uregulowania kwestii związanych z aktywnością
i zakresem uczestnictwa mieszkańców w procesach przekształceń społecznych, gospodarczych,
przestrzennych, technicznych i środowiskowych, charakterystycznych dla rewitalizacji,
w kierunku udziału partycypacyjnego i wspierania rozwoju lokalnych społeczności.
Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. W tym kontekście podkreślić
należy, że inicjowana odnowa przestrzeni publicznej realizowana przy udziale mieszkańców
może przynieść wymierne rezultaty dla zintegrowania społeczno-przestrzennego różnych
obszarów miasta. Kreowanie systemu przestrzeni publicznej integrującej różne grupy
społeczne i wiekowe jest bowiem kluczowym elementem zrównoważonej struktury
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przestrzennej miast, a dostępna, bezpieczna i wielofunkcyjna przestrzeń publiczna stanowi
spoiwo przestrzeni miejskiej oraz poprawia warunki życia wmieście.
W zakresie szczegółowej analizy i wyboru działań rewitalizacyjnych oraz określenia
sposobów i warunków ich realizacji : Realizacja określonej wizji odnowy danego obszaru
powinna następować poprzez zaplanowanie pakietu działań do wykonania przez poszczególne
podmioty. Wybór działań do rewitalizacji powinien skutkować zestawem interwencji, który
ma szanse realnej odnowy danego obszaru. Celem koordynacji i integrowania działań powinno
być możliwie zsynchronizowane przeprowadzenie interwencji (projektów) w kilku obszarach,
np. równoczesne i spójne, a przez to bardziej efektywne finansowo, działania społeczne
(np. łączenie opieki żłobkowej z aktywizacją zawodową rodziców z grup zagrożonych
marginalizacją), czy inwestycyjne (np. synchronizowanie działań związanych z efektywnością
energetyczną budynków z poprawą infrastruktury komunalnej i przestrzeni publicznych).
Szereg wymogów związanych z efektywnością energetyczną, jakie w ramach realizacji pakietu
klimatycznego nakładają na Polskę dyrektywy UE oraz wiążąca się z tym dostępność funduszy
na określone działania inwestycyjne na rzecz niskoemisyjności powodują, że w każdym
przedsięwzięciu rewitalizacyjnym powinno się brać pod uwagę te uwarunkowania.
Kluczowym ogniwem w programowaniu rewitalizacji staje się techniczna analiza tego, jakie
działania inwestycyjne są pożądane i potrzebne dla osiągnięcia założonych celów oraz czy
w odniesieniu do zdekapitalizowanej tkanki budowlanej możliwe jest przeprowadzenie
określonych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, gdyż to pozwoliłoby
pozyskać odpowiednie środki finansowe. Równocześnie, podniesienie efektywności
energetycznej budynku, wiążące się z obniżeniem zużycia i kosztów energii, też staje się w ten
sposób jednym z celów rewitalizacji. Niemniej jednak nie zawsze to, co pożądane, jest
technicznie wykonalne lub ekonomicznie racjonalne. Wówczas potrzeba albo innowacyjnych
pomysłów, które mimo wszystko pozwolą znaleźć rozwiązania techniczne dla kompleksowej
poprawy efektywności energetycznej starej tkanki budowlanej albo konieczne będzie
zredefiniowanie całej koncepcji rewitalizacji i zapewnienie innych źródeł finansowania.
Wielość inicjatyw związanych z działaniami proniskoemisyjnymi, a także innych inwestycji
związanych z budową lub przebudową infrastruktury w przestrzeni miejskiej (także częściowo
finansowanych ze źródeł zewnętrznych) rodzą ryzyko niewystarczającej koordynacji zadań,
a zwłaszcza nieoptymalnego wydatkowania środków publicznych. W tym kontekście
doniosłym składnikiem przygotowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinno stać się
dokonywanie szczegółowej analizy na większych obszarach miasta pod kątem przeglądu
planowanych oraz potencjalnie możliwych, planowanych przez różnych inwestorów,
inwestycji w infrastrukturę oraz zabudowę istniejącą i uzupełniającą (przede wszystkim:
sieci energetyczne, cieplne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, budynki
mieszkalne i użytkowe) oraz zapewnienia maksymalnego skoordynowania i skoncentrowania
działań. Powinno to prowadzić do optymalizacji końcowych efektów, w tym dotyczących
rewitalizacji, ale także do konkretnych oszczędności związanych z eliminacją niektórych
kosztów, jak również minimalizacji uciążliwości związanych z przebudową dla mieszkańców.
Wyniki wspomnianych powyżej analiz prowadzonych przez miasta powinny być
brane pod uwagę przez instytucje udostępniające środki na współfinansowanie inwestycji
rewitalizacyjnych i niskoemisyjnych. Choćby po to, aby tworzyć warunki dla łączenia
określonych prac i działań w zintegrowane wielobranżowe projekty (wiązki projektów).
Sytuacja, w której nie będzie takiej możliwości, może zagrozić optymalizacji kosztów i stopnia
realizacji interesu publicznego. Planowane działania rewitalizacyjne powinny zawierać również
analizę lokowania na obszarach rewitalizacji instytucji publicznych i innych obiektów
użyteczności publicznej w odnawianych budynkach. Wzmacnia to szanse poprawy sytuacji
społecznej, a dodatkowo może stanowić impuls czy przykład dla inwestorów prywatnych
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do lokowania własnej działalności na obszarach rewitalizacji. W planowaniu rewitalizacji
należy w odpowiedni sposób uwzględnić szeroko pojęte działania w sferze kultury. Działania
te powinny być ukierunkowane przede wszystkim na: integrację społeczną, integrację nowych
mieszkańców z dotychczasowymi, odpowiedni marketing miejsca, przyciąganie pozostałych
mieszkańców miasta (a także turystów) do rewitalizowanych obszarów, budowanie
pozytywnego wizerunku rewitalizowanego obszaru oraz kreowanie otwartej, estetycznej
i bezpiecznej przestrzeni. Należy również dążyć do skutecznego łączenia działań
rewitalizacyjnych z ochroną zabytków, aby tam gdzie to zasadne, diagnoza konserwatorska
(zawierająca ocenę krajobrazu kulturowego) stała się obowiązkowym elementem programu
rewitalizacji, a projekty rewitalizacyjne, które dotyczą obiektów zabytkowych mogły być
premiowane odpowiednio do znaczenia kulturowego. Jednocześnie, organy ochrony zabytków
(konserwatorzy) powinny wspierać działania rewitalizacyjne przez niezbędną pieczę
konserwatorską oraz wsparcie merytoryczne, mając jednocześnie na względzie, aby zakres
i sposób prowadzenia prac konserwatorskich oraz wskazania niezbędnych do zastosowania
materiałów i technologii określane były tam, gdzie to konieczne i nie powodowały kosztów
podważających logikę działań rewitalizacyjnych. Samorząd lokalny, jako główny podmiot
koordynujący proces rewitalizacji wynikający z programu rewitalizacji oraz oceniający
trwałość i efektywność działań rewitalizacyjnych na określonym terenie, zapewnia integrację
działań wszystkich zaangażowanych podmiotów. W celu skutecznego wdrożenia programu
rewitalizacji, uwzględnia potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej na etapie identyfikacji
obszarów zdegradowanych oraz na etapie planowania, wdrażania i monitorowania
skuteczności interwencji w postaci odpowiednich projektów/działań. Dla skutecznej
i efektywnej realizacji programu rewitalizacji, zasadne jest rozważenie możliwości wprowadzenia operatora programu (wewnętrznego lub zewnętrznego podmiotu wyznaczonego przez
władze miasta), który odpowiadać ma za realizację i koordynację działań rewitalizacyjnych.
Zmiana przepisów: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego rozważy potrzebę
prawnego uregulowania możliwości ustanawiania funkcji (określenia roli) operatora
rewitalizacji w przypadkach, gdy jest to uzasadnione w przygotowaniu lub realizacji programu
rewitalizacji. Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
Samorząd lokalny powinien inspirować i stymulować do możliwie najszerszego udziału
w procesach rewitalizacji przedsiębiorców, zarówno poprzez stworzenie warunków
współpracy, jak i wskazanie dostępnych zachęt finansowych, dążąc do zapewnienia
finansowania możliwie największego zakresu działań rewitalizacyjnych przez udział kapitału
prywatnego oraz wypracowanie metod generowania lokalnych środków finansowych poprzez
system wsparcia/montażu z wielu różnych źródeł. Należy mieć także na uwadze uwzględnianie
interesów przedsiębiorców, którzy w czasie prowadzonych robót budowlanych związanych
z rewitalizacją mogą doznawać utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Samorząd lokalny powinien zapewnić ciągłość organizacyjną i instytucjonalną
przebiegających procesów rewitalizacji oraz koordynować współpracę wewnętrznych
jednostek na poziomie gminy. W zakresie źródeł finansowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych Nieodłącznym elementem myślenia o programie rewitalizacji i jego zakresie
rzeczowym jest analiza możliwości jego sfinansowania. Ponieważ każde przedsięwzięcie
rewitalizacyjne, stanowiące zbiór działań różnych podmiotów w różnych sferach, finansowane
jest z kilku źródeł, ich pozyskanie i montaż stanowi jedno z najważniejszych zadań samorządu
miasta prowadzącego rewitalizację.
Dostępność środków i ich przeznaczenie (np. środki danego funduszu) warunkuje
zakres rzeczowy działań i wpływa na kształt całego procesu rewitalizacji. Zasadniczo
pierwszym źródłem finansowania rewitalizacji (a zwłaszcza tych elementów, które
bezpośrednio służą interesowi publicznemu) powinien być budżet miasta. Jednak z powodu
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natury rewitalizacji (szeroki zakres i kosztochłonność), samorząd lokalny musi pozyskiwać
dodatkowe środki z różnych źródeł. Rolą władz miejskich powinno być zatem nie tylko
pozyskiwanie środków zewnętrznych (np. z funduszy europejskich, środków funduszy ochrony
środowiska itd.), ale także jednoczesne inicjowanie angażowania kapitału prywatnego
(przedsiębiorstw, mieszkańców, banków), w tym z wykorzystaniem formuły partnerstwa
publiczno-prywatnego (ppp). Ponieważ rewitalizacja dotyczy często centralnych obszarów
miast, istnieją warunki do osiągania korzyści z inwestycji komercyjnych realizowanych jako
elementy rewitalizacji. Stanowić to powinno zachętę dla miast, aby konstruowały takie
projekty ppp, w których wynagrodzeniem inwestora (lub przynajmniej jego częścią) za wkład
w inwestycję publiczną było prawo do korzystania z określonych beneficjów (w tym np.
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w atrakcyjnej lokalizacji, powiązanej
z dużymi potokami ludzi, czy w „nowym centrum miasta” itp.).Bardzo ważnym źródłem
wspierania działań rewitalizacyjnych miast w perspektywie realizacji KPM będą fundusze
europejskie wydatkowane w ramach Umowy Partnerstwa. Fundusze europejskie 2014-2020.
Działania rewitalizacyjne w okresie finansowania UE 2014–2020, wspierane będą zarówno
przez dotacje, jak i instrumenty zwrotne. Promowane będą projekty hybrydowe (łączące
fundusze europejskie z formułą partnerstwa publiczno-prywatnego). Rewitalizacja może być
realizowana lub wspierana na podstawie kilku Celów tematycznych (CT) i Priorytetów
Inwestycyjnych (PI), dla możliwe szerokiej odpowiedzi na problemy o charakterze
społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym i ekologicznym. Przedsięwzięcia z zakresu
rewitalizacji realizowane będą przede wszystkim w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO). Wsparcie w zakresie szeroko pojętej rewitalizacji przewidziane zostało
przede wszystkim w ramach Celu Tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; gdzie finansowane będą operacje dotyczące
kompleksowej rewitalizacji w ramach PI 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Działaniom
infrastrukturalnym finansowanym z EFRR powinny towarzyszyć powiązane działania
o charakterze miękkim finansowane z EFS, w szczególności w ramach CT, 9 ale także Celu
Tematycznego 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników oraz Celu Tematycznego10 : Inwestowanie w kształcenie, szkolenie
oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Ponadto w ramach Celu Tematycznego 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; w przypadku działań odnoszących się
do poprawy stanu środowiska miejskiego, przewidziane są zadania dotyczące rekultywacji
obszarów zdegradowanych (PI 6.5.). Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę
stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu). Ponadto, w ramach Celu
Tematycznego 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
w PI 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; przewidziane zostały działania pośrednio związane
z rewitalizacją, odnoszące się do kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Przedsięwzięcia pośrednio związane
z rewitalizacją realizowane będą także w ramach programów krajowych: Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko(PO IŚ) oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW).
Wspierane głównie będą działania dotyczące efektywności energetycznej (PO IŚ)
i niskoemisyjnego transportu (PO IŚ, PO PW). Ponadto, cześć wsparcia w ramach PO IŚ

284

(PI 6.5.)zostanie skierowane także na rekultywację na cele środowiskowe obszarów
zanieczyszczonych/zdegradowanych. Specjalnym instrumentem ukierunkowanym na rozwój
obszarów miejskich, a przede wszystkim na poprawę zarządzania na obszarach funkcjonalnych
miast, będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach RPO. Wsparcie w ramach
ZIT dotyczyć może m.in. kompleksowej rewitalizacji w ośrodkach wojewódzkich.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) planuje się finansowanie
działań planistycznych i strategicznych na poziomie lokalnym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
wspierane będą w szczególności poprzez udzielanie dotacji na przygotowanie lokalnych
programów rewitalizacji, wyznaczanie obszarów strategicznej interwencji, planowanie działań
rewitalizacyjnych, propagowanie dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań, m.in. w obszarze
rewitalizacji. Również w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem
Polski, przede wszystkim w ramach komponentów transnarodowego i międzyregionalnego,
będą możliwe do realizacji przedsięwzięcia związane z rewitalizacją. W przypadku programu
transnarodowego Europa Środkowa 2014-2020 planowane działania będą dotyczyć m.in.
gospodarki niskoemisyjnej, natomiast w programie międzyregionalnym INTERREG Europa
będzie istniała możliwość wspierania współpracy instytucji publicznych (również szczebli
regionalnego i lokalnego) dotyczącej realizacji projektów z zakresu rewitalizacji. Instrumenty
zwrotne powinny być właściwym sposobem współfinansowania elementów rewitalizacji
o charakterze quasi-komercyjnym. Dla wsparcia procesów rewitalizacyjnych Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju wydaje wytyczne do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Wytyczne mają pomagać Instytucjom Zarządzającym programami operacyjnymi
w zintegrowanym i efektywnym projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym zawierać zasady wynikające z konieczności ich
finansowania z różnych źródeł i montażu środków, w tym publicznych i/lub podmiotów
prywatnych ponoszących wydatki, a także zasady integracji projektów inwestycyjnych
(„twardych”) z projektami społecznymi („miękkimi”). W przedsięwzięciach rewitalizacyjnych
powinny być możliwie szeroko włączane i dopasowane istniejące narzędzia i działania z zakresu
mieszkalnictwa, rynku pracy, pomocy społecznej, usług społecznych i edukacji itd., realizowane
przez urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie i in. Ponadto,
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych mogą być stosowane instrumenty dłużne (np. kredyty,
pożyczki, obligacje miejskie), poręczenia i gwarancje oraz – co powinno być coraz
powszechniej stosowane – partnerstwo publiczno-prywatne.
Ważną rolę w finansowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych mają różne
instytucje rządowe i samorządowe i ich regionalne lub lokalne oddziały, dysponujące
instrumentami i środkami mogącymi stanowić komponent rewitalizacji (takimi jak np. Fundusz
Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Dopłat, programy typu SOWA, LEMUR, KAWKA,
środki wspierające przedsiębiorczość, Program „Świetlica – Dzieci - Praca”, projekty
pilotażowe „Partnerstwo dla Pracy”, „Aktywny samorząd” itd.) a także instytucje dysponujące
gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Fundusze krajowe, mogące bezpośrednio lub
pośrednio wspierać przedsięwzięcia rewitalizacyjne, powinny być koordynowane między sobą
i w możliwie dużym zakresie preferować wspieranie projektów będących elementem działań
kompleksowych. Działanie: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, we współpracy
z innymi ministrami sektorowymi, dokona przeglądu krajowych źródeł finansowania działań
bezpośrednio lub pośrednio związanych z rewitalizacją. Celem przeglądu będzie wypracowanie
we współpracy z innymi właściwymi ministrami sposobów jak najlepszego zintegrowania tych
źródeł z celami polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji i tam gdzie to zasadne, premiowanie
dostępu do nich dla samorządów realizujących złożone działania rewitalizacyjne. Celem
przeglądu jest także zapewnienie komplementarności tych źródeł z funduszami europejskimi
na lata 2014-2020. W związku z tym, wypracowane zostaną rozwiązania zapewniające
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wsparcie środkami krajowymi wybranych działań rewitalizacyjnych współfinansowanych
ze środków funduszy europejskich. Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami. Montaż źródeł finansowania
poszczególnych komponentów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego powinien być określony
w programie rewitalizacji. Bardzo ważne jest uwzględnienie zasady zgodnie, z którą nie należy
planować działań przekraczających możliwości finansowych beneficjenta. Znacznym ryzykiem
niepowodzenia obarczone jest również planowanie w oparciu o niepewne środki finansowe
lub nieracjonalnie wysokie prognozy przychodów z planowanych inwestycji. Należy dążyć
do zabezpieczenia w pełnym zakresie środków finansowych (uwzględniając w tym także
rezerwy na nieprzewidziane wydatki, które mogą pojawić się przy działaniach w odniesieniu
do zdekapitalizowanej tkanki miejskiej). W szczególności projekty gminne powinny posiadać
zabezpieczenie wkładu finansowego w wieloletniej prognozie finansowej.
Dostępne instrumenty finansowe będą rozwijane na poziomie krajowym. Powinny one
służyć bezpośrednio i pośrednio samorządom lokalnym w działaniach rewitalizacyjnych tak,
aby w przyszłości działania te nie były uzależnione od dostępności środków unijnych.
Działanie: Rząd podejmie działania w celu zwiększenia palety możliwości krajowego
finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym dotyczących infrastruktury
mieszkaniowej, z różnych źródeł, w tym publicznych krajowych poprzez wypracowanie
nowych lub rozwijanie istniejących instrumentów finansowych wspomagających ww.
przedsięwzięcia.
Przeprowadzona zostanie analiza dotycząca działań stymulujących udział podmiotów
prywatnych w projektach rewitalizacyjnych (np. poprzez tworzenie instrumentów finansowych
i zachęt dla przedsięwzięć prywatnych, takich jak preferencyjne instrumenty fiskalne,
instrumenty dłużne, gwarancje, poręczenia i inne instrumenty pozadotacyjne). Wykorzystane
zostaną doświadczenia w stosowaniu instrumentów zwrotnych, takich jak Inicjatywa JESSICA.
Rozważona zostanie możliwość budowania instrumentów w oparciu o doświadczenia
efektywnych mechanizmów wspierających mieszkalnictwo, ochronę środowiska, efektywność
energetyczną, rynek pracy itd. Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
we współpracy z właściwymi ministrami.
Program rewitalizacji (PR)
Program rewitalizacji, opracowywany przez samorząd lokalny, powinien być ściśle
i bezpośrednio powiązany z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju gminy i strategią
rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego (jeśli istnieje) oraz powinien zawierać wnioski
z analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. PR powinien
także korzystać z diagnozy społecznej i gospodarczej miasta wynikającej z istniejących
(aktualnych) dokumentów opracowywanych przez gminę. Program rewitalizacji powinien
przedstawiać pełną wizję i sposób jej realizacji, nie powinien być tylko dokumentem
zawierającym minimalny zakres np. wymagany przez podmioty udzielające dotacji. Poprawnie
skonstruowany PR powinien wyraźnie definiować zakres zadań i odpowiedzialności
poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Powinien posiadać realny plan
finansowy, horyzont czasowy, przejrzysty system monitoringu i elastyczny system
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. Dla właściwej
realizacji PR konieczne jest wsparcie instytucjonalne oraz eksperckie, nie powinno ono jednak
zastępować zadań samorządu, lecz je wspierać. Uwzględniając postulat spójności działań
należy dążyć do jak najdalej idącego uspójnienia programowania rewitalizacji z planowaniem
przestrzennym i gminną polityką społeczną. Z drugiej strony, nie powinno to być czynnikiem
blokującym działania (z uwagi na przeciągające się procedury) w takim zakresie, w którym
nie występuje kolizja planowanych działań z polityką przestrzenną miasta. Silne powiązanie
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procesu rewitalizacji z modyfikacją planów zagospodarowania przestrzennego potrzebne jest
w przypadku zakładanych przekształceń przestrzeni obszaru zdegradowanego (kryzysowego),
wówczas władze miasta powinny zapewnić właściwą sekwencję określenia i wzajemnego
powiązania planu miejscowego i programu rewitalizacji. W przypadku, kiedy program
rewitalizacji obejmuje elementy wymagające wykorzystania władztwa władzy publicznej,
powinno nastąpić silne osadzenie go w prawie miejscowym, a więc m.in. powiązanie go
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dałoby to realną podstawę
do zastosowania instrumentów, z których część dopiero powinna zostać wprowadzona do
systemu prawnego.
Zmiana przepisów: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz ds. budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa rozważy
zmiany prawne dotyczące powiązania rewitalizacji i planowania przestrzennego, tak aby
uregulować zasady koordynowania działań rewitalizacyjnych (programu rewitalizacji)
z planowaniem miejscowym (mpzp, SUiKZP) w przypadku gdy planowana rewitalizacja
zakłada zmianę funkcji terenu lub znaczne przekształcenie jego przestrzeni. Zaproponowane
zostaną rozwiązania, które umożliwią stosowanie specjalnych narzędzi wykorzystania
władztwa gminy w przekształcaniu przestrzeni.
Poddane będzie pod rozwagę uznanie misji/działania w interesie publicznym (na rzecz
„dobra wspólnego”), wprowadzającego na obszarze programu rewitalizacji w okresie jego
prowadzenia niezbędne ograniczenia i specjalne warunki działania. Rozważona zostanie
możliwość wprowadzenia instrumentów urbanistyki operacyjnej, umożliwiających bardziej
efektywne działania samorządu i angażowanie się w gospodarowanie nieruchomościami
na terenie objętym rewitalizacją. Chodzi o instrumenty takie jak rodzaj prawa pierwokupu
miejskiego czy rozwiązania ułatwiające realizację dużych założeń urbanistycznych. Potrzebne
jest także rozważenie wypracowania formuły prawnej umożliwiającej przejmowanie tzw.
„porzuconych” nieruchomości przez samorządy gmin (miast), w ramach której byłoby możliwe
udowodnienie przed sądem powszechnym wyczerpania wszystkich możliwości znalezienia
właścicieli, współwłaścicieli, bądź spadkobierców nieruchomości (często niszczejących,
zlokalizowanych w centrach miast). Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego oraz ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa. Ważne, aby nowa generacja programów rewitalizacji nie powtarzała
popełnianych (w kraju i za granicą) typowych błędów w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych,
takich jak np. podejmowanie pod hasłem rewitalizacji punktowych działań w zakresie
infrastruktury, z pomięciem kontekstu społecznego, gospodarczego, środowiskowego
czy związanego z tożsamością danego obszaru, a także jego społecznego i przestrzennego
otoczenia. Nie powinny to być wybiórcze inwestycje, nastawione jedynie na szybki
efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupione tylko na działaniach remontowych
czy modernizacyjnych (np. dotyczące poprawy samej estetyki rynku miejskiego z pominięciem
funkcji rynku jako miejsca spotkań, „agory”, aktywności gospodarczej itd.). Nie należy zatem
opracowywać selektywnych i punktowych „pseudoprogramów” rewitalizacji. Dodatkowo,
w celu uzyskania pożądanych efektów, przedsięwzięciom rewitalizacyjnym należy zapewnić
całościowe spojrzenie oraz wieloletnią ciągłość, co nie było często praktykowane.
Program rewitalizacji powinien uwzględniać „zarządzanie” procesami gentryfikacji,
czyli narażenia na„wypychanie” dotychczasowych (mniej zamożnych) mieszkańców przez
osoby (podmioty) zamożniejsze z obszaru, którego atrakcyjność (i wartość nieruchomości)
skokowo poprawia się w wyniku rewitalizacji. Doświadczenia zagraniczne pokazują,
że rewitalizacja, w pewnym stopniu, nieodłącznie wiąże się z gentryfikacją i że tego procesu
nie da się całkowicie wyeliminować. Do pewnego stopnia gentryfikacja może być potrzebna
i korzystna, umożliwia bowiem racjonalniejszą gospodarkę mieszkaniami, szczególnie
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w obiektach zabytkowych. W pewnym momencie jednak prowadzić może do silnej segregacji
przestrzennej, tworząc w mieście „wyspy” dobrobytu, a jednocześnie w skrajnych przypadkach
– nawet pogłębiając natężenie kryzysu w sąsiednich dzielnicach. W obszarach centralnych
lub historycznych potrzebne jest zatem ustanowienie mechanizmów mających na celu
ograniczenie wykluczenia społecznego lub wszelkich niezamierzonych efektów ubocznych
gentryfikacji, które mogą nieść ze sobą wyparcie z danych obszarów pewnych grup ludności
lub funkcji niezmiernie istotnych dla utrzymania odpowiedniej równowagi obszarów miejskich
(ponieważ stają się one niezdolne do konkurowania w perspektywie krótkoterminowej
z innymi, bardziej rentownymi rodzajami działalności). Ze względu na zróżnicowane
uwarunkowania lokalne, zakres poszczególnych programów rewitalizacji jest zróżnicowany
pod względem wielkości i typu obszaru, zakresu rzeczowego, przeznaczanych środków
i ich źródeł. W związku z tym, KPM nie określa sztywnych schematów zakresu i trybów
postępowania w określeniu i realizacji PR.

Narodowy Program Rewitalizacji
Rolą władz centralnych jest umożliwianie i upowszechnianie działań rewitalizacyjnych,
tak aby mogły być realizowane przez miasta różnej wielkości i o różnej skali potrzeb.
Aby rewitalizacja – jako narzędzie wpisywania się w realizację polityk krajowych i odpowiedzi
na globalne wyzwania – stała się powszechnie stosowanym elementem realizacji polityki
rozwoju miasta oraz była oparta na racjonalnych zasadach i procedurach a także ciągła,
potrzebne jest stworzenie na poziomie krajowym klarownych ram prawnych oraz rozwijanie
efektywnych rozwiązań systemowych i palety źródeł finansowania.
Działanie: Rząd stworzy i podejmie zespół działań w kierunku upowszechnienia
rewitalizacji jako ważnego elementu rozwoju miast, zapewniającego trwałość zasad
i instrumentów, kompleksowość tematyczną, mechanizmy finansowania, usprawnienia prawno
instytucjonalne oraz przejrzysty system monitorowania i ewaluacji. Działania te będą ujęte
w Narodowym Programie Rewitalizacji. Program ten będzie dotyczył rewitalizacji obszarów
zdegradowanych, jednocześnie ukierunkowany będzie na włączanie różnych działań
rozwojowych i różnych podmiotów w osiąganie celów związanych z odnową miast, poprawą
ich przestrzeni i zwiększaniem ich potencjału społecznego i gospodarczego. Warunki
umożliwiające skuteczne programowanie oraz przeprowadzanie rewitalizacji w polskich
miastach będą tworzone poprzez wprowadzenie usprawnień istniejących instrumentów
oraz wypracowanie nowych rozwiązań. Odpowiedzialny: minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego w zakresie mieszkalnictwa.
Ponieważ poprawa warunków zamieszkania na obszarach zdegradowanych stanowi
jeden z ważniejszych elementów procesów rewitalizacyjnych, programy rewitalizacji powinny
w szczególności zawierać elementy poprawy jakości substancji mieszkaniowej oraz szerzej
– zwiększania atrakcyjności danego obszaru jako miejsca zamieszkania. Rząd realizując
politykę mieszkaniową musi przeanalizować dostosowanie lub rozwijanie jej instrumentów
w kontekście wkomponowania ich w przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Działanie/zmiana
przepisów: Minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokona analizy barier występujących w działaniach
dotyczących mieszkalnictwa jako elementu rewitalizacji. Dotyczy to także rozwiązań
w zakresie zwiększenia możliwości gmin w dysponowaniu zasobem mieszkań komunalnych,
tak aby możliwie skutecznie odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności i realizować
założone cele rewitalizacji w zakresie społecznym. Rozważone zostanie rozwijanie
instrumentów finansowych i organizacyjnych pozwalających na intensyfikację remontów
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i modernizacji, adaptacji i przebudowy obiektów na cele mieszkaniowe, uzupełnienia
i dogęszczenia zabudowy mieszkaniowej (np. zwiększenie zakresu wsparcia i wielkości
środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat). Rozważone
zostanie wypracowanie nowych instrumentów wspierających działania w zakresie
mieszkalnictwa w rewitalizacji, w tym w ramach rozwijania rynku mieszkań na wynajem.
Odpowiedzialny: minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ds. rozwoju regionalnego Korzystne także
byłoby uregulowanie wspierania mechanizmów oddolnych wpisujących się w cele rewitalizacji
i mieszkalnictwa. Rozważyć należy na przykład wykorzystanie doświadczeń niemieckich
dotyczących możliwości wyznaczania „specjalnych stref mieszkaniowych”, na których
podmioty prywatne mogłyby podejmować działania naprawczo-rozwojowe dla poprawy
warunków mieszkaniowych na obszarach rewitalizowanych. Oddolna (na zasadach
dobrowolności) inicjatywa mieszkańców i właścicieli budynków mieszkalnych i lokali
użytkowych, występujących o przyznanie danej strefie specjalnego statusu (pewna analogia
do specjalnych stref gospodarczych), mogłaby liczyć na dedykowane dofinansowanie
publiczne oraz uzupełniające montaż finansowy wsparcie np. w formie instrumentów
zwrotnych. zmiana przepisów: Minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, we współpracy z właściwymi
ministrami, rozważy potrzebę uregulowania wspierania mechanizmów oddolnych dotyczących
mieszkalnictwa w kontekście działań rewitalizacyjnych. Odpowiedzialny: minister właściwy
ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa oraz właściwi ministrowie. Częścią działań rewitalizacyjnych mogą być
przedsięwzięcia dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów niemieszkalnych
(np. opuszczonych szkół, szpitali, hoteli itp.) i przystosowanie ich do pełnienia funkcji
mieszkaniowych. Obecnie samorządy gminne mogą otrzymać dofinansowanie tego typu
inwestycji, w wyniku których tworzy się mieszkania komunalne, lokale socjalne i mieszkania
chronione. Źródłem finansowania takich przedsięwzięć jest dotowany z budżetu państwa
Fundusz Dopłat. Efektywnymi działaniami w zakresie rewitalizacji obszarów śródmiejskich są
inwestycje związane z przekształceniem lub adaptacją obiektów poprzemysłowych,
magazynów i hal na funkcje mieszkaniowe (lofty). Obiekty te posiadają często korzystną
lokalizację w strefie centralnej i dostępnej transportowo. Inwestycje w adaptacje
nie użytkowanych obiektów przemysłowych na lokale mieszkaniowe i usługowe mogą stać się
impulsem do rozwoju obszaru ponieważ mogą aktywizować obszar oraz stać się bodźcem
dla inwestorów do włączenia się w całościowy proces rewitalizacji planowanej przez władze
miejskie. W kontekście poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ubóstwem zasadne jest także tworzenie w ramach programów rewitalizacji mieszkań
chronionych i treningowych, które połączone z pakietem usług społecznych, w tym
aktywizacyjnych, dają szansę na uzyskanie samodzielności społecznej, zawodowej
i ekonomicznej m.in. przez osoby bezdomne. Rola samorządu województwa Samorząd
województwa powinien wspomagać procesy rewitalizacyjne i udzielać wsparcia
merytorycznego realizującym je podmiotom, szczególnie w kontekście celów strategii rozwoju
województwa. Samorząd województwa powinien także inicjować, współorganizować
i wspomagać rewitalizację szczególnie istotnych dla poziomu regionalnego obszarów
zdegradowanych, przekraczających zasięg lub możliwości pojedynczych miast. Dysponując
środkami funduszy europejskich na rewitalizację (w ramach regionalnego programu
operacyjnego) samorząd województwa koordynuje i dofinansowuje przedsięwzięcia
rewitalizacyjne prowadzone na poziomie lokalnym. Powinien zatem stworzyć zestaw
odpowiednich mechanizmów (nabory wiązek projektów, kryteria konkursowe) zapewniających
skoncentrowanie i zsynchronizowanie działań – komponentów rewitalizacji. Samorząd
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województwa, udzielając wsparcia, zwraca uwagę na powiązanie rewitalizacji m.in.
z przeciwdziałaniem procesom suburbanizacji, wsparciem realizacji idei miasta zwartego oraz
wzmacnianiem ochrony zabytków na obszarach rewitalizowanych.
Zadaniem samorządu województwa jest taki podział środków między miasta,
aby odpowiedzieć na potrzeby miast różnej wielkości, przy jednoczesnym zapewnieniu dążenia
do realizacji strategii rozwoju województwa w zakresie rewitalizacji.
Jednocześnie bardzo istotne jest, aby samorząd województwa, wspierając działania
rewitalizacyjne, tak formułował dokumenty implementacyjne, aby umożliwiały zróżnicowaną,
dopasowaną terytorialnie interwencję na poziomie lokalnym. Zatem wymogi wobec
programów rewitalizacji powinny być możliwie elastyczne, tak aby programy te nie były
schematyczne i dostosowane głównie do wymogów konkursów. Ocena programów
rewitalizacji współfinansowanych ze środków programów operacyjnych powinna mieć jak
najwyższą jakość merytoryczną. W zakresie upowszechniania wiedzy Ze względu na to,
że rewitalizacja stanowi złożony i skomplikowany proces, miasta, szczególnie te, które
nie mają doświadczenia w działaniach rewitalizacyjnych, potrzebują merytorycznego wsparcia
w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, np. dla określonych typów obszarów zdegradowanych.
W tym zakresie powinny korzystać z doświadczeń (krajowych jak i zagranicznych), rozwiązań
technicznych, sposobów finansowania, metodologii działań w różnych sferach itd.
Centrum wiedzy: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego podejmie działania
niezbędne dla upowszechniania wiedzy na temat rewitalizacji wśród podmiotów
zaangażowanych w procesy rewitalizacji, zwłaszcza nie posiadających odpowiedniego
doświadczenia oraz zaplecza eksperckiego/doradczego do przeprowadzania zintegrowanych
działań rewitalizacyjnych. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego będzie promować
kompleksowe podejście do rewitalizacji, uwzględniające interdyscyplinarność i wieloaspektowość działań z ww. zakresu poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, udostępnianie
informacji o dostępnych możliwościach i instrumentach wsparcia szczególnie dla mniejszych
miast, upowszechnianie wzorcowych modeli montażu finansowego w przedsięwzięciach
rewitalizacyjnych, czy dokumentacji projektów pilotażowych oraz wskazywanie potencjalnych
ryzyk i zagrożeń dla realizatorów projektów rewitalizacyjnych. Centrum wiedzy o rewitalizacji
na poziomie krajowym udzielać będzie wsparcia merytorycznego dla JST i innych podmiotów
w programowaniu i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz koordynować
gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o przebiegu i wynikach programów
rewitalizacyjnych prowadzonych w miastach w oparciu o stworzone repozytorium
doświadczeń oraz bieżące monitorowanie procesów rewitalizacyjnych zachodzących
w miastach (baza dobrych praktyk). Ponadto, przez centrum wiedzy inicjowane i wspierane
będą projekty pilotażowe, obejmujące złożone zagadnienia finansowe, prawne i organizacyjne
(np. projekty realizowane w formule ppp w tym hybrydowe), przeprowadzany bieżący
monitoring oraz prace analityczne w celu merytorycznego wsparcia w prowadzeniu działań
rewitalizacyjnych dla gmin będących na różnych etapach programowania i realizacji działań
rewitalizacyjnych. Funkcje doradcze będą realizowane w celu wypracowania rekomendacji
dla poprawy funkcjonowania systemu prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach
polityki rozwoju poprzez zmiany/usprawnienia w zakresie instrumentów prawnych,
finansowych, planistycznych instytucjonalno-organizacyjnych; a także poprzez promowanie
dobrych praktyk i doradztwo w zakresie tworzenia warunków ich implementacji. Minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego będzie dążyć do zapewniania wsparcia rewitalizacji
także innymi mechanizmami, np. programami szkoleniowymi dla osób zaangażowanych
w projekty rewitalizacyjne. Zadania wspomagające wobec centrum wiedzy będzie pełnić sieć
Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) przekazując dane ilościowe i jakościowe
dotyczące zjawisk zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które
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Krajowa Polityka Miejska wiąże z oddziaływaniem programów rewitalizacji (w szczególności
zjawisk suburbanizacji, degradacji społeczno-ekonomicznej obszarów centralnych miast oraz
zagospodarowania na cele gospodarcze obszarów typu brownfield) . Odpowiedzialny: minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego. Miasta będą zachęcane do korzystania z bazy dobrych
praktyk i wzorcowych modeli w zakresie programowania, finansowania i prowadzenia
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak by przedsięwzięcia rewitalizacyjne były postrzegane
i stosowane jako alternatywa prorozwojowa, redukująca presję na zagospodarowywanie
nowych terenów (greenfield) i przeciwdziałająca negatywnym procesom suburbanizacji.
W zakresie monitorowania : Bardzo istotnym zadaniem samorządu szczebla lokalnego
jest monitorowanie sytuacji obszarów kryzysowych w celu właściwej identyfikacji problemów
i dopasowania działań, a następnie w celu monitorowania i oceny rezultatów i efektów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w dłuższym okresie. Monitorowanie obszarów zdegradowanych
i działań rewitalizacyjnych powinno odbywać się także na szczeblu regionalnym, w kontekście
realizacji celów rozwoju województwa oraz właściwego zarządzania regionalnym programem
operacyjnym.
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