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rys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa, 

celem wykonania robót remontowych naprawczych : 

1. ul. Powsińska 73,

2. ul. Lewicka 15/17 (garaż),

3. ul. Ludna 4,

4. ul. Ciupagi 2 bud. II.

Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

ul. Prosta 69 

00-838 Warszawa 



Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia rodzaju i rozmiaru pęknięć, rys w ścianach nośnych oraz słupach                                                       
w budynkach Skarbu Państwa, celem wykonania robót remontowych naprawczych zlokalizowanych w Warszawiie                                                                                                

przy ul. Ciupagi 2, ul. Ludnej 4, ul. Powsińskiej 73 oraz ul.Lewickiej 15/17

2.       Ekspertyzy techniczne dotyczące uszkodzeń ścian i słupów.                                                            
2.1.    Ekspertyza techniczna uszkodzeń ścian budynku mieszkalnego przy ul.Ciupagi 2 Blok II.               
2.1.1. Krótka charakterystyka budynku.   


Budynek mieszkalny konstrukcji tradycyjnej , wolnostojący o trzech kondygnacjach nadziemnych, 
podpiwniczony. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej i cegły silikatowej. Elewacja z cegły silikato-
wej i tynk cem.-wap. Stropy prefabrykowano-monolityczne typu DZ-3. 

Stropodach wentylowany - płytki korytkowe na ściankach ażurowych. Pokrycie - papa termozgrzewalna.

Obróbki blacharskie i odprowadzenie wody - blacha stalowa ocynkowana. Stolarka okienna z tworzywa PCV   

Instalacje elektryczna, wodociągowa, co, cw, kanalizacja sanitarna, instalacja odgromowa, instalacja 
gazowa.

Podstawowe dane:

• pow. zabudowy :   515,30 m²,

• pow. użytkowa  : 1088,45 m²,

• kubatura            : 5957,00 m³.

Rok budowy: 1984.


Fotografia elewacji frontowej:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot.nr 1 Elewacja frontowa bud. mieszk. przy ul. Ciupagi 2 Blok II w Warszawie
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2.1.2. Lokalizacja, opis i przyczyny uszkodzeń ścian. 
Ściany wewnętrzne.

W klatce środkowej na poziomie parteru uszkodzenie ściany w obrębie ościeżnicy - patrz foto poniżej:


                                                                                      


Uszkodzenie jest konsekwencją nieprawidłowego zamocowania ościeżnicy, najprawdopodobniej

podczas remontu. Nie wynika z oddziaływań konstrukcyjnych.


Ponadto widoczne są ślady lokalnych przemarzań ścian szczytowych, jednak bez uszkodzeń.

W ścianie od strony elewacji zachodniej (patrz opis dla ścian zewnętrznych) po naprawie pęknięcia

ściany występuje śladowe zawilgocenie-patrz fotografia nr 3:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 2 Uszkodzona ściana wewnętrzna

               w obrębie ościeżnicy

Fot. nr 3 Śladowe zawilgocenia po naprawie

               pęknięcia ściany.
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Ściany zewnętrzne.

Uszkodzenia ścian zewnętrznych przedstawione są na rys. nr 1 (patrz część rysunkowa).

Uszkodzenia to: 

a)  rysy o rozwartości do ok. 0,4 mm,

b) spękania włoskowate,

c) łuszczący się tynk,

d) odspajający się tynk

e) pęknięcia częściowo naprawione o rozwartości ok. 3 mm.


ad a ) rysy o rozwartości do ok. 0,4 mm

Mechanizm powstawania rys związany jest z osiadaniem podłoża, ich wygląd wskazuje, że powstały przed

minimum 2, 3 latami. Z reguły tego typu zarysowania są konsekwencją nierównomiernego osiadania 
podłoża, powodującego ugięcia ław fundamentowych i dalej już niesprężystym odkształceniom ścian szcze-
gólnie w obrębie otworów okiennych. Odkształcenia te występują zwłaszcza na elewacji frontowej, gdzie 
ściany tworzą tarcze z dużą ilością otworów, nie mogące przenieść obciążeń od deformacji podłoża.

Problem nie występuje na elewacji tylnej (zachodniej) znacznie usztywnionej konstrukcjami loggii.

Sytuację przedstawiają poniższe fotografie:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 4. Przykładowe rysy

               „od osiadań”

            

Fot. nr 5. Przykładowe rysy

               „od osiadań”
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ad b) spękania włoskowate.

Występują w formie nieregularnej siatki spękań.

Przyczyną powstania był najprawdopodobniej błąd wykonawczy polegający na naniesieniu ostatniej wastwy

tynku, tj. gładzi przed dostatecznym wyschnięciu poprzedniej warstwy, tzw. narzutu.

Przykłady spękań włoskowatych - patrz poniższa fotografia:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 6. Przykład spękań włoskowatych
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ad c) złuszczony tynk

Budynek został niedawno wyposażony w nowe obróbki blacharskie.

Stare obróbki najprawdopodobniej były przyczyną zawilgoceń tynków w obrębie gzymsów. Zawilgocenie to 
spowodowało m.in. zmniejszenie przyczepności zaprawy do muru i w efekcie złuszczenia tynku.

Przykłady złuszczeń tynku - patrz fot. nr 7:




ad d) odspajający się tynk

Spody żelbetowych płyt balkonów pokryto tynkiem ( a w zasadzie cieńką gładzią wyrównawczą) zatartym na 
gładko. Gładka i najprawdopodobniej nieodtłuszczona powierzchnia spodu płyty balkonowej nie zagwaran-
towała dostatecznej przyczepności dla tej wyprawy.

Sytuację przedstawia poniższa fotografia:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 7. Łuszczący się tynk w obrębie gzymsu


Fot. nr 8. Odspojenia tynku .
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ad e) pęknięcia częściowo naprawione o rozwartości ok. 3 mm


Dotyczy tylko jednego uszkodzenia zlokalizowanego w poziomie parteru na elewacji zachodniej-patrz foto:


Do pęknięcia doszło skutkiem błędu w wykonstruowywaniu wnęki w poziomie piwnic. Z powodu ugięcia się

nadproża nad otworem trwałemu odkształceniu uległa ściana parteru.

Uszkodzenie naprawiono poprzez wypełnienie szczeliny (patrz również fot. nr 3 ).

Dodatkowo zamontowano markę kontrolną w postaci płytki szklanej przyklejonej gipsem - w trakcie wizji

lokalnej w dniu 04.08.2018 r. nie zaobserwowano zmian. Również skuteczna okazała się naprawa od strony

wewnętrznej ściany.


Lokalizacje fotografii przedstawiających poszczególne uszkodzenia znajdują się na rys. nr 1 elewacji

budynku mieszkalnego.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 9. Pękniecie ściany na elewacji zachodniej
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2.1.3. Wytyczne i technologia napraw.


Naprawę zamontowania ościeżnicy w ścianie  wewnętrznej najlepiej przeprowadzić poprzez jej domontaż,

następnie odtworzeniu uszkodzonej ściany i ponowny montaż ościeżnicy z wykonaniem warstw wykończe-
niowych.


Naprawy ścian zewnętrznych należy wykonać w pełnym zakresie i to niezależnie od ustania przyczyn 
powstawania rys spowodowanych nierównomiernym osiadaniem budynku. Pozostawienie na dalszy okres

rys będzie skutkowało powolną degradacją ścian. 

Obserwacja sąsiednich budynków o identycznej konstrukcji i wybudowanych w podobnym okresie dowodzi

na powstanie podobnych zarysowań, jednakże w mniejszej ilości.

Nierównomierne osiadania mogą być konsekwencją znacznego zróżnicowania podłoża i niedoszacowanie

jego wytrzymałości przez ówczesnych projektantów lub/i znaczącej zmianie warunków gruntowo-wodnych.

Z pewnością należy zadbać o właściwe odprowadzenie wód z dachu. Nowe rury spustowe mają zbyt krótkie

betonowe koryta odpływowe, a także występują braki w końcówkach rur spustowych.

Zaleca się również wykonać szczelną opaskę wokół budynku.

Staranność w zabezpieczeniu budynku przed wnikaniem wód opadowych w obręb fundamentów wydaje się 
jak najbardziej wskazane.


Technologia napraw.

Prace rozpocząć od wypełnienia wnęki - patrz fot. nr 9 pod naprawionym pęknięciem ściany.

Wnękę wypełnić szczelnie murkiem z cegły pełnej kl 150 na cieńkiej zaprawie cem-wap.

Górną warstwę ok. 5 cm wypełnić zaprawą niskoskurczową samorozlewną klasy R4 o wytrzymałości co

najmniej C35/45., tak ażeby skutecznie dodatkowo podeprzeć istniejące podpracie ściany.


Naprawa rys.

Naprawa rys od osiadań w sposób nie maskujący i pozwalający na obserwację.

Do napraw nie maskujących użyć mineralnej zaprawy przeznaczonej do napraw i uzupełniania ubytków 
zawierającej włókna zbrojące na bazie cementu portlandzkiego i glinowego.

Preferowana zaprawa renowacyjna 940 firmy Kreisel, z tym że można użyć materiału o nie gorszych 
właściwościach innych producentów.

Podłoże istniejące, tj. tynku cementowo-wapiennego zagruntować Gruntolitem-SG 302 firmy Kreisel lub

innym środkiem o nie gorszych właściwościach innych producentów.

Rysy przy naprawie poszerzyć, a brzegi dodatkowo zagruntować Gruntolitem-SG 304 firmy Kreisel lub

innym środkiem o nie gorszych właściwościach innych producentów, a następnie wypełnić rysę zaprawą 
renowacyjną 940.


Naprawy złuszczonego tynku.

Analogicznie wykonać naprawy dla złuszczonego tynku.


Naprawy odspojonych tynków.

Do naprawy odspojonych tynków spodu balkonów elewacji północnej zastosować cieńkowarstwowy tynk 
silikatowo-silikanowy.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu
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Naprawa włoskowatych spękań tynków.

Do napraw użyć gotowych mas tynkarskich wzmocnionych włóknami.

Rekomenduję użycie cieńkowarstwowego tynku renowacyjnego wzmocnionego włóknami SHF firmy Quick-
mix  lub inny o nie gorszych właściwościach.

Powierzchnia podłoża musi być oczyszczona i sucha.

Naprawę wykonać w jednej warstwie grubości do 3-4 mm.


Malowanie elewacji.

Po zakończeniu tynkarskich prac renowacyjnych przystąpić do malowania elewacji.

Zastosować istniejącą kolorystykę.

Do malowania stosować farby silikonowe.


Zakres robót - elewacja frontowa, tylna i część elewacji północnej.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

016



Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia rodzaju i rozmiaru pęknięć, rys w ścianach nośnych oraz słupach                                                       
w budynkach Skarbu Państwa, celem wykonania robót remontowych naprawczych zlokalizowanych w Warszawiie                                                                                                

przy ul. Ciupagi 2, ul. Ludnej 4, ul. Powsińskiej 73 oraz ul.Lewickiej 15/17

2.2.    Ekspertyza techniczna uszkodzeń ścian budynku mieszkalnego przy ul.Ludnej 4.      
2.2.1. Krótka charakterystyka budynku. 
Budynek mieszkalny konstrukcji tradycyjnej, wolnostojący, o czterech kondygnacjach nadziemnych,

podpiwniczony z bramą przejazdową. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej ceramicznej.

Elewacja - tynk cem.-wapienny, część cokołowa obłożona płytkami elewacyjnymi, stropy ceramiczno-żelbe-
towe. Pokrycie dachu - pap termozgrzewalna. Stolarka okienne drewniana i z PCV.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, cw, co, kanalizację sanitarną, odgromową

i gazową.


Podstawowe dane:

• pow. użytkowa :   2353,36 m²,

• ilość lokali mieszkalnych : 31

• ilość lokali użytkowych: 1

Rok budowy: 1933


Fotografia elewacji frontowej:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 10. Elewacja frontowa budynku mieszkalnego przy ul. Ludnej 4
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2.1.2. Lokalizacja, opis i przyczyny uszkodzeń ścian.

Ściany wewnętrzne.

Nie stwierdzono zarysowań ścian wewnętrznych.


Ściany zewnętrzne.

Uszkodzenia ścian zewnętrznych przedstawione są na rys. nr 1 (patrz część rysunkowa).

Uszkodzenia to: 

•  spękania i odspojenia tynku na przeważającej powierzchni elewacji frontowej i tylnej.

Występują również fragmenty elewacji pozbawione tynku.

Szczegóły przedstawia rys. nr 2 (patrz część rysunkowa) oraz poniższe fotografie:





Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 11. Braki  tynku na elewacji frontowej


Fot. nr 12. Odspojenia tynku 

                na elewacji tylnej.
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Lokalizacje uszkodzeń wg fotografii umieszczone są na rys. nr 2 elewacji budynku mieszkalnego.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 13. Niebezpieczne odspojenia tynku na elewacji tylnej.


Fot. nr 14. Odspajanie się naprawionego tynku na elewacji frontowej
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2.2.3. Wytyczne i technologia napraw.


Ściany zewnętrzne wymagają wykonania pilnego remontu.

Część narzutowa tynku jest odspojona lub luźno związana z obrzutką.

Odspojone fragmenty starego tynku jak i z miejsc naprawianych grożą upadkiem - patrz fot. nr 13, 14

i stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.

Należy natychmiast przesięwziąć działania zabezpieczające (osłony) lub/i wykonać stosowny remont.


Technologia napraw.

Bezwzględnie należy usunąć stary tynk. 

Wykonać tynk dwuwarstwowy cementowo wapienny.

Obrzutka na siatce Leduchowskiego dodatkowo mocowanej do ścian za pomocą kotew ze stali nierdzew-
nej klasy A4 o rozstawie 0,30 m x 0,30 m.

Narzut tradycyjny cem-wapienny nakładany maszynowo.

Malowanie farbami silikatowo-silikonowymi.

Płytki elewacyjne (cokołowe) po oczyszczeniu i wrównaniu powierzchni masą szpachlową malowane dwu-
warstwowo farbą epoksydową.


Ściany szczytowe nie wymagają remontu, zostały odnowione poprzez wykonanie docieplenia.


Uwaga:

1.

Jednocześnie z naprawą ścian zewnętrznych bezwzględnie wykonać projekt renowacji balkonów.

Część balkonów nie posiada warstw izolacyjnych, a część obciążono grubymi warstwami betonu.

Istnieje uzasadniona obawa ich przeciążenia oraz korozji stalowych wewnętrznych elementów wsporników.


2.

Remont elewacji połączyć z wymianą części (drewniane) okien i uporządkowaniem mocowanych do elewa-
cji instalacji elektrycznych.


Zakres robót naprawczych - elewacja frontowa i tylna.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu
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2.3.    Ekspertyza techniczna uszkodzeń ścian budynku mieszkalnego przy ul. Powsińskiej 73.  
2.3.1. Krótka charakterystyka budynku. 
Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący, ściany 
nadziemne - murowane z bloków żerańskich.

Cokoły obłożone płytkami elewacyjnymi. Stropy żelbetowe z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany.

Pokrycie papą termozgrzewalną.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, cw, co, kanalizację sanitarną, odgromową

i gazową.


Podstawowe dane:

• pow. zabudowy :   658,72 m²,
• ilość lokali mieszkalnych : 41
Rok budowy: 1964


Fotografia elewacji frontowej:
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Fot. nr 15. Elewacja frontowa budynku mieszkalnego przy ul. Powsińskiej 73
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2.3.2. Lokalizacja, opis i przyczyny uszkodzeń ścian.


Ściany wewnętrzne.

Stwierdzono uszkodzenie usuwalne ściany po zawilgoceniu, wewnątrz budynku przy wejściu do klatki 
schodowej od strony elewacji południowej. Najprawdopodobniej skutkiem zalewaniem związanym 

z nieszczelnością instalacji wodociągowej.


Ściany zewnętrzne.

Uszkodzenia ścian zewnętrznych przedstawione są na rys. nr 3 (patrz część rysunkowa).

Uszkodzenia to: 

a) zarysowania na skutek odkształceń termicznych stropodachu,
b) rysy o rozwartości do 0,4 mm,
c) łuszcząca się farba,
d) odspojony i odspajający się tynk
e) złuszczony i łuszczący się tynk
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Fot. nr 16. Uszkodzenie usuwalne ściany po zawilgoceniu
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ad a) zarysowania na skutek odkształceń termicznych stropodachu


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr 17. Zarysowanie ściany elewacji tylnej wywołane przyczynami termicznymi.


Fot. nr 18. Zarysowanie ściany elewacji frontowej wywołane przyczynami termicznymi.
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Zarysowania wynikające z obciążeń termicznych są powodowane wahaniami temperatury stropodachu

i najprawdopodobniej braku odpowiednich połączeń materiałów o rożnych współczynnikach rozszerzlności

termicznej.

Paradoksalnie sytuację pogorszyło zamontowanie dociepleń na szczytach budynku.


ad b) rysy o rozwartości do 0,4 mm

Są to nieliczne zarysowania nie wynikające z oddziaływań konstrukcyjnych, a z powodów starzeniowych
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Fot. nr 19. Zarysowanie ściany i gzymsu elewacji tylnej wywołane przyczynami termicznymi.


Fot. nr 20. Nieliczne rysy o rozwartości do 0,4 mm
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ad c) łuszcząca się farba

Występuje na zatartych na gładko fragmentach elewacji i balkonach.

Nie ma znaczenia konstrukcyjnego, obniża estetykę i jest konsekwencją starzenia się obiektu.


ad d) odspajający się tynk
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Fot. nr 21. Łuszcząca się farba na elementach dekoracyjnych


Fot. nr 22.Odspajający się tynk na elementach ceramicznych i betonowych (razem z betonem)
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ad e) złuszczony i łuszcący się tynk

Problem dotyczy pasów (w płaszczyźnie elewacji) płyt balkonowych - patrz fot. nr 20
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Fot. nr 23. Odspajający się tynk na ceramicznych czołach płyt balkonowych.
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2.3.3. Wytyczne i technologia napraw.


Technologia napraw.

Fragment uszkodzonej ściany wewnętrznej .

Przed przystąpieniem do prac naprawczych trzeba sprawdzić skuteczność jej osuszenia.

Następnie skuć istniejący tynk najlepiej z przylegającą warstwą ściany.

Na tak przygotowanej powierzchni ułożyć czterowarstwowy tynk renowacyjny, tj.:

- obrzutki,

- tynku podkładowego (magazynującego)

- właściwego tynku renowacyjnego

- warstwy wierzchniej (szpachli wygladzającej)

Po wyschnięciu malować farbą krzemianową lub na bazie żywic sylikonowych.


Ściany zewnętrzne.


Uszkodzenia spowodowane odkształceniami termicznymi stropodachu na elewacji frontowej i tylnej.

Usunięcie przyczyn wymagałoby interwencji w konstrukcję stropodachu i stosunkowo wysokich nakładów

finansowych.

Wydaje się wskazane wykonanie wstepnej naprawy zabezpieczającej jednocześnie przed dalszą degradacją

ściany.

Naprawa powinna polegać na zapewnieniu powstałej rysie (samoistnej dylatacji) niewielkiej tendencji

do odkształceń.

Krótki opis naprawy:

- po obu stronach rysy usunąć tynk na szerokość ok. 20 cm

- ułożyć tymczasową przekładkę oddzielającą tynk od podłoża,

- ułożyć siatkę drucianą o średnicy drutu 1 mm i wielkości oczek ok. 2 cm x 2 cm

- nałożyć tynk w dwóch warstwach, tj.:

     - tynk podkładowy Verbundmörtel prod. f-my Remmers,

     - tynk nawierzchniowy mineralny np. Feinputz prod. f-my Remmers

Można użyć materiałów innych producentów, jednakże o nie gorszych parametrach technicznych.

- po wyschnięciu malować farbami silikonowymi w istniejącym kolorze elewacji. 

Rysy o rozwartości do 0,4 mm

Do naprawy użyć mineralnej zaprawy przeznaczonej do napraw i uzupełniania ubytków zawierającej włókna 
zbrojące na bazie cementu portlandzkiego i glinowego.

Preferowana zaprawa renowacyjna 940 firmy Kreisel, z tym że można użyć materiału o nie gorszych 
właściwościach innych producentów.

Podłoże istniejące, tj. tynku cementowo-wapiennego zagruntować Gruntolitem-SG 302 firmy Kreisel lub

innym środkiem o nie gorszych właściwościach innych producentów.

Rysy przy naprawie poszerzyć, a brzegi dodatkowo zagruntować Gruntolitem-SG 304 firmy Kreisel lub

innym środkiem o nie gorszych właściwościach innych producentów, a następnie wypełnić rysę zaprawą 
renowacyjną 940.
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Łuszcząca się farba

Odnowienia wymagają dekoracyjne pasy na zatartych na gładko tynkach (patrz rys. nr 3 i fot. nr 20)

na elewacji frontowej.

Łuszczącą się farbę usunąć mechanicznie.

Ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą renowacyjną 940 firmy Kreisel po uprzednim zagruntowaniu

Następnie malować farbą silkonową w kolorze istniejącej kolorystyki elewacji. 

ad d) odspojony i odspajający się tynk

Dotyczy głównie pasów płyt loggii i nadproży drzwi wejściowych.

Do napraw użyć systemu tynków renowacyjnych.

Po usunięciu luźnych fragmentów tynku nanieść tynk podkładowy  920 firmy Kreisel.

Jako warstwę wykończeniową stsować tynk 921 firmy Kreisel.

Są to tynki paroprzepuszczalne, hydrofobowe i co w tym wypadku ważne magazynuje krystalizujące się 
sole. Można stosować tynki renowacyjne innych producentów o ile charakteryzują się nie gorszymi parame-
trami technicznymi.

Po wyschnięciu malować farbami silikonowymi w kolorze elewacji.


ad e) złuszczony i łuszcący się tynk

Prace dotyczą jedynie fragmentów elewacji tylnej.

Jest to faza poprzedzająca odspajanie się tynku i dotyczy miejsc głównie nadproży drzwi wejściowych i 
pasów płyt loggii.

Technologia napraw j.w., z tym, że należy zapobiegawczo usunąć możliwie w/w powierzchnie na całej 
długości i wysokości .


Wg powyższych opisów technologii naprawy na elewacji frontowej polegają na odnowieniu pow. malarskich 
elementów dekoracyjnych i naprawach w dwóch miejscach uszkodzeń od odkształceń termicznych 
stropodachów.

Na elewacji tylnej naprawy powinny objąć naprawy uszkodzonych tynkow pasów loggii i w rejonie nadproży 
drzwi wejścioiwych do klatek schodowych. Naprawą należy objąć wszystkie te elementy.

Elewacje szczytowe nie wymagają napraw.
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2.4.    Ekspertyza techniczna uszkodzeń ścian i słupów parkingu podziemnego budynku mieszkalnego             
          przy ul. Lewickiej 15/17 w W-wie                                                                                             
2.4.1. Krótka charakterystyka budynku.        


Garaż usytuowany w poziomie piwnicy budynku mieszkalnego, a nad częścią garażu znajduje się taras

budynku mieszkalnego. 

Układ konstrukcyjny mieszany słupowo-ryglowy i ze ścianami nośnymi.

Rozpiętość osiowa w części pod tarasem 4,20 m i 7,80 m.

Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej i żelbetowe.

Posadzka garażu betonowa dylatowana. Wjazd ze stalową bramą dwuskrzydłową. Garaż wyposażony

w instalację elektryczną, wentylacyjną i odwodnienia.

Garaż posiada 17 stanowisk postojowych.


Rys. nr 4 (patrz część rysunkowa) przedstawia skróconą inwentaryzację garażu oraz lokalizację uszkodzeń.


2.4.2. Lokalizacja, opis i przyczyny uszkodzeń słupów i ścian. 
Stwierdzono uszkodzenia słupów polegające na odspojeniach, rozwarstwieniach w płaszczyźnie zbrojenia

oraz licznych spękaniach.

Sytuację przedstawiają poniższe fotografie.
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Fot. nr 24. Uszkodzony słup w osi „8/C”
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Przyczyną uszkodzeń jest zjawisko karbonatyzacji. 

Mechanizm karbonatyzacji stanowi zagrożenie konstrukcji żelbetowych. Poprzez obniżenie poziomu pH

w strefach przylegających do stali zbrojeniowej następuje zanik naturalnej ochronnej warstwy 
pasywacyjnej na stali zbrojeniowej. Reakcji karbonatyzacji ulega przede wszystkim wodorotlenek 
wapnia (Ca(OH)2, w wyniku czego tworzy się węglan wapnia (CaC03). Węglan wapnia jest z kolei łatwo 
ługowany z betonu, osłabiając strukturę betonu, odsłaniając jednocześnie pręty zbrojeniowe.       
Produkty tych reakcji - tlenek żelaza zwiększając swoją objętość generuje dodatkowe naprężenia w już  
i tak osłabionej strukturze betonu, zwłaszcza wzdłuż skorodowanej stali.

Następują odspojenia betonowej otuliny betonu i dalsza przyspieszona korozja betonu-patrz fot. 23

W garażu podziemnym znajduje się jedynie jeden wpust, a spadki posadzki nie zapewniają szybkiego i cał-
kowitego odprowadzenia wwożonej przez pojazdy wody, stąd sprzyjające warunki dla powstania i rozwoju 
procesu karbonatyzacji. Zjawisko najbardziej widoczne jest w rejonie osi C i D gdzie naturalna wentylacja 
jest najslabsza. Występowanie zjawiska potwierdzają wyniki badania pobranych próbek na tzw. karbona-
tyzację betonu - lokalizacje patrz rys. nr 4, wyniki załącznik Z-2 Raport z badań karbonatyzacji betonu 

garażu podziemnego.

Na podstawie badań sklerometrycznych w dwóch punktach (patrz rys. nr 4) określona została również 

wytrzymałość charakterystyczna betonu fck i klasa wytrzymałości betonu jako C20/25, co raczej nie

odbiega od klas betonów z drugiej połowy ubiegłego wieku i utwierdza w przekonaniu, że przyczyną

uszkodzeń słupów nie jest wysilenie konstrukcji słupów.
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Fot. nr 25. Uszkodzony słup w osi „8/D”
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W trakcie oględzin i badań stwierdzono rysę ściany nośnej w osi „2” - patrz fot. nr 26.


Powstanie rysy jest najprawdopodobiej powiązane z sąsiadującym z nim żelbetową obudową szybu

windy osobowej - patrz rys. nr 4.

Rysa nie stanowi zagrożenia dla konstrukcji, ale z ostrożności w dniu 30.08.2018 r. zamontowano wskaźnik

rozwarcia rys - patrz poniższa fotografia:


Zaleca się ponowny odczyt po około 2-3 miesiącach co pozwoli na ocenę i ewentualne dalsze dzialania.
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Fot. nr 26. Rysa na ścianie w osi „2”


Fot. nr 27. Wskaźnik rozwarcia

      rys zamontowany w dniu

      30.08.2018 r.
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2.4.3. Wytyczne i technologia napraw. 

Naprawa konstrukcji musi przywrócić jej pełną przydatność i zabezpieczyć przed dalszym rozwojem procesu 

destrukcji konstrukcji.

Zabezpieczeniu poddać wszystkie słupy .

Naprawa konstrukcji musi spełnić następujące warunki:

• usunąć rdzę z już odsłoniętych oraz odsłanianych w trakcie prac prętów zbrojeniowych,

• zabezpieczyć antykorozyjnie w/w pręty zbrojeniowe,

• wypełnić usunięte luźne i zniszczone fragmenty betonu niskoskurczową zaprawą o wytrzymałości 

na ściskanie po 28 dniach min 40 MPa,

• ze słupów bez widocznych uszkodzeń usunąć metodą piaskowania strumieniowego warstwę 

      zewnętrznego betonu min 5 mm,

• jeśli doszło do odkrycia prętów zbrojeniowych to wyczyścić je do stopnia SA 2 1/2,

• wypełnić usunięte luźne i zniszczone fragmenty betonu niskoskurczową zaprawą o wytrzymałości 

na ściskanie po 28 dniach min 40 MPa,

• używać zaprawy naprawczej klasy R4 (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3)


Z uwagi na wymogi stawiane tego typu obiektów rekomenduję następującą technologię napraw:

1. Dokładne oczyszczenie powierzchni betonu metodą piaskowania strumieniowego lub szczotko-

wania.

      Usunąć należy wszystkie zanieczyszczenia zmniejszające przyczepność. 

      Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min 1,5 MPa.

      Pręty zbrojeniowe oczyścić do czysto mechanicznej powierzchni - stopień SA 2 1/2.

2. Nałożyć warstwę antykorozyjną i szczepną na bazie cementu, modyfikowanego polimerami np.

       Sika MonoTop - 9100 N.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warun-

       kiem występowanie nie gorszych właściwości chemicznych i wytrzymałościowych.

       Nakładać najlepiej pędzlem w dwóch warstwach grubości 1 mm każda.

3.    Po wyschnięciu i dostatecznym stwardnieniu nakładać zasadnicze warstwy naprawcze.

       Stosować niskoskurczową zaprawę naprawczą klasy R4 zawierającą inhibitory korozji.

       Nakładać ręcznie lub maszynowo warstwy o maksymalnej grubości 50 mm i nie mmniej niż 6 mm.

       Rekomendowana zaprawa naprawcza : Sika MonoTop - 412 NFG.

       Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem występowanie nie   

       gorszych właściwości chemicznych i wytrzymałościowych.

4.    Po wyschnięciu konstrukcje malować farbą akrylową.
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3. Wnioski końcowe i zalecenia.

Przedstawione ekspertyzy dotyczą obiektów o zróżnicowanym stopniu zużycia, wieku i stanie technicznym.

W żadnym obiekcie nie ma uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, których by stan techniczny zagrażał

bezpieczenstwu.


Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych garażu podziemnego (pkt.2.4.) nie zagrażają bezpieczeństwu, ale

z punktu widzenia użyteczności charakteryzują się pogorszoną zdatnością do użytkowania.

Wymagana jest natychmiastowa naprawie choćby w obrębie tzw. „obszaru znacznie uszkodzonych 
słupów”(patrz rys. nr 4).


W przypadku budynku przy ul.Ludnej 4 (pkt. 2.2.) uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych (tynki ścian 
zewnętrznych) zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Wymagana jest szybka interwencja  poprzez przystąpienie do remontu elewacji lub czynności polegające

na zabezpieczeniu tynków przed samoistnym odpadaniem.

Zgodnie z uwagą w pkt. 2.2.3. remont elewacji połączyć z renowacją konstrukcji balkonów.
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Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia rodzaju i rozmiaru pęknięć, rys w ścianach nośnych oraz słupach                                                       
w budynkach Skarbu Państwa, celem wykonania robót remontowych naprawczych zlokalizowanych w Warszawiie                                                                                                

przy ul. Ciupagi 2, ul. Ludnej 4, ul. Powsińskiej 73 oraz ul.Lewickiej 15/17

Część rysunkowa.


Rys. nr 1 Szkic zarysowań na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ciupagi 2 Blok II w W-wie.

Rys. nr 2 Szkic uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ludnej 4 w W-wie.

Rys. nr 3 Szkic uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powsińskiej 73 w W-wie.

Rys. nr 4 Rzut garażu podziemnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewickiej 15/17 w W-wie.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., ul.św.Szczepana 40, 61-465 Poznań, info@tuxbel.eu
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Oznaczenia:

Elewacja frontowa (wschodnia)

Elewacja zachodnia

Elewacja północna

Elewacja południowa

Rys. nr 1.  Szkic zarysowań na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ciupagi 2 Blok II w W-wie 

- rysy o rozwartości do 0,4 mm

- spękania włoskowate

- złuszczony tynk

Rys. nr 1. Szkic zarysowań  na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ciupagi 2 Blok II w W-wie 

- odspojony  tynk

- pęknięcia częściowo naprawione o rozwartości ok. 3 mm

Fot.nr 5

Fot.nr 4

Fot.nr 7

Fot.nr 6

Fot.nr 9

Fot.nr 8
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Objaśnienia:

Rys. nr 2.  Szkic uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ludnej 4 w W-wie 

1. Tynk popękany i odspsajający się na przeważającej powierzchni  elewacji frontowej i tylnej.
2. Fragmenty elewacji pozbawione tynku wg oznaczenia:

Elewacja frontowa (południowo-wschodnia)

Elewacja tylna (północno-zachodnia)

Elewacja wschodnia Elewacja zachodnia

Rys. nr 2. Szkic uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ludnej 4 w W-wie 

2

3. Odspajający się tynk stanowi zagrożenie dla życia ludzi i mienia.

Fot.nr 10

Fot.nr 11

Fot.nr 12

Fot.nr 13
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Oznaczenia:

Elewacja frontowa (wschodnia)

Rys. nr 3. Szkic uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powsińskiej 73  w W-wie 

- rysy o rozwartości do 0,4 mm

- łuszcząca się farba 

- złuszczony i łuszczący się tynk

- odspojony lub odspajający się  tynk

- zarysowania na skutek odkształceń termicznych stropodachu

Elewacja tylna (zachodnia)
Elewacja południowa

Elewacja północna

Rys. nr 3. Szkic uszkodzeń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powsińskiej 73 w W-wie 

3

Fot.nr 16

Fot.nr 17

Fot.nr 18

Fot.nr 19

Fot.nr 20

Fot.nr 21

Fot.nr 22
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słup 25x40 cmsłup 25x40 cm

słup 25x40 cm

słup 30x40 cm

Rys. nr 4. Rzut garażu podziemnego budynku mieszkalnego przy ul Lewickiej 15/17 w W-wie. 

Rys. nr4 Rzut garażu podziemnego budynku mieszkalnego przy ul.Lewickiej 15/17  w W-wie 

4

Objaśnienia:

- ściana z  ukośną rysą

Szyb
windy

- obszar znacznie uszkodzonych słupów

- słupy z których pobrano próbki na badania chemiczne

- słupy poddane badaniom sklerometrycznym

Garaż podziemny - widok w kierunku wyjazdu:

Fot.nr 12Fot.nr 12Fot.nr 12Fot.nr 13Fot.nr 13

Fot.nr 23 Fot.nr 24

Fot.nr 25
Fot.nr 26
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Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia rodzaju i rozmiaru pęknięć, rys w ścianach nośnych oraz słupach
w budynkach Skarbu Państwa, celem wykonania robót remontowych naprawczych zlokalizowanych w Warszawiie

przy ul. Ciupagi 2, ul. Ludnej 4, ul. Powsińskiej 73 oraz ul.Lewickiej 15/17

Załączniki. 

Z1 - Dziennik badań sklerometrycznych słupów garażu podziemnego przy ul. Lewickiej 15/17 w W-wie.

Z2 - Raport z badań karbonatyzacji betonu słupów garażu podziemnego przy ul. Lewickiej 15/17 w W-wie.
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Raport z badań, słupy garażu podziemnego , TUXBEL Engineering, ul. Lewicka Warszawa. 

 

Strona 2 z 4 
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Raport z badań, słupy garażu podziemnego , TUXBEL Engineering, ul. Lewicka Warszawa. 

 

Strona 3 z 4 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie przygotowano na podstawie zlecenia przygotowanego przez TUXBEL 

Engineering Sp. z o. o. dla BARG Zachód Sp. z o.o. 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są żelbetowe słupy konstrukcji nośnej garażu 

podziemnego budynku zlokalizowanego przy ulicy Lewickiej 1517 w Warszawie.  

Celem opracowania jest sprawdzenie wybranych parametrów materiałowych 

określających stan techniczny słupów na podstawie materiałów dostarczonych 

przez Zamawiającego. 

Zakres zgodnie przedstawioną ofertą obejmuje zbadanie zasięgu karbonatyzacji 

betonu w słupach garażu. 

 

3. Przeprowadzone badania 

3.1. Badanie zasięgu karbonatyzacji betonu 

Badanie przeprowadzono dla słupów w osi 8 i 5. W zależności od lokalizacji, 

materiał dostarczony przez Zamawiającego różnił się od siebie.  Dla słupa w osi 5 

były to 2 odłupane fragmenty o sięgające maksymalnie wgłąb konstrukcji na 

głębokość do 4,1cm. Dla słupa w osi 8 dostarczone zostały zwierciny pobrane z 

konstrukcji słupa z głębokości 0-15mm, 15-30mm, 30-50mm, 50-70mm.  Próbki 

zostały dostarczone dnia 07.09.2018. Na otrzymanych próbkach przeprowadzono 

badania zasięgu karbonatyzacji betonu przy użyciu fenoloftaleiny. Środek ten 

określił nam głębokość skarbonatyzowanego betonu. Za beton skarbonatyzowany 

przyjmuje się beton o pH poniżej wartości 9, kiedy znacznik nie odbarwia betonu 

na różowo. W przypadku zwiercin badanie przeprowadzono dodajac fenoloftaleine 

do woreczków z materiałem, barwiąc przy tym meteriał na różowo (beton nie 

skarbonatyzowany) oraz brązowo (beton skarbonatyzowany). 

Poniżej zamieszczono tebele z zestawieniem wyników badania oraz 

dokumentacje fotograficzną. 

Tabela 1. Zasięg karbonatyzacji betonu 

L.p Element Zasięg karbonatyzacji  Uwagi 

1 Słup w osi 5 – fragment 1 >32 mm Karbonatyzacja w całym dostarczonym 
fragmancie 

2 Słup w osi 5 – fragment 2 >41 mm Karbonatyzacja w całym dostarczonym 
fragmancie 

3 Słup w osi 8 30 - 50 mm Karbonatyzacja odłamanego fragmentu 
do głębokości 11mm 
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Raport z badań, słupy garażu podziemnego , TUXBEL Engineering, ul. Lewicka Warszawa. 

Strona 4 z 4 

Fot.1  Fragmenty słupa w osi 5 po badaniu karbonatyzacji 

Fot.2  Zwierciny oraz ze słupa w osi 8. 
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