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1.

Podstawa oraz zakres opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w

uzgodnieniu z Urzędem Konserwatora Wojewódzkiego. Uzgodniony zakres zlecenia obejmuje
ustalenie stopnia zawilgocenia wybranych ścian obiektu w rejonie przyziemia oraz podjęcie próby
określenia zaleceń remontowych dla zapewnienia zabezpieczenia obiektu przed destrukcyjnym
oddziaływaniem wody i soli rozpuszczalnych. Zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy uzyskane
wyniki zawilgocenia porównano z wynikami przedstawionymi w ostatnim sprawozdaniu serwisowym firmy Aquapol (dostawcy bezinwazyjnego systemu osuszania murów) z dn. 12.02.2009r.
Wizja lokalna w obiekcie dokonana w dniu 04.03.2010, poprzedzona została zapoznaniem się
z udostępnionymi materiałami dotyczącymi przedmiotowego obiektu, w szczególności:
Opinią o warunkach gruntowo – wodnych na terenie Parku Pocysterskiego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego – Działka o nr ewidencyjnym 228 w Owińskach przy ul. Poznańskiej dla
potrzeb planowanej rewaloryzacji zabytku autorstwa prof. Jerzego Liszkowskiego;
Materiałami dotyczącymi przeglądu systemu kanalizacyjnego OSW w Owińskach wykonanego przez firmę Aquanet z 2007r.
Dokumentacją serwisową dotyczącą bezinwazyjnego systemu osuszania murów firmy
Aquapol;
Ekspertyzą architektoniczno – badawczą Dawnego Klasztoru Cysterek w Owińskach
autorstwa mgr inż. arch. A. Kąsinowskiego z 2007r.
Opinią na temat przeprowadzonych prac remontowych w Klasztorze w Owińskach związanych z prowadzonym remontem tynków zewnętrznych w zakresie zastosowanych materiałów
autorstwa zespołu pod kierunkiem M. Rudy z 14.12.2009r.
Wstępną oceną wilgotności ścian zewnętrznych budynku SOSW dla dzieci niewidzących w
Owińskach k/Poznania autorstwa D.Dombka z 11.12.2009r.
Wizji lokalnej, ze względu na związek z rozpoczętymi pracami elewacyjnymi, dokonano w
obecności autora opinii na temat przeprowadzonych prac remontowych w Klasztorze w Owińskach
związanych z prowadzonym remontem tynków zewnętrznych w zakresie zastosowanych
materiałów, Pani Marii Rudy oraz pracownika Urzędu Konserwatora Wojewódzkiego, Pani Sabiny
Figurniak.
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2.

Prace przygotowawcze
Na podstawie stwierdzonych uszkodzeń obiektu, mogących mieć związek z oddziaływaniem

wód gruntowych i opadowych (uszkodzenia wewnętrznych i zewnętrznych warstw wykończeniowych w postaci złuszczeń, spękań, spęcherzeń, odspojeń, przebarwień oraz porażenia przez czynniki biologiczne) dokonano wyboru miejsc pobrania próbek muru do analizy wilgotnościowej. Poza
wytypowaniem miejsc reprezentatywnych, pobrano również 8 próbek muru w rejonie badań
serwisowych, przeprowadzonych przez firmę Aquapol – dostawcę bezinwazyjnego systemu osuszania murów, który został zainstalowany w Klasztorze w Owińskach w 2006r. oraz 8 próbek ze ścian
południowego skrzydła obiektu, gdzie wykonano izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej. W
celu określenia stanu technicznego oraz struktury zewnętrznych ścian w części podziemnej wykonano trzy odkrywki ścian fundamentowych (w załączeniu fotografie z opisem).

3.

Metodyka badań
Wstępnym założeniem wykonanych badań było uzyskanie pewnej informacji co do stopnia

zawilgocenia ścian zewnętrznych w głębszych partiach muru. Interpretacja wyników zawartych w
opracowaniu „Wstępna ocena wilgotności ścian zewnętrznych budynku SOSW dla dzieci niewidzących w Owińskach koło Poznania” autorstwa mgr D. Dombka pozwala wnioskować, że mury
obiektu w strefie przypowierzchniowej zewnętrznej są zawilgocone w różnym stopniu, a powierzchniowy profil zawilgocenia nie pozwala jednoznacznie określić przyczyny, tym bardziej, że w
trakcie badań, jak podaje autor występowało ryzyko kondensacji powierzchniowej pary wodnej
oraz lokalne wysolenia, które mogły mieć wpływ na uzyskane wyniki. Analizując wyniki stopnia
zawilgocenia przegród, zestawione w opracowaniu serwisowym firmy Aquapol można wywnioskować, że przegrody są (zgodnie z przyjętą w literaturze fachowej kwalifikacją) suche i w żadnym
punkcie pomiarowym wilgotność masowa nie przekracza 3%. W związku z powyższym oraz mając
na uwadze występujące uszkodzenia warstw wykończeniowych, jako podstawowy cel wykonanych
badań uznano konieczność ustalenia rzeczywistego stanu zawilgocenia murów w głębszych
partiach, a uzyskane wyniki pozwolą z dużym prawdopodobieństwem ustalić przyczynę zawilgocenia lub jego brak (widoczne uszkodzenia mogą być spowodowane naturalnym procesem
wysychania w przypadku skutecznie działającego bezinwazyjnego systemu osuszania firmy
Aquapol).
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Ze ścian przyziemia obiektu pobrano 21 próbek do badań wilgotnościowych. Próbki
pobierano z głębokości ok. 1/3 grubości muru jako głębokości miarodajnej (wg J. Adamowskiego
oraz na podstawie wieloletnich badań w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej na
takiej głębokości wilgotność muru jest najbardziej zbliżona do wartości uśrednionych i najlepiej
charakteryzuje stan zawilgocenia przegrody w warunkach eksploatacji). Zwiercina cegły uzyskiwana była przy zastosowaniu niskoobrotowej wiertarki z wiertłem średnicy 14mm oraz bezpośrednio
po wydobyciu z muru pakowana podwójnie w worki foliowe z zatrzaskiem. Każdorazowo
pobierano ok. 50-80g materiału do badań. W celu uzyskania profilu zawilgocenia przegród, próbki
pobierane były w profilach pionowych po 3-4 próbki dla jednego profila z wysokości 10, 30, 60
oraz 100cm nad poziomem przylegającego terenu lub posadzki w przypadku ścian wewnętrznych.
Badania stopnia zawilgocenia wykonano metodą suszarkowo – wagową przy zastosowaniu
wagosuszarki produkcji Axis AGS100 (parametry techniczne urządzenia oraz świadectwo wzorcowania zamieszczono na końcu opracowania). Badania przeprowadzono przy zalecanych normowo
parametrach: temperatura suszenia próbki 105oC (nie pobierano próbek w skład których wchodzi
gips), masa próbki każdorazowo powyżej 15g, najczęściej ok. 25-30g. Doświadczalnie uzyskany
czas suszenia do stałej masy ustalono na maksymalnie 15min. Przyjęto następującą procedurę
obliczeniową, na podstawie której otrzymano wyniki wilgotności masowej:

=

∙ 100% gdzie:

wm – wilgotność masowa w %
mw – masa próbki pobranej
ms – masa próbki wysuszonej do stałej masy
W trakcie prowadzonych badań nie określono pełnego nasycenia wilgocią oraz stopnia przesiąknięcia wilgocią. Parametry te, szczególnie stopień przesiąknięcia wilgocią byłby niezbędny dla
określenia metody wykonania ewentualnej izolacji poziomej, jednak na etapie obecnych badań
uznano, że nie jest konieczny.

4.

Badania stopnia zawilgocenia z analizą wyników
Wilgotność materiału to względna zawartość wody w materiale, będąca wynikiem zarówno

naturalnego stanu, jak i działania czynników zewnętrznych. Zjawisko zawilgocenia związane jest
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nikiem struktury materiału), związaną fizyko – chemicznie (sorpcyjna lub błonkowa) oraz związaną
fizyko – mechanicznie, na skutek działania sił kapilarnych (cyt. M.Rokiel). W celu zdefiniowania
wartości zawilgocenia w kategoriach zrozumiałych dla użytkownika, wprowadzono na podstawie
wieloletnich doświadczeń następujący podział:

Wilgotność masowa wm

Kategoria muru

do 3%

Mur o dopuszczalnej wilgotności

3 – 5%

Mur o podwyższonej wilgotności

5 – 8%

Mur średnio wilgotny

8 – 12%

Mur mocno wilgotny

powyżej 12%

Mur mokry

Na obiekcie pobrano 21 próbek z miejsc oznaczonych na rysunku. W poniższej tabeli zestawiono uzyskane wyniki.

Miejsce pobrania próbki

Wysokość pobrania próbki oraz jej wilgotność
10cm

30cm

60cm

100cm

Ściana wschodnia – pion nr 1

10,75%

13,09%

6,80%

Nie pobrano

Skrzydło południowe – pion nr 2

9,72%

9,69%

8,43%

8,40%

Skrzydło południowe – pion nr 3

10,69%

10,03%

6,30%

5,87%

Ściana północna – pion nr 4

0,45%

0,12%

Nie pobrano

Nie pobrano

Ściana wirydarza – pion nr 5

9,99%

6,29%

7,16%

7,06%

Ściana wewnętrzna – pion nr 6

6,88%

3,26%

3,08%

Nie pobrano

Jak widać z uzyskanych wyników, w większości przypadków uzyskano wyniki kwalifikujące
zaliczenie murów do kategorii przegród mocno zawilgoconych. Na podstawie analizy rozkładu
zawilgocenia w profilu pionowym oraz mając na uwadze fakt, że wszystkie próbki pobierane były
w przypadku każdego pionu pomiarowego z tej samej grubości, z dużym prawdopodobieństwem
można stwierdzić, że w przypadku przedmiotowego obiektu przyczyną stwierdzonego zawilgocenia
jest kapilarny transport wody. Spośród wytypowanych do badania przegród, tylko w przypadku
ściany północnej przy wejściu głównym do obiektu stwierdzono dopuszczalną wilgotność muru.
Bardzo niepokojących wydaje się fakt, że w przypadku pionu pomiarowego nr 1 i 5 uzyskane
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wyniki w żaden sposób nie pokrywają się z wynikami zawartymi w raporcie serwisowym firmy
Aquapol, gdzie przegrody zakwalifikowano jako suche (o dopuszczalnej wilgotności). Oczywistym
jest fakt, że wyższa będzie wilgotność próbek pobranych z głębszych partii muru (w przypadku
naszych badań z gł. ok. 40cm) niż z partii przypowierzchniowych (15cm w przypadku firmy
Aquapol). Niemniej w naszej opinii nie jest realne uzyskanie wyniku rzędu 1,27% na gł. 15cm przy
6,29% na gł. 40cm, jak ma to miejsce w przypadku ściany wirydarza. Równie niepokojącym
pozostaje stopień zawilgocenia ścian południowego skrzydła obiektu (piony pomiarowe nr 2 i 3),
gdzie wykonano izolacje poziome metodą iniekcji krystalicznej. W przypadku obydwu ścian mamy
do czynienia z przegrodami mocno zawilgoconymi.
Podsumowując uzyskane wyniki stwierdza się, że w przypadku zbadanych pod kątem zawilgocenia przegród mamy do czynienia z obiektem lokalnie mocno zawilgoconym. Dotyczy to w
szczególności ścian zewnętrznych. Weryfikacja wyników przekazanych dla użytkownika w formie
raportu serwisowego przez firmę Aquapol pokazuje duże rozbieżności.

5.

Podsumowanie oraz zalecenia
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumen-

tami wymienionymi w p.1, stwierdzono:
Zbadane pod kątem zawilgocenia ściany zewnętrzne, oprócz ściany północnej w rejonie wejścia głównego są przegrodami mocno zawilgoconymi;
Z dużym prawdopodobieństwem stwierdza się, że przyczyną dużej części problemów związanych z zawilgoceniem w przyziemnej części obiektu jest kapilarne podciąganie wody z gruntu
potwierdzone rozkładem zawilgocenia w uzyskanych profilach pionowych. Okresowo bardzo
wysoki poziom wód gruntowych, stwierdzony w opracowaniu „Opinia o warunkach gruntowo – wodnych na terenie Parku Pocysterskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego –
Działka o nr ewidencyjnym 228 w Owińskach przy ul. Poznańskiej dla potrzeb planowanej
rewaloryzacji zabytku” autorstwa prof. Jerzego Liszkowskiego oraz brak izolacji poziomej w
obiekcie potwierdza możliwość wystąpienia zjawiska podciągania kapilarnego;
W trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie oględzin opracowania „Przegląd systemu kanalizacyjnego OSW w Owińskach” wykonanego przez firmę Aquanet z 2007r. stwierdzono uszkodzenia systemu odwodnienia nadziemnego (rynny i rury spustowe) oraz podziemnego (system
kanalizacji sanitarnej). Uszkodzenia w postaci pęknięć infrastruktury podziemnej (widoczne
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na zdjęciach z inspekcji systemu kanalizacyjnego wpuszczaną kamerą), szczególnie w
bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych mają zdecydowanie niekorzystny wpływ na
stan techniczny materiałów budowlanych o budowie mineralnej (cegła, zaprawy, kamień).
Uszkodzenia nadziemnego systemu odwodnienia widoczne są w wielu miejscach na elewacji
w postaci występowania kolonii mchów i porostów (miejsca mocno zawilgocone powierzniowo);
Uzyskane wyniki, zestawione w tabeli nie pokrywają się oraz nie są nawet porównywalne z
wynikami zawilgocenia przedstawionymi w raporcie serwisowym firmy Aquapol;
Izolacja pozioma ścian południowego skrzydła obiektu wykonana metodą iniekcji krystalicznej nie spełnia swojego zadania. Wilgotność masowa murów kwalifikuje je jako przegrody mocno wilgotne. Dodatkowo wokół otworów iniekcyjnych wizualnie stwierdza się
skoncentrowane wysolenia.

W naszej opinii w przypadku Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dla Dzieci Niewidzących w
Owińskach, zaleca się następującą kolejność prac poprzedzoną wykonaniem szczegółowych dokumentacji wykonawczych branżowych, których celem jest kompleksowe zabezpieczenie obiektu
przed szkodliwym oddziaływaniem wody oraz soli rozpuszczalnych:
Natychmiastowa naprawa uszkodzeń elementów nadziemnego systemu odwodnienia obiektu,
w tym nieszczelności rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wynikające z
naturalnego zużycia oraz eksploatacji (odkształcenia w wyniku obciążenia śniegiem i lodem,
uszkodzenia od wiatru itp.). W zakres prac na tym etapie należy również włączyć prace
rozbiórkowe opasek betonowych biegnących obwodowo wzdłuż ścian zewnętrznych.
Zapewnić wykonanie kompleksowej dokumentacji nowej instalacji odprowadzenia wód
deszczowych oraz instalacji drenażowej. Stwierdzony okresowy wysoki poziom wód gruntowych stwarza duże niebezpieczeństwo aktywacji procesów kapilarnych w murach.
Na podstawie inspekcji telewizyjnych instalacji kanalizacji sanitarnej zaleca się wymianę
uszkodzonych odcinków instalacji i studni lub przeprowadzenie ewentualnej renowacji w
systemie wpuszczanego rękawa utwardzanego termicznie.
Wykonanie nowej instalacji odprowadzenia wód deszczowych, płytko zalegających okresowo
wód gruntowych od budynku oraz prace renowacyjne istniejącej instalacji kanalizacji
sanitarnej powinny być pierwszym etapem dalszych prac zabezpieczających obiekt.
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Równolegle należy zapewnić wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej, której
celem powinno być określenie kompleksowej propozycji doprowadzenia obiektu do stanu
bezpiecznego. W zakresie dokumentacji należy uwzględnić również konieczność określenia
stanu wilgotnościowego wszystkich przegród oraz indywidualnie ustalić sposób zabezpieczenia ich przed szkodliwym oddziaływaniem wody i soli rozpuszczalnych.
Na chwilę obecną zaleca się usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych ograniczających
dyfuzję pary wodnej, jak malarskie powłoki olejne oraz dyspersyjne, tynki cementowe oraz
gipsowe.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Stępień
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