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 1 Podstawa opracowania

 Podstawą  opracowania  ekspertyzy techniczno – mykologicznej  dotyczącej  oceny 

stanu technicznego oraz mykologicznego piwnic i  elewacji budynku Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu  Wrocławskiego  przy  ul.  Szewskiej  48  we  Wrocławiu  są  następujące 

dokumenty i czynności:

 1.1 Zlecenie Inwestora

 1.2 Inwentaryzacja budowlana piwnic 

 1.3 Wizja lokalna z inwentaryzacją do celów ekspertyzy

 1.4 Wykonanie koniecznych odkrywek i pomiarów

 1.5 Sporządzenie dokumentacji fotograficznej

 2 Przedmiot i zakres opracowania ekspertyzy

 Przedmiotem opracowania oceny stanu techniczno – mykologicznego jest budynek 

Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu.

Zakres  opracowania  będzie  obejmował  ocenę  techniczno  –  mykologiczną  piwnic  oraz 

elewacji budynku.

 3 Dokonane czynno ści

 3.1 Zapoznanie się z dokumentacją projektową archiwalną przebudowy budynku z 1980r.

 3.2 Zapoznanie się z dokumentacją wzmocnienia balkonu istniejącego nad wejściem do 

budynku.

 3.3 Dokonano szczegółowych oględzin oraz potrzebnych odkrywek i pomiarów.

 3.4 Sporządzono inwentaryzację budowlaną dla potrzeb ekspertyzy.

 3.5 Sporządzono dokumentację fotograficzną.

 4 Ogólny opis techniczny budynku

 Budynek  dydaktyczny  Instytutu  Archeologii  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

usytuowany przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu jest budynkiem zabytkowym (dawny pałac 

Hornesów) znajdujący się w rejestrze zabytków miasta Wrocławia nr A/2905/161 (z dnia 

15.02.1962r.).

Budynek  trzy  piętrowy,  częściowo  podpiwniczony,  wykazuje  ślady  licznych  przeróbek. 

Wybudowany  w  konstrukcji  tradycyjnej.  Fundamenty  ceglane  i  częściowo  kamienne. 

Natomiast po 1945r. były wykonane konstrukcje żelbetowe. 

Mury piwniczne w większości  ceglane oraz są  fragmenty murów kamiennych.  Powyżej 

piwnic mury nośne z cegły pełnej. 

Nad  piwnicami  sklepienia  kolebkowe,  natomiast  obok  klatki  schodowej  strop  WPS na 

belkach stalowych. Zniszczone stropy drewniane nad parterem, I i  II piętrem zamieniono 

na stropy WPS na belkach stalowych. Natomiast strop nad III piętrem zamieniono na strop 



typu Ackerman, a części pochyłe stropu wykonane są z płyt żelbetowych.

Klatka schodowa żelbetowa.

Więźba  dachowa  drewniana  typu  mansardowego  (kombinowana).  Pokrycie  dachu 

dachówką karpiówką. 

W budynku brak jest izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej.

 5 Ocena stanu techniczno – mykologicznego piwnic o raz elewacji budynku

 5.1 Piwnice

W piwnicy brak jest poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej murów, przez co 

mury piwniczne i sklepienia są stale zawilgocone. Oprócz zawilgocenia i odpadających, 

zmurszałych tynków zauważono zapleśnienia i zagrzybienia.

Wody opadowe dostają się do piwnic przez nieszczelne okna piwniczne oraz przez to, 

że studzienki piwniczne mają wloty równe z poziomem chodnika, a chodnik nie posiada 

prawidłowego spadku od budynku i wody deszczowe ściekające po murach dodatkowo 

zawilgacają mury.

Zauważono, że wody opadowe dostają się do piwnic w miejscach zamurowań  okien 

piwnicznych, gdyż te zamurowania są bardzo nieszczelne. Woda przedostająca się do 

murów jest przyczyną szkód prowadzących do obniżenia trwałości elementów budynku. 

Jest  ona  rozpuszczalnikiem  i  medium  umożliwiającym  transport  soli,  głównie 

siarczanów,  azotanów  i  chlorków.  Wskutek  odparowania  wody  sole  te  krystalizują 

wewnątrz muru lub tworzą na powierzchni muru wykwity solne. W trakcie tego procesu 

kryształy soli zwiększają swoja objętość 5-7 razy w zależności od rodzaju soli. Powstają 

wówczas w ścianach naprężenia rozciągające o wartości 100-200 MPa, co przekracza 

wytrzymałość prawie wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie. Zniszczenia 

spowodowane wilgocią  przedostają  się  do murów w wyniku kapilarnego podciągania 

jak pokazano na przykładowych zdjęciach (fot. 16, 17, 18, 19).

Roztwory soli mogą przedostawać się  z zewnątrz do murów różnymi drogami: przez 

zacinający  deszcz,  absorpcję  wilgoci  z  powietrza  przez  zawarte  w  murze  sole 

o higroskopijnych  właściwościach  oraz  przez  podłoże  gruntowe  jak  pokazują 

przykładowe zdjęcia (fot. 71, 72, 73, 74).

Jest  to  przykład,  gdy  transport  wilgoci  odbywa  się  przez  podciąganie  kapilarne 

w systemie mikroporów istniejących w materiałach mineralnych. Przedostająca się  tą 

drogą wilgoć może powodować zniszczenia na znacznych wysokościach (fot. 16, 17, 

18, 19).

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wilgoci jest 

w  tym wypadku  metoda  chemiczna wykonania  bariery  poziomej  przeciwwilgociowej 

przez  iniekcję.  Natomiast  od  strony  zewnętrznej  należy  wykonać  izolację  pionową 

przeciwwilgociową tak, żeby łączyła się z wykonaną izolacją poziomą.



W  miejscach,  gdzie  występują  mury  kamienne  lub  fundamenty  kamienne,  izolację 

pionową należy wykonać do górnej płaszczyzny murów kamiennych. Natomiast izolację 

poziomą przez iniekcję należy wykonać nad murem kamiennym tak, żeby te izolacje się 

połączyły.

Przed  wykonaniem  iniekcji  należy  wykonać  wszystkie  czynności  związane 

z osuszeniem i renowacją uszkodzonych przez skutki wilgoci murów.

Stan  techniczny  murów  i  sklepień  piwnicznych  ocenia  się  jako  niezadowalający. 

Natomiast  stan techniczny tynków piwnicznych oraz brak izolacji  przeciwwilgociowej 

murów: poziomej i pionowej ocenia się jako zły (awaryjny).

 5.2 Elewacje  

Wszystkie odparzone tynki zewnętrzne należy usunąć. Ponadto na poziomie parteru 

oraz tynki gzymsów i tynki przy rurach spustowych również należy usunąć. Należy zbić 

tynki  wzdłuż  wszystkich  zauważonych  pęknięć  w  celu  sprawdzenia,  czy  jest  to 

pęknięcie odparzonego tynku, czy pęknięcie muru. Jeżeli okaże się, że to jest pęknięcie 

muru to należy je zszyć prętami stalowymi wpuszczonymi w spoiny. 

Z uwagi, że mury parteru są zamoknięte przez kapilarne podciąganie wilgoci, po zbiciu 

tynków należy na poziomie parteru wykonać tynk zewnętrzny renowacyjny.

Przed  wykonaniem  elewacji  należy  bezwzględnie  dokonać  wymiany  pokrycia 

dachowego wraz z obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi (fot.  23, 24, 

25, 26).

Stan  techniczny  tynków  elewacyjnych  ocenia  się  jako  zły  wymagający  remontu 

kapitalnego.

 5.3 Balkon 

Po dokładnym obejrzeniu balkonu stwierdzono, że płyta nośna balkonu jest popękana 

i była wzmacniana z końcem lat 80-tych ubiegłego stulecia. Wzmocnienie polegało na 

wykonaniu nośnej konstrukcji stalowej, która jest skorodowana i nie posiada pierwotnej 

nośności.  Skorodowanie  konstrukcji  wzmacniającej  spowodowało  odpęknięcie 

osłaniającego ją betonu na całej  długości.  Ponadto został wyrwany i wysunął  się  ze 

ściany budynku element mocujący ciężką  balustradę  kamienną,  co świadczy o tym, 

że cały balkon odchylił się od ściany budynku stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia. 

Zagrożeniem jest też pęknięty przy podstawie ozdobny kamienny element ustawiony na 

górnym  elemencie  balustrady  kamiennej.  Górna  płyta  balustradowa  posiada  kotwy 

połączeniowe,  lecz  w  dwóch  miejscach  kotew  tych  brak  i  elementy  górnej  płyty 

balustrady rozchodzą się na około 1 cm (fot. 84).

Zauważono również, że pionowe kamienne elementy portalu również odstają od muru, 

czyli  odsunęły  się  razem  z  balkonem.  Dolne  części  kamienne  tych  elementów  są 



zniszczone.  Stan  techniczny  balkonu  kamiennego  wraz  z  wykładziną  kamienną 

ozdobną  portalu  ocenia  się  jako  bardzo  zły  (awaryjny).  Balkon  wymaga 

natychmiastowego  podstemplowania,  następnie  rozebranie  w  celu  przeprowadzenia 

renowacji i uzupełnień oraz ponownego zamontowania.

 6  Wnioski i zalecenia

 6.1 Piwnice

W  związku   z  brakiem  izolacji  przeciwwilgociowej  poziomej  i  pionowej  murów 

piwnicznych oraz nieszczelnością  okienek piwnicznych, ściany i sklepienia piwniczne 

są  mocna zamoknięte, a wilgoć  podciągana kapilarnie jest aż  do murów parteru, co 

widać  na  uszkodzeniach ścian  i  zniszczeniach tynków wewnętrznych w piwnicach i 

zewnętrznych  tynkach elewacyjnych  i  murach  parteru.  Dlatego  też  należy  wykonać 

izolację  przeciwwilgociową  poziomą  ścian metodą  iniekcji  w dwóch poziomach oraz 

izolację  przeciwwilgociową  pionową  od  zewnątrz  metodą  tradycyjną.  Natomiast  w 

piwnicach wszystkie  tynki  wykonać  jako  renowacyjne,  żeby ściany miały  możliwość 

wysychania.  Tynki  zewnętrzne  parteru  należy  również  wykonać  jako  renowacyjne. 

Przed  wykonaniem  powyższych  izolacji  należy  uszczelnić  wszystkie  okienka  i 

studzienki okienne przed napływem wody opadowej do piwnic.

 6.2 Elewacje 

 6.2.1 Przed przystąpieniem do wykonania elewacji należy wykonać wymianę pokrycia 

dachowego  wraz  ze  wszystkimi  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i  rurami 

spustowymi.

 6.2.2 Na poziomie parteru od ul. Szewskiej, ul Uniwersyteckiej i od podwórza należy 

zbić wszystkie tynki i wykonać tynki renowacyjne.

 6.2.3 Pozostałe tynki odparzone, zniszczone przy gzymsach i rurach spustowych oraz 

w miejscach spękań również należy usunąć i wykonać nowe. 

 6.2.4 Gdy po odbiciu tynków okaże się,  że są  pęknięcia ścian to ściany te należy 

zszyć prętami stalowymi wpuszczonymi w spoiny murów.

 6.3 Przed  wykonaniem  tynków  renowacyjnych,  tj.  po  zbiciu  starych  tynków 

i przygotowaniu powierzchni murów do wykonania tynków renowacyjnych zaleca 

się wykonać odgrzybienie.

 6.4 Balkon

Z  uwagi  na  to,  że  stan  techniczny  balkonu  kamiennego  wraz  z  wykładziną 

kamienną  ozdobną  portalu  jest  bardzo  zły  (awaryjny)  należy  go  natychmiast 

podstemplować,  a  następnie  rozebrać  w  sposób  delikatny  z  ponumerowaniem 



elementów,  przeprowadzić  renowację  i  uzupełnienie  braków  lub  wymianę 

uszkodzonych elementów i ponownie całość zamontować.

 6.5 Dla wszystkich pomieszczeń piwnicznych należy wykonać wentylację.



Fot. 1 Elewacja frontowa (zniszczenia jak na fotografii poniżej)

Fot. 2 Zniszczony  gzyms,  pęknięcia  ściany  przy  narożnikach  okiennych  –  do  zszycia 

i naprawy (przed wykonaniem elewacji należy wyremontować widoczne zniszczone pokrycie 

dachowe wraz z obróbkami blacharskimi)

Fot. 3 Jw. 



Fot. 4 Jw. 

Fot. 5 Pęknięcie międzyokienne pomiędzy I a II piętrem

Fot. 6 Jw.



Fot. 7 Jw.

Fot. 8 Pęknięcie międzyokienne pomiędzy parterem a I piętrem

Fot. 9 Pęknięcie między okienne pomiędzy piwnicą a parterem



Fot. 10 Jw. 

Fot. 11 Jw. 

Fot. 12 Jw.



Fot. 13 Nieszczelne połączenie rury spustowej z czyszczakiem powoduje zamakanie ściany i 

nierównomierne osiadanie kostki kamiennej

Fot. 14 Widoczna na pierwszym planie studzienka okna piwnicznego zrównana z terenem jest 

przyczyną dostawania się wody opadowej do piwnic, powodując zamakanie ścian i podłóg

Fot. 15 Elewacja boczna - ul. Uniwersytecka (zniszczenia jak na fotografii poniżej)



Fot. 16 Widoczne zamoknięcie  i  zniszczenie  tynków w poziomie  parteru  od kapilarnego 

podciągania wody, z braku izolacji poziomej i pionowej ściany przy narożniku.

Fot. 17 Jw. wzdłuż budynku

Fot. 18 Zawilgocenia ściany w zamurowanej bramie



Fot. 19 Widoczne zniszczenie tynków i  erozja powierzchniowa cegieł  na wysokości około 

2,0 m w wyniku podciągania kapilarnego

Fot. 20 Widoczne nieszczelności w wyniku ubytków przy osadzonych klapach piwnicznych

Fot. 21 Zamoknięta ściana w wyniku braku spadku chodnika od ściany



Fot. 22 Studzienka  okna  piwnicznego  zrównana  z  terenem,  bez  spadku  jest  przyczyną 

dostawania się wody opadowej do piwnic

Fot. 23 Zniszczony gzyms, popękana ściana przy  nadprożach okiennych i odpadające tynki 

– mury do zszycia i naprawy (przed wykonaniem elewacji należy wyremontować widoczne 

zniszczenia pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi)

Fot. 24 Jw. lecz w zbliżeniu 



Fot. 25 Jw.

Fot. 26 Jw. 

Fot. 27 Pęknięcie ściany międzyokiennej pomiędzy I i II piętrem



Fot. 28 Jw. lecz pomiędzy parterem i I piętrem

Fot. 29 Pęknięcie ściany pomiędzy otworem piwnicznym a oknem parteru

Fot. 30 Widoczne  zawilgocenia  przy  kratce  wentylacyjnej  między  oknami  parteru  od 

kapilarnego podciągania wilgoci



Fot. 31 Piwnica – widoczna zawilgocona ściana korytarza piwnicy z powodu podciągania 

kapilarnego

Fot. 32 Zawilgocone ściany korytarza piwnicznego

Fot. 33 Jw. z wystającymi kamieniami



Fot. 34 Zawilgocone sklepienie korytarza

Fot. 35 Widoczna ściana kamienno – ceglana z widocznymi zasoleniami od stałego zawilgocenia

Fot. 36 Widoczne zawilgocenie ścian i sklepienia korytarza



Fot. 37 Jw. 

Fot. 38 Wejście do byłej kotłowni – widoczna zamoknięta posadzka

Fot. 39 Wokół otworu wsypowego zamoknięcia z powodu nieszczelnego zabezpieczenia



Fot. 40 Zamoknięcia ścian i sklepienia byłej kotłowni

Fot. 41 Widoczne  zamoknięcia  we  wsypie,  wypłukane  spoiny  i  zmurszałe  cegły  przez  złe 

zabezpieczenie

Fot. 42 W pomieszczeniu nr 18 widoczne zamoknięcie sklepienia i ścian ze zniszczonym tynkiem



Fot. 43 Zamoknięte sklepienie z fragmentem ceglanym bez tynku

Fot. 44 Zamoknięta ściana przy przejściu do dalszego pomieszczenia

Fot. 45 Zamoknięta posadzka



Fot. 46 Napływ  wody  deszczowej  przez  nieprawidłowo  wykonane  uszczelnienie  otworu 

wychodzącego na zewnątrz

Fot. 47 Jw. 

Fot. 48 Okno zastępujące wentylację pomieszczenia nr 18



Fot. 49 Kratka wentylacyjna do sprawdzenia skuteczności działania oraz zamoknięta wokół ściana

Fot. 50 Fragment ściany z zamokniętymi w głębi spoinami od podciągania kapilarnego

Fot. 51 Zamoknięcia posadzki i murów prawdopodobnie od przedostawania się wody opadowej 

przez nieszczelne przejścia przewodów przez ściany



Fot. 52 Odpadnięty tynk ze sklepienia

Fot. 53 Pomieszczenie nr 16 – posadzka z płytek

Fot. 54 Widoczne nieszczelne drzwiczki stalowe we wnęce od zewnątrz



Fot. 55 Zawilgocenie sklepienia w mniejszym zakresie niż w powyżej opisanych pomieszczeniach

Fot. 56 Okienko wentylacyjne z rusztem stalowym w chodniku z dużym napływem wody opadowej

Fot. 57 Widoczne zacieki na posadzce od przecieków z w/w okienka 



Fot. 58 Pomieszczenia nr 20 – zamoknięta ściana od podwórza

Fot. 59 Nieczynna wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu jw.

Fot. 60 Kratka wentylacyjna od wentylacji zetowej



Fot. 61 Zawilgocone ściany

Fot. 62 Strop płaski na belkach stalowych

Fot. 63 Zamoknięta ściana 



Fot. 64 Zawilgocona ściana od zewnątrz w atrium

Fot. 65 Jw. 

Fot. 66 Jw.



Fot. 67 Przykład podokienników do wymiany

Fot. 68 Widoczne zniszczenia gzymsów od nieszczelności pokrycia i obróbek blacharskich

Fot. 69 Elewacja od podwórza



Fot. 70 Zamoknięta ścian od podwórza, podokienniki do wymiany

Fot. 71 Zamoknięta ściana od podwórza przy gruncie

Fot. 72 Jw. 



Fot. 73 Jw.

Fot. 74 Jw. 



Fot. 75 Balkon nad głównym wejściem

Fot. 76 Widok balkonu z lewej strony

Fot. 77 Widok  od  frontu  na  balkon  (popękana  płyta  balkonowa,  uzupełnienia  bloczkami 

kamiennymi i pęknięta górna część balustrady kamiennej)



Fot. 78 Widok  na  ustawiony  agregat  klimatyzacyjny  na  balkonie,  z  prawej  strony  nad 

kamienną tralką pęknięta górna część balustrady kamiennej

Fot. 79 Z lewej strony balkonu widoczne dwie kotwy wzmacniające popękany górny element 

kamienny balustrady

Fot. 80 Jedna kotwa wzmacniająca jw. w zbliżeniu



Fot. 81 Wyrwane kotwienie balustrady ze ściany budynku – strona prawa

Fot. 82 Pęknięcie  progu  przy  tralkach  kamiennych  spowodowane  korozją  elementu 

stalowego nośnego płyty

Fot. 83 Jw. z drugiej strony balkonu



Fot. 84 Rozchodzące się (nie połączone) dwa elementy kamienne górnej części kamiennej 

balustrady

Fot. 85 Zniszczenia posadzki balkonu  wraz z cokołem i widoczny skorodowany element 

nośny balkonu

Fot. 86 Widoczne łączniki stalowe górnej części balustrady kamiennej



Fot. 87 Widoczny łącznik rozchodzących się górnych elementów balustrady kamiennej

Fot. 88 Widoczny zniszczony próg posadzki i zniszczone dolne części tralek kamiennych

Fot. 89 Jw. w zbliżeniu



Fot. 90 W posadzce widoczna rurka plastikowa do odprowadzania wody opadowej

Fot. 91 Jw. druga rurka lecz zatkana

Fot. 92 Pęknięty  przy  podstawie  element  ozdobny,  kamienny  ustawiony  na  górnym 

elemencie balustrady



Fot. 93 Jw. w zbliżeniu

Fot. 94 Widoczne zniszczone dolne elementy kamienne portalu

Fot. 95 Jw. lecz po drugiej stronie


