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1. SŁOWO WSTĘPNE
Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa obchodzić będzie
w nadchodzącym, 2014 roku jubileusz 80-lecia istnienia, licząc od powstania
Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa w 1934 roku. Dla Oddziału Rzeszowskiego jubileusz ten zbiegł się z 65 rocznicą powstania Oddziału.
Plan działalności Oddziału w tym roku obejmuje, poza kontynuacją standardowej działalności statutowej i gospodarczej, sfinalizowanie wydawnictwa
książkowego, dotyczącego budownictwa na Podkarpaciu w okresie powojennym.
W swej podstawowej działalności zamierzamy rozwijać działalność rzeczoznawczą
i informacyjno-doradczą oraz działalność szkoleniową.
Kolejna edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” promować będzie
ciekawe obiekty realizowane na Podkarpaciu oraz firmy zaangażowane w ich
realizację, a Konkurs Prac Dyplomowych absolwentów kierunku Budownictwa na
Politechnice Rzeszowskiej wyróżni interesujące projekty i ich autorów.
W imieniu Zarządu Oddziału składam wszystkim członkom i sympatykom
naszego Stowarzyszenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2014 roku.
mgr inż. Adam Jakóbczak
Przewodniczący Oddziału PZITB
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2. INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMU, czyli jakie
obowiązki ma właściciel domu jednorodzinnego
Wraz z wybudowaniem domu i zamieszkaniem w nim kończy się aktywność właściciela
jako inwestora, a zaczyna jako gospodarza. Przychodzi bowiem czas na kolejny etap –
dbanie o stan domu oraz pilnowanie, by wszystkie jego elementy funkcjonowały bez
zarzutu oraz nie dochodziło do usterek i uszkodzeń. Na co zatem powinien zwracać szczególną uwagę właściciel domu jednorodzinnego?
Właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany samodzielnie dbać o stan swojego
domu wraz z systematycznym przeprowadzaniem jego przeglądów. Powinien pilnować,
aby dom był w dobrym stanie technicznym, instalacje działały bez zarzutu, a wszelkie usterki były usuwane jak najwcześniej. Taka jest rola dobrego gospodarza, który dba o swoją
własność oraz jej otoczenie.
Przeglądy – to podstawa
Podstawowym obowiązkiem dobrego gospodarza jest utrzymanie budynku we właściwym
stanie technicznym. Prawo budowlane (art.62) określa obowiązki właścicieli budynków
jednorodzinnych w zakresie przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), a przynajmniej raz na pięć lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji. Jednakże dobrą praktyka jest przynajmniej dwa razy w roku
– jesienią (przed zimą) i wiosną (po zimie) sprawdzenie stanu trwałych, zewnętrznych elementów domu, takich jak: ściany i elewacja, rynny, pokrycie dachu, komin oraz wszelkich
połączeń między nimi.
1. Ściany i elewacja
Elewacja domu to jego swoista wizytówka, ale przede wszystkim ochrona murów przed
wpływem czynników atmosferycznych. Tynk zewnętrzny narażony jest nie tylko na zmienne
warunki pogodowe, ale również na uszkodzenia mechaniczne czy działanie drobnoustrojów.
Już na etapie budowy domu należy dokładnie przestrzegać zasad tynkowania, a następnie
konserwacji aby w przyszłości uniknąć ewentualnych problemów z trwałością elewacji.
- Ściany z betonu komórkowego Ytong umożliwiają zastosowanie tynków różnego rodzaju od tynków cementowych, cementowo-wapiennych, aż po tynki cienkowarstwowe silikatowe, czy mineralne o dobrej paroprzepuszczalności. Innym rozwiązaniem może być też pokrycie ściany okładziną drewnianą, drewnopodobną, ceramiczną lub kamienną. Niezależnie
jednak od tego z jakiego rozwiązania skorzystamy, trzeba dbać o stan elewacji, pamiętając
o jej konserwacji i systematycznym czyszczeniu – mówi Dominik Karwas, doradca serwisowy Ytong Silka.
Mycie elewacji nie jest zadaniem trudnym. Sposób czyszczenia należy dopasować do rodzaju elewacji i stopnia jej zabrudzenia. Zwykle wystarczy woda pod ciśnieniem i szczotka. Gdy
zabrudzenia są trudniejsze do usunięcia można użyć odpowiedniego detergentu. Innym
sposobem na przedłużenie żywotności elewacji jest jej systematyczne malowanie, pamiętając o właściwym doborze farby do danego rodzaju tynku.
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2. Rynny
Dbałość o prawidłowy stan instalacji odprowadzających wodę, takich jak rynny czy rury
spustowe jest również bardzo istotna.
- Nieoczyszczone jesienią rynny nie będą dobrze odprowadzały z dachu wody deszczowej,
a ona może spowodować zamakanie elewacji, a dalej uszkodzenie murów – mówi Dominik
Karwas, doradca serwisowy Ytong Silka.
Źle oczyszczone lub nieoczyszczone rynny to także częsty powód trwałych uszkodzeń elementów orynnowania, a nawet naruszenia konstrukcji dachowej w okapie.
3. Pokrycie dachu
Przeglądów wymaga także pokrycie dachu, nawet jeśli wykonane jest solidnie i dokładnie.
Warto sprawdzić, czy obróbki kominowe nie są poluzowane i nie wykruszył się uszczelniający je silikon. Powstałe usterki należy natychmiast wyeliminować, aby nie doszło do rozszczelnienia pokrycia oraz dalej zawilgocenia poddasza bądź zniszczenia elewacji budynku.
Należy też przyjrzeć się newralgicznym punktom dachu, czyli wszelkim połączeniom z kominami, lukarnami, koszami i zlewniami dachowymi. O dachu nie możemy zapominać również
zimą. Obowiązkiem każdego właściciela jest usuwanie śniegu, sopli oraz nawisów śnieżnych
z dachu. Art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości.
Zgodnie z nim, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić,
dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia
(m.in.) intensywnych opadów atmosferycznych. Ustawodawca zapisał obowiązek dbania o
należyty stan techniczny każdego obiektu budowlanego, czyli także budynków prywatnych.
4. Kominy
Systematycznej kontroli i czyszczeniu wymaga również kominy. Prawo budowlane nakłada
obowiązek przeglądu przewodów kominowych przynajmniej raz w roku. Najlepszym momentem, aby dokładnie sprawdzić i wyczyścić przewody jest okres przed sezonem grzewczym. Kontrolę przeprowadza kominiarz albo inna osoba z właściwymi uprawnieniami,
która sporządza odpowiedni protokół. Natomiast po każdym oczyszczeniu przewodów
kominowych powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie tych prac. W
przypadku pożaru mamy dowód np. dla firmy ubezpieczeniowej, że dołożyliśmy wszelkich
starań i należycie dbamy o przewody kominowe.
5. Kocioł centralnego ogrzewania
Regularna kontrola kotłów centralnego ogrzewania jest niezbędna do ich sprawnego
i bezpiecznego funkcjonowania. Wpływa również na niższe koszty eksploatacji bieżącej,
gdyż wyczyszczona i sprawna instalacja osiąga wyższą sprawność energetyczną, zużywa
mniej paliwa. Koszt przeglądu będzie również zdecydowanie niższy niż pokrycie kosztów
ewentualnych usterek czy awarii.
– Dla własnego komfortu i bezpieczeństwa powinniśmy systematycznie dokonywać przeglądów technicznych kotłów grzewczych w naszych domach. Oprócz tego zadbajmy także o
jego konserwację, czyszczenie czy wymianę niezbędnych podzespołów, np. filtra olejowego
czy wodnego. Pamiętajmy, że w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania musimy
zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz do pomieszczenia z kotłem, a kubatura pomieszcze3
nia, przy instalacji kotła gazowego, nie może być mniejsza niż 8m – mówi arch. Joanna
Kosewska z warszawskiej firmy Projekt i Dom, ekspertka budowy Ytong Silka.
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Sprawnie działający kocioł oznacza też zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska
tlenków azotu zawartych w spalinach. Kontroli kotła c.o. powinna dokonać osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.
6. Otoczenie domu
Właściciele nieruchomości nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że mają obowiązek dbać
także o stan otoczenia domu i porządek na posesji, a także wokół niej. Zgodnie z przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości (śniegu, lodu i sopli także z własnego dachu i innych elementów znajdujących się na posesji). Za brak porządku przed posesją grożą sankcje o charakterze administracyjnym i karnym. Znacznie poważniejsza jest jednak odpowiedzialność cywilnoprawna
właściciela posesji. Odpowiada on bowiem za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek zdarzeń spowodowanych nieuprzątnięciem terenu wokół jego nieruchomości.
Ważna jest dokumentacja
Właściciel domu powinien do końca użytkowania domu przechowywać niezbędną dokumentację domu, czyli: pozwolenie na budowę, projekt budowalny oraz wszystkie protokoły
odbioru częściowych i końcowych, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, pozwolenie na
użytkowanie oraz dokumenty z przeglądów. Kompletna dokumentacja jest niezwykle istotna, gdyż będzie wymagana na wypadek kontroli nadzoru budowlanego, a także gdy chcemy
na posesji wprowadzać zmiany bądź podczas sprzedaży domu.
Nasz nowy dom, od pierwszego dnia zamieszkania, potrzebuje zainteresowania. Właśnie
wtedy zaczyna się czas próby dla domu. By wypadła ona jak najlepiej, a on sam służył długo
i bezawaryjnie, od samego początku zadbajmy o komfort budowy, a następnie mieszkania.
Już w trakcie budowy należy pomyśleć o użyciu jak najlepszych materiałów budowlanych
oraz prawidłowym wykonawstwie. Wznosić poszczególne elementy zgodnie ze sztuką, a
także nie bać się korzystać z rad, pomocy i szkoleń doradców budowlanych. Pomocna jest
rozbudowana sieć doradców i ekspertów oraz liczne szkolenia (również na placu budowy).
Warto zajrzeć również na KompasBudowy.pl, z którego można skorzystać w każdej chwili i
który pomoże nam dobrze zbudować nasz wymarzony dom.
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3. SZKOLENIA, SEMINARIA
 12 grudnia – odbyło się seminarium szkoleniowe na temat: Bezpieczeństwo budowli w świetle wykonywanych przeglądów i zagrożenia wynikające
z nieprawidłowej eksploatacji kanałów kominowych.
Program seminarium:
1. Informacje ogólne – wprowadzające.
2. Wykonywanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich w budynkach:
a) Mieszkalnych wielorodzinnych
b) Użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia).
3. Szczegóły na które nie zwrócono uwagi w czasie przeglądów, a ujawnione w czasie
wykonywanych ekspertyz.
4. Szczegóły na które należy zwrócić uwagę przy kontroli otoczenia budynku.
5. Wpływ błędów projektowych lub wykonawczych na bezpieczeństwo eksploatacji budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Prelekcja mgr inż. Jerzego Stysia

Autorem artykułu jest Pani Monika Mychlewicz Dyrektor ds. Marketingu
monika.mychlewicz@xella.com
tel.: +48 22 573 20 61
fax: +48 22 573 20 60
http://www.ytong-silka.pl
Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl,
www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl, www.ocieplenieodwewnatrz.pl

Uczestnicy seminarium
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Poniżej prezentujemy wykład mgr inż. Jerzego Stysia – rzeczoznawcy budowlanego.
1. Informacje ogólne wprowadzające.
Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych
obowiązek użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności:
a) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,
c) możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych w tym internetu,
d) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego.
Bardzo ważnym aspektem często niedocenianym przez właścicieli i zarządców jest zapewnienie w budynku warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (naświetlenie budynku światłem naturalnym) oraz zapewnienia dostępu do budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych osób niepełnosprawnych szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Często właściciele i zarządcy obiektów nie zwracają należytej uwagi na utrzymanie obiektu
w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz na czynniki które z roku na rok ulegają
systematycznemu pogorszeniu. Do czynników tych można zaliczyć najbliższe otoczenie
budynku. Spadki terenu w kierunku budynku zapadnięte lub zapadające się płytki odbojowe, ukształtowanie terenów rabatowych (dla kwiatów) powyżej poziomu płytek odbojowych powoduje spływ wód opadowych w stronę budynku, co w konsekwencji może spowodować naruszenie konstrukcji budynku. W praktyce kontrole okresowe roczne i pięcioletnie nie podlegają żadnemu nadzorowi. Dla oszczędności osoby dokonujące kontroli
otrzymują od właściciela lub zarządcy instrukcje z których wynika czego nie wolno im wykazywać w zaleceniach. Wszelkie nieprawidłowości pojawiają się wówczas gdy zaistnieje
zagrożenie lub awaria. Wówczas dopiero organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie robót polegających na usunięciu powstałych nieprawidłowości i przywrócenie
obiektu do poprzedniego prawidłowego stanu technicznego.

2. Wykonywanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest utrzymywać i użytkować
obiekt zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane tj. zgodnie
z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie
technicznym i estetycznym nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej, a w szczególności:
 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowania,
 warunków higienicznych i zdrowotnych,
 ochrony przed hałasem,
 zaopatrzenia w wodę, energie elektryczną i energie cieplną,
 możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
 zapewnienie możliwości do korzystania z obiektów użyteczności, publicznej
i budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 ochrony ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
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 ochrony obiektów zabytkowych,
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
W czasie kontroli ogólnobudowlanej należy zwrócić uwagę na zarysowania ścian, pęknięcia,
odpadanie tynków, zawilgocenia ścian.
Należy zwrócić także uwagę na stan techniczny gzymsów i dachów szczególnie na zabezpieczenie przed osuwaniem się śniegu w zimie przy dachach o dużym kącie pochylenia połaci
dachowej. Należy w czasie kontroli zapoznać się z protokołami z poprzedniej kontroli dla
prawidłowej oceny wykonania wcześniejszych zaleceń. Należy także zapoznać się w przypadku pierwszej kontroli z dokumentacją techniczną dla sprawdzenia zgodności obiektu
z dokumentacją pierwotną. W przypadku niezgodności stanu faktycznego stwierdzonego w
czasie kontroli z dokumentacją pierwotną należy zapoznać się z dokumentacją techniczną
według której wykonano zmiany (modernizację) budynku.
W przypadku braku dokumentacji technicznej według której wykonano zmiany należy zalecić jej odtworzenie. Dokumentacja techniczna jest obok książki obiektu dokumentem, który
należy przechowywać przez cały okres eksploatacji obiektu budowlanego.
2a. Budynki mieszkalne wielorodzinne.
Budynki mieszkalne wielorodzinne podobnie jak inne obiekty budowlane należy poddawać
rocznej i pięcioletniej kontroli.
Kontrola roczna polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników
występujących podczas użytkowania.
Kontrolą należy objąć instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz instalacje
gazowe i przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).
W czasie kontroli dotyczącej konstrukcji budynku należy sprawdzić stan techniczny ścian na
wszystkich kondygnacjach począwszy od piwnic aż po strych (jeżeli występuje) i więźbę
dachową. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy określić w protokole wraz z terminem ich usunięcia. Określając termin usunięcia nieprawidłowości należy wziąć pod uwagę
bezpieczeństwo eksploatacji i zagrożenia jakie mogą wystąpić w przypadku pogorszenia się
stanu technicznego budynku do czasu wykonania zaleceń.
W części dotyczącej instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników występujących
podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na szczelność rur i połączeń, stan zabezpieczenia antykorozyjnego oraz występującej izolacji termicznej (w przypadku przewodów cieplnych). Kontrola okresowa 5-cio letnia obejmuje sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu i jego otoczenia. Kontrolą
należy objąć również badanie instalacji elektrycznej i odgromowej (piorunochronnej) w
zakresie ciągłości połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz skuteczności uziemień instalacji i aparatów.
2b. Budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia).
Kontrola w obiektach szkolnych i przedszkolnych, a także w obiektach służby zdrowia
(przychodnie, szpitale) w zakresie ogólnobudowlanym (konstrukcyjnym) powinna spełniać
takie same wymogi jak dla budownictwa mieszkalnego.
Bardziej skomplikowane są kontrole instalacyjne dotyczące instalacji wentylacyjnych
dostarczających powietrze do sal operacyjnych, zabiegowych oraz pracowni RTG.
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Doprowadzenie powietrza nawiewanego do sal operacyjnych i sal zabiegowych wymaga
zastosowania filtrów bakteriobójczych przed samym wlotem powietrza do pomieszczenia.
Obudowy filtrów z możliwością wymiany wkładów powinny znajdować się poza salą operacyjną (blokiem operacyjnym) jeżeli występuje kilka sal przeznaczonych dla różnych zabiegów np. sala do zabiegów naczyniowych oraz sale ortopedyczne.
W czasie kontroli instalacji wentylacyjnej na salach operacyjnych nie mogą być prowadzone
zabiegi. Może się zdarzyć, że instalacja wentylacyjna nie użytkowana przez kilka lat jest tak
zanieczyszczona, że włączenie je wywoła zanieczyszczenie powietrza w sali operacyjnej.
Po każdej kontroli polegającej na włączeniu wentylacji dla sal operacyjnych należy dokonać
odkażania powietrza w pomieszczeniu przy pomocy lamp bakteriobójczych.
Należy także zwrócić uwagę na sprawność wyłączników za pomocą których włącza się
zespół wentylacyjny. Wyłączniki powinny być podświetlone dające informację o włączeniu
lub wyłączeniu zespołu wentylacyjnego.
Należy także zwracać uwagę na ewentualne łączenia kanałów pamiętając o treści § 150 ust.
3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówiącego o zakazie łączenia przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych.
W treści § 148 ust. 2 zawarty jest zakaz stosowania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu w którym zastosowano wentylację mechaniczną lub klimatyzację.
Szczególnie dotyczy to sal operacyjnych w których w przypadku wystąpienia ciągu wstecznego w kanałach wentylacji grawitacyjnej mogłoby dojść do zanieczyszczenia powietrza
wewnętrznego.
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przedostatnie kondygnacje i ostatnie kondygnacje wentylowane są indywidualnie końcówkami przykanalików.
W czasie kontroli prowadzonej przez kominiarzy sprawdzany jest przepływ powietrza
w płaszczyźnie kratki. Najmniejsze nawet obracanie się wirnika anemometru (prędkość
przepływu powietrza 0,22 m/s) dla wykonujących pomiary jest wystarczające dla uznania
prawidłowej pracy wentylacji grawitacyjnej.
Nikt nie zadaje sobie trudu aby obliczyć czy pomierzone prędkości przepływu objętości
strumienia powietrza zapewniają jednokrotną wymianę, półkrotną wymianę czy dowolną
inną krotność wymiany powietrza. W budownictwie mieszkaniowym należy zapewnić
jednokrotną wymianę powietrza w mieszkaniu w ciągu 1 godziny.
W czasie kontroli nie sprawdza się prawidłowości włączenia przykanalików do kanału
zbiorczego. Błędne włączenia wykrywane są w czasie wykonywania ekspertyz. Po zaistnieniu zdarzeń zatrucia tlenkiem węgla przeprowadzane kontrole nie uwzględniają prawidłowości wykonania montażu elementów prefabrykowanych kanałów wentylacyjnych i spalinowych.
Błędne wykonanie kanałów pokazane jest na Rys. Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

3.

Szczegóły na które nie zwrócono uwagi w czasie przeglądów, a ujawnione w
czasie wykonywanych ekspertyz.
W budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym stosowane były dwa rodzaje prefabrykowanych elementów kominowych dla zbiorczej wentylacji grawitacyjnej Rys nr 1.
Rys nr 2

Rys nr 3

Rys nr 1
Kształty prefabrykowanych elementów kanałów wentylacyjnych

Dla obydwu typów prefabrykowanych elementów przykanaliki włączane są do kanału zbiorczego co drugą kondygnację. Niezależnie od wysokości budynku 5 lub 11 kondygnacji,

Rys nr 4
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Zachęcam do zwracania uwagi na stan drzewostanu w otoczeniu budynku przy kontrolach
5-cio letnich. Z drzewostanem w otoczeniu budynku związane jest także zjawisko zacienienia (ograniczenia dopływu światła dziennego), które wiąże się ze spełnieniem warunków
zdrowotnych ale także bhp.
Długotrwały brak dopływu do mieszkania światła dziennego bardzo ujemnie wpływa
na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

5.

Rys nr 5

4.

Szczegóły na które należy zwrócić uwagę przy kontroli otoczenia budynku.

Otoczenie budynku nie powinno mieć istotnego wpływu na prawidłową eksploatację,
a także trwałość konstrukcji. Jest to jednak twierdzenie nie do końca słuszne. Opadające,
zwichrowane płytki odbojowe przy ścianie budynku, kwietniki przy budynkach, których
poziom jest wyższy od poziomu płytek odbojowych, powodują zastoje wody opadowej oraz
pośniegowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
W wielu budynkach na ścianach zewnętrznych w części podpiwniczenia widoczne są ślady
zawilgocenia, a także zabrudzenia elewacji powstałe w czasie opadów od odbijającej się od
gruntu wody opadowej. Szczególnie niebezpieczne są nasączenia wilgocią ścian bezpośrednio nad gruntem w okresie poprzedzającym występowanie przymrozków. Wilgoć zalegająca
w ścianie zostaje zamrożona co powoduje rozwarstwienie tynku elewacyjnego, a po
odmrożeniu jego odpadanie.
Woda przedostająca się przez płytkę odbojową do głębszych warstw szczególnie przy długich i intensywnych opadach przy równoczesnym podniesieniu poziomu wód gruntowych,
może zmienić nie tylko warunki osiadania budynku ale również sprzyjać przesączaniu wody
przez konstrukcję ściany do wnętrza podpiwniczenia.
Zawilgocenie podpiwniczenia budynku przy równoczesnym braku skutecznego przewietrzania powoduje powstawanie ognisk wilgoci i nieprzyjemny uciążliwy zapach. Zazwyczaj przy
kontrolach nie zwraca się uwagi na te zjawiska.
Kolejnym istotnym zjawiskiem występującym w otoczeniu budynku to drzewa. Szczególnie
niebezpieczne są drzewa wysokie o długim życiorysie. Niektórzy zarządcy i właściciele posesji co kilka lat odmładzają korony drzew dokonując obcinania nie tylko starych ale i spróchniałych gałęzi. „Huragan KSAWERY”, który nawiedził nasz kraj w ostatnich dniach (5-6 grudzień 2013 r.) skutecznie zweryfikował stan naszego drzewostanu. Wysokie zdrowe drzewa
wywrócone przez powiew wiatru niszczyły nie tylko samochody ale też i budynki. Upadające na budynek drzewo lub jego części stanowią zagrożenie dla mieszkańców, a także osób
znajdujących się w pobliżu.

Wpływ błędów projektowych lub wykonawczych na bezpieczeństwo eksploatacji budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

W czasie wykonywania ekspertyz porównując rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym istniejącym w budynku zostają wykryte niedoskonałości,
a niekiedy nawet błędy.
Wielokrotnie mieszkańcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych skarżyli się na wyczuwalny intensywny zapach spalin napływający przez kratkę wentylacyjną w łazience. Informacje te były trudne do przyjęcia gdyż w mieszkaniach zainstalowane były kotły grzewcze
centralnego ogrzewania typu „C” z zamkniętą komorą spalania. Dla odpływu spalin zastosowane były zbiorcze koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe systemu „SCHIEDEL”
Fot. Nr 1. W jednym pionie do kanału powietrzno-spalinowego przyłączone były trzy kotły.
Nie można wykluczyć możliwości jednoczesnego działania wszystkich trzech kotłów.
Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i nisko usytuowanym nad czapą komina
wylotem kanału spalinowego występują zakłócenia widoczne na Fot. Nr 2.

Fot. Nr 1
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Kolejnym zagadnieniem, które powinno być uwzględnione na etapie projektowania jest
także rozmieszczenie kratek wentylacyjnych i rozmieszczenie nawiewników okiennych aby
kierunki przepływu powietrza przez poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu sprzyjały
prawidłowej pracy wentylacji grawitacyjnej Rys. Nr 7.

Fot. Nr 2
Na Fot. Nr 2 widoczne jest zawiewanie spalin do kanałów wentylacyjnych dla pomieszczeń
łazienkowych, które odpływają ze zbiorczego kanału spalinowego.
Systemy powietrzno-spalinowe „SCHIEDEL” nie powinny być lokalizowane w bezpośredniej
bliskości kanałów wentylacyjnych.
Przykładowe rozwiązania architektoniczne zawarte w informatorze ogólnobudowlanym
dotyczą budynków jednorodzinnych z jednym kotłem umieszczonym w piwnicy Rys Nr 6.

Rys. Nr 6
Przykład zezwala na lokalizację kanałów wentylacyjnych obok kanału powietrznospalinowego. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że z kanału spalinowego wypływa co
najmniej trzy krotnie mniej spalin. Im wyższy budynek mieszkalny wielorodzinny tym więcej
kotłów przyłączonych do jednego kanału spalinowego i większe prawdopodobieństwo
jednoczesnego działania. Równoczesne działanie kilku kotłów zwiększa objętość odprowadzonych spalin do atmosfery.
Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiają odprowadzenie ich na większą wysokość i poza obszar powierzchni dachu. W takim przypadku nawiewanie spalin do kanałów
wentylacyjnych staje się nieuniknione. Należy zatem poddać projektantom, architektom
pod rozwagę i przemyślenie stosowanie w bezpośredniej odległości kanałów wentylacyjnych i kanałów powietrzno-spalinowych.

Rys. Nr 7
W niektórych typach mieszkań budowanych przez deweloperów pojawiają się rozwiązania
szczególnie utrudniające właściwą pracę wentylacji grawitacyjnej. Są to budynki dwukondygnacyjne, w których na parterze jest jedno mieszkanie i na piętrze jedno mieszkanie.
Rozwiązanie architektoniczne przewiduje pomieszczenie łazienki wraz z WC z dwoma
oknami. W jednym oknie zamontowany jest nawiewnik okienny. Pion kanałów wentylacyjnych znajduje się w tej samej ścianie w której zamontowane są drzwi z kratką w dolnej
części. Nawiew powietrza do pomieszczenia łazienki w takim przypadku powinien następować równocześnie przez nawiewnik okienny i przez kratkę w dolnej części drzwi.
W przypadku gdy nawiew powietrza przez nawiewnik okienny będzie bardziej intensywny
wówczas do przedpokoju mogą przedostawać się z łazienki i WC nieodpowiednie zapachy.
Każde rozwiązanie architektoniczne budynku mieszkalnego powinno równocześnie
uwzględniać przewidywane funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej.
Do najczęściej występujących błędów wykonawczych szczególnie w nowym budownictwie
należy zaliczyć wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych ponad dachem do wspólnej przestrzeni komina, która wentyluje równocześnie 6 do 8 kanałów wentylacyjnych indywidualnych. Różne ciśnienia wylotowe z poszczególnych kanałów wentylacyjnych zakłócają pracę
niektórych kanałów, a nawet mogą wywołać ciągi wsteczne (nawiew powietrza do wnętrza
pomieszczenia) Rys. Nr 8.
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Fot. Nr 4

Rys. Nr 8

Fot. Nr 5

Fot. Nr 3
Ukształtowanie kierownic w osłonach bocznych kanałów (Fot. Nr 3) powoduje wzrost
ciśnienia wewnątrz wspólnej przestrzeni komina i zakłócenia odpływu powietrza z kanałów
wentylacyjnych.

Fot. Nr 6

17

Fot. Nr 7

Fot. Nr 8
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Fot. Nr 10

Fot. Nr 11

Fot. Nr 9
Fot. Nr 12
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4. INFORMCAJE BIEŻĄCE – SPOTKANIE SENIORÓW

Zbigniew Szczupak
Fot. Nr 13

Koło Seniorów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie corocznie w miesiącu wrześniu organizuje w plenerze spotkanie swoich członków.
Również w tym roku 25 września 2013 r. spotkaliśmy się na ognisku w Nadleśnictwie Głogów Małopolski. Miejsce spotkania jest bardzo urokliwe, na skraju
lasu (początek ścieżki ekologicznej).
W czasie spotkania oprócz poczęstunku pieczoną kiełbaską, Koledzy wspominali o swoich przeżyciach z okresu pracy na budowach w kraju oraz za granicą.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i stwierdzili, że należy kontynuować takie
spotkania, ubolewali tylko nad tym, że wielu członków nie mogło przybyć z powodów zdrowotnych.

Fot. Nr 14
Konsekwencją źle ułożonych, uszkodzonych, zapadających się płytek odbojowych przy
budynku pokazanych na Fot. Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 są nie tylko zanieczyszczenia ścian
budynku ale również ich zawilgocenie.
Efekt zawilgocenia ścian pokazany jest na Fot. Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14.
Literatura:
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Jerzy Styś – Wentylacja w budynkach mieszkalnych – wymagania i zagrożenia
związane z wentylacją w budynkach mieszkalnych na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.
4. Jerzy Siegień – Utrzymanie obiektów budowlanych i terenów – poradnik wydawnictwo Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Warszawie.

Uczestnicy spotkania
Koledzy: B. Filip, Z. Szczupak, J. Mączka, J. Kupiec, J. Kuna
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5. NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCE BUDYNKI ŚWIATA

Seattle, USA

Piękno to pojęcie względne, jednak architekci zdają się czasem zapominać o czymś
tak podstawowym, jak poczucie dobrego smaku. Budynek, który swoim wyglądem
nie tyle straszy, co wzbudza zażenowanie może spowodować, że całe miasto staje
się obiektem kpin. Oto kilka konstrukcji, które wywołują śmiech i niesmak psując
wygląd najsłynniejszych metropolii na świecie.

Muzeum EMP (Projekt Muzyki Eksperymentalnej) i Science-Fiction Franka Gehry'ego miał
ozdobić Seattle. Budynek przypomina bezładną masę kojarzącą się bardziej z wnętrznościami niż futurystycznym centrum kultury. Okazało się, ze jego wygląd wywołał niesmak
nawet wśród najzagorzalszych fanów wynalazków i fantastyki naukowej.

Mediolan, Włochy
W latach 50. XX wieku powstał w Mediolanie budynek, który rażąco kontrastuje z dumą
miasta i jego najsłynniejszym obiektem - Katedrą Narodzin św. Marii. Stojący w centrum
Mediolanu Torre Velasca jest widoczny z dachu Duomo. Ma kształt grzyba, który wygląda,
jakby był przegryziony na wylot przez robaki. Mimo że samo miasto nie może poszczycić się
najpiękniejszą panoramą, to ten budynek dodatkowo wywołuje irytację mieszkańców
i kpiny turystów.

Barcelona, Hiszpania
Barcelona kojarzy nam się głównie z przepiękną architekturą Gaudiego, jednak i tutaj znajdziemy koszmarek, który nie tylko u mieszkańców stolicy Katalonii wywołuje śmiech. To
Torre Agbar, znany szerzej jako "Un Consolador Gigante" czyli... Wielkie Dildo. Budynek
rzeczywiście kojarzy się jednoznacznie, a dzięki swojej wysokości (144 metry) i kolorowemu
podświetleniu trudno go nie zauważyć.

fot. Xauxa (Håkan Svensson), Licencja Wikimedia Commons
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Madryt, Hiszpania

Pekin, Chiny

Kolejnym kontrowersyjnym budynkiem jest Edificio Mirador, który znajduje się w stolicy
Hiszpanii. Zaprojektowany przez holenderskie biuro architektoniczne MvRdV ma ponad 64
metry wysokości i 21 pięter. Na wysokości 36,8 metrów znajduje się... dziura. O ile mieszkańcy tego apartamentowca mogą się cieszyć piękną panoramą miasta, to ich sąsiedzi
mieszkający na pobliskim osiedlu mają wstrząsający widok na wielki, miejscami obskurny
karton.

Nowa siedziba ogólnochińskiej gazety People's Daily w Pekinie niemal od początku istnienia wywołuje kpiny. Tu nikt nie powinien się obrażać, jeśli zostaje skierowany do "Wielkiego
Penisa", bo właśnie tak nazywany jest 150-metrowy wieżowiec. Żartownisie twierdzą, że
budynek idealnie pasuje do pobliskiego biurowca China Central TV, który jest znany jako
"spodenki boksera".

fot. a.dombrowski, Licencja Wikimedia COmmons

Prisztina, Kosowo

fot. Miguel Rebollo, Licencja Creative Commons, flickr.com

Biblioteka Narodowa w Prisztinie to kolejny przykład chybionego pomysłu. Budynek wygląda jakby porósł pleśnią albo pączkował. Konstrukcja, która powstała w 1982 roku jest po
prostu szkaradna i szpeci panoramę tego niewątpliwie urokliwego miasta. Niesmaczne czy
po prostu brzydkie? Sami oceńcie.

Zdjęcia i tekst pochodzi ze strony internetowej:
http://turystyka.wp.pl
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6. CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE
CIEKAWE ZAKĄTKI PODKARPACIA
Zamek w Krasiczynie
Zamek w Krasiczynie jest renesansowym zamkiem bastejowym, otoczony pięknym
parkiem krajobrazowym i cennym drzewostanem. Zamek ten, po Wawelu i Baranowie Sandomierskim jest najcenniejszym zabytkiem architektury obronno – prezydenckiej doby renesansu w Polsce. Położony jest na trakcie Przemyśl - Sanok,
w pobliżu przeprawy przez San, 10 km na zachód od Przemyśla.
Początki zamku sięgają XVI wieku. Powstał w miejscu istniejącej tam pierwotnie
warowni nazywanej „Śliwicą”, miała kształt czworoboku utworzonego z wałów
ziemnych wzmocnionych palisadą. Zamek w Krasiczynie należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Jego budowę rozpoczął w 1580 roku Stanisław Krasicki, potomek przybyłej tu pod koniec XV w. mazowieckiej szlachty
zagrodowej herbu Rogala. Po przejęciu go przez Stanisława Krasickiego Warownia
została poważnie zmodernizowana. Wały zostały zastąpione murami z gankami
straży i strzelnicami na narożach stanęły czterokondygnacyjne cylindryczne basteje o stożkowych dachach. Po śmierci Stanisława Krasickiego zamek odziedziczył
i ukończył budowę w 1633 roku jego młodszy syn Marcin.

Marcin Krasicki, uznawany za jednego z najwybitniejszych wówczas mecenasów sztuki w Polsce, przekształcił surowy zamek obronny i niewielką siedzibę rodu
wzniesioną przez ojca, we wspaniałą, wielkopańską rezydencję o cechach manierystycznych od swego nazwiska Stanisław Krasicki nazwał zamek Krasiczynem.
Tę nazwę przyjęło także, powstające obok Zamku miasteczko. Zamek Krasiczyński
stał się symbolem potęgi rodu, znakiem zajmowanej pozycji jaką posiadał jej
twórca. Prace budowlane prowadzone były pod kierunkiem architektów włoskich
a prace zdobnicze i dekoracyjne wykonali artyści przemyscy.
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Zamek, pomimo licznych pożarów i wojen , zachował prawie niezmienioną
sylwetkę jaką nadano mu na początku XVII w. Wybudowany w formie czworoboku
zorientowany został ścianami według stron świata. W narożach stoją cztery cylindryczne baszty, które już w XVII wieku otrzymały nazwy: Boska, Papieska,
Królewska i Szlachecka, jako symbole odwiecznego porządku na świecie, cztery
szczeble w hierarchii władzy: Boga, Kościół, monarchie i szlachectwo.
Prostokątny, rozległy dziedziniec otaczają od północy i wschodu skrzydła mieszkalne, a od południa i zachodu mury kurtynowe zakończone piękną, ażurową attyką.
Pośrodku skrzydła zachodniego, znajduje się przedbramie z bramą i kwadratową
wieżą Zegarową. Tędy, przez zwodzony, a później kamienny most prowadziła
droga z istniejącego niegdyś miasta do Zamku. Zamek w Krasiczynie jest godny
zwiedzenia z wielu powodów. Jego wyjątkowość stanowią między innymi rysunki
sgraffitowe na elewacjach. Przedstawiają popiersia cesarzy rzymskich, postacie
polskich królów, świętych, przodków Krasickich i sceny myśliwskie.
Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych Zamku jest mieszcząca się w baszcie Boskiej kaplica, przyrównywana do kaplicy Zygmuntowskiej na
Wawelu. Na uwagę zasługują również bogato rzeźbione portale, loggie, arkady
i unikalne dekoracje ścienne, tzw. sgraffita (ich całkowitą powierzchnię oblicza się
na około 7000 m2).
O znaczeniu świetności Zamku w przeszłości świadczy fakt, że gościli w nim
królowie polscy: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II. Po
bezpotomnej śmierci Krasickich Zamek i dobra krasiczyńskie dziedziczyli kolejno:
Modrzewscy, Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy, Pienińscy. Od tych ostatnich w 1835
roku odkupił je książę Leon Sapieha. Sapiehowie, którzy byli w posiadaniu Krasiczyna do 1944 roku przyczynili się znacznie do jego rozwoju. Przeprowadzili renowację Zamku, założyli tartak, browar, fabrykę maszyn rolniczych. Aktywnie działali
na polu rozwoju życia, gospodarczego i społecznego regionu Poza tym zamek
otoczony jest przepięknym parkiem, z ogromnym stawem po którym pływają
łabędzie i kaczki. Początki parku sięgają XVI wieku. W tym czasie po wschodniej
stronie zamku znajdowały się ogrody zwane „zwierzyńcem”. Współczesne rozplanowanie i układ roślin park zawdzięcza rodzinie Sapiehów, która nabyła zamek w
1835 roku. To właśnie oni wprowadzili zwyczaj sadzenia dębów, gdy się urodził
syn i lip, gdy się urodziła córka.. Dziś te okazałe drzewa, liczące około 150 lat są
dziś główną atrakcja parku. Ale nie tylko takie gatunki drzew można tam zobaczyć.
Sapiehowie sadzili w swoim parku również drzewa przywożone z podróży do Ameryki, nadając parkowi nieco egzotyki.
Centralne miejsce w parku zajmuje staw górny otoczony promenadą oraz
romantyczną polaną. Roztacza się stamtąd przepiękny, otwarty widok na ogrody
oraz zamek. Po przejęciu Zamku i dóbr krasiczyńskich przez państwo, po II wojnie
światowej znalazło w nim siedzibę Technikum Leśne a w latach siedemdziesiątych
mecenat nad obiektem przejęła Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie.
W 1996 roku, w ramach procesu likwidacji FSO, Zespół Zamkowo-Parkowy w
Krasiczynie przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Przeprowadzone przez ARP S.A. prace remontowo-budowlane i konserwatorskie doprowadziły
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do utworzenia w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie nowoczesnej bazy
turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. O klasie obiektu i wysokiej jakości
świadczonych usług w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie stanowi fakt
włączenia go (od 2000 r.) do European Castle Hotels & Restaurants - elitarnego
Stowarzyszenia Europejskich Hoteli Zamkowych i Restauracji, które mieszczą się
w obiektach zabytkowych.
Od kilku lat trwają na zamku prace remontowo – rekonstrukcyjne, z założeniem, że do 2010 roku ma on odzyskać w pełni swój dawny blask. Niestety dotyczy to jedynie murów zamku, ponieważ wyposażenie jego wnętrz zostało w przeszłości rozgrabione.
Renesansowy zamek w Krasiczynie i jego romantyczny park, idealnie wkomponowane w krajobraz Pogórza Przemyskiego stanowią niezwykłe i pełne uroku miejsce do wypoczynku. Miłośnicy piękna znajdują tu wspaniałe plenery malarskie i
fotograficzne, a turyści spokój i ciszę.

Opisy i zdjęcia zaczerpnięto ze stron: http://epodkarpacie.com, www.mapofpoland.pl
Autorem zdjęć Zamku w Krasiczynie jest Pan Tadeusz Dziedzina
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