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1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich i renowacyjnych
okładzin wapiennych i baz piaskowcowych kolumn zewnętrznych Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie usytuowanych przed :
Wejściem Głównym PKiN,
Wejściem Głównym do Teatru Dramatycznego,
Wejściem do Teatru Dramatycznego od Al.Jerozolimskich
Wejściem do Kinoteki,
Wejściem do Muzeum Techniki,
Wejściem na Basen,
Wejściem do Pałacu Młodzieży,
Wejściem do Teatru Lalka,
Wejściem do Teatru Studio
oraz kolumn usytuowanych we wszystkich portykach bocznych a także przy
bramach wjazdowej i wyjazdowej z dziedzińca PKiN.
Podstawę opracowania stanowi umowa nr TP/596/35/2018 z dnia

17.09.2018

zawarta pomiędzy Inwestorem: Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą 00-950
Warszawa, Plac Bankowy 3/5 reprezentowanym przez

Rafała Krzemienia, Prezesa

Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp.z o.o z siedzibą 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 a
firmą Talent Antika Konserwacja Zabytków, 00-525 Warszawa ul. Krucza 19/16
reprezentowaną przez Bogusława Korneckiego.
2. PRZEDMIOT I CEL .
Analiza stanu zachowania posłużyła do opracowania szczegółowego programu prac
konserwatorskich i renowacyjnych okładzin wapiennych i baz piaskowcowych 122
kolumn usytuowanych przy wejściu głównym, wejściach do pozostałych części Pałacu
Kultury i Nauki, a także w portykach bocznych.
Zalecenia i przedstawiony program prac ma na celu przeprowadzenie takich
zabiegów konserwatorskich i technicznych jak : wstrzymanie procesów niszczących i
poddanie renowacji zniszczonych elementów, przywrócenie pierwotnej funkcji
elementom kamiennym i zabezpieczenie ich przed warunkami atmosferycznymi i
czynnikami niszczącymi.
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3. HISTORIA OBIEKTU
A. Na podstawie materiałów źródłowych i bibliografii oraz na podstawie badań
obiektu.
Pałac Kultury i Nauki wzniesiony
został jako „dar narodów radzieckich dla
narodu polskiego”. Jego pomysłodawcą
był Józef Stalin, który już w 1945 roku
miał

oferować

Polsce

pomoc

w

odbudowie stolicy. Jak wspomina Józef
Sigalin, ówczesny szef Biura Odbudowy
Stolicy i naczelny architekt Warszawy, w
lipcu 1951 roku bawiący z wizytą w
Warszawie Wiaczesław Mołotow złożył
propozycję wybudowania wieżowca na wzór budowanych w tym czasie w Moskwie,
propozycję, której nie można było odrzucić. Już w miesiąc później zespół pod
przewodnictwem Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza wyznaczył miejsce pod
budowę gmachu.
Projekt powierzono grupie rosyjskich architektów pod przewodnictwem Lwa Rudniewa,
autora budynku Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, którzy wkrótce przybyli z
wizytą do Polski. Ambicją projektantów było ubrać nowopowstający drapacz chmur w
kostium narodowej architektury polskiej, a za taką rozumiano budynki wzniesione w
okresie renesansu, baroku i klasycyzmu. W tym celu pięcioosobowy zespół radzieckich
architektów w towarzystwie Polaków udał się w podróż, w czasie której mieli okazję
poznać, sfotografować i przerysować m.in. zabytki Krakowa, Płocka, Sandomierza,
Torunia, Chełmna i Zamościa. W rezultacie zespół Rudniewa przygotował pięć
projektów przyszłego Pałacu, z których polscy architekci wybrali jeden. Po
wprowadzeniu pewnych poprawek projekt ostatecznie został zatwierdzony 5 kwietnia
1952 roku.
Z początkiem maja 1952 roku koparki ruszyły na plac budowy. Koszty w całości
pokrywała strona radziecka. Ponadto do Warszawy z ZSRR przyjechało ok. 3500
robotników, którzy zamieszkali na specjalnie stworzonym dla nich osiedlu „Przyjaźń” na
warszawskich Jelonkach. Ze Związku Radzieckiego przywieziono także większość
materiałów do budowy Pałacu. Z Polskich kamieniołomów dostarczono jedynie
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różnokolorowe wapienie, w tym wapień pińczowski użyty do wykończenia portyku i
detali w fasadzie, oraz kolorowe marmury i granity, którymi zdobiono głównie wnętrza.
Jeszcze przed ukończeniem budynku, 7 marca 1953 roku, dwa dni po śmierci Stalina,
wspólną uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów PRL uczczono pamięć przywódcy
nadając Pałacowi nazwę Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina (po roku 1989
nazwę skrócono do Pałacu Kultury i Nauki). Planowano również wzniesienie jego
pomnika na placu przed fasadą, jednakże rozpisany konkurs nie przyniósł
zadowalających efektów i ostatecznie z pomysłu zrezygnowano.
21 lipca 1955 punktualnie o godz. 16.00 ambasador ZSRR Pantelejmon Ponomarienko i
premier rządu PRL Józef Cyrankiewicz, siedząc przy stole ustawionym przed głównym
wejściem do gmachu, podpisali protokół przekazania Pałacu Kultury i Nauki imienia
Józefa Stalina. Dzień później udostępniono go zwiedzającym. Z kamiennej trybuny
ozdobionej orłem, ustawionej na placu od strony wejścia głównego Pałacu, dostojnicy
partyjni oglądali defiladę wojskową i przemarsz socjalistycznej młodzieży.
Pałac Kultury został założony na planie prostokąta, do którego czterech narożników
dostawiono za pośrednictwem łączników prostokątne skrzydła wzbogacone w planie
ryzalitami. Od zachodu do korpusu przylega zamknięta półkoliście dobudówka
mieszcząca Salę Kongresową, połączona u podstawy łuku dodatkowymi łącznikami ze
skrzydłami tworząc dwa dziedzińce wewnętrzne, po północnej

i południowej stronie

Sali Kongresowej.
Czas powstania:
o 2 maja 1952 - rozpoczęcie budowy - 22 lipca 1955 r. - zakończenie budowy
(22.07.2005 roku PK i N skończył 50 lat)
Wysokość: 230,68 m - do wierzchołka iglicy, 167,68 m - bez iglicy
Powierzchnia: 123 084 m2 (1 324 876 ft2)
817 000 m3 (28 840 100 ft3) - kubatura
Gł. architekt: Lew Rudniew.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie
Macieja Czeredysa z dnia 2 lutego 2007 .
Adres: ul. Plac Defilad 1 , 00-110 Warszawa
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4. RZUT PARTERU PAŁACU KULTURY I NAUKI.

5.

TECHNOLOGIA

WYKONANIA

OKŁADZIN

KAMIENNYCH

NA

KOLUMNACH
Kolumny mają konstrukcję murowaną ze zbrojeniem

(metalowym rdzeniem) i

okładziną z kamienia naturalnego (piaskowca i wapienia). Okładziny mocowano na słup
ceglany z dwoma stalowymi dwuteownikami umieszczonymi symetrycznie na osi słupa,
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na zaprawie cementowej, okładziny wykonano prawdopodobnie techniką montowania
wcześniej przygotowanych elementów wapiennej okładziny, przycinano je w trakcie prac
i montowano na warstwę betonu, spoinowanie i prace wykończeniowe odbywały się po
montażu (np. opracowanie pow. spoin, szlifowanie pow. okładziny itd.). Spoinowanie od
frontu na osi kolumny.

Skany rys. elementów kamiennej okładziny i przekrój poprzeczny przykładowej
kolumny sprzed PKIN.
6. STAN ZACHOWANIA KOLUMN ZEWNĘTRZNYCH USYTUOWANYCH
PRZED WEJŚCIAMI DO PAŁACU KULTURY I NAUKI .
ELEMENTY Z PIASKOWCA I WAPIENIA.
W portykach poszczególnych wejść znajduje się od 4 do 14 kolumn, a portyki boczne
zawierają 4 kolumny. Bazy kolumn wykonano z piaskowca szydłowieckiego, trzony
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kolumn

mają

okładzinę

wykonaną

z

wapienia

pińczowskiego,

który

został

zakwalifikowany ( w czasie budowy obiektu ) mimo, iż nie wytrzymywał prób
zamrażania (wytrzymał 10 z 25 zalecanych cykli zamrażania).
Stan zachowania kolumn w poszczególnych portykach jest zróżnicowany.
Wszystkie powierzchnie kamienne kolumn zewnętrznych pokryte są szaro- czarnymi
zanieczyszczeniami. Pokrywają one warstwą grubości około 1 mm - 2 mm wszystkie
elementy

Pałacu Kultury i Nauk,

w tym kolumn. Usytuowanie

budynku przy

ruchliwych ulicach w centrum miasta sprzyja powstawaniu nawarstwień chemicznych na
kamiennych powierzchniach kolumn, które pokryte są nawarstwieniami smolistymi i
brudem charakterystycznymi dla środowiska miejskiego. Przy głównych ciągach
komunikacyjnych przekroczona jest ilość pyłu zawieszonego w powietrzu i wartości
zanieczyszczeń gazowych, w tym

dwutlenku

azotu, co wynika ze wzmożonego

ruchu samochodowego.
Elementy

kamienne

kolumn

pokryte

są

warstwą

smolistych

nawarstwień

i

zanieczyszczeń.
Jak pokazują pomiary ze stacji monitoringu powietrza, stężenia pyłu zawieszonego i
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawieszonego wyraźnie rosną w
sezonie grzewczym, czyli jesienią i zimą.
 dwutlenek siarki (SO2),
 tlenki azotu (NxOy),
 pyły węglowe (X2)
 lotne związki organiczne (benzopireny),
 tlenek węgla (CO),
 dwutlenek węgla (CO2),
 ozon troposferyczny (O3),
 ołów (Pb),
 pyły zawieszone.
Związki te zostają transportowane na powierzchnie kamienne, za pomocą wody
opadowej i osadzane tworzą powierzchnię wtórną, której spoiwem stają się substancje
smoliste. Rozmieszczenie nawarstwień na powierzchniach jest w miarę jednorodne.
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WEJŚCIE GŁÓWNE.

Do wejścia głównego prowadzi monumentalny portyk kolumnowy składający się z
12 kolumn i dwóch półkolumn przylegających do ściany, układ w kształcie litery ” U ”.
Kolumny składają się z baz wykonanych z piaskowca szydłowieckiego oraz trzonów z
okładziną wykonaną z wapienia pińczowskiego. Bazy posadowione na kamiennej
piaskowcowej podstawie - plincie.
Stan zachowania kolumn w portyku przy wejściu głównym do PKiN jest zły, co
wpływa na negatywny odbiór estetyczny wejścia głównego do Pałacu Kultury i Nauki.
Obserwuje się w dolnych partiach wiele mniejszych i większych uszkodzeń
mechanicznych

i

znaczne

rozwarstwienia,

pustki

i

obszary

kieszenie,

zerodowanego
osypujące

się

wapienia

(wyługowania,

przypowierzchniowe

zniszczonego kamienia) w obrębie pasów wapiennej okładziny.

partie

Ubytki i wżery są

głębokie i rozległe (2-3 cm głębokości). Około 70% powierzchni okładziny wapiennej
wymaga naprawy. Konieczna jest wymiana jednej płyty wapiennej. Uszkodzenia zostały
spowodowane

dużym zasoleniem wywołanym przez cykliczne posypywanie solą

schodów i tarasu w okresie zimy.Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich
krystalizacji na powierzchni spoinowania widoczne są liczne białe wykwity. Korozja
zniszczyła strukturę wapiennych okładzin miejscami nawet do ¾ grubości okładziny.
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Rozległe ubytki i zasolenie struktury widoczne są również w bardzo jasnej barwie na
samym dole okładzin i w białych zaplamieniach u podstawy baz kolumn.

Widoczne zniszczenia okładziny wapiennej kolumn do wys. 1m od posadzki.
Obecne białe wykwity solne i widoczna linia podsiąkania kapilarnego w obrębie baz.
Posypywanie solą schodów i okolic wejścia głównego do Pałacu Kultury i Nauki
spowodowało poważne uszkodzenia w obrębie baz kolumn oraz w obrębie pierwszego
poziomu okładziny wapiennej na trzonach kolumn. . Rozległe ubytki i zasolenie
struktury widoczne są również w bardzo jasnej barwie na samym dole okładzin i w
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białych zaplamieniach u podstawy baz kolumn.

Spoiwo jest mocno zdegradowane,

struktura przypomina gąbkę, w pory i pustki zgromadziła się sól widoczna w białych
wykwitach. Spoinowanie w obrębie baz uległo destrukcji, fugi są mocno zerodowane,
mają ubytki a wielu spoin brakuje. Osłabione okładziny pękają wzdłuż cementowych fug
powodując rozszczelnienie wapiennych okładzin na żelbetowym trzonie. Woda może
przedostawać się do wnętrza trzonu kolumn. Lokalna niejednorodność materiału i
wzmożona korozja doprowadziły do wyoblenia krawędzi płyt i powstania ubytków
sięgających w głąb kolumny w całej grubości okładziny. Zasolenie doprowadziło do
zniszczeń w obrębie warstwy przypowierzchniowej wapienia. Korozja wapienia (tzw.
węglanowa) spowodowała wyprowadzenie lepiszcza i wyprowadzenie ziaren – powstały
w ten sposób pustki, skoncentrowanie soli i jej rekrystalizacja doprowadziły do
odsadzenia fragm. warstwy lica okładziny. Dolne partie wapiennych okładzin mają wiele
zniszczeń tego typu.
Widocznych jest wiele ubytków na krawędziach plint i profilowanych baz oraz
utraconych narożników. Obserwuje się poważne uszkodzenia i ubytki kamienia w
obrębie baz kolumn oraz piaskowcowych podstaw.
Białe płytki marmurowe przyklejone u nasady piaskowcowych podstaw są wtórne i
zostały wykonane prawdopodobnie w latach 80-tych.

.
Widoczne uszkodzenia w obrębie baz kolumn.
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Widoczne uszkodzenia w obrębie baz kolumn.
Ubytki kamienia w kilku miejscach są rozległe i obejmują powierzchnię 20-30 cm.
Cykliczne posypywanie solą schodów i tarasu spowodowało lokalnie nieodwracalne
zmiany, podciąganie wody opadowej w masę piaskowca i przyspieszony rozkład spoiwa
oraz znaczne ubytki, spękania i wykruszenia przy podstawie. Bazy spatynowane,
przefiltrowane przez wody opadowe. Widoczne są puste spoiny oraz oraz niewielkie
wtórne miejscowe

naprawy i uzupełnień ubytków. Obecnie spękane i w części

odspojone, pokryte czarnymi, smolistymi nawarstwieniami. Długotrwałe zaleganie wód
opadowych na granitowej powierzchni okładzin spowodowało przenikanie wody przez
fugi do podstawy kolumny, w wyniku czego piaskowiec był cyklicznie zawilgocony.
Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro – czarny, a struktura znacznie
osłabiona. Połączenie twardego i szczelnego granitu, stanowiącego powierzchnie tarasu i
zastosowanie do okładzin materiałów, które nie są odporne na warunki klimatyczne w
ekspozycji zewnętrznej: wapień pińczowski i chłonny piaskowiec (obstalowany na
granitowej okładzinie bez izolacji przeciwwilgociowej) – spowodowało to lokalnie
nieodwracalne zmiany, podciąganie wody opadowej w masę piaskowca i przyspieszony
rozkład spoiwa.
Powierzchnia kolumn jest zabrudzona, szczególnie w załamaniach form : kurz, a
także czarne, smoliste nawarstwienia i naskorupienia, najbardziej widoczne na
piaskowcowych bazach. Zabrudzenia i substancje smoliste pochodzące ze spalin
spowodowały bezpowrotne przebarwienia struktury kamienia.
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WEJŚCIE GŁÓWNE DO TEATRU DRAMATYCZNEGO.

Portyk

kolumnowy

znajdujący

się

przed

wejściem

głównym

do

Teatru

Dramatycznego składa się z 6 kolumn. Bazy kolumn posadowione bezpośrednio na
granitowej posadzce, brak piaskowcowych podstaw – plint.
Trzony kolumn z wapienną okładziną , a także piaskowcowe bazy są w dość dobrym
stanie. Kamienna powierzchnia kolumn nie ma większych zniszczeń i ubytków.
Największe zniszczenia występują w dolnych partiach środkowych kolumn portyku tj.
w obrębie piaskowcowych baz oraz płyt wapiennych okładziny do wysokości ok. 100
cm. Zniszczenia kolumn mają charakter fizyczny, chemiczny i mikrobiologiczny.
Całe kolumny mają zabrudzoną powierzchnię, szczególnie w załamaniach form :
kurz, a także czarne, smoliste nawarstwienia i naskorupienia, najbardziej widoczne na
piaskowcowych bazach. Zabrudzenia i substancje smoliste pochodzące ze spalin
spowodowały bezpowrotne przebarwienia struktury kamienia. Widoczne napisy graffiti i
głębokie zarysowania na powierzchniach kamiennych kolumn. Obecne białe wykwity
solne i widoczna linia podsiąkania kapilarnego w obrębie baz.
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Widoczne zabrudzenia na powierzchni trzonów kolumn oraz czarne nawarstwienia na
piaskowcowych bazach.

Posypywanie solą schodów i okolic wejścia głównego do Teatru Dramatycznego
spowodowało niewielkie uszkodzenia w obrębie baz kolumn oraz w obrębie pierwszego
poziomu okładziny wapiennej na trzonach kolumn.

Widoczne zniszczenia okładziny wapiennej kolumn do wys. 1m od posadzki.
Obserwuje się w dolnych partiach kolumn nieznaczne uszkodzenia mechaniczne,
drobne ubytki powierzchni piaskowcowych oraz niewielkie obszary zerodowanego
wapienia (wyługowania, rozwarstwienia, osypujące się przypowierzchniowe partie
zniszczonego kamienia) w obrębie pasów wapiennej okładziny.

Ubytki i wżery są

płytkie (1-2 cm głębokości) i obejmują niewielką powierzchnię. W kilku miejscach
obecne spękania płyt wapiennej okładziny.
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Widoczne zniszczenia okładziny wapiennej kolumn do wys.1m od posadzki.
Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.

PORTYK BOCZNY TEATRU DRAMATYCZNEGO OD STRONY
UL.MARSZAŁKOWSKIEJ – STRONA WSCHODNIA.

Portyk kolumnowy boczny Teatru Dramatycznego składający się z 4 kolumn,
usytuowany jest od strony ul. Marszałkowskiej – strona wschodnia. . Bazy kolumn
posadowione bezpośrednio na granitowej posadzce, brak piaskowcowych podstaw –
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plint. Trzony kolumn z wapienną okładziną , a także piaskowcowe bazy są w dobrym
stanie. Kamienna powierzchnia kolumn nie ma zniszczeń i ubytków.
Powierzchnia kolumn jest zabrudzona, szczególnie w załamaniach form : kurz, a
także czarne, smoliste nawarstwienia i naskorupienia, najbardziej widoczne na
piaskowcowych bazach. Zabrudzenia i substancje smoliste pochodzące ze spalin
spowodowały bezpowrotne przebarwienia struktury kamienia. Widoczne głębokie
zarysowania i zadrapania ( napisy, inicjały ) na wapiennych okładzinach trzonów
kolumn.
Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.

Widoczne zabrudzenia na powierzchni trzonów kolumn oraz czarne nawarstwienia na
piaskowcowych bazach.
PORTYK BOCZNY TEATRU DRAMATYCZNEGO OD STRONY UL.
MARSZAŁKOWSKIEJ – STRONA WSCHODNIA.
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Drugi

portyk

boczny

Teatru

Dramatycznego

usytuowany

od

strony

ul.

Marszałkowskiej składa się również z 4 kolumn .
Trzony kolumn z wapienną okładziną są w dobrym stanie.W piaskowcowych
bazach dwóch kolumn występują dwa duże ubytki kamienia wielkości 30cm x 30cm.
Poza tym kamienna powierzchnia kolumn nie ma zniszczeń i ubytków.
Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w dolnych partiach wystepują
czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia, powstałe ze spalin i zanieczyszczeń
emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym natężeniu. Widoczne
napisy graffiti. Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro – czarny a
struktura znacznie osłabiona.
Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
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Widoczne największe ubytki w piaskowcowej bazie kolumn.

WEJŚCIE DO TEATRU DRAMATYCZNEGO

OD AL.JEROZOLIMSKICH -

STRONA POŁUDNIOWA.
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Portyk kolumnowy wiodący do wejścia do Teatru Dramatycznego od strony
Al.Jerozolimskich składa się z 8 kolumn. Stan zachowania kolumn w tym portyku jest
zły.
Największe zniszczenia występują w obrębie

wapiennych okładzin

kolumn.

Obserwuje się w dolnych partiach wiele mniejszych i większych uszkodzeń
mechanicznych

i

znaczne

rozwarstwienia,

pustki

i

obszary

kieszenie,

zerodowanego
osypujące

się

wapienia

(wyługowania,

przypowierzchniowe

zniszczonego kamienia) w obrębie pasów wapiennej okładziny.

partie

Ubytki i wżery są

głębokie i rozległe (2-3 cm głębokości). Około 70% powierzchni okładziny wapiennej
wymaga naprawy. Konieczna jest wymiana trzech płyt wapiennych. Uszkodzenia zostały
spowodowane

dużym zasoleniem wywołanym przez cykliczne posypywanie solą

schodów i tarasu w okresie zimy.Wskutek migracji rozpuszczonych soli i ich
krystalizacji na powierzchni spoinowania widoczne są liczne białe wykwity. Korozja
zniszczyła strukturę wapiennych okładzin miejscami nawet do ¾ grubości okładziny.
Rozległe ubytki i zasolenie struktury widoczne są również w bardzo jasnej barwie na
samym dole okładzin i w białych zaplamieniach u podstawy baz kolumn.
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Widoczne zniszczenia okładziny wapiennej kolumn do wys.1m od posadzki oraz czarne
nawarstwienia i wykwity solne na piaskowcowych bazach.
Powierzchnie kolumn pokryte są dużą ilością napisów wykonanych markerami. .
Widoczne są liczne mechaniczne uszkodzenia powstałe w trakcie uderzeń, zadrapań:
spękania, ubytki i zadrapania.
Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w dolnych partiach na
piaskowcowych bazach występują czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia,
powstałe ze spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch
kołowy o dużym natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro –
czarny z białymi wykwitami solnymi a struktura znacznie osłabiona.
Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
PORTYK BOCZNY TEATRU DRAMATYCZNEGO OD STRONY KINOTEKI.
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Portyk boczny Teatru Dramatycznego od strony Kinoteki stanowią 4 kolumny.
Trzony kolumn z wapienną okładziną są w dobrym stanie, nie obserwuje się większych
zniszczeń i ubytków , jedynie drobne zadrapania i zarysowania na powierzchni kamienia.
W piaskowcowych bazach kolumn występuje kilka dużych ubytków o pow. 30 cm x 30
cm. Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w dolnych partiach na
piaskowcowych bazach występują czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia,
powstałe ze spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch ko
łowy o dużym natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro –
czarny, a struktura znacznie osłabiona. Powierzchnie dolnych partii baz i pokrywają
kolonie mikroorganizmów (mchy i zielenice ).
Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.

Widoczne ubytki kamienia i czarne nawarstwienia na piaskowcowych bazach.
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WEJŚCIE DO KINOTEKI.

Przed wejściem do Kinoteki usytuowany jest portyk kolumnowy , składający się z 4
kolumn. Bazy kolumn posadowione na piaskowcowych podstawach - plintach.
Okładzina wapienna kolumn jest w stanie dobrym, nie obserwuje się zniszczeń i
ubytków. Powierzchnia piaskowcowa baz i podstaw z dużą ilością drobnych ubytków. .
Widoczne są liczne mechaniczne uszkodzenia powstałe w trakcie uderzeń, zadrapań:
spękania, ubytki i zadrapania. Widoczne są również puste spoiny oraz niewielkie wtórne,
miejscowe naprawy spoin i uzupełnień ubytków. Obecnie spękane i w części odspojone
od podłoża pokryte czarnymi smolistymi nawarstwieniami. . Spoinowanie w obrębie baz
uległo destrukcji, fugi są mocno zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje. Całość
powierzchni kamiennych kolumn jest mocno zabrudzona i pokryta smolistymi
naskorupieniami i nawarstwieniami,

powstałymi ze spalin i zanieczyszczeń

emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym natężeniu. Kolor
piaskowcowych baz jest obecnie szaro – czarny z białymi wykwitami solnymi.
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Widoczne ubytki kamienia w obrębie baz piaskowcowych.

PORTYK BOCZNY MUZEUM TECHNIKI OD STRONY KINOTEKI.

Portyk boczny Muzeum Techniki od strony Kinoteki zawiera 4 kolumny.
Stan zachowania kolumn w tym portyku jest dobry. Trzony kolumn

z wapienną

okładziną są w dobrym stanie, nie obserwuje się zniszczeń i ubytków. Piaskowcowe
bazy kolumn również w stanie dobrym, bez ubytków i zniszczeń.
Występują ubytki w spoinowaniu, fugi są mocno zerodowane. Powierzchnia kolumn
jest zabrudzona i pokryta nawarstwieniami i naskorupieniami, powstałymi ze spalin i
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zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu.

Kolor piaskowcowych elementów baz jest czarny ze smolistymi

nawarstwieniami.

Widoczne silne zabrudzenia baz piaskowcowych.
WEJŚCIE GŁÓWNE DO MUZEUM TECHNIKI.

Przed wejściem głównym do Muzeum Techniki usytuowany jest portyk kolumnowy
składający się z 8 kolumn. Stan zachowania kolumn w portyku jest zły.
Najbardziej zniszczone są dolne partie kolumn , głównie podstawy i bazy
piaskowcowe oraz płyty wapienne okładziny do wysokości ok. 120 cm. Zniszczenia
kolumn mają charakter fizyczny, chemiczny i mikrobiologiczny. Dużą rolę w procesie
niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy. Uprzemysłowienie
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miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego rodzaju gazy, które
w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśne deszcze”. Związki te, choć w małym
stężeniu, ale przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują duże zniszczenia.
Uszkodzenia kamienia powodował głównie rozkład spoiwa cementowego i migracja
(wycieki) zasady wapniowej.
Całe kolumny mają zabrudzoną powierzchnię, szczególnie w załamaniach form i w
ocienionych partiach: kurz ,a także czarne nawarstwienia i naskorupienia, poważne
uszkodzenia i ubytki powierzchniowe i wgłębne okładzin piaskowcowych baz oraz
wapiennych okładzin trzonów kolumn.
Obserwuje się w dolnych partiach wiele mniejszych i większych uszkodzeń
mechanicznych

i

znaczne

rozwarstwienia,

pustki

i

obszary
kieszenie,

skorodowanego
osypujące

się

wapienia

(wyługowania,

przypowierzchniowe

partie

zniszczonego kamienia) w obrębie pasów wapiennej okładziny. Spowodowane dużym
zasoleniem wywołanym przez cykliczne posypywanie solą schodów i tarasu.
To musiało spowodować lokalnie nieodwracalne zmiany, podciąganie wody opadowej
w masę piaskowca i przyspieszony rozkład spoiwa i znaczne ubytki, spękania i
wykruszenia przy podstawie. Bazy spatynowane, przefiltrowane przez wody opadowe.
Zabrudzenia i substancje smoliste spowodowały bezpowrotne przebarwienia struktury
kamienia. Białe wykwity solne i widoczna linia podsiąkania kapilarnego w obrębie baz.
Posypywanie solą schodów i okolic wejścia do Muzeum Techniki spowodowało
poważne uszkodzenia w obrębie baz kolumn i w obrębie pierwszego poziomu okładziny
wapiennej na trzonach kolumn.

Widoczne największe zniszczenia okładziny kolumn do wysokości 1m od posadzki.
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Posypywanie solą schodów i okolic wejścia spowodowało najpoważniejsze
uszkodzenia w obrębie baz kolumn i pierwszego poziomu okładziny wapiennej na
trzonie każdej kolumny. W najgorszym stanie są okładziny wapienne kolumn w
głównym ciągu komunikacyjnym na osi wejścia od frontu. Widoczna jest linia
podsiąkania kapilarnego na wys. 1- 1i1/2 płyty.
Korozja zniszczyła strukturę wapiennych okładzin miejscami nawet do ¾ grubości
okładziny. Rozległe ubytki i zasolenie struktury widoczne są również w bardzo jasnej
barwie na samym dole okładzin i w białych zaplamieniach u podstawy baz kolumn.
Spoiwo jest mocno zdegradowane, struktura przypomina gąbkę, w pory i pustki
upakowała się sól widoczna w białych wykwitach. Spoinowanie w obrębie baz uległo
destrukcji, fugi są mocno zerodowane, mają ubytki a wiele spoin brakuje. Osłabione
okładziny pękają wzdłuż cementowych fug powodując rozszczelnienie wapiennych
okładzin na żelbetowym trzonie. Woda może przedostawać się do wnętrza trzonu
kolumn. Lokalna niejednorodność materiału i wzmożona korozja doprowadziły do
wyoblenia krawędzi płyt i powstania ubytków sięgających w głąb kolumny w całej
grubości okładziny. Zasolenie doprowadziła do zniszczeń w obrębie warstwy
przypowierzchniowej wapienia. Korozja wapienia (tzw. węglanowa) spowodowała
wyprowadzenie lepiszcza i wyprowadzenie ziaren – powstały w ten sposób pustki,
skoncentrowanie soli i jej rekrystalizacja doprowadziły do odsadzenia fragm. warstwy
lica okładziny. Dolne partie wapiennych okładzin mają wiele zniszczeń tego typu.
Widocznych jest kilka dużych i głębokich ubytków w obrębie piaskowcowych baz.
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Widoczny duży ubytek kamienia w piaskowcowej bazie.

Widoczne są również puste spoiny oraz niewielkie wtórne miejscowe naprawy
spoin i uzupełnień ubytków. Obecnie spękane i w części odspojone od podłoża pokryte
czarnymi smolistymi nawarstwieniami. Długotrwałe zaleganie wód opadowych na
granitowej powierzchni okładzin spowodowało przenikanie wody przez fugi do
podstawy kolumny, w wyniku czego piaskowiec był cyklicznie zawilgocony. Kolor
piaskowcowych elementów baz jest obecnie

szaro – czarny a struktura znacznie

osłabiona. Widoczne są liczne mechaniczne uszkodzenia powstałe w trakcie uderzeń,
zadrapań: spękania, ubytki i zadrapania.
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PORTYK BOCZNY MUZEUM TECHNIKI OD STRONY UL. E. PLATER –
STRONA ZACHODNIA.

Portyk kolumnowy Muzeum Techniki usytuowany od strony ul. Emilii Plater ,
składający się z 4 kolumn jest w najlepszym stanie.
Trzony kolumn z wapienną okładziną oraz piaskowcowe bazy są w dobrym stanie, nie
obserwuje się większych zniszczeń i ubytków , jedynie drobne zadrapania i zarysowania
na powierzchni kamienia.

Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w

dolnych partiach na piaskowcowych bazach wystepują czarne, smoliste naskorupienia i
nawarstwienia, powstałe ze spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację
miejską i ruch kołowy o dużym natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest
obecnie szaro – czarny.
Obserwuje się ubytki w spoinowaniu pomiędzy kamiennymi elementami.
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Stan zachowania kolumn w portyku bocznym Muzeum Techniki.
PORTYK BOCZNY PRZY BRAMIE WYJAZDOWEJ – STRONA ZACHODNIA.

Portyk boczny usytuowany przy bramie wyjazdowej z dziedzińca PKiN składa się
również z 4 kolumn.
Stan zachowania kolumn stanowiących portyk jest dość dobry. Okładzina wapienna
trzonów kolumn jest

w dobrym stanie, nie obserwuje się większych

zniszczeń i

ubytków, jedynie zadrapania i zarysowania ( napisy, inicjały ) na powierzchni kamienia.
Na krawędziach wapiennych pyt okładziny widoczne wykruszenia i ubytki . Obserwuje
się liczne napisy graffiti na powierzchni okładzin. W piaskowcowych bazach kolum
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widoczne 4 ubytki kamienia. Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo
destrukcji, fugi są mocno zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.

Widoczne zniszczenia okładziny wapiennej i piaskowcowych baz.
Całość jest bardzo zabrudzona i pokryta patyną, powstałą ze spalin i zanieczyszczeń
emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym natężeniu. Całe
kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe bazy pokryte są czarnymi ,
smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne zacieki w czarnym kolorze
przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia na kamiennych
powierzchniach.
BRAMA WYJAZDOWA Z DZIEDZIŃCA PKiN.

Przed bramą wyjazdową z dziedzińca PKiN usytuowane są 4 kolumny.
Okładziny wapienne trzonów kolumn oraz piaskowcowe bazy są w dobrym stanie.
Występują nieznaczne, płytkie ubytki i uszkodzenia na powierzchniach kamiennych
kolumn. Obserwuje się jeden większy ubytek na piaskowcowej bazie.
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Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
Kamienna powierzchnia kolumn jest zabrudzona i pokryta patyną, powstałą ze spalin i
zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu. Całe kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe bazy pokryte są
czarnymi , smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne zacieki w czarnym
kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia na kamiennych
elementach kolumn.

Stan zachowania kolumn przy bramie wyjazdowej z dziedzińca PKiN.
BRAMA WJAZDOWA NA DZIEDZINIEC PKiN.

Przed bramą wjazdową na dziedziniec PKiN znajdują się cztery kolumny, układ
identyczny jak przy bramie wyjazdowej.
Stan zachowania okładziny wapiennej trzonów kolumn oraz baz piaskowcowych jest
dobry. Występują nieliczne, płytkie ubytki i uszkodzenia na powierzchniach kamiennych
kolumn. Widoczny jeden większy ubytek na wapiennej okładzinie. Spoinowanie w
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obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno zerodowane, mają ubytki
a wielu spoin brakuje. Kamienna powierzchnia kolumn jest zabrudzona i pokryta patyną,
powstałą ze spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch
kołowy o dużym natężeniu. Całe kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe
bazy pokryte są czarnymi , smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne
zacieki w czarnym kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i
wysolenia na kamiennych elementach.

Stan zachowania kolumn przy bramie wjazdowej na dziedziniec PKiN.
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PORTYK BOCZNY PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ OD UL.E.PLATER – STRONA
ZACHODNIA.

Portyk boczny usytuowany przy bramie wjazdowej na dziedziniec PKiN od strony ul. E.
Plater stanowią 4 kolumny.
Stan zachowania kolumn w portyku jest dobry. Brak ubytków i większych uszkodzeń
okładziny wapiennej trzonów kolumn. Występują jedynie zarysowania i zadrapania na
powierzchni wapienia ( napisy , inicjały ). Piaskowcowe bazy kolumn bez ubytków i
uszkodzeń. . Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są
mocno zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
Kamienna powierzchnia kolumn jest zabrudzona i pokryta patyną, powstałą ze spalin i
zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu. Całe kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe bazy pokryte są
czarnymi , smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne zacieki w czarnym
kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia na kamiennych
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Stan zachowania kolumn w portyku bocznym przy bramie wjazdowej na dziedziniec
PKiN.
PORTYK BOCZNY WEJŚCIA NA BASEN OD UL.E.PLATER – STRONA
ZACHODNIA.

Portyk boczny wejścia na Basen usytuowany od ul. E. Plater składa się z 4 kolumn.
Okładziny wapienne trzonów kolumn oraz piaskowcowe bazy są w dobrym stanie.
Obserwuje się zadrapania i zarysowania na powierzchni na powierzchni wapienia (
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napisy, inicjały ). Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są
mocno zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
Kamienna powierzchnia kolumn jest zabrudzona i pokryta patyną, powstałą ze spalin i
zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu. Całe kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe bazy pokryte są
czarnymi , smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne zacieki w czarnym
kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia na kamiennych

Stan zachowania kolumn w portyku bocznym wejścia na Basen ( od ul.E. Plater )
WEJŚCIE NA BASEN.

Portyk kolumnowy wejścia na Basen składa się z 8 kolumn. Około 2 lata temu bazy
piaskowcowe, w czasie prac renowacyjnych zostały pokryte warstwą izolacyjną
Stoflexyl – firmy Sto. Okładziny wapienne trzonów kolumn są w dobrym stanie.
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Występują drobne ubytki i uszkodzenia, a także zadrapania i zarysowania ( napisy i
inicjały ) na powierzchni wapienia. Jedna płyta wapienna kwalifikuje się w całości do
wymiany. Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są mocno
zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
Kamienna powierzchnia kolumn jest zabrudzona i pokryta patyną, powstałą ze spalin i
zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu. Całe kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe bazy pokryte są
czarnymi , smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne zacieki w czarnym
kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia na
kamiennych.

Stan zachowania kolumn przed wejściem na Basen.
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PORTYK BOCZNY WEJŚCIA NA BASEN.

Portyk kolumnowy boczny wejścia na Basen stanowią 4 kolumny.
Stan zachowania okładziny wapiennej trzonów oraz piaskowcowych baz kolumn jest
dobry. Brak uszkodzeń i ubytków okładziny wapiennej. Widoczne jedynie zadrapania i
zarysowania na powierzchni wapienia. Obserwuje się 3 głębokie ubytki kamienia w
bazach kolumn. Spoinowanie w obrębie baz i trzonów kolumn uległo destrukcji, fugi są
mocno zerodowane, mają ubytki a wielu spoin brakuje.
Kamienna powierzchnia kolumn jest zabrudzona i pokryta patyną, powstałą ze spalin i
zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu. Całe kolumny mają zabrudzona powierzchnię, piaskowcowe bazy pokryte są
czarnymi , smolistymi nawarstwieniami i naskorupieniami. Liczne zacieki w czarnym
kolorze przeplatają się z białymi, czarno – szare wyplamienia i wysolenia na kamiennych
powierzchniach kolumn.
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Stan zachowania kolumn w portyku bocznym wejścia na Basen.
WEJŚCIE DO PAŁACU MŁODZIEŻY.
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Przed wejściem do Pałacu Młodzieży znajduje się portyk kolumnowy składający się
z 4 kolumn . Bazy kolumn wykonane z piaskowca szydłowieckiego posadowiono na
piaskowcowych podstawach – plintach , trzony kolumn mają okładzinę wykonaną z
wapienia pińczowskiego.
Kolumny w poryku wejściowym do Pałacu Młodzieży są w dobrym stanie. Brak
ubytków i większych uszkodzeń okładziny wapiennej trzonów kolumn. Występują
jedynie zarysowania i zadrapania na powierzchni wapienia ( napisy , ryte inicjały ). W
piaskowcowych bazach kolumn obserwuje się dwa większe ubytki kamienia.Występują
braki w spoinowaniu w obrębie baz i trzonów kolumn , fugi są mocno zerodowane oraz
mają ubytki. Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w dolnych partiach
występują czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia,

powstałe ze spalin i

zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym
natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro – czarny a struktura
znacznie osłabiona.

Stan zachowania kolumn w portyku wejściowym do Pałacu Młodzieży
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PORTYK BOCZNY TEATRU LALKA OD STRONY PAŁACU MŁODZIEŻY.

Portyk kolumnowy boczny Teatru Lalka od strony Pałacu Młodzieży składa się z 4
kolumn. Stan zachowania kolumn w tym portyku jest dobry. Brak ubytków i większych
uszkodzeń okładziny wapiennej trzonów kolumn. Występują jedynie zarysowania i
zadrapania na powierzchni wapienia ( napisy , inicjały ). W piaskowcowych bazach
zaobserwowano 3 duże ubytki kamienia.

Widoczny duży ubytek kamienia oraz zabrudzenia piaskowcowych baz.
Występują braki w spoinowaniu w obrębie baz i trzonów kolumn , fugi są mocno
zerodowane oraz mają ubytki. Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w
dolnych partiach występują czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia, powstałe ze
spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym

39

natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro – czarny a struktura
znacznie osłabiona.
WEJŚCIE DO TEATRU LALKA.

Portyk kolumnowy usytuowany przed wejściem do Teatru Lalka stanowi 8 kolumn.
Bazy piaskowcowe kolumn zostały poddane pracom renowacyjnym około 2 lata temu.
Okładzina wapienna trzonów kolumn jest w złym stanie. Obserwuje się w dolnych
partiach wiele mniejszych i większych uszkodzeń mechanicznych i znaczne obszary
zerodowanego wapienia (wyługowania, rozwarstwienia, pustki i kieszenie, osypujące się
przypowierzchniowe partie zniszczonego kamienia) w obrębie pasów wapiennej
okładziny. Spowodowane dużym zasoleniem wywołanym przez cykliczne posypywanie
solą schodów i taras. Erozja zniszczyła strukturę wapiennych okładzin miejscami do 2
cm głębokości okładziny. Rozległe ubytki i zasolenie struktury widoczne są również w
bardzo jasnej barwie na samym dole okładzin i w białych zaplamieniach u podstawy baz
kolumn.

Spoiwo jest mocno zdegradowane, struktura przypomina gąbkę, w pory i

pustki upakowała się sól widoczna w białych wykwitach.

Dwie płyty okładziny

kwalifikują się do wymiany.
Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w dolnych partiach występują
czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia, powstałe ze spalin i zanieczyszczeń
emitowanych przez aglomerację miejską i ruch kołowy o dużym natężeniu.
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Widoczne uszkodzenia okładziny wapiennej kolumn. .
PORTYK BOCZNY TEATRU LALKA OD STRONY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ –
STRONA WSCHODNIA.

Portyk boczny Teatru Lalka składa się z 4 kolumn. Stan zachowania kolumn w tym
portyku jest dobry.

Trzony kolumn z wapienną okładziną są w dobrym stanie, nie

obserwuje się większych zniszczeń i ubytków , jedynie drobne zadrapania i zarysowania
na powierzchni kamienia.

Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w

dolnych partiach na piaskowcowych bazach wystepują czarne, smoliste naskorupienia i
nawarstwienia, powstałe ze spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez aglomerację
miejską i ruch kołowy o dużym natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest
obecnie szaro – czarny. Występują ubytki w spoinowaniu.
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Stan zachowania kolumn w portyku bocznym Teatru Lalka.

PORTYK BOCZNY TEATRU STUDIO.
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Portyk boczny Teatru Studio składający się z 4 kolumn jest w dobrym stanie. .
Trzony kolumn z wapienną okładziną są w dobrym stanie, nie obserwuje się większych

zniszczeń i ubytków , jedynie drobne zadrapania i zarysowania na powierzchni kamienia.
Powierzchnia kolumn jest zabrudzona , szczególnie w dolnych partiach na
piaskowcowych bazach występują czarne, smoliste naskorupienia i nawarstwienia,
powstałe ze spalin i zanieczyszczeń emitowanych przez

aglomerację miejską i ruch

kołowy o dużym natężeniu. Kolor piaskowcowych elementów baz jest obecnie szaro –
czarny. Spoinowanie w obrębie baz uległo destrukcji, fugi są mocno zerodowane, mają
ubytki a w wiele miejscach brakuje spoin.
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WEJŚCIE DO TEATRU STUDIO.

Portyk kolumnowy usytuowany przed wejściem do Teatru Studio , składający się z 6
kolumn jest w złym stanie.

Najbardziej zniszczone są dolne partie kolumn , głównie

podstawy i bazy piaskowcowe oraz płyty wapienne okładziny do wysokości ok. 120 cm.
Zniszczenia kolumn mają charakter fizyczny, chemiczny i mikrobiologiczny. Dużą rolę
w procesie niszczącym kamień odgrywa zanieczyszczenie atmosfery Warszawy.
Uprzemysłowienie miasta, ogrzewanie węglowe, spaliny samochodowe emitują różnego
rodzaju gazy, które w połączeniu z woda opadową tworzą „kwaśne deszcze”. Związki te,
choć w małym stężeniu, ale przy długotrwałym działaniu, z biegiem czasu powodują
duże zniszczenia. Uszkodzenia kamienia powodował głównie rozkład spoiwa
cementowego i migracja (wycieki) zasady wapniowej.
Całe kolumny mają zabrudzoną powierzchnię, szczególnie w załamaniach form i w
ocienionych partiach: kurz ,a także czarne nawarstwienia i naskorupienia, poważne
uszkodzenia i ubytki powierzchniowe i wgłębne okładzin piaskowcowych baz oraz
wapiennych okładzin trzonów kolumn.
Obserwuje się w dolnych partiach wiele mniejszych i większych uszkodzeń
mechanicznych

i

znaczne

rozwarstwienia,

pustki

i

obszary
kieszenie,

skorodowanego
osypujące

się

wapienia

(wyługowania,

przypowierzchniowe

partie
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zniszczonego kamienia) w obrębie pasów wapiennej okładziny. Spowodowane dużym
zasoleniem wywołanym przez cykliczne posypywanie solą schodów i tarasu.
To musiało spowodować lokalnie nieodwracalne zmiany, podciąganie wody opadowej
w masę piaskowca i przyspieszony rozkład spoiwa i znaczne ubytki, spękania i
wykruszenia przy podstawie. Bazy spatynowane, przefiltrowane przez wody opadowe.
Zabrudzenia i substancje smoliste spowodowały bezpowrotne przebarwienia struktury
kamienia. Białe wykwity solne i widoczna linia podsiąkania kapilarnego w obrębie baz.
Posypywanie solą schodów i okolic wejścia do Teatru Studio spowodowało poważne
uszkodzenia w obrębie baz kolumn i

w obrębie pierwszego poziomu okładziny

wapiennej na trzonach kolumn. Posypywanie solą schodów i okolic wejścia
spowodowało najpoważniejsze uszkodzenia w obrębie baz kolumn i pierwszego poziomu
okładziny wapiennej na trzonie każdej kolumny. W najgorszym stanie są okładziny
wapienne kolumn w głównym ciągu komunikacyjnym na osi wejścia od frontu.
Widoczna jest linia podsiąkania kapilarnego na wys. 1- 1i1/2 płyty.
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Widoczne największe zniszczenia okładziny kolumn do wysokości 1m od posadzki.
Korozja zniszczyła strukturę wapiennych okładzin miejscami nawet do ¾ grubości
okładziny. Rozległe ubytki i zasolenie struktury widoczne są również w bardzo jasnej
barwie na samym dole okładzin i w białych zaplamieniach u podstawy baz kolumn.
Spoiwo jest mocno zdegradowane, struktura przypomina gąbkę, w pory i pustki
upakowała się sól widoczna w białych wykwitach. Spoinowanie w obrębie baz uległo
destrukcji, fugi są mocno skorodowane, mają ubytki a wiele spoin brakuje. Osłabione
okładziny pękają wzdłuż cementowych fug powodując rozszczelnienie wapiennych
okładzin na żelbetowym trzonie. Woda może przedostawać się do wnętrza trzonu
kolumn. Lokalna niejednorodność materiału i wzmożona korozja doprowadziły do
wyoblenia krawędzi płyt i powstania ubytków sięgających w głąb kolumny w całej
grubości okładziny. Zasolenie doprowadziła do zniszczeń w obrębie warstwy
przypowierzchniowej wapienia. Korozja wapienia (tzw. węglanowa) spowodowała
wyprowadzenie lepiszcza i wyprowadzenie ziaren – powstały w ten sposób pustki,
skoncentrowanie soli i jej rekrystalizacja doprowadziły do odsadzenia fragm. warstwy
lica okładziny. Dolne partie wapiennych okładzin mają wiele zniszczeń tego typu. Trzy
płyty okładziny wymagają wymiany.
Widocznych jest kilka dużych i głębokich ubytków w obrębie baz.
Widoczne są również puste spoiny oraz niewielkie wtórne miejscowe naprawy spoin i
uzupełnień ubytków. Obecnie spękane i w części odspojone od podłoża pokryte
czarnymi smolistymi nawarstwieniami. Długotrwałe zaleganie wód opadowych na
granitowej powierzchni okładzin spowodowało przenikanie wody przez fugi do
podstawy kolumny, w wyniku czego piaskowiec był cyklicznie zawilgocony. Kolor
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szaro – czarny a struktura znacznie

piaskowcowych elementów baz jest obecnie

osłabiona. Widoczne są liczne mechaniczne uszkodzenia powstałe w trakcie uderzeń,
zadrapań: spękania, ubytki i zadrapania.
Widoczne są również puste spoiny oraz niewielkie wtórne miejscowe naprawy spoin i
uzupełnień ubytków. Obecnie spękane i w części odspojone od podłoża pokryte
czarnymi smolistymi nawarstwieniami. Długotrwałe zaleganie wód opadowych na
granitowej powierzchni okładzin spowodowało przenikanie wody przez fugi do
podstawy kolumny, w wyniku czego piaskowiec był cyklicznie zawilgocony. Kolor
szaro – czarny a struktura znacznie

piaskowcowych elementów baz jest obecnie

osłabiona. Widoczne są liczne mechaniczne uszkodzenia powstałe w trakcie uderzeń,
zadrapań: spękania, ubytki i ryty ostrymi narzędziami.

6. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Za obecny stan kolumn zewnętrznych PKiN odpowiedzialne są czynniki: chemiczne,
mechaniczne i fizyczne. Są to:
1. wady

technologiczne,

materiałowe

i

wykonawcze

zastosowanych przy wykonywaniu kolumn

(rodzaj

materiałów

do ekspozycji zewnętrznej,

niewłaściwa izolacja przeciwwilgociowa lub jej brak, niewłaściwy dobór
materiałów itp.);
2. Zawilgocenie: chemiczno – fizyczne oddziaływanie wody: jako nośnik korozji
materiałów zastosowanych do budowy i wykończenia lica w postaci podsiąkania
kapilarnego, gazowej (mgła) i opadów atmosferycznych, brak odpowiedniej
izolacji przeciwwilgociowej i instalacji odprowadzającej wody opadowe z
obiektu, brak spływów itp;
3. ekspozycja zewnętrzna w atmosferze wielkomiejskiej (środowisko agresywne
chemicznie – pył, spaliny, gazy i inne zanieczyszczenia itp);
4. Klimat i oddziaływania termiczne: ok. 200 dni w roku z opadami ( w tym 40 –
śniegu), ok. 40 dni mglistych, średnia roczna temperatura powietrza w Polsce
wynosi 7-9 °C (teren Mazowsza), długotrwałe zawilgocenie i cykliczne
zamarzanie, mgły itp.), wietrzenie eoliczne;
5. niewłaściwa eksploatacja: zasolenia wynikające z okresowego posypywania solą
przed wejściem do teatru, uszkodzenia mechaniczne pow. w trakcie usuwania
oblodzenia na schodach i w portyku;
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6. czynniki mechaniczne: uderzenia, odkształcenia wymuszone przez dużą
częstotliwość użytkowania, obciążenia śniegiem i lodem, wiatrem (statyczne i
dynamiczne – siła wiatru ,mechaniczne usuwanie oblodzenia;
7. korozja biologiczna: rozwój mikroorganizmów i ekspansja roślinności w
uszkodzone obszary, gdzie nawiewana jest ziemia z gnijącymi fragmentami roślin
(chemiczne i mechaniczne oddziaływanie)- na pow. i w szczelinach po spoinach
baz i podestów (glony, porosty i drobne rośliny, m. in. trawa).

Zawilgocenie dolnych partii kolumn wskutek niedostatecznej izolacji lub jej braku,
spowodowało w połączeniu z działaniem wód opadowych, zmianami temperatur,
zanieczyszczeniami gazowymi zawartymi w powietrzu i czynnikami biologicznymi:
rozpuszczanie, wypłukiwanie lepiszcza kamienia, jego dezintegrację strukturalną,
osłabienie uzupełnień, powstanie przebarwień w wyniku migracji soli, związków żelaza i
innych substancji w wyniku czego obiekt narażony jest na stałe pogarszanie jego stanu
technicznego.

Występujące

uszkodzenia

mechaniczne

powstałe

w

trakcie

przypadkowych i celowych działań (otarcia, zarysowania, obicia, odspojenia uzupełnień,
wbijanie gwoździ, mocowań), w połączeniu z uszkodzeniami fizyko chemicznymi
(wypłukania,

rozwarstwienia,

wysolenia,

wykwity,

złuszczenia,

wykruszenia,

dezintegracja, przebarwienia, zabrudzenia), stanowią o mocno naruszonej i zniszczonej
powierzchni licowej kolumn, przez co wystrój architektoniczny portyku jest zakłócony
również pod względem estetycznym. Podciągana kapilarnie woda jest roztworem soli w
niej rozpuszczonych, które krystalizują w przypowierzchniowych porach materiału i na
jego powierzchni. Wywołują nie tylko powstawanie wykwitów soli, ale również
niszczenie struktury piaskowca, fug i wapieni. Powodują ich rozsadzanie, pudrowanie i
osypywanie się.
Piaskowiec i wapień w żaden sposób nie jest chroniony przed opadami deszczu,
zalegającym śniegiem, mgłą kumulującą szkodliwe gazy atmosferyczne, przekształcane
w wilgoci w kwasy
Warunki klimatyczne i środowisko wielkomiejskie powoduje wzmożoną destrukcję
kamienia. Materiał kamienny nosi ślady podstawowych destrukcji: przemyć kwasowych,
zabrudzeń sadzowych i ubytków mechanicznych, zwłaszcza kamień taki jak wapień
pińczowski – mało odporny na czynniki pochodzące ze skażonego środowiska
emitującego słabe kwasy niesione opadami atmosferycznymi.
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Działanie destrukcyjne w. w. czynników dodatkowo wzbogaconych o atak mikroflory w
szczelinach spoinowania i na powierzchniach baz potęguje ten efekt.
który koniecznie należy

Podstawowym problemem technicznym i technologicznym

rozwiązać, jest brak skutecznej izolacji od podłoża, ciągłe zawilgacanie oraz zasalanie
okładzin kolumn: to bezpośrednie posadowienie okładzin na granitowej licówce.
Okładzina o gr. 7-8 cm, na betonowym podłożu z podsypką, żelbetowe korpusy kolumn
jak i materiały zastosowane do poprzednich zabiegów przy montażu i uzupełnieniach (
zaprawa cementowa).
Znaczne zasolenie kamienia szczególnie w dolnych partiach. Miejscami głęboka
dezintegracja powierzchni i struktury kamienia, głownie w dolnych partiach kolumn, z
punktowymi powierzchniowymi złuszczeniami, rozwarstwieniami i osypywaniem
kamienia na wapiennych okładzinach. W fugach i uzupełnieniach ubytków okładzin
użyto kitów na bazie zaprawy cementowej, o innej wytrzymałości mechanicznej,
porowatości czy nasiąkliwości od materiału kamiennego, szczególnie porowatego
piaskowca, co przyspiesza jego destrukcję nie wspominając o estetyce. Także spoiny
uzupełniano zaprawami z zawartością cementów portlandzkich powodując określone,
negatywne skutki.
8. WNIOSKI I PROPONOWANE POSTĘPOWANIE
KONSERWATORSKIE.
Stan zachowania omawianych kolumn zewnętrznych PKiN jest zły i kwalifikuje się
do pełnej konserwacji. Proponuje się zakres prac konserwatorskich idących w
kierunkach:
1. poprawa stanu technicznego - powstrzymanie procesów niszczących: likwidacja
przyczyn zniszczeń, wzmocnienie struktury obiektów i stabilizacji warstw
technologicznych;
2. estetycznym- przywracającym utraconą estetykę: uzupełnienie ubytków i
przywrócenie walorów estetycznych kolumn zewnętrznych PKiN.
Jego stan wymaga dodatkowych prac, które należy wykonać przed przystąpieniem do
wzmacniania i uzupełniania ubytków na okładzinach kolumn.
Powierzchnię cokołu tarasu koniecznie należy ukształtować ze spadkiem (ok. 2-3%) w
celu szybszego odprowadzania wód opadowych od podstawy kolumn, powtórne
zamocowanie okładziny z płyt granitowych.Zaleca się wykonanie oczyszczania
powierzchni

kolumn

Nie

zaleca

się

długotrwałego

moczenia

kolumn

(met.
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hydrodynamicznej) lub drastycznej strumieniowej (piaskowanie) ze względu na
osłabienie materiału i duże zasolenie dochodzące niemal do 6%! .
Najlepsze efekty dałoby oczyszczanie ręczne kamieni lub użycie mikropiaskarki z
funkcją oczyszczania na parę lub w mgle wodnej np. Czyszczarki IBIX 9F- Euroruber.
Pozwoli ona dobrać delikatne ciśnienie i drobne ścierniwo, która umożliwia usuwanie
nawarstwień kontrolując siłę strumienia czyszczącego powierzchnię kamienia. Pracę tę
należy powierzyć doświadczonemu konserwatorowi kamienia. Przed przystąpieniem do
prac ewentualnie wykonać dezynfekcję kamiennej okładziny przez nasycenie
powierzchni środkiem grzybobójczym Alkutex BFA Entferner f-my Remers. Najbardziej
zniszczone okładziny kolumn wymienić
Po oczyszczeniu powierzchni kolumn należy gruntownie odsolić dolne partie kolumn:
bazy i okładzinę wapienną do wysokości dostosowanej do linii podsiąkania kapilarnego.
Odsalanie wykonać metodą migracji do rozszerzonego środowiska: okłady z ligniny (10
warstw), nakładane na powierzchnię kamienia i pozostawione do całkowitego
wyschnięcia, w razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do całkowitego
usunięcia zasoleń. Alternatywna metoda to kilkakrotne zastosowanie porowatych
okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa celulozowa, czysty
piasek kwarcowy oraz bentonit. Okłady odsalające zdejmuje się po całkowitym
wyschnięciu i wykrystalizowaniu soli na ich powierzchni. Zabieg powtarzać do
całkowitego usunięcia zasoleń. Wyniki potwierdzać badaniami.
Izolacja piaskowcowych baz od podłoża granitowych okładzin cokołu jest konieczna.
Bariera ta nie uchroni jednak kamiennych okładzin przed opadami atmosferycznymi i
wodą odbitą od powierzchni okładzin. Należy wykonać wzmocnienie strukturalne baz i
osłabionych okładzin wapiennych (do ok. 2,5 m wys.) i jak najgłębszą impregnację
hydrofobizującą całych powierzchni kolumn. Do wzmacniania kamienia proponuje się
zastosowanie preparatu Steinfestiger OH lub preparat KSE 300 f-my Remers, czy StoIspo – nasycanie metodą przepływową lub nanoszenie pędzlem .
Podklejenie iniekcyjne pęknięć kamienia proponuje się wykonać ciekłą żywicą
epoksydową Webac 4410 lub innym odpowiednikiem. Do uzupełniania ubytków i fug
proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych firmy Remmers barwionych
w masie: mineralna masa podkładowa Funcosil Grundiermortel - nakładana na
oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię kamienia oraz mineralna masa renowacyjna
Funcosil Restauriermortel lub - nakładana jako warstwa wykończeniowa, Funcosil
50

Restauriermörtel „Spezial” (do uzup. drobnych ubytków), a do uzupełniania fug i spoin
Funcosil Fugenmortel firmy Remmers. Do niewielkich i płytkich uzupełnieni do kitu
(spoiny) proponuje się dodanie preparatu zwiększającego przyczepność i elastyczność
Aida Haftfest I firmy Remmers. Powierzchnię kitów opracować upodabniając ją do
otaczającej kity powierzchni kamienia. Gdyby zaistniała potrzeba wykonania flekowania,
należy uzupełnienie dużych ubytków wykonać odpowiednio dobieranymi pod względem
struktury i barwy kamiennymi wstawkami. Przy większych ubytkach powierzchni
powyżej 20% zaleca się wymianę okładziny.
Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać na spoiwie silikatowym
Restauro-Lasur firmy Kaim lub rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami
laserunkowymi: Funcosil Historic Lasur, (Pigmentowana farba oparta na emulsji
siloksanowej) w rozcieńczeniu z impregnatem wodnym WS.
Do impregnacji kolumn proponuje się zastosowanie preparatów firmy Remmers:
Funcosil SL (polecany do kamieni nat. a zwłaszcza wapieni) lub Funcosil WS emulsja
siloksanowa w wodzie (jeżeli kamień nie będzie dostatecznie suchy lub nie pozwala na
to aura). Wszystkie środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Zastosowanie systemów środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża
pozwoli na bezpieczną pracę ze środkami chem., osiągnięcie przewidywanego jak
najlepszego efektu i prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem.
Projektant proponuje systemy firmy Remmers, co umożliwi zastosowanie kompletnej
technologii konserwacji kamiennej okładziny kolumn. W przypadku stosowania innych
producentów, należy zastosować materiały alternatywne, o właściwościach i parametrach
wskazanych w niniejszym programie postępowania konserwatorskiego lub lepszych.
Należy stosować materiały posiadające stosowne atesty i świadczenia, materiały
dopuszczane do stosowania w obrocie publicznym na terenie Polski.

9.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEMENTÓW
WAPIENNYCH I PIASKOWCOWYCH
1. Wstępna dokumentacja przedwykonawcza fotograficzna, rysunkowa i opisowa;
2. Przygotowanie stanowisk: rozłożenie rusztowań i siatek ochronnych;
3. Demontaż okładziny wapiennej i uszkodzonych fragmentów baz piaskowcowych.
Wytypować poszczególne płyty okładziny kolumn do demontażu i wymiany.
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Przewiduje się wymianę około 19 płyt okładziny znajdujące się w dolnych
partiach kolumn.
4. Wstępne oczyszczenie mechaniczne powierzchni kamienia z warstwy brudu,
mchów, glonów i porostów z użyciem preparatów biobójczych np. preparatu
Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673 i spłukiwanie czysta wodą.
Oczyszczanie kolumn wybranymi mieszanymi metodami chemiczno –
mechanicznymi. Proponuje się zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu
parownicy np. Karcher DE 4002 i środków firmy Remmers: zmywacza do
powierzchni sadzowych rodzaju niepolarnego typu Abbeizer, lub pasty czyszczącej
Fassadenreiniger-Paste, pozwoli to usunąć smoliste nawarstwienia z pow. okładzin,
szczególnie z porowatego mat. i niewielkich graffiti. Pasta zostanie nałożona na
powierzchnię kamienia i po odczekaniu kilku minut spłukana obficie wodą, którą
przed odprowadzeniem do kanalizacji należy zneutralizować np. wapnem. Następnie
powierzchnia kamienia zostanie doczyszczona gorącą parą pod ciśnieniem.
Doczyszczać ręcznie lub przy użyciu delikatnej mikro-czyszczarki Eurorubber IBIX9F.
5. W razie potrzeby przewiduje się doczyszczanie ręczne z użyciem korundów,
szczotek i pędzli;
6. Punktowe usuniecie produktów sadzowych głęboko „wżartych” w strukturę
piaskowca” poprzez wielokrotną dysocjację rozpuszczalnikami organicznymi na
bazie alkoholu i węglowodorów (toluen, ksylen) lub Abbeizer Remmersa do
piaskowca typu Alkutex (w zależności od potrzeb).
7. Wykonanie zabiegu odsalania metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego
środowiska przy pomocy kompresów z wody destylowanej. Po nasycano
piaskowca wodą demineralizowana lub destylowaną obłożenie ligniną (ok. 8-10
listków lub pulpą celulozową do dysocjacji wody zawierającej korozyjne sole
piaskowca do pulpy, piasku kwarcowego i bentonitu. Zabieg powtarzać co
najmniej dwukrotnie.
8. Oczyszczenie spoin z uszkodzonych fug, pow. okładzin i baz z wtórnych kitów i
uzupełnień met. odkucia;
9.

Wzmacnianie osłabionych partii wapienia i piaskowca preparatem opartym na
estrach kwasu krzemowego, np.: firmy Remmers KS 300 lub wykonanie
impregnacji wzmacniającej kamień preparatem Funcosil Steinfestiger OH lub
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Keim Lotexan met. powlekania. Zabieg wykonany zostanie lokalnie w miejscach
intensywnej dezintegracji piaskowca. Nasycano metoda kieszeniową lub poprzez
wielokrotne wlewki w szczeliny spoinowania. Po zabiegu impregnacji należy
odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji krzemionki w porach
kamienia.
10. Podklejenie ewentualnych spękań i odspojeń żywicą epoksydową Aquaplast lub
akrylową RemmersAida Kiesol (piaskowiec) met. iniekcji, w szczeliny pow. 1
mm dodać kruszywo min. celem zagęszczenia. Alternatywnie stosować wysoko
ciekłą żywicę do drobnych mikrospekań i szczelin Webac 4410.
11. Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia taszlami (flekami)
z tego samego gatunku kamienia lub zbliżonego. Taszle (fleki) osadzać na klej
epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej.
12. Nakładanie kitów uzupełniających w miejsca ubytków i szczelin (podkucie
pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z doborem
odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie fabryczną zaprawą
renowacyjną do uzupełniania piaskowca i wapienia, przy dużych ubytkach
stosować mineralną masę podkładową Funcosil Grundiermortel a na warstwę
wykończeniową mineralną masę renowacyjna Funcosil - Restauriermörtel firmy
Remmers, barwioną suchymi pigmentami;
13. Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw
przeznaczonych do konserwacji obiektów zabytkowych, dostosowanych do
materiału np.: fabryczna mineralna masa do uzupełniania fug i spoin Funcosil
Fugenmörtel firmy Remmers ewentualnie uzupełnienie spoin zaprawą imitującą
piaskowiec lub wapień;
14. Opracowanie powierzchni uzupełnień i spoin;
15. Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami
mineralnymi odpornymi na UV Siliconharzfarbe LA w rozcieńczeniu z
impregnatem wodnym WS firmy Remmers metodą laserunkową.
16. Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w
strukturę materiałów budowlanych. Zastosowany zostanie preparat Funcosil SL
lub WS firmy Remmers.
17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu
prac konserwatorskich wg przyjętego schematu. Uwzględnia serwis fotograficzny
dokumentujący wszystkie etapy prac, rysunki poglądowe, wyniki badań i
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opracowanie tekstowe dotyczące całości problematyki oraz przebiegu prac
konserwatorskich.
ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA.
Co najmniej raz w roku sprawdzać efekt hydrofobowy powierzchni kamiennych.
W razie

znacznej utraty hydrofobowości

należy powtórzyć impregnację .

Powierzchnie posadzki nie posypywać w okresie zimowym solą tylko piaskiem.
Zaleca się raz na trzy lata umycie powierzchni i oczyszczenie z zanieczyszczeń gorącą
parą

pod małych ciśnieniem z użyciem łagodnych środków czyszczących. Na bieżąco

usuwać ewentualne graffiti. Wszystkie środki stosowano zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiały posiadały stosowne atesty i świadczenia dopuszczane do
stosowania w obrocie publicznym na terenie Polski. W związku z niesprzyjającą aurą w
miesiącach od października do listopada zabiegi hydrofobizacji ( impregnacji) kamienia
należy przeprowadzić w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
zgodnych z kartami technicznymi preparatów.
Raz do roku zaleca się okresowe przeglądy stanu technicznego . Najlepiej w okresie
wczesnowiosennym. W przypadku stwierdzenia nowych uszkodzeń wykonać naprawy
przez osoby do tego wykwalifikowane.
W przypadku pojawienia się mchów, porostów w partii przyziemia zalecane są działania
preparatami biobójczymi.

mgr Bogusław Kornecki
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU KAMIENNEGO
WAPIEŃ PIŃCZOWSKI
Wapień pińczowski – skała osadowa, specyficzna odmianą wapieni litotamniowych,
występujący w okolicach Pińczowa i używany w budownictwie oraz jako materiał
rzeźbiarski.
Wapień litotamniowy – odmiana wapienia organogenicznego pochodzenia glonowego.
Tworzy się przez nagromadzenie zwapniałych plech krasnorostów (Lithothamnium) w
postaci kalafiorowatych tworów. Wapienie litotamniowe tworzą się w najpłytszej strefie
morza, mogą również powstawać na wałach glonowych równi rafowej. W Polsce
występują w morskich utworach mioceńskich pojawiających się na południowym
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich oraz na Roztoczu.
Skała osadowa, węglanowa. Wapień organodetryryczny, odmiana wapienia
litotamniowego ze szczątkami glonów z rodzaju Lithothamnium, okruchami skorupek
otwornic, szczątkami ryb występującego w trzech odmianach o strukturze
drobnoziarnistej, średnioziarnistej i gruboziarnistej. Barwa biała, blado kremowa, ciepła,
jednolita. Charakteryzuje się dużą porowatością i małym ciężarem objętościowym;
zaliczany jest do wapieni lekkich. Świeżo po wydobyciu ze złoża bloki są bardzo
miękkie i dają się bardzo łatwo obrabiać nawet zwykłymi narzędziami stolarskimi.
Można go ciosać siekierą, ciąć piłami na sucho, rzeźbić dłutem stosowanym do obróbki
drewna. Jest doskonały materiałem rzeźbiarskim. Pozwala uzyskiwać skomplikowane
profile i bogato rzeźbione detale architektoniczne. Po utracie naturalnej wilgotności skała
twardnieje, z upływem lat patynuje na kolor szarokremowy. Łupliwość dobra. Przełam
gruzełkowaty.

Właściwości fizyczne:
Ciężar objętościowy: 1,60 G/cm3
Wytrzymałość na ściskanie: 90-100 kG/cm2
Ścieralność na tarczy Boehmego: 2,00-2,50 cm
Nasiąkliwość: 17,5 %
Mrozoodporność: dostateczna

Zastosowanie: na elewacje zewnętrzne poza częścią cokołów budynków i rzeźby.
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Można z niego produkować kamień łamany i rzędowy, bloczki do budowy murów, bloki
na rzeźby, duże bloki do celów kamieniarskich, profilowane elementy kamienne
(kolumny, gzymsy, obramowania okienne, portale, tralki, balustrady, łuki i inne detale
architektoniczne), kruszywo do betonów lekkich i mączkę wapienną do budowy dróg
asfaltowych. Od dawna wydobywany w rejonie Pińczowa.
PIASKOWIEC SZYDŁOWIECKI
Szydłowieckie kamieniołomy dostarczyły ogromnych ilości materiału w czasie
powojennej odbudowy Warszawy. W rejonie Szydłowca znajduje się kilkanaście
udokumentowanych złóż, z których jedenaście jest czynnych stale lub czasowo. W
największym kamieniołomie „Śmiłów” eksploatację prowadzi się z głębokości około 20
metrów, dzięki czemu pozyskiwany materiał jest świeży, dobry jakościowo
(kamieniołomy Śmiłów)
Opis petrograficzny:
Piaskowiec kwarcowo-ilasty, drobnoziarnisty, jednorodny, barwy białej do białokremowej, lub żółtawej drobnoziarnisty, (wielkość ziaren od 0,2 do 1 mm), o zbitej
bezładnej strukturze. Spoiwo krzemionkowo-ilaste
Wiek geologiczny: Jura - Lias
Występowanie: Góry Świętokrzyskie,
Zastosowanie: Okładziny pionowe: płyty fasadowe, gzymsy poziome: rzeźbiarstwo,
renowacje
Dane techniczne:
Gęstość - 1,96g/m3
Wytrzymałość na ściskanie - 50 Mpa wg DIN 52105
Wytrz. na zginanie Ścieralność (Boehme) - 0,23cm wg DIN 52108
Nasiąkliwość wagowa - 8,78 %
Mrozoodporność - całkowita wg DIN 52104-A
Środki agresywne - odporny
Polerowanie - niemożliwe

Tlenek krzemu

SiO2

91 - 94,3%

Tlenek żelaza

Fe2O3

0,54 - 0,01%

Tlenek glinu

AI2O3

2,20 - 2,45%
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Tlenek wapnia

CaO

1,26 - 2,16%

Tlenek magnezu

MgO

0,47 - 0,67%

Cechy fizyko-mechaniczne piaskowca Śmiłów
L.p
.

Właściwości

Jednost
ka

Badania
wg normy

Wynik
badania

1.

Gęstość właściwa

g/cm3

PN-EN 1936

2,72

2.

Gęstoiść objętościowa (pozorna)

g/cm3

PN-EN 1936

1,94

3.

Porowatość

%

PN-EN 1936

28,7

4.

Szczelność

-

PN-76/B-06714/08

0,713

5.

Nasiąkliwość

%

Pn-85/B-04101

0,6*

6.

Mrozoodporność

cykl

Pn-85/B-04102

25
(całkowita)

7.

Ścieralność na tarczy
Boehmego (powietrzno sucha)

Mm

Pn-84/B-04111

18,2

8.

Ścieralność na tarczy Boehmego (po
nasączeniu wodą)

Mm

Pn-84/B-04111

20,1

9.

Wytrzymałość na ściskanie w stanie
powietrzno-suchym

MPa

PN-EN 1926

41,7

10.

Wytrzymałość na ściskanie w stanie
nasycenia wodą

MPa

PN-EN 1926

40,2*

11.

Wytrzymałość na ściskanie po badaniu
mrozoodporności

MPa

PN-EN 1926

33,8

12.

Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość)

Liczba
uderzeń

PN-67/B-04115

7

13.

Wytrzymałość na zginanie w stanie
powietrzno-suchym

MPa

PN-EN 12372

4,0

14.

Wytrzymałość na zginanie w stanie
nasycenia wodą

MPa

PN-EN 12372

3,8

15.

Wytrzymałość na zginanie po badaniu
mrozoodpornośći

MPa

PN-EN 12372

3,7
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