Naprawa starych murów
Naprawa starych murów jest wyzwaniem zarówno dla konserwatorów, jak i firm
wykonawczych zajmujących się renowacją zabytków. Jest też wyzwaniem dla
producentów materiałów do naprawy starych murów i tynków. Liczne są przykłady
„nieudanej renowacji murów”.
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Za nieudaną naprawę można uznać np.
pojawienie się na murach wykwitów solnych,
które przed renowacją nie były obecne. Z nieudaną renowacją mamy również do czynienia,
gdy po jej ukończeniu (moment wystąpienia
uszkodzeń nie ma tutaj zbytnio znaczenia)
niszczeją cegły zabytkowe lub te nowe, służące uzupełnieniu ubytków lub odbudowy
fragmentów muru.
Czasami, po zastosowaniu nowych zapraw,
stare cegły ulegają przyspieszonej degradacji.
Zdarza się również, że to właśnie nowe cegły
nie wytrzymują próby czasu, gdy tymczasem
stare mają się dobrze.
W artykule „Uwagi o konserwacji murów
obronnych Gdańska po II Wojnie Światowej”
autorstwa Roberta Hirscha czytamy m.in.:
W złym stanie technicznym, z uwagi na użycie słabej jakości cegieł i zaprawy cementowej, są partie wymurowane w latach 70.
XX w. Paradoksalnie lepiej upływ czasu znoszą mury autentyczne i odbudowane w latach 50. XX w.
Zastosowane do renowacji materiały dzieli od siebie jedynie dwadzieścia lat, jeśli chodzi o moment ich produkcji, ale jak odmienny skutek spowodowało ich wykorzystanie.
Nawet te najtrwalsze historyczne budowle
poddają się upływowi czasu i przychodzi taki
moment, kiedy przystępuje się do ich renowacji. Pojawia się więc pytanie, jakie współczesne
materiały zastosować, aby zapobiec sytuacji
opisanej w powyższym fragmencie artykułu?
Odpowiedź znana była już w okresie międzywojennym. Polskie Ministerstwo Sztuki
i Kultury w dziele z roku 1920 pt. „Opieka nad
Zabytkami i ich Konserwacja”, przestrzega
przed stosowaniem cementów, stwierdzając:
Fugowanie cementem i stosowanie tynków
cementowych musi być stanowczo wykluczonem, nie tylko ze względów estetycznych,
lecz także i praktycznych, gdyż działanie cementu na starą cegłę w ścianach starych budowli ceglanych, wyprawionych cementem,
jest szkodliwe.
Ta wytyczna ministerstwa skierowana do
konserwatorów i wykonawców w latach 20.
ubiegłego wieku nie straciła nic na swojej aktualności. Mur jest materiałem kompozytowym, który składa się z dwóch składników:
zapraw oraz cegieł. Podstawowa zasada doboru materiałów do renowacji jest taka, by cechy
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materiałowe cegieł i zapraw stosowanych w renowacji były zbliżone do materiałów pierwotnie użytych. Im te różnice są mniejsze, tym
lepiej. Nie ma tutaj wielkiego znaczenia, jak
bardzo „zabytkowy” jest to obiekt. Może on
mieć kilkaset lat, ale równie dobrze może to
być „kilkudziesięcioletni staruszek” zbudowany
z początkiem lub w połowie ubiegłego wieku.
Parametry współcześnie produkowanych
materiałów ściennych oraz zapraw znacząco
odbiegają od tych, którymi charakteryzują się
wyroby produkowane chociażby w XIX wieku, nie mówiąc już o okresach wcześniejszych. Pierwotnie cegły formowano ręcznie,
później zaczęto stosować prasy, lecz stosowane ciśnienia formowania były zdecydowanie niższe niż we współczesnych prasach.
Również temperatury wypału były niższe, co
powoduje, że dawnymi czasy produkowane
cegły (tzw. zabytkowe) są mniej spieczone.
Ich struktura jest bardziej luźna i porowata
od współczesnych wyrobów. Przekłada się
to na ich większą nasiąkliwość oraz mniejszą
mrozoodporność. Uwaga ta dotyczy również
zapraw. Od zamierzchłych czasów stosowano
zaprawy wapienne, później pojawiły się zaprawy na bazie wapna hydraulicznego, a obecnie
dominują zaprawy cementowe, ewentualnie
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cementowe z niewielkim dodatkiem wapna,
gdyż uważa się, niesłusznie zresztą, że najważniejszymi cechami zapraw są wytrzymałość i mrozoodporność.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że zaprawy wapienne i zabytkowe cegły mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność niż ich współczesne odpowiedniki. Oba
te materiały są jednak wystarczające trwałe,
aby mury budowane z ich wykorzystaniem
przetrwały setki lat. Nie można tego samego powiedzieć o współczesnych budowlach
wznoszonych z super mrozoodpornych zapraw i cegieł, które to budowle noszą ślady
znaczącego zużycia już po kilkunastu latach
eksploatacji.
Przy wyborze cegieł do renowacji należy kierować się ich właściwościami fizycznymi. Ich wytrzymałość, nasiąkliwość, kolor,
wymiar powinny być zbliżone do podobnych
parametrów cegieł zabytkowych. W przypadku zapraw odpowiedź jest mniej oczywista ze
względu na brak kompletnej wiedzy o tym, jak
z upływem czasu zmieniał się ich skład materiałowy. Ale i tutaj można podać co najmniej
jedną podstawową zasadę. Powinny to być zaprawy w dużej mierze wapienne. Jeśli stosowany jest cement, to należy robić to w przemyślany sposób i w niewielkich ilościach, aby
nie spowodować wytworzenia zaprawy zbyt
mocnej, sztywnej i mało nasiąkliwej i przepuszczalnej dla wody.
Włączenie w starą substancję murową
współczesnych zwartych, mało nasiąkliwych
cegieł oraz zapraw cementowych narusza
w istotny sposób równowagę wilgotnościową
budowli. Zwykle skutkuje to szybkim niszczeniem murów w ciągu kilku, kilkunastu lat od
momentu zakończenia prac renowacyjnych.
Zasadą jest, aby regulacja wilgotności muru
odbywała się poprzez spoiny, i ta zasada jest

dochowana, gdy stosuje się zaprawy wapienne i mniej zwarte cegły.
Zastosowanie w renowacji murów zapraw
cementowych, które w przeciwieństwie do historycznych cegieł są mało nasiąkliwe, bardzo
wytrzymałe i charakteryzują się wysokim modułem Younga (małą odkształcalnością), nie
powinno mieć miejsca. A tak się wielokrotnie
działo, gdy „miękkie” i paroprzepuszczalne
zaprawy wapienne zastępowano silnymi zaprawami cementowymi, mając nadzieję, że
wzrośnie przez to trwałość muru.
Cementowe zaprawy i zwarte cegły powodują, że zabytkowe cegły i zaprawy przejmują zbyt duże obciążenie wilgocią. Nadmiernie
zawilgocone materiały stają się łatwym łupem
mrozu, który powoduje ich niszczenie przez
rozrastające się kryształki lodu, gdy temperatura otoczenia spada poniżej zera.
Dlatego w renowacjach muru należy
przede wszystkim stosować zaprawy wapienne. Wapno jako materiał wiążący jest obecne
w budownictwie „niemal od zawsze”. „Niemal
od zawsze” oznacza jakieś 7000 lat udokumentowanej historii naszej cywilizacji. Ideałem
byłoby, gdyby skład surowcowy i właściwości nowych zapraw były tożsame ze składem
i właściwościami zapraw historycznych. Nasza
wiedza o tym, jakie konkretnie składniki były stosowane w historycznych zaprawach, jest
bardzo ograniczona. Wiemy, że jednym ze
składników było wapno i piasek. Ale mówi się
też o tym, że do zapraw dodawano naturalne
pucolany (tufy wulkaniczne), zmielone cegły,
padlinę, krew zwierząt, włosie końskie, białko
kurzych jajek itd. Mimo tylu możliwych wariacji składu zapraw, nie stoimy na straconej pozycji przy wyborze zaprawy odpowiedniej do
renowacji, o ile będziemy przestrzegać kilku
reguł wypracowanych przez kolejne pokolenia budowniczych.

1. Nowa zaprawa powinna dokładnie naśladować starą pod kątem koloru, tekstury oraz sposobu obróbki.
2. Zastosowany piasek powinien odpowiadać temu staremu, jeśli chodzi o uziarnienie, kształt ziaren (okrągłe, kanciaste), a także kolor.
3. Nowa zaprawa powinna być równie lub bardziej paroprzepuszczalna niż zaprawa historyczna.
4. Nowa zaprawa powinna być mniej wytrzymała na ściskanie niż zaprawa historyczna.
5. Nowa zaprawa powinna być równie lub bardziej sprężysta od zaprawy historycznej.

Rozpoczynający się
upływu czasu będzie się ona stawała coraz
bardziej mrozoodporna i zjawisko złuszcza- proces niszczenia murów
po ich renowacji wskutek
nia nie będzie już występować.
niewłaściwego doboru
Niewielka skala produkcji cementu, jak
materiałów
również jego wysoka cena powodowały, że
przez długi okres nadal podstawowym składnikiem zapraw było ciasto wapienne. Dlatego
przy naprawie spoin w budynkach powstałych
w okresie 1900–1939 podstawowym materiałem wiążącym powinno być ciasto wapienne.
Na rynku obecne było również wapno hydrauliczne. Po II wojnie światowej ilość produkowanego cementu systematycznie rosła. Rósł
też udział cementu w składzie zapraw. Jeszcze
w latach 90. XX w. powszechnie stosowanymi recepturami zapraw cementowo-wapiennych były proporcje liczone objętościowo
cement : wapno : piasek 1 : 1 : 6 (cegły mało
i średnio nasiąkliwe) oraz 1 : 2 : 9 (cegły bardzo nasiąkliwe) i takie też zaprawy powinny
być stosowane przy naprawie starych substancji murowych. Podane przedziały czasowe są
orientacyjne i mają przybliżyć czytelnikowi
wiedzę o tym, jakich zapraw nie należy stosować, biorąc pod uwagę datowanie obiektu
poddawanego renowacji.

Sławomir Gąsiorowski
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Należy tutaj dodatkowo zaznaczyć, że
twardość historycznej zaprawy nie może być
traktowana jako wyznacznik jej paroprzepuszczalności. Stare zaprawy wapienne są twarde,
lecz równocześnie mają wysoką paroprzepuszczalność i sprężystość. Z ustaleniem proporcji pomiędzy ilością składników wiążących
a piaskiem nie powinno być większych problemów. Od czasów rzymskich proporcja ta
jest mniej więcej stała i wynosi 1 : 3, licząc objętościowo. O ile dawnymi czasy „1” oznaczało objętość ciasta wapiennego, o tyle od końca XIX w. może oznaczać zarówno wapno, jak
i wapno hydrauliczne. Im bardziej zbliżamy
się do lat 90. XX w. tym bardziej za „1” można uważać wapno zmieszane z cementem lub
sam cement. Jeśli badania laboratoryjne nie
pozwoliły na ustalenie w przybliżeniu składników zaprawy, to dla rozwiązania problemu
ile wapna, a ile cementu, można posłużyć się
wiedzą o rozwoju przemysłu cementowego
na ziemiach polskich.
Pierwszą w Polsce cementownię wybudowano w 1857 na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Można zatem przyjąć, że do naprawy konstrukcji murowych powstałych przed
rokiem 1857, jak również tych powstałych do
końca XIX w., powinno się stosować wyłącznie
zaprawy otrzymywane na bazie ciasta wapiennego. Ponieważ dawnymi czasy dużo eksperymentowano z różnego rodzaju dodatkami
i domieszkami można przyjąć, że wprowadzenie do receptury zaprawy sproszkowanej
mączki ceglanej nie pogorszy właściwości tej
zaprawy, lecz zwiększy jej odporność na wodę. Przy odpowiednim składzie chemicznym
mączki ceglanej powinno również udać się
wywołać efekt hydrauliczny, a więc zdolność
zaprawy do wiązania pod wodą. Podobnie zastosowanie naturalnych pucolan powinno być
z korzyścią dla właściwości zaprawy.
Jeśli zaprawa zawiera duże ilości wapna, po wykonaniu prac naprawczych powinno się utrzymywać wysoką wilgotność spoin, aby zapoczątkować proces karbonatyzacji
wodorotlenku wapnia. Jeśli o tym zapomnimy, może się zdarzyć, że w pierwszym roku
od czasu naprawy muru, gdyby nadeszła ostra
zima, w miejscach, gdzie spoina narażona jest
na ciągłe działanie wody, może dojść do jej
powierzchniowego łuszczenia się. W miarę
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