Wzgórze wawelskie

Obecność materiałów renowacyjnych oferowanych przez firmę Baumit na
terenie polski, można datować na początek lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy to
zachodnie koncerny z branży materiałów budowlanych, zaczynały otwierać swoje
przedstawicielstwa na rynku polskim. Choć fabrycznie gotowe materiały były już
dostępne na rynku, sprzedawano je wyłącznie za dewizy i w bardzo ograniczonym
zakresie. Materiały konserwatorskie bywały w wybranych sklepach dla artystów.
Stosowało je głównie mające w tamtych czasach wyłączność na prace konserwatorskie
na polskim rynku Przedsiębiorstwo Państwowe „Pracownie Konserwacji Zabytków”.

Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
tel.: 71 358 25 00
www.baumit.com
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W końcu lat 90. przestało istnieć
Przedsiębiorstwo Państwowe „PKZ” w dawnym kształcie. Z dużego państwowego przedsiębiorstwa, mającego oddziały w większości
miast wojewódzkich, utworzyły się spółki próbujące kontynuować dawne tradycje. Polska
szkoła konserwacji znana w wielu miastach
europejskich z odbudowy prestiżowych obiektów, m.in. Berlina, Poczdamu, Drezna, Koszyc
i Tallina, jak również świątyń Egiptu, zmieniła
swój charakter. Coraz częściej do głosu zaczęły dochodzić prywatne firmy konserwatorskie,
których człon początkowo stanowili głównie
dawni pracownicy PP „PKZ”, którzy odważyli się pójść na „swoje”. Większa elastyczność
i mniejsze koszty działalności oraz początek
cen umownych i przetargów (najniższa cena)
wykluczały z rynku dawne struktury, próbujące
kontynuować działalność dawnych Pracowni
Konserwacji Zabytków.
Jednym z przykładów takich firm jest
Firma Konserwatorska Piotr Białko powstała
w 1993 roku. Pracuje w niej stały zespół konserwatorów dzieł sztuki, historyków sztuki,

specjalistów z branży budowlanej, pracowników technicznych oraz administracyjnych.
Jednym ze zleceń, jakie wygrała i realizowała
firma, był remont tynków w latach 1994–98
na elewacji Zamku Królewskiego na Wawelu.
Tam też po raz pierwszy w tak szerokim zakresie na rynku polskim zastosowano tynki
renowacyjne WTA, dostępne do dziś w ofercie firmy Baumit. Zamek Królewski na Wawelu
obecny kształt zawdzięcza przebudowie zamku gotyckiego prowadzonej w XVI w. Elewacje
nowej renesansowej rezydencji wykonano
głównie z cegły. W ich obrębie znalazła się
część wcześniejszych budowli wzniesionych
z wapienia jurajskiego i cegły. Podczas prac
XVI-wieczny wątek ceglany o fugach zlicowanych z płaszczyzną cegły pokryto cienką warstwą tynku wapienno-piaskowego barwionego w masie na kolor ugrowy. Warstwa ta nie
przetrwała do naszych czasów.
Po latach zaniedbań i dewastacji (na zamku mieściły się koszary wojsk austriackich)
z początkiem XX wieku zaczęto generalne
prace remontowe, obejmujące również tynki

Okno wawelskie
przed i po remoncie

napowietrzanie pozwalało na powstanie ważnych porów powietrznych w gotowej zaprawie
tynkarskiej, która po nałożeniu na mury tworzyła tynk renowacyjny, zwany w tamtych latach tynkiem magazynującym sole przez pory
powietrza. Zalecana grubość dla tynku renowacyjnego min. 20 mm i porowatość > 40%,
obowiązująca do dziś, zapewnia zwiększoną
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elewacyjne. W okresie międzywojennym na
zewnętrznych elewacjach położono dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny. Użycie
w mieszance zbyt dużej ilości cementu doprowadziło do zniszczeń tynków na zwilgoconym
podłożu i daleko posuniętej degradacji elementów kamieniarki. Dlatego też w 1994 roku ówczesna Dyrekcje Zamku Królewskiego
na Wawelu rozpisała przetarg na prace elewacyjne. Prawdopodobnie po raz pierwszy przy
tak prestiżowym obiekcie wygrała prywatna
firma, która przełamała monopol PP „PKZ”.
Jedną z najważniejszych decyzji był wybór tynku mającego chronić mury przed dalszą degradacją poza pracami kamieniarskimi. Należy
przy tym pamiętać, że dopiero w latach 90.
zamknięto wiele wydziałów Huty Sendzimira
w pobliskiej Nowej Hucie, szczególnie szkodliwych dla środowiska i samego miasta Krakowa.
Powietrze z dużą ilością tlenków siarki (SO2)
zakłóca proces wiązania zapraw wapiennych,
zmniejszając trwałość tynków. Zastosowanie
tynków cementowych lub cementowo-wapiennych w przypadku takich prestiżowych
budowli historycznych było trudne do zaakceptowania przez konserwatorów. Zaplecze
techniczne i laboratoryjne, jakim dysponowały wtedy zachodnie koncerny produkujące masowo materiały budowlane, było jeszcze w Polsce całkowicie nieznane. Przy tak
dużym zakresie prac tynkarskich, produkcja
suchego materiału do zarobienia z wodą dawała gwarancję powtarzalności parametrów
i wyglądu tynków.
W tamtych czasach na budowach królowały głównie betoniarki i tynki wykonywano
bezpośrednio na budowie z piasku, cementu, wapna i wody zarobowej. Producent gotowych mieszanek tynkarskich do przygotowania zapraw dostarczał również mieszarki
przelotowe z dodatkowym napowietrzaniem.
Mieszarka z kontrolowanym dozowaniem wody zarobowej dawała gwarancję uzyskania
tych samych ilości wody w stosunku do suchych mieszanek tynkarskich. Dodatkowe
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powierzchnię wysychania i magazynowanie
jak największej ilości szkodliwych soli. Przez
lata doświadczeń i badań, obecne tynki renowacyjne mają dodatki napowietrzające i nie
wymagają już dodatkowego osprzętu podczas
prac. Od początku stosowania tynków renowacyjnych najważniejszym etapem decydującym o trwałości tynków w czasie było i jest
dokładne przygotowanie powierzchni murów. Należy skuć wszelkie pozostałości poprzednich tynków wraz z wyskrobaniem spoin, ponieważ jako bardziej porowate od cegieł
magazynują one najwięcej szkodliwych soli.
Zastosowanie porowatych tynków renowacyjnych na Wawelu wiązało się z dodatkowymi
trudnościami. Przy cienkich tynkach renesansowych grubości 5 mm, na których osadzona
była renesansowa kamieniarka, grubość nowych tynków stanowiła problem estetyczny.
Nowe grube tynki renowacyjne zmniejszały
czytelność kamieniarki. Po wykonaniu różnych prób z wykonaniem tynku przy kamieniarce (zaokrąglenia i na ostro) wybrano ostrą

krawędź, dzięki której kamieniarka pozostawała widoczna. Pocienianie tynku poniżej zalecanych 20 mm, dla tynków renowacyjnych
nazywanych także w latach 90. solochłonnymi, nie spełniało wymogów technologicznych,
podawanych przez producenta. Grubość tynku wpływała na pojemność (magazynowanie)
soli. Mniejsza pojemność na sole przenosi się
na mniejszą trwałość tynku w czasie.
Każdy kolejny remont tak cennego obiektu jak Zamek na Wawelu prowadził do bezpowrotnej utraty części substancji zabytkowej. Kolejnym wyzwaniem, które stało przed
wykonawcą, była elewacja północna zamku,
której wątki kamienne i kamienno-ceglane
wymuszały większe grubości tynków – powyżej 40–70 mm. Zgodnie z zaleceniami producenta nakładano 3–4 warstwy tynków po
max. 20 mm, ze zbrojeniem z siatki z włókna szklanego mniej więcej w połowie grubości tynku. Nie lada wyczynem było nałożenie
ostatecznej warstwy materiału barwionego
w masie na hydrofobowych tynkach renowacyjnych. Wybrano szpachlę czysto wapienną
z maksymalną ilością pigmentu do 0,5% w suchej masie. Znalezienie w tamtych latach pigmentu o takiej sile krycia też nie było łatwe.
Pigment po dokładnym odważeniu był starannie przecierany i mieszany na sucho z zaprawą. Odrębna technologia była stosowana
podczas prac przy konserwacji elementów kamiennych. Na elewacji występuje kamieniarka gotycka (głównie wapień jurajski w formie
dzikiego wątku i gładko obrobionych boków)
i renesansowa (głównie wapień pińczowski).
Rekonstrukcje okien i gzymsów wykonane zostały w XX wieku przy zastosowaniu piaskowca i wapienia pińczowskiego. Stan techniczny
i stopień destrukcji kamieniarki zależy głównie od materiału, z jakiego został wykonany,
oraz ekspozycji na elewacji. Fakt ten dotyczy
wszystkich obiektów historycznych. W miejscach osłoniętych kamieniarka pokrywa się
szkodliwą patyną, która zależy głównie od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Miejsca narażone na bezpośrednie oddziaływanie wiatru
i wody deszczowej – zawsze w gorszym stanie – są wyraźnie jaśniejsze (wypłukane) i mają głębokie ubytki. W pracach konserwatorskich, trwających na przestrzeni lat 1994–98
wykonano prawie 4500 m2 tynków, na które
zużyto 160 ton zapraw. Dodatkowo wykonano
konserwacje elementów kamieniarki o łącznej
powierzchni 4000 m2. Wymagało to dobrego
zaplanowania i synchronizacji prac tynkarskich i konserwacji kamieniarki. Z powodu
między innymi grubości tynków dochodzącej
do 70 mm prace trwały kilka sezonów. Tak grube tynki wymagały dojrzewania i sezonowania
przez około 70 dni. Jeden milimetr grubości
tynku to jeden dzień roboczy. Do dziś obowiązują te zasady przy wszystkich materiałach

konserwacja obiektów o takiej kubaturze wymaga także pewnych sprawdzonych materiałów uwzględniających panujące warunki i rodzaj podłoża. Poprawiająca się z roku na rok
jakość powietrza, a także skład chemiczny
wody deszczowej, ma decydujące znaczenie
dla elewacji wszystkich obiektów.
Obserwacja stanu elewacji po upływie prawie 30 lat, potwierdza wysoką jakość zastosowanych materiałów. Tak prestiżowy obiekt jest
w portfolio wielu producentów specjalistycznych materiałów. Zakres prac wymaga często
połączenia ofert z kilku firm, dysponujących
sprawdzonymi przez lata rozwiązaniami na
obiektach zabytkowych. Jeśli na przestrzeni
najbliższych lat nic się nie zmieni, bieżące remonty były, są i będą konieczne dla utrzymania tak dużego i prestiżowego obiektu w ciągłej eksploatacji dla kolejnych pokoleń.
Wzgórze wawelskie z Zamkiem Królewskim,
to jeden z najbardziej prestiżowych i znanych
obiektów zabytkowych w Polsce. Jest tu zapisana historia państwa polskiego, nim stolicę
przeniesiono do Warszawy. W 1920 r. Zamek
Królewski uznano za Gmach Rzeczypospolitej,
a w 1930 r. utworzono tu placówkę muzealną.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego
był jedną z rezydencji prezydenta RP. Kraków
i Wawel z Zamkiem Królewskim, są rocznie
odwiedzane przez setki tysięcy turystów z całego świata. Firma Baumit ma w tym obiekcie swój wkład technologiczny i materiałowy.
Maciej Iwaniec
Manager Renowacje i Fasady
Konserwator Zabytków Architektury
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mineralnych, a stosowne zapisy znajdują się
w kartach technicznych produktów.
Jednak ostatnie lata, podczas których prowadzono prace na obiektach historycznych,
ze względu na tempo i ceny wygranych przetargów oraz okres prowadzonych prac (zaczynanie prac elewacyjnych często na jesień
i prowadzenie przez zimę) łamią wszystkie
obowiązujące zasady. Próby zwracania uwagi do Nadzoru kończą się często zmianą produktu, bo inni producenci o tym nie mówią.
Ostatnia zima i prowadzenie prac elewacyjnych w temperaturach poniżej lub okolicach
0°C (zalecane jest min. 5°C) jest tego najlepszym przykładem. Często kiedy jestem na budowach, gdy jest problem z materiałem, słyszę, że dawniej były lepsze materiały. Ten tekst
jest przykładem, że materiały są te same, ale
przestrzeganie technologii wykonania (zalecane przez producenta materiałów) i same
umiejętności manualne podczas tynkowania
znacznie się zmieniły. Niestety na niekorzyść
dla zabytków architektury. Taki duży obiekt
jak Zamek Królewski na Wawelu wymaga bieżącej konserwacji dla utrzymania w dobrym
stanie substancji zabytkowej.
Kolejna większa realizacja materiałami
firmy Baumit na wzgórzu wawelskim prowadzona była na przestrzeni lat 2005–07. To
elewacja budynku kuchni królewskich. Prace
prowadziła firma z Krakowa Przedsiębiorstwo
Rewaloryzacji Zabytków S.A. Kraków. Wiele prac
prowadzono także wewnątrz m.in. w budynku administracji, gdzie wymieniono wszystkie
tynki, były one wykonywane także materiałami naszej firmy. Ze względu na szeroki zakres
prac było kilka firm wykonawczych. Bieżąca
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