
Prace konserwatorskie 
prowadzone w okresie 
wysokich temperatur
Zauważalna od lat zmiana klimatu powoduje, że w okresie letnim, który jest 
najlepszy na prowadzenie prac budowlanych, pojawiają się coraz częściej „problemy” 
materiałowe. Występują ekstremalnie wysokie temperatury powietrza. Wprawdzie 
sprzyjają one przyspieszonemu naturalnemu wysychaniu obiektów historycznych, 
które zawsze mają zwiększone zawilgocenie murów, mogą jednak wpływać 
destrukcyjne na materiały używane w tym okresie podczas prac budowlanych na 
obiektach historycznych i nowo wznoszonych.  
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Większość producentów materiałów budow-
lanych zaleca wykonywanie prac w zakresie 
temperatur +5 do +25°C. Temperatury doty-
czą także składowanych materiałów, wody 
zarobowej i podłoża, na które materiał ma 
być aplikowany. Niestety ze względu na coraz 
większe tempo prac i krótkie cykle inwesty-
cyjne, wiele robót wykonywanych jest bez 
respektowania tych zaleceń. Często powodu-
je to problemy materiałowe, głównie wytrzy-
małościowe, nie zawsze kojarzone z tempera-
turą powietrza, przy której wykonywane były 
prace. Jeżeli ma miejsce coś niepokojącego, 
np. elewacja się „sypie” lub pojawiają się spę-
kania i plamy, najprościej jest zgłosić rekla-
mację do producenta „wadliwych” materia-
łów. Zrealizowane najczęściej już w innych 

warunkach pogodowych poprawki „potwier-
dzają”, zdaniem wykonawcy, wadę poprzed-
nich materiałów. Takie tłumaczenie wygod-
ne jest jedynie dla ekipy budowlanej, koszty 
poprawek ponoszą głównie inwestorzy, czę-
ściowo również producenci, ze szkodą dla 
dobrej opinii o swoich produktach, na którą 
nierzadko pracują latami. Dlatego też przed 
rozpoczęciem prac warto zapoznać się z karta-
mi technicznymi produktów, aby przestrzegać 
zaleceń producenta. Karty techniczne mate-
riałów budowlanych wraz z opisem na worku 
są jak instrukcja obsługi dla innych towarów 
czy urządzeń. A przecież trudno mieć preten-
sje do producenta, że ktoś, użytkując sprzęt 
niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodził go 
lub, co gorsza, spowodował wypadek. Jednak 
w przypadku produktów budowlanych winą 
za niepożądane efekty prac najczęściej obar-
cza się właśnie producenta. Wykonawca prze-
ważnie twierdzi, że wszystko wykonał zgod-
nie ze sztuką budowlaną, argumentując, że 
zawsze tak robi, bo tak się nauczył. Materiał 
fabrycznie gotowy, opuszczający zakład pro-
dukcyjny, jest sprawdzany i pewny jakościo-
wo, a głównym powodem późniejszych pro-
blemów najczęściej jest jego obróbka i praca 
w nieodpowiednich temperaturach. W pomiesz-
czeniach panują bardziej stabilne warun-
ki, dlatego na ogół nie ma z nimi większych 
kłopotów. Problemy pojawiają się głównie na 
elewacjach, przy materiałach mineralnych, 
zarabianych wodą, zalecanych przy pracach 
konserwatorskich. Zimą, podczas przymroz-
ków, woda zmieniająca stan z ciekłego na stały 
zwiększa swoją objętość, powodując mecha-
niczne niszczenie (rozsadzanie) materiałów 
budowlanych. Wilgoć jest przy tym cały czas 
obecna i często wystarczająca do wiązania. 
Latem, przy wysokich temperaturach, po pro-
stu jej nie ma i materiał mineralny wysycha, 
zamiast wiązać. Materiały nie uzyskują zakła-
danych przez producenta właściwości użyt-
kowych. Większość nowych, fabrycznie goto-
wych produktów wymaga dodania jedynie 
wody, jej ilość jest ściśle określona i ma zdecy-
dowany wpływ na jakość i parametry zapraw. 
Brak wody powoduje, że reakcje chemiczne 
wiązania i utwardzania zapraw nie zachodzą 
poprawnie, materiał jest słabszy i kruszy się. 
Nadmiar wody często stosowany podczas upa-
łów, osłabia (rozluźnia wiązanie), po odparo-
waniu pozostawia puste przestrzenie, które 
mają zdecydowany wpływ (obniżają) na wła-
ściwości mechaniczne materiałów. Parametry 
techniczne dla materiałów obrabianych w tak 
wysokich temperaturach powietrza i podłoża, 
które zakładał producent, są praktycznie nie 
do osiągnięcia. Skutki stosowania osłabionych 
materiałów mogą objawiać się w różnej postaci. 
Spękania tynków, a nawet murów wznoszonych 
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w wysokich temperaturach, widoczne są czę-
sto wiele miesięcy później i nie zawsze koja-
rzone z warunkami i pogodą, jaka była pod-
czas wykonywania prac.

Paradoksalnie większość „reklamacji” 
pojawia się latem, a z niskiej temperatury 
wynika mniej problemów. Choć utrzymujące 
się przez wiele dni tropikalne upały w tym 
roku już nie wrócą, warto podjąć temat, by 
uniknąć kłopotów w kontekście przyszłych 
inwestycji, pamiętając przy tym, że materiały 
mineralne zarabiane wodą potrzebują wilgoci 
podczas całego procesu wiązania i utwardza-
nia. Podczas prac w wysokich temperaturach 
znaczna część wody zarobowej odparowuje przy 
styku z rozgrzanym podłożem, a kolejna część 
zaraz po nałożeniu. W przypadku braku wody 
podczas procesów wiązania oraz utwardzania 
zaprawy nie uzyskują zakładanych przez pro-
ducenta parametrów, głównie wytrzymałości, 
i mogą się sypać, kruszyć czy pękać. Zwłaszcza 
cieńsze warstwy tynków czy szpachli, przy 

grubości kilku do kilkunastu milimetrów, nie 
są w stanie samodzielnie zmagazynować tyle 
wody, aby wystarczyło do końca utwardzania. 
Dlatego też, jeżeli inwestor mimo tego chce 
prowadzić prace w wysokich temperaturach, 
powyżej 25°C, powinien zostać poinformowa-
ny o zagrożeniach i wyrazić zgodę na piśmie 
na prowadzenie prac i ewentualne dodatko-
we koszty z tym związane. Po stronie wyko-
nawcy jest natomiast wszystkimi możliwymi 
sposobami ograniczyć nagrzewanie się elewa-
cji. Zalecane jest wykonywanie prac w godzi-
nach rannych, gdy nie ma jeszcze wysokiej 
temperatury powietrza i ściany nie są nagrza-
ne. Prace elewacyjne powinny uwzględniać 
nasłonecznienie godzinowe poszczególnych 
stron elewacji. Konieczne jest stosowanie sia-
tek ochronnych na rusztowania, dobre zwil-
żenie ściany przed wykonaniem tynków oraz 
ich okresowa pielęgnacja poprzez zwilżanie 
mgiełką wodną podczas pierwszych kilkuna-
stu dni wiązania i utwardzania. Dodatkowe 
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zabiegi pielęgnujące materiały mineralne (tyn-
ki) wykonywane w wysokich temperaturach 
mogą być pracochłonne i kosztowne. Należy 
to także uwzględnić w kosztach prac. Niestety 
większość wykonawców albo nie wie o potrze-
bie pielęgnacji tynków, albo nie chce drażnić 
inwestora dodatkowymi kosztami. Pamiętajmy 
jednak, że konieczność zwilżania materiałów 
mineralnych, aby zbyt szybko nie wysychały, 
była znana wszystkim prawdziwym rzemieśl-
nikom. Niestety wymierająca grupa „starych” 
murarzy-tynkarzy, potrafiących samodzielnie 
przygotować zaprawy, jest powodem zaniku 
podstawowej wiedzy z zakresu obróbki tra-
dycyjnych materiałów mineralnych. Choć, jak 
wiemy, zwłaszcza przy konserwacji obiektów 
zabytkowych w dalszym ciągu często stosuje 
się zaprawy wykonywane własnoręcznie bez-
pośrednio na budowach, wg starych receptur. 
Pozostałością wiedzy o tradycyjnej obróbce 
materiałów mineralnych jest wykonywanie 
wylewek betonowych, nawet tych współcze-
snych z betoniarni. Wiedzą o tym wszyscy, 
którzy choć raz wykonywali prace tego typu. 
Brak „pielęgnacji” betonu podczas wysokich 
temperatur powietrza powoduje jego pęka-
nie i kruszenie. Przeważnie warstwy betonu 

są grubości od kilku do kilkunastu centyme-
trów i mają większe od tynków możliwości 
magazynowania potrzebnej ilości wody, jed-
nak, gdy jej zabraknie, pękają i kruszą się jak 
przesuszone tynki.

Paradoksalnie obecna sytuacja na ryn-
ku pracy (napływ pracowników ze wscho-
du), gdzie jeszcze agregaty tynkarskie nie są 
takie powszechne jak u nas, spowodował, że 
pojawili się „prawdziwi” tynkarze. Warto takie 
umiejętności wykorzystać, tym bardziej że na 
obiektach historycznych stosowanie agrega-
tów tynkarskich jest bardzo ograniczone. Wraz 
z tynkarzami pojawili się także sztukatorzy 
i inne zanikające zawody i umiejętności, np. 
kowale. Dzięki tej sytuacji, jest szansa odbu-
dować nasz rynek z zanikających zawodów 
i umiejętności tak ważnych przy konserwacji 
obiektów zabytkowych.
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