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l.Podstawa opracowania
Podstawą formalną opracowania jest Umowa o Dzieło z Firmą Doradztwo Ryszard Miklinski
z XII,2008. Na poniższy zakres prac i badań uzyskano zgodę Stołecznego Konserwatora
Zabytków w Warszawie nr l 847/N/08 z 11 grudnia 08.
Opracowanie zostało podjęte w ramach prac badawczo-konserwatorskich w zakresie
określenia stopnia zawilgocenia i zagrożenia biologicznego obiektu w kontekście prac
projektowo- adaptacyjnych budynku Kaponiery' na nową funkcję związaną z lokalizacją
Muzeum Katyńskiego organizowanego przez Muzeum Wojska Polskiego zgodnie- z
zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 30,10,2008

2. Podstawa merytoryczna
Podstawę merytoryczną stanowią:
-odkrywki muru fundamentowego iprzyziemia obiektu
-badania stopnia zawilgocenia z wskazaniem podwyższonego zasolenia przyrządem
pomiarowym elektronicznym LAB-EL LB -796: metodą pojemnościową- nieniszczącą
oraz metodą rezystancyjną - przy wykonaniu nawienów o średnicy 0;5 cm idługości 10 cm,

-ocena mykologiczna
-oględziny obiektu - 4 wizje lokalne w XII' 2008
-identyfikacja drożności przewodów kominowych metodą nieniszczącą inawiertów o

średnicy 05.cm idługości 30 cm.
-dokumentacja fotograficzna obiektu imiejsc zagrożonych ibadanych.
-dokumenracia archiwalna .Muzeum \Vojska Polskiego
-Projekt j, Muzeum Katyńskiego' w Cytadeli Warszawskiej" Pracownia Autorska-Krzysztof
Lang-Architektura-Wnętrza-Design ut Racławicka 99; Warszawa

3.Cel ekspertyzy

Celem opracowania jest określenie stopnia zagrożeniazawilgoceniem i korozją biologiczną
obiektu oraz wnioski prac konserwatorskich
Drugim zadaniem jest zaproponowanie sposobu ogrzewania i wentylowania obiektu
zapobiegających powstaniu wilgotności i zagrożeń biologicznych w związku ze zwiększoną
liczbą zwiedzających.

4.Zakres ekspertyzy obejmuje

-ocenę wilgotnościową i mykologiczną budynku z wnioskami konserwatorskimi
-propozyeję ogrzewania i wentylowania obiektu w funkcji muzealnej
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;:~\{Sp2rtY2a wiigotoościowa imykologiczns budynku Kapcniery na terenie (:ytade:~
Warszawskie] pCi.)' ul, Dymillskieg.o nw Warszawie wraz z P"opoz)'i:ją ogne-WitHaa i
wentylowania obiektu zapobiegających pil'iYst.:l!!lU wilgotności izagnxi:eń biologicznych w
związku ze zwiększooą liczbą zwiedzającvch.

----------------------------_._-----------

S.Opis stanu zachowania zagrożonych miejsc Kaponiery'

5. 1 Opis Ogólny
Budynek Kaponiery wstał wzniesiony jako-element budowli militarnej Cytadeli
Warszawskiej wybudowanej w latach 1832-1834 wg .projektu gen. Iwana Dehna i płk. A.J.
Feldmana przez władze rosyjskie po upadku Powstania Listopadowego w celu zapewnienia
pełnej kontroli stolicy Polski przez zaborcę i ochronę zachodniej granicy ówczesnego
rmpenum.

Kaponiera stanowi zwartą budowlę dwukondygnacyjną przykrytą obecnie dachem
dwuspadowym blaszanym . Budowlę wzniesiono techniką murarską z cegły pełnej -
ceramicznej wypalanej w podwarszawskich cegielniach. Wymiary cegły 27 x 13,5.x 7 /cm!
cegielni w Kawęczynie oraz Markach iZąbkach. l

Użyto zaprawy cementowo-wapienno-piaskowej.
Fundamenty wykonano z cegły a od strony elewacji południowej z głazów granitowych.
Cokół posiada okładzinę z płyt piaskowcowych.
Bydynek kaponiery wzniesiono na stoku skarpy z wcięciem północnej części głównego.
korpusu budynku itunelu w skarpę. Rys. 8, 10,11. Obecnie część północna budowli z tunelem
wejściowym jest usytuowana poprzecznie do wału ziemnego-grunt nasypowy. Wspomniany
tunel, ściana północna kaponiery i przylegające ściany narożne są częściowo przysypane
ziemią. Ponadto poziom gruntu wokół pozostałych odcinków elewacji wschodniej i
zachodniej jest sztucznie podwyższony, przykrywa cokół i sięga powyżej poziomu posadzki
parteru. Pod względem geologicznym skarpa posiada skomplikowaną budowę: zawiera gliny i
różne rodzaje piasku, występują grunty zastoiskowe. U podstawy przeważa piasek.
Pierwotnie budowla była otoczona fosą,
Obiekt jest oddalony kilkadziesiąt m od Wisły. Poziom 00 wyznaczony na dolnym
poziomie okien znajduje się na rzędnej 10.88 (rzędna miejska). Rys.7
Obecnie budynek Kaponiery jest użytkowane jako Oddział Muzeum Wójska Polskiego.
Budynek [posiada instalację elektryczną, ogrzewanie elektryczne-piece akumulacyjne, wodę
i kanalizację. - .
Remont budynku z wykonaniem nowej więźby ipokrycia z blachy ocynkowanej malowanej
przeprowadzono w końcu lat 80 XX wieku przez PP PKZ Warszawa z przeznaczeniem na
wspomniane powyżej Muzeum Wojska Polskiego.Rys.l-S, 10-11- stan przed remontem

l wytrzymałość na ściskanie cegły: z Kawęczyna: : 156 kg/cm 2, z Marek 174 kg CIIlZ, z Ząbek 150 kg/cm2
wg. Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, Warszawa ,1993, t.Xl,s.225
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związku ze zwiększcną liczlH~zwiedzających.

5.2 Opis miejsc obiektu objętych korozja budulca i biologiczna

Ze względu na usytuowanie budynku na stoku skarpy jego północna cześć przysypana ziemią
jest narażona na podciąganie kapilarne. Rys'z,3,8

. Dotyczy to tunelu szczególnie ściany zachodniej, północnej poziomu l piętra, północnej
poziomu parteru oraz w mniejszym stopniu wschodniej izachodniej.
W tych partiach obiektu stwierdza się podwyższony stan zawilgocenia murów, wykwity
zasolenia na tynku i lokalnie grzyby pleśniowe. RysA,5
O ile wspomniana część północna kaponiery z założenia budowli obronnej jest posadowiona
lub sąsiaduje z gruntem to sztucznie podwyższony poziom ziemi powyżej posadzki parteru
wzdłuż ścian boków długich budynku w części centralnej i południowej wpływa na
nadmierne zawilgocenie przylegających ścian pomieszczeń. Można by było tego uniknąć
niwelując teren do założenia historycznego z naprawieniem' szkód we wnętrzach wyprawy
tynkarskiej.

Tunel:
Przekroczenie 4% dopuszczalnej normy zawilgocenia zmierzono na węgarach przejścia do
tunelu 6-10 %-widoczne złuszczenia farby na tynku po obu stronach ,przy czym wilgotność
lica muru ceglanego ściany frontowej tunelu wynosi 5-6 %. Cegła licowa się łuszczy lokaln.e.
Należy zwrócić uwagę że poziom gruntu i powierzchni utwardzonej przed wspomnianym
wejściem do tunelu jest sztucznie podwyższony co przyczynia się do zawilgocenia muru
przyległego pomieszczenia.
W gorszym stanie jest dolna część ściany zachodniej tunelu. Widoczne są wykwity

.spowodowane zasoleniem do wysokości 130 cm oraz lokalnie, grzyby pleśniowe do wys 5
cm nad posadzką .
Na podstawie odkrywek nasypu nad tunelem stwierdzono na grzbiecie sklepienia izolację
Typu bitumicznego (0.1 ) RysA Korona muru frontowego wejścia do tunelu i y
mur przy schodkach prowadzących nad tunelem nie posiadają izolacji. ( 0.2)

Ściana północna kaponiery
Zasypana ok. 8 m do poziomu posadzki dolnegopoziomu. W odkrywce 0.3 stwierdzono
brak izolacji pionowej. Zawilgocenie lica odkopanego muru wynosi 9-10,7 % i powyżej
gruntu 4,7 -5 %. Lico muru zrekonstruowanej ściany szczytowej strychu lokalnie zmursz e
) kilkumetrowy fragment gzymsu znajdujący się ok. 50 cm nad gruntem wału całkowicie
skorodowany z ubytkami.

l pomieszczenie poziomu górnego przy wejściu
Ściana północna w raz z narożnikami przylega bezpośrednio do nasypu. Niema zewnetr
izolacji pionowej.
W narożniku zachodnim podwyższony stan zawilgocenia i skutki zasolenia.
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Stan zawilgocenia od 4 do 9%. Przyczym przy' wejściu do tunelu do wys. 60 cm nad posadzką
widoczne są purchle izłuszczanie tynku mimo wilgoci w normie. Świadczy to o czasowym
przesiąkaniu przez mur w okresach gromadzenia wody podeszczowej przez grunty nasypu
wału. Zasiedliły się ponadto grzyby pleśniowe nad posadzką na ścianie północnej odcinka
zachodniego.

Poziom dolny (parter)
Można wskazać trzy źródła zawilgocenia dolnej partii muru:

-przy ścianie połnocnej i narożnikach ~gru11tywału zalegające od str. płn
Widoczne zniszczenia skorodowanego tynku: purcale osypywanie się> złuszczenia farby i
wybarwienia oraz lokalnie grzyby pleśniowe. Poziom zawilgocenia w dniu badania
nieznacznie przekroczony 4-5-7 % przy znacznych zniszczeniach tynku. Świadczy to
o czasowym przesiąkaniu wilgoci poepadowej- z wału.

podwyższony sztucznie powyżej poziomu cokołu elewacji zewnętrznej scian
bocznych na odcinku środkowym ipołudniowym poziom gruntu.
Poziom zawilgocenia wewnątrz ścian lokalnie 5-7 %.

Rynny odprowadząjacve wody bezpośrednio do gruntu.
Poziom zawilgocenia wewnątrz ścian lokalnie do 9 %

Przyziemie elewacji budynku kaponiery

Poziom gruntu jest podwyższony sztucznie powyżej poziomu cokołu-elewacji zewnętrznej
ścian bocznych na odcinku środkowym ipołudniowym. Powoduje do infiltrację wilgoci
gruntowej poopadowej przez mur do wnętrza obiektu: Widoczne są takźe objawy
lokalnych zniszczeń lica ceglanego muru bezpośrednio przy gruncie: zmurszenie
pojedyńczych cegieł, ubytki , złuszczenia lica cegieł, lokalne wypłukania fug. Niemal na
całej długości ściany zasiedliły się glony. W odkrywkach przy elewacji zachodniej ( 0.4,
0.5) czuć było stęchliznę grzybów.
Mur fundamentowy elewacji południowej wykonany z głazów magmowych łączonych na
zaprawę został wtórnie zatynkowany ze zbrojeniem z prętów ośrednicy 0,6 mm.
Warstwa ta uległa korozji i szpeci ten fragment budowli.

Strych
Więźba dachowa z pokryciem z blachy zostały wykonane podczas wspomnianego remontu

generalnego Kaponiery pod koniec lat 80· XX wieku.
Więźba dachowa wykonana z krokwi drewnianych oraz z drzewa sosnowego

niezabezpieczonegoprzed korozją biologiczną.
Wigotność krokwi wynosi 13-14% zaś łat 15-17 %. Lokalnie na spodzie łat widoczne są
wyplamienia sine od grzybów.
Izolację nad sklepieniem stanowi warstwa keramzytu rozłożona nierównomiernie
w warstwielO-25 cm.'
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Ekspertyza wilgotnościowa imykologiczna budynku Kaponiery na terenie Cytadei-
Warsznwskiej przy ul, Dymuiskiego 13 .>;' Warszawie V.T112 z propozycją ogrzewania i
wentylowania obiektu zapobiegających powstaniu 'wilgotuoscł izagrożeil biologicznych 'w
związku ze zwiększoną liczbą zwiedzających.
----_._--------

Przy zrekonstruowanych kominach z zamurowanymi szybami wentylacyjnymi nad
wylaną płytą sklepienia stwierdzono zawilgoceniecegieł dochodzące 10,5 % ( po odsunięciu
keramzytu) . Natomiast powyżej-zawilgocenie ponad normę nie wystepuje (2 %.)
Pomiary zawilgocenia drewna wykonano przy temp. 9 Oc i&- 85%.
Konstrukcję krokwi podtrzymują belki stalowe Tregry 24 które me są zabezpieczone
antykorozyjnie.
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Zkspertyza wilgotnościowa imykologiczna budynku Kaponier)' na terenie Cytadel,
Warszawskiej pny ul. Dymińskiezo 13 w Warszawie wraz z P,OD()'C'ici~,ourzewania i

'" '-o {- ",f ~_ .-::>

wentylowania obiektu zapobiegających powsta.'llUl'\'!łgotDo,ŚÓ izagrożeń biołDgicmych w
związku 'ile zwiększoną liczbą zwiedzających.
-------,,---------,--,-,--,---,-,,---

6.Wyniki badań przeprowadzonych na obiekcie oraz laboratoryjnych.

POMIAR WILGOCI W GŁĘBI MURU RysA,5
Pomiar murów badanych przyrządem LAB-EL -796 prod. polskiej wg, instrukcji. Badania

wykonano w XII 2008- mgr Rajmund W. Gazda wg. instrukcji producenta metodą pojemnościową:

6. 1POMIAR METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ: przykładając sondy urządzenia do obiektu;
Pomiar
uwzględnia zawilgocenie do głębokości 5 cm.

, Nr. MIEJSCE 30cm 120Gill - POvVYŻEJ POSADZKI

I. Tunel
1. 6,3 10,4.ł.
2. 5,2 8,1
3. 8,2 9,2 .•••

4. 4.9 7,4
5. 7.1 10).
6. 6,S 9,2
7. 5,1 7,8

8. 6,2 9,0 A.
9. 5,3 3,2
10. 3) 9,0
II. 2) 2,9
12. 3,5 4,0
13. 3,4 6,0
14. 8,2 2,0
15. 1,5 2)
16. 2,7 1,9

ll. l pomieszczenie górnej kondygnacji kaponiery przy wejściu

Nr. MIEJSCE 30 cm

17
18.
19
20.
21
22.
23
24

25

2,0
2,1

3,1
5,2
2,6
2~
2,3
2A
3,3

120cm - POWYŻEJ POSADZKI

7
4,3
5,7
9,2
3,9
3,1

2,2
2,6
2,0

8



1::-ii~sperl)'zawiigotuościowa imykologicma budynku Kaponiery na terenie Cytadef
\Vars<:aw':>kicjprzy ul. Dymiriskiego 13 w \VarSLHWte wraz z propozycją ogrzewania i
wenrylowaaia obiektu zapobiegających powstaniu vVi!gotDOści 1:.mgmieó biologiewych w
związku ze zwiększoną liczbą zwiedzających,

ID. Poziom dolny kaponiery
Nr. MIEJSCE 30 cm

26.
27.
28.
29.
30.
31
32

33
34
35
36
37
38
39

3,3
1~2
2,8
173
5,0
7)
9,3

3,1
5,4
4,4
6,1
4,2
7,3
7,5

lWem - POWYżEJ POSADZKI

4,6
4~
3)
379

4,1
2,1
1,4 (na zewnątrz znajduje się rynna)

4,2 grzyb ( II )
5,1 grzyb
1,9 wysolenia
3,5 wysolenia
2,9
2,1
5~9( na zewnątrz znajduje się rynna)

6.2 POMIAR METODĄ REZYSTANCYJNĄ wykonano sondażowo, wykonując pomiarów
przy pomocy prętów włozonych w otwory o średnicy 0,5 cm idługości 5 i 10 cm:

Nr. MIEJSCE 30 cm - POWYżEJ POSADZKI
%

L
1.

2.

Tunel
8
8,2

II. l pomieszczenie górnej kondygnacji- kaponiery przy wejściu

3. nisza po str zach 3,2

III. Poziom dolny kaponiery
4 ó,9
5
6 nisza kominowa

8, l na wys 90cm
3,5 na wys 80em

6.3 Pomiary zawilgocenia lica muru przyziemia zewnętrzne

40
41

42
43
44
45
46

11.4
&,6
5,4
9,3
4,6
6,3

5,7

poniżej poziomu gruntu -sondaż 04
4,0
3,4
4,8-
6,5
4,5
2,8
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Warszawskiej p,ny ul. Dvmińskiego 13 w Warszawie wraz -;;propozycją ogr.le'Nlmia ;
wentylowania obiektu zapobiegających powstaniu wilgotności izagH;ie!l biologicznych w
związku ze zwiększoną liczbą zwiedzających.

6.4 Badanie zasolenia wybranych miejsc,

Tab. l
Analiza i ilościowa soli rozpuszczalnych -próbek pobranych selektywnie z budulca: cegły

. kć . r K . O R . d W G d XII'2008zapraw 1 tyn ow pormeszezen aporuery . ipr. mgr ajmunn aza
NR MIEJSCE/ % zasolenia,
l Tunel ściana zach (zaprawa! 0,9

2 Ściana płn, pom górne ( tynk) . 0,7
3 Tunel ściana zach ( cegła). e- 0,6

4 -Seiana płn, pom dolne (tynk O, 8
5 Ściana wsch , pom dolne ( tynk) 0,7
6 Elewacią wsch, nrzvziemie > (cegła ) 0>5

W nioski z badań :
W badanych próbkach stwierdza się przeważający średni stopień zasolenia badanych
murów (cegły i zapraw).
Dl ' " cza si rzvi kI yfik . bel' i l '.a pofQwuarn.a przytacza ~l.ęprzyjętą ...as .. ł\,aCjęo . ązeu.aso.aIDl.

niewielkie = 0,15- 0,4 % wag.
średnie = 0,4 -l,D% wag.

wysokie > l % wag
Obciążenie solami średnie i wysokie wymaga zastosowania w ewentualnych pracach

remontowo-konserwatorskich technologii tynków lub szlamów o charakterze renowacyjnym
charakteryzujących się otwartością dyfuzyjną ipodwyższoną odpornością na sole.
Próbki pobrano ze najbardziej zawilgoconych ścian z objawami wykwitów.
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!~~ksp~!·tyZl1wilzotnosciowa imykoloaiczna budynku Kaponll;ry na terenie Cvrauei.
Warszmvskiej przy ul. Dymińskiego 'i3 \V W~u';~Ln.'iew;a1: Z propozycją ogr~ewania ;
wentylowania obiektu zapobiegających powstaniu wilgomości I zagrozeu bioiDgi.rznych w'
związku ze zwiększoną liczbą zwiedzająeych.

7. Wnioski prac konserwatorsko- izolacyjnych oraz odgrzybiających
budynku Kaponiery

I.Na ścianach pomieszczeń obiektu przylegających do gruntu co dotyczy generalnie części
północnej itunelu stwierdzono podwyższony stan zawilgocenia sięgający do &-11% przy
dopuszczalnej normie 4% dla podobnych murów ceramicznych. RysA,5
Przyczyną jest brak izolacji lub jej nieciągłość np. górna część tunelu posiada izolację
bitumiczną z lepiku a ściana przy posadzce jest zawilgocona izagrzybiona.

2. O ile wspomniana część północna kaponiery z założenia budowli obronnej jest
posadowiona lub sąsiaduje z gruntem to źródło podciągania wilgoci kapilarnej w postaci
sztucznie podwyższonego poziomu ziemi powyżej posadzki parteru wzdłuż ścian boków
długich budynku w części centralnej ipołudniowej można zlikwidować niwelując teren do
poziomu historycznego. Ry.5
Poziom gruntu powinien znajdować się poniżej posadzki w strefie cokołu obłożonego- płytami
z piaskowca i z głazów granitowych w części południowej.
Odsłonięcie cokołu stanowi przywrócenie pierwotnych walorów podziału architektonicznego
części środkowej ipołudniowej budynku.
Należy usunąć zbrojony tynk muru fundamentowego ( wątek z głazów) iwzmocnić lico muru
odpowiednio dobraną zaprawą.

3. Z dolnych odcinków ścian należy skuć skorodowane tynki z oczyszczeniem fug do
głębokości 2 cm oraz odgrzybić ścianę.

4. Na ścianach pomieszczeń północnej części głównego korpusu budynku i bocznych tunelu
należy wykonać iz~ typ;. powłokowego ina nią dopiero położyć wyprawę tynkarską
stosując~wacyjny. ys.4,5 . '. .

..5.Ściany boczne części odcinka środkowego i południowe go kondygnacji dolnej należy do
wys. 120 cm pokryć tynkiem renowacyjnym. Rys.5

6. Należy zastosować tynki renowacyjne spełniające normy WTA iposiadające atesty ITB
pozwoli z uwagi na ich właściwości na utrzymanie suchej powierzchni lica ściany bez I
grzybów oraz odparowywanie wilgoci podciąganej kapilarnie przez masywne mury ( 200c~ i
120 cm). Powinny się charakteryzować wysoką porowatością i dyfuzyjnością oraz
odpornością na zasolenie.

7.Ściany zewnętrzne obiektu przylegające do gruntu wykonane z materiału ceramicznego
powinny ~~ć izołacjęj:2oziomą . Przy czym należy zwrócić uwagę,że pełny dostęp
z uwagi na formę obiektu igłębokość wcięcia w skartpę ok. 15 m utrudnia jeżeli nie
uniemożliwia zastosowanie standartowych technologii izolacji powłokowych np.
krzemianowanie, szlamowanie czy nałożenie masy uszczelniającej polimerowej.

Należy wykonać izolację pionową murów przy pomocy nawiertów w gruncie równoległe
do lica ścian i stosując materiał oparty na bentonicie metodąBentoGrout. Jest to metoda
odwracalna a materiał usuwalny nie powodująca zmiany charakteru zabytkowego lica ściany.
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r::k"Pt"rtvza 'wligotnościowa imvkoloziczna budynku Kaponiery na terenie Cvtadef
\Va;'sza;"'skieiii"rZ:-i ul. Dymil'iskleg{) i3 w -\.V~H"s;awie'iH:az z propczycją {J:l;r;e,vania i
wentylowania obiektu zapobiegających powstaniu lyHgmnośd .i z.~gnJj;eń biologicznych w
związku ze zViiększoną liczbą zwiedzających.

Rozważano sposób ograniczenia poziomu wilgoci opadowej z wału i tym samym
zmniejszenie oddziaływania na część północną obiektu poprzez zainstalowanie systemu
drenarskiego. Wadą by były jednak rozległe roboty! ziemne oraz ingerencja w skarpę i
drzewostan. Należałoby przy tym zwrócić uwagę na odprowadzenie wody poza sąsiedni
element kaponiery tj. mur strzelniczy Carnota od str zachodniej. Ponadto potrzebne by były
badania szczegółowe geologiczne warunków gruntowo-wodnych .

8. Należy wykonać zabezpieczenie przeciwko korozji biologicznej więźby dachowej stosując
przeparary krajowe nie wprowadzajace zasolenia oraz nałożyć powłokę antykorozyjną na .
konstrukcyjne. i elementy stalowe więźby . e-
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.FkSpCI'tyZ:ł wilJ:;otnośóowa i rnykologiczna budynku Kaponiery na terenie CytaJel1
Warszawskiej przy ul, Dymińskiego 13 w 'Warszawie wraz z propozycją ogrzewania i
wentylowania obiektu zapobiegających powstaniu wilgotności i zagrożeń biologicznych w
związku ze zwiększoną liczbą zwiedzających.

S.Charakterystyka cieplna budynku Kaponiery
,
Sciany zewnętrzne

• Parter - mur pełny z cegły ceramicznej grubości 190 cm
• Piętro - mur pełny z cegły ceramicznej grubości 170 cm.

Przewodność cieplna ścian
• Parter K, = l : (0.12 + 0.04 + 1.9 : 0.91 ) = 0.45 W/m2K
• Piętro Kz = 1 : ( 0.12 + 0.04 + 1.7: 0.77) = 0.42W/m2K

Krnax( dla ścian zewnętrznych) = 0.28 W/m2K

Podłoga parteru
• Płytki klinkierowe .2.5 cm
• Zaprawa cementowa .2. O cm
• Gładź cementowa .4. O cm
• Folia ogrodnicza .
• Kruszywo keramzytowe 13.O cm
• Podsypka piaskowa .

Przewodność cieplna podłogi

K3 = 1 : (0.17 + 0.025: 0.91 + 0.06: 1.10 + 0.13 : 0.40) = 1.80 W/m2K

Kmax(dla podłóg na gruncie) = 1.00 W/m2K

Strop nad piętrem
-'. Sklepienie z cegły pełnej .. 115 cm

• Kruszywo keramzytowe 15 cm
• Tynk sufitowy 1.5 cm

Przewodność. cieplna stropu

K, = 1 : ( 0.12 + 0.09 + 1.15 : 0.91 + 0.06 + 0.15 : 0.40 + 0.015 : 0.80)
=0.53 W/m2K

Krnax( dla stropów pod nie ogrzewanym poddaszem) = 0.25 W/m2K

Podsumowanie

Charakterystyka cieplna budynku wskazuje na mocno zaniżone parametry cieplne
przegród zewnętrznych budynku Kaponiery w stosunku do normowych wymagań> nawet
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Ekspertyza wil~otl1ośLiO"inl imykologiczna budynku Kaponiery na terenie Cyr:1ó:::-;.
'.VarszHvl'skiej przy ul, Dymińskiego 13 w 'Warszawie 'wraz z propozycją ogrzewania i
wentylowania obiektu zapobiegających powstaniuwilgotności izagrożeń biologicznych w
związku ze zwiększoną liczbą zwiedzających.

budynków zabytkowych. Poprawa tych parametrów , ze względu na zabytkowy charakter
budynku jest mocno ograniczona.
Należy jednak zwiększyć izolacyjność cieplną podłogi parteru na gruncie i stropu (
sklepienia ) nad piętrem do poziomu wymagań normowych przez zastosowanie
odpowiednich warstw izolacji termicznej. Pod podłogą parteru np. 10 cm twardego
styropianu w miejsce zasypki z kruszywa keramzytowego. Nad stropem piętra np. 20 cm
twardej wełny mineralnej z odpowiednią osłoną, umożliwiającą ograniczone użytkowanie
nie ogrzewanego poddasza.
Izolacyjność ścian zewnętrznych nie ulegnie poprawie, ale należy zastosować szczelną i
izolacyjnie oszczędną stolarkę okienną z szybami zespolonymi.
Powyższe propozycje poprawy izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Kaponiery,
zbliżą do wymagań normowych i pozwolą na ograniczenia znaczne strat ciepła oraz
zracjonalizowanie kosztów ogrzewania.

9.0grzewanie pomieszczeń budynku Kaponiery

Ograniczenie kosztów ogrzewania wymaga· bezwzględnego poprawienia izolacyjności
przegród zewnętrznych podanych w p. l.

Proponuje się zastosowanie ogrzewania elektrycznego ( tak jak to jest teraz ), ale przez
zamianę akumulacyjnych pieców elektrycznych na :

• Wariant l
Ogrzewanie elektryczne listwami grzewczymi przypodłogowymi usytuowanymi po
obwodzie podłóg w poszczególnych pomieszczeniach, z zastosowaniem centralnego
sterowania stosownie do wymagań komfortu termicznego w nowym użytkowaniu
pomieszczeń Kaponiery. Wersja powyższa charakteryzuje się nierównomiernym
rozkładem 'temperatury ( zacznie wyższa przy ścianach - tam, gdzie' będą sytuowane .
eksponaty ).
• Wariant 2
Ogrzewanie elektryczne podłogowe ( niskotemperaturowe ) z możliwościami
dowolnego sterowania. Wersja ta jest bardziej korzystna, stwarza bardziej wyrównane
warunki komfortu cieplnego - przyjaznego dla pomieszczeń wystawienniczo-
muzealnych. Wymaga zastosowania podłóg z materiałów o małym oporze cieplnym.
Najlepiej stosować posadzki kamienne lub z płytek posadzkowych o powierzchniach
zewnętrznych antypoślizgowych. Ponadto poniżej warstwy grzewczej występuje
stosowna warstwa izolacji termicznej, ograniczająca przenikanie ciepła w dół. W
podłodze parteru i takjest wymagana taka izolacja. Natomiast w stropie nad parterem
należy przewidzieć dla niej miejsce w warstwach podłogowych.
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;~j,sper'ty'la>,'Jih:;otnosClO'wa i In}'ko\o~ÓCloa budynku Kaponierv na terenie Cvtade~i
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~(t dl ,~J.,iol,~-t::!Jt'i..łt.~.J't} t 'l,i tu..3ł..t'y'1HU!tSKi(:egnl.J 'V1' vvarszawie wraz z propozycją ngcze'\.VUIiUi!1
wentylowania obi,ektu zapobiegających po,;,\,.-ihW!!1 'I'\-'iłgownśdi ;mgrnżeó hio!ogh.,z:nych w
związku ze zwiększoną liClb~Izwiedzających.

lO.Wentylacja pomieszczeń budynku Kaponiery

W obecnym stanie budynek nie ma czynnego systemu wentylacji pomieszczeń parteru i
piętra. W ramach robót modernizacyjnych w latach 80-tych wykonano system wentylacji
grawitacyjnej nie użytkowego poddasza budynku. Wykonano nowe kominy od poziomu
stropu nad piętrem, z. otworami nawiewno/wywiewnymi pod dachem i wyprowadzono
ponad dach na wysokość średnią około 1.25 m. Wysokość ta jest około 10 cm za mała w
stosunku do wymogów normowych dla kominów wentylacyjnych usytuowanych poniżej
kalenicy dachu budynku. Powyższy fakt może powodować zawiewanie zwrotne w kanały
wentylacyjne ( szczególnie ze względu 'na usytuowanie budynku na skarpie Wiślanej.
Z ,dokumentacji archiwalnych. oraz badań własnych autorów (sondowanie przez
wiercenia), wynika, że budynek posiadał ogrzewanie węglowe z systemem kanałów
dymowych indywidualnych z kondygnacji parteru i piętra. Kanały takie o wymiarach 27 x
40 cm znajdują się w strefach półokrągłych .nisz, w których były usytuowane piece. W
ścianach parteru występują pojedyńcze kanały , a na piętrze po dwa kanały w każdym
pionie. Kanały te są zagruzowane i zaślepione w poziomie poddasza, dla wyizolowania
wentylacji poddasza od reszty budynku. W każdym z dziesięciu pomieszczeń ( na dwóch'
kondygnacjach) występują po dwa ciągi kanałów usytuowane po przekątnej pomieszczeń.
Prawidłowe użytkowanie przedmiotowych pomieszczeń przy zwiększonej wilgotności
powietrza wymaga sprawnie działającej wen dyłacji poszczególnych pomieszczeń
wystawienniczych i zaplecza muzeum. Proponuje się dwa warianty rozwiązania systemu
wentylacji budynku.

• Wariant l - Wentylacja grawitacyjna indywidualna ze wspomaganiem.
Rozwiązanie polega na wbudowaniu we wszystkich dolnych okienkach' pomieszczeń
nawiewników powietrza ( konieczna i tak wymiana okien na nowe z nawiewnikami )
a wyrzut powietrza w górnej partii ścian przez małe istniejące otwory wyposażone
dodatkowo w wentylatorki sterowane wilgotnością powietrza w pomieszczeniach, by
umożliwić wymianępowietrza również w sezonie letnim. ( Wentylacja grawitacyjna
funkcjonuje prawidłowo tylko przy temperaturze zewnętrznej S 12 oC.

• Wariant 2 - Wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
Rozwiązanie polega na wykorzystaniu istniejącej sieci kanałów w ścianach budynku (
po odgruzowaniu i udrożnieniu ) jako kanały nawiewne z jednej strony
pomieszczenia i kanały wyciągów z drugiej strony pomieszczenia. Urządzenia
mechaniczne centrali wentylacyjnej z rekuperacją należy zainstalować na poddaszu
łącząc poziomymi kanałami poszczególne piony kanałów nawiewnych i
wywiewnych. Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego ograniczy istotnie straty
ciepła na wentylacji pomieszczeń. Zlokalizowanie centrali wentylacyjnej na poddaszu
wymaga ocieplenia połaci dachowej.
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