
Aleksander Wodyñski*, Karol Firek*, Wojciech Kocot*

Ocena wp³ywu remontów
oraz zabezpieczeñ profilaktycznych

na trwa³oœæ budynków murowanych w LGOM**

1. Wprowadzenie

Zabudowa terenu górniczego Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego
od ponad 30 lat podlega oddzia³ywaniom podziemnej eksploatacji miedzi. Jedno-
czeœnie prowadzone s¹ systematycznie prace zabezpieczaj¹ce i remontowe. Zarów-
no wp³ywy górnicze (deformacje powierzchni i wstrz¹sy górnicze), jak i ingerencje
budowlane wp³ywaj¹ na zu¿ycie techniczne, a w konsekwencji na trwa³oœæ bu-
dynków.

Pod pojêciem trwa³oœci obiektów budowlanych rozumiemy ich zdolnoœæ do
spe³niania przez okreœlony czas wymagañ u¿ytkownika, bez wyraŸnego obni¿enia
poziomu w³aœciwoœci u¿ytkowych lub wyst¹pienia nadmiernych kosztów u¿ytko-
wania [5]. Tak rozumiana trwa³oœæ T obiektu jest wiêc zmienn¹ losow¹ mierzon¹
czasem liczonym od chwili powstania obiektu, do momentu gdy te wymagania
przestan¹ byæ spe³niane na skutek postêpuj¹cego zu¿ycia (np. [2, 4]).

Trwa³oœci obiektu budowlanego ³¹czy siê œciœle z jego zu¿yciem technicznym.
Jest to zu¿ycie materialne (fizyczne) zwi¹zane ze zmianami zachodz¹cymi w ma-
terii budynku, interpretowane jako obni¿enie wartoœci poszczególnych elementów.
Zu¿ycie budynku jest funkcj¹ zu¿ycia wszystkich jego elementów, zarówno kon-
strukcyjnych, jak i wykoñczeniowych oraz instalacji. Ich trwa³oœæ i przebieg zu¿y-
cia w czasie znacznie siê ró¿ni¹. Elementy ustroju noœnego (œciany, stropy, fun-
damenty) maj¹ na ogó³ trwa³oœæ wiêksz¹ od za³o¿onej trwa³oœci obiektu. Elementy
wyposa¿enia i wykoñczenia maj¹ z regu³y trwa³oœæ mniejsz¹ od okresu u¿ytko-
wania budynku, wymagaj¹ wiêc w czasie jego eksploatacji napraw lub wymiany.
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W literaturze mo¿na znaleŸæ przewidywane okresy trwa³oœci dla poszczegól-
nych typów obiektów. Dla murowanych budynków mieszkalnych przyjmuje siê
wed³ug ró¿nych Ÿróde³ T w przedziale 80÷150 lat [11] lub 90÷130 lat [7]. Dla budyn-
ków ze stropami ogniotrwa³ymi 100÷150 lat, a dla budynków ze stropami nie-
ogniotrwa³ymi 80÷125 lat [6] lub 90÷120 lat [1]. Z kolei wed³ug [10] dla domów
mieszkalnych wiejskich nale¿y przyjmowaæ w zale¿noœci od rodzaju pokrycia dacho-
wego 100÷125 lat, zaœ dla budynków typu ma³omiejskiego i willowego 125÷150 lat.

W przypadku murowanych budynków gospodarczych przewidywane przeciêt-
ne okresy trwa³oœci T w zale¿noœci od konstrukcji stropu i dachu wynosz¹ (wg [1]):

— dla budynków gospodarczych 70÷100 lat,
— dla budynków inwentarskich 50÷70 lat,
— dla gara¿y wolnostoj¹cych i warsztatów naprawczych 50÷100 lat.

Wed³ug [7, 10] murowane stodo³y, stajnie i obory maj¹ przeciêtny okres trwa-
³oœci 70 lat. Wed³ug [11] stodo³y 60÷70 lat, obory i stajnie 50÷70 lat, gara¿e 70÷100
lat, warsztaty 50÷100 lat, inne (chlewnie, kurniki, magazyny, szklarnie) 40÷60 lat.

Wielkoœci te nale¿y oczywiœcie interpretowaæ w kategoriach statystycznych,
jako pewn¹ wartoœæ œredni¹ dla danej klasy budynków, przy przeciêtnej wartoœci
czynników wp³ywaj¹cych na zu¿ycie techniczne. Nie uwzglêdniaj¹ one ponadto
wp³ywu czynników w sensie statystycznym losowych, do jakich zaliczyæ nale¿y
równie¿ wp³ywy górnicze.

W przypadku wstêpnej analizy du¿ych grup budynków do oceny stopnia
zu¿ycia stosuje siê zazwyczaj tzw. metody czasowe (np. [3]). Opieraj¹ siê one na
oczywistym za³o¿eniu, ¿e zu¿ycie techniczne narasta w czasie oraz zale¿y od
dba³oœci o budynek (remonty, bie¿¹ce konserwacje i naprawy itp.). W metodach
tych konieczne jest za³o¿enie okresu u¿ytkowania T, który oczywiœcie w odniesie-
niu do konkretnego budynku nie jest znany.

W opisywanych w niniejszym artykule badaniach do oceny stopnia zu¿ycia
budynków stosowano tzw. metodê œredniej wa¿onej. Polega ona na indywidualnej
ocenie stopnia zu¿ycia poszczególnych elementów, a nastêpnie – przez nadanie im
odpowiednich wag – ustaleniu œredniowa¿onego stopnia zu¿ycia ca³ego budynku
(np. [1, 7])
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gdzie:
ui – procentowy udzia³ kosztu odtworzenia danego elementu w strukturze

kosztu odtworzenia ca³ego obiektu, pe³ni¹cy rolê wagi,
sei – okreœlony procentowo stopieñ zu¿ycia danego elementu,
n – liczba ocenianych elementów w obiekcie.
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2. Opis badanej zabudowy

2.1. Budynki mieszkalne

Podstawê badañ stanowi³y zebrane przez autorów informacje o stanie tech-
nicznym, konstrukcji oraz potencjalnych przyczynach nieprawid³owoœci budowla-
nych grupy 930 budynków mieszkalnych typu ma³omiejskiego, podmiejskiego
i wiejskiego o tradycyjnej (murowanej) konstrukcji noœnej, zlokalizowanych na te-
renie LGOM (por. [8]). Zebrano równie¿ dane o historii i zakresie przeprowadzo-
nych remontów oraz ewentualnych pracach zabezpieczaj¹cych przed wp³ywami
górniczymi. Stopieñ zu¿ycia technicznego zosta³ indywidualnie ustalony dla ka¿de-
go obiektu. W tabeli 1 zestawiono dane o badanej grupie budynków, uwzglêdnia-
j¹c jej podzia³ z uwagi na wiek oraz dokonane interwencje budowlane.

Tabela 1. Liczebnoœæ, œredni wiek oraz wartoœci œrednie stopnia zu¿ycia sz w poszczególnych
grupach budynków mieszkalnych

Grupa budynków
Liczba

budynków

Œredni
wiek
[lata]

Œredni stopieñ
zu¿ycia szœr

[%]

Wzniesione przed
1945 rokiem

zabezpieczone na etapie budowy 0 – –

zabezpieczone w czasie
u¿ytkowania

99 82,4 58,4

niezabezpieczone 216 82,5 64,0

remontowane 174 82,5 58,2

nieremontowane 141 82,3 67,2

³¹cznie 315 82,5 62,2

Wzniesione po
1945 roku

zabezpieczone na etapie budowy 581 14,9 12,1

zabezpieczone w czasie
u¿ytkowania

0 – –

niezabezpieczone 34 28,0 25,0

remontowane 192 19,8 14,9

nieremontowane 423 13,8 11,8

³¹cznie 615 15,7 12,8

Wszystkie

zabezpieczone na etapie budowy 581 14,9 12,1

zabezpieczone w czasie
u¿ytkowania

99 82,4 58,4

niezabezpieczone 250 75,1 58,7

remontowane 366 49,6 35,5

nieremontowane 564 30,9 25,7

³¹cznie 930 38,3 29,5
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W badanej grupie obiektów 61,7% stanowi¹ ma³omiejskie i podmiejskie bu-
dynki mieszkalne wznoszone od pocz¹tku lat 70. ubieg³ego wieku. W zabudowie
wiejskiej dominuj¹ natomiast budynki stare, wzniesione przed 1945 rokiem (33,9%).

Wiêkszoœæ budynków posadowiono na sta³ym poziomie (77,1%), a w 47,0%
przypadków zastosowano ca³kowite lub czêœciowe podpiwniczenie. Budynki wzno-
szone w ci¹gu ostatnich 30 lat posiadaj¹ zwykle ¿elbetowe ³awy fundamentowe
(94,8%). Z kolei wiêkszoœæ budynków wzniesionych przed 1945 rokiem posado-
wiona jest na fundamentach kamiennych i ceglanych (99,7%).

Spotyka siê du¿¹ ró¿norodnoœæ zastosowanych stropów, jednak dominuj¹
stropy ¿elbetowe monolityczne, gêsto¿ebrowe (Akermana, Fert, Teriva, DMS, DZ)
lub prefabrykowane p³ytowe (63,7%). Ponad 32% badanych budynków posiada co
najmniej jeden strop drewniany. Wystêpuj¹ ponadto stropy odcinkowe, sklepienia
ceramiczne i stropy Kleina (przede wszystkim nad piwnicami).

Zdecydowana wiêkszoœæ obiektów wzniesionych po roku 1945 zosta³a zabez-
pieczana profilaktycznie przed wp³ywami eksploatacji górniczej na etapie budowy
(94,0%). Wœród obiektów wzniesionych przed rokiem 1945 wiêkszoœæ nie jest za-
bezpieczona profilaktycznie (216 szt., tj. 68,6%). Zabezpieczenia budynków, tzn.
kotwienie, opaski ¿elbetowe itp., wykonano w 31,4% przypadków.

Wiêkszoœæ analizowanych budynków poddawana by³a jedynie drobnym pra-
com konserwacyjnym i naprawom bie¿¹cym (60,7%). W badanej grupie znalaz³y
siê tak¿e budynki, które dozna³y istotnej ingerencji budowlanej: nadbudowy, roz-
budowy lub te¿ przesz³y remont kapitalny (39,3%). Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
obiekty wznoszone czêsto na pocz¹tku ubieg³ego stulecia, ju¿ w latach 30. i 40.
mog³y byæ (jak nale¿y przypuszczaæ) remontowane, co obecnie jest trudne do
stwierdzenia, a ma wp³yw na ich trwa³oœæ i aktualny stan techniczny.

Budynki mieszkalne nowo wzniesione oraz te spoœród kilkunasto- i kilkudzie-
siêcioletnich, które zosta³y ostatnio wyremontowane, s¹ zwykle w bardzo dobrym
lub dobrym stanie technicznym (59,9%). W zadowalaj¹cym stanie technicznym jest
5,1%, w stanie œrednim 6,2%, zaœ w z³ym i bardzo z³ym stanie technicznym 28,8%
badanych budynków.

2.2. Budynki gospodarcze

Przedmiotem badañ by³ zbiór 370 budynków gospodarczych o tradycyjnej
konstrukcji murowanej, zlokalizowanych na terenie LGOM (por. [9]).

W tabeli 2 podano strukturê badanej zabudowy, zaœ w tabeli 3 zestawiono
dane o badanych grupach budynków w aspekcie dokonanych interwencji bu-
dowlanych.
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Tabela 2. Struktura badanej zabudowy gospodarczej

Grupa budynków
Liczba

budynków
Œredni wiek

[lata]

Œredni stopieñ
zu¿ycia

szœr [%]

Wzniesione przed
1945 rokiem

stodo³y 98 81,3 71,0

obory, stajnie itp. 149 82,9 71,8

inne budynki gospodarcze 52 81,4 73,4

³¹cznie 299 82,1 71,8

Wzniesione
po 1945 roku

stodo³y 7 35,0 57,6

obory, stajnie itp. 9 21,2 35,4

inne budynki gospodarcze 55 23,0 37,4

³¹cznie 71 23,9 38,6

Wszystkie badane budynki 370 71,0 65,4

Tabela 3. Liczebnoœæ, œredni wiek oraz wartoœci œrednie stopnia zu¿ycia sz w badanych
grupach budynków gospodarczych

Grupa budynków
Liczba

budynków
Œredni wiek

[lata]

Œredni stopieñ
zu¿ycia

szœr [%]

Wzniesione przed
1945 rokiem

zabezpieczone na etapie
budowy

0 – –

zabezpieczone w czasie
u¿ytkowania

51 79,9 64,1

niezabezpieczone 248 82,6 73,4

remontowane 36 82,8 66,1

nieremontowane 263 82,0 72,6

³¹cznie 299 82,1 71,8

Wzniesione po
1945 roku

zabezpieczone na etapie
budowy

32 17,8 28,3

zabezpieczone w czasie
u¿ytkowania

0 – –

niezabezpieczone 39 28,9 46,7

remontowane 5 26,0 40,8

nieremontowane 66 23,8 38,5

³¹cznie 71 23,9 38,6

Wszystkie

zabezpieczone na etapie
budowy

32 17,8 28,3

zabezpieczone w czasie
u¿ytkowania

51 79,9 64,1

niezabezpieczone 287 75,5 69,8

remontowane 41 75,8 63,0

nieremontowane 329 70,4 65,7

³¹cznie 370 71,0 65,4
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W strukturze analizowanej zabudowy gospodarczej (por. tab. 2) dominuj¹ bu-
dynki wzniesione przed 1945 rokiem (299 szt., to jest 80,8%). Do grupy tej nale¿¹
typowe wiejskie budynki inwentarskie (obory, stajnie itp. – 149 szt.) oraz stodo³y
(98 szt.), a tak¿e inne budynki inwentarskie i magazynowe (52 szt.), o mniejszych
wymiarach rzutu poziomego i najczêœciej pulpitowym dachu. Znacznie mniej jest
obiektów wzniesionych po 1945 roku (71 szt., to jest 19,2%). S¹ to g³ównie warsz-
taty, gara¿e lub magazyny (55 szt.), o tradycyjnej, murowanej konstrukcji noœnej
i najczêœciej p³askim stropodachu.

Badane obiekty gospodarcze wystêpuj¹ jako wolno stoj¹ce (56,2%), rzadziej
jako pó³zwarte (34,3%) i tylko sporadycznie jako zwarte (9,5%). Posiadaj¹ one prze-
wa¿nie prostok¹tny kszta³t rzutu poziomego oraz wyd³u¿on¹ bry³ê (73,8%).
Z regu³y s¹ niepodpiwniczone (93,5%) i posadowione na sta³ym poziomie (93,2%),
w wiêkszoœci przypadków na kamiennych ³awach fundamentowych (76,5%).

Wszystkie budynki maj¹ konstrukcjê tradycyjn¹, ze œcianami murowanymi
z ceg³y lub pustaków (96,2%) oraz kamienia. Stosowano tu ró¿ne rozwi¹zania stro-
pów, zale¿ne zwykle od przeznaczenia obiektu. W 74,0% obór wykonano stropy
ceglane na belkach stalowych, rzadziej spotykane s¹ stropy ¿elbetowe lub drew-
niane. W stodo³ach nie wykonywano stropów lub zak³adano je nad czêœci¹ po-
wierzchni rzutu. Najczêœciej s¹ to stropy drewniane (40,0%) lub na belkach stalo-
wych. Przekrycia tych obiektów stanowi¹ drewniane wiêŸby dachowe. W pozos-
ta³ych budynkach gospodarczych (warsztaty, gara¿e lub magazyny) spotyka siê
g³ównie stropodachy i dachy o konstrukcji drewnianej (69,2% w grupie budynków
wzniesionych przed 1945 rokiem) oraz ¿elbetowe monolityczne lub prefabrykowa-
ne (52,7% w grupie budynków wzniesionych po 1945 roku).

Wœród obiektów wzniesionych po roku 1945 45,1% zosta³o zabezpieczone pro-
filaktycznie przed wp³ywem eksploatacji górniczej na etapie budowy, a pozosta³e nie
posiadaj¹ zabezpieczeñ. Wœród obiektów wzniesionych przed rokiem 1945 wiêk-
szoœæ nie jest zabezpieczona profilaktycznie (82,9%). Zabezpieczenia budynków,
tzn. kotwienie, opaski ¿elbetowe itp., wykonano w 51 przypadkach (17,1%).

W omawianej zabudowie gospodarczej jest 88,9% obiektów nieremontowanych,
w konsekwencji a¿ 87,3% budynków pozostaje w z³ym lub bardzo z³ym stanie tech-
nicznym. Dotyczy to szczególnie starej zabudowy wiejskiej, która czêsto nie by³a
poddawana bie¿¹cej konserwacji oraz remontowana w ca³ym okresie powojennym.

3. Ocena trwa³oœci badanych grup budynków

3.1. Budynki mieszkalne

Na obszarze LGOM mo¿na wyró¿niæ dwa okresy intensywnego rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego. Pierwszy trwa³ do koñca lat 30. XX wieku. Drugi roz-
pocz¹³ siê oko³o roku 1970, wraz z powstaniem i rozwojem zak³adów górniczych
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i przetwórczych miedzi. Jednoczeœnie zwraca uwagê ma³a liczba budynków
wzniesionych w ci¹gu pierwszych dwudziestu lat powojennych. Podzia³ badanej
zabudowy na dwie grupy, wynikaj¹cy ze struktury wieku budynków, pokrywa siê
tak¿e ze zró¿nicowaniem obiektów pod wzglêdem zastosowanych materia³ów
i technologii budowy. Wobec istniej¹cych ró¿nic badania prowadzono oddzielnie
dla obu tych grup (por. [8]).

Oszacowania trwa³oœci poszczególnych grup budynków dokonano poprzez
analizê przebiegu w czasie ich zu¿ycia technicznego. Ocenê wp³ywu dokonanych
prac zabezpieczaj¹cych i remontowych oparto na spostrze¿eniu, i¿ analiza prze-
biegu w czasie zu¿ycia technicznego w poszczególnych grupach budynków, wy-
dzielonych z uwzglêdnieniem dokonanych ingerencji budowlanych, daje mo¿liwoœæ
przewidywania ich œredniej trwa³oœci. Pozwoli³o to nastêpnie na ustalenie wp³ywu
na tê trwa³oœæ czynników budowlanych (zabezpieczenia przed wp³ywami górni-
czymi, remonty). Istotn¹ zalet¹ tej metody jest mo¿liwoœæ bezpoœredniego porów-
nania dwóch grup budynków o ró¿nym œrednim wieku.

W oparciu o ustalone zu¿ycie techniczne sz poszczególnych budynków uzys-
kano w badanych zbiorach jego trend czasowy. Zastosowano metodê regresji nie-
liniowej, wykorzystuj¹c przy doborze parametrów modelu metodê najmniejszych
kwadratów. Po wstêpnej analizie danych przyjêto liniowy model trendu

sz = b × t,

gdzie b stanowi parametr modelu.

Przy tym za³o¿eniu trwa³oœæ badanej grupy budynków T okreœliæ mo¿na jako
okres od powstania budynku do momentu, gdy sz osi¹gnie wartoœæ 1.

Do oceny wp³ywu czynników budowlanych na trwa³oœæ zabudowy wydzielono
w obu analizowanych grupach budynków podzbiory, w zale¿noœci od zastosowa-
nia zabezpieczeñ na wp³ywy górnicze oraz dokonane prace remontowe. Wyniki
badañ przedstawiono w tabeli 4 oraz na rysunkach 1, 2 i 3.

Uzyskane wyniki prowadz¹ do nastêpuj¹cych wniosków:

— W przypadku starej zabudowy (sprzed 1945 roku) œrednia trwa³oœæ badanej
grupy budynków o stanie niezak³óconym ingerencjami budowlanym wy-
nosi T = 123,0 lata. O znaczeniu prowadzonych prac zabezpieczaj¹cych i re-
montowych œwiadczy fakt, i¿ œrednia trwa³oœæ grupy budynków, w których
wykonano obydwa te rodzaje prac, wynosi T = 141,4 roku. Oznacza to œredni
wzrost trwa³oœci o �T = 18,4 roku, czyli o 13,0%. W grupie budynków,
w której wykonano tylko prace remontowe, œredni wzrost trwa³oœci wynosi
�T = 19,2 roku (13,4%), zaœ w grupie, w której wykonano tylko prace za-
bezpieczaj¹ce, �T = 12,8 roku (8,9%). Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tej grupie
budynków zabezpieczenia przed wp³ywami górniczymi to wy³¹cznie dzia-
³ania podjête w trakcie u¿ytkowania obiektów (kotwienie, opaski itp.).
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— W przypadku nowej zabudowy, wzniesionej po 1945 roku, œrednia
trwa³oœæ badanej grupy budynków o stanie niezak³óconym ingerencjami
budowlanym wynosi T = 101,6 roku, zaœ grupy budynków, w których wy-
konano remonty lub zabezpieczenia, wynosi T = 125,6 roku. Oznacza to
œredni wzrost trwa³oœci o �T = 24,0 roku, czyli a¿ o 19,1%. Wielkoœæ ta nie
jest jednak w pe³ni miarodajna, gdy¿ grupa „nieremontowane i niezabez-
pieczone” to jedynie 18 budynków, wybudowanych w latach 1945–1970.

— Poniewa¿ wszystkie badane budynki wzniesione po 1970 roku by³y zabez-
pieczane profilaktycznie ju¿ na etapie budowy, mo¿na oszacowaæ wp³yw
prac remontowych na ich trwa³oœæ. W grupie budynków zabezpieczonych
i nieremontowanych wynosi ona T = 121,0 roku, zaœ zabezpieczonych
i remontowanych T = 134,9 roku. Ró¿nica wynosi wiêc w tym przypadku
�T = 13,9 roku, tj. 10,3%.

Tabela 4. Liczebnoœæ, œrednia trwa³oœæ oraz ró¿nice œredniej trwa³oœci poszczególnych grup
budynków mieszkalnych

Grupa budynków
Liczba

budynków

Œrednia
trwa³oœæ

T

[lata]

Ró¿nica œredniej
trwa³oœci

�T

[lata] [%]

Wzniesione przed
1945 rokiem

remontowane 174 143,3
19,2 13,4

nieremontowane 141 124,1

zabezpieczone 99 143,0
12,8 8,9

niezabezpieczone 216 130,2

zabezpieczone
lub remontowane

199 141,4

18,4 13,0
niezabezpieczone
i nieremontowane

116 123,0

zabezpieczone i remontowane 74 148,2
18,7 12,6

zabezpieczone i nieremontowane 25 129,5

Wzniesione po
1945 roku

remontowane 192 131,4
13,0 9,9

nieremontowane 423 118,4

zabezpieczone 581 126,3
14,4 11,4

niezabezpieczone 34 111,8

zabezpieczone
lub remontowane

597 125,6

24,0 19,1
niezabezpieczone
i nieremontowane

18 101,6

zabezpieczone i remontowane 176 134,9
10,3 10,3

zabezpieczone i nieremontowane 405 121,0
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Rys. 1. Budynki mieszkalne wybudowane przed rokiem 1945 – porównanie trendów cza-
sowych dla grupy obiektów niezabezpieczonych przed wp³ywami górniczymi i nieremon-

towanych oraz grupy obiektów zabezpieczonych lub remontowanych

Rys. 2. Budynki mieszkalne wybudowane po roku 1945 – porównanie trendów czasowych
dla grupy obiektów niezabezpieczonych przed wp³ywami górniczymi i nieremontowanych

oraz grupy obiektów zabezpieczonych lub remontowanych



3.2. Budynki gospodarcze

Na obszarze LGOM wiêkszoœæ budynków gospodarczych wzniesiono jeszcze
przed II wojn¹ œwiatow¹. Przewa¿aj¹c¹ czêœæ tej zabudowy stanowi¹ typowe bu-
dynki wiejskie: stodo³y, stajnie i obory (tab. 2). Po 1945 roku powsta³o stosunkowo
niewiele budynków gospodarczych, które w znacznej wiêkszoœci zakwalifikowano
do grupy „inne budynki gospodarcze” (magazyny, gara¿e, warsztaty). Podzia³ ba-
danej zabudowy na dwie grupy, wynikaj¹cy ze struktury wieku budynków, pokry-
wa siê wiêc jednoczeœnie z podzia³em z uwagi na rodzaj konstrukcji i zastosowane
materia³y. Opisane wy¿ej wzglêdy spowodowa³y, ¿e podobnie jak w przypadku bu-
dynków mieszkalnych badania prowadzono oddzielnie dla obu tych grup (por. [9]).

Do oszacowania trwa³oœci poszczególnych grup budynków gospodarczych
zastosowano metodykê badañ analogiczn¹ jak w przypadku budynków miesz-
kalnych. Wyniki badañ przedstawiono w tabeli 5 oraz na rysunkach 4 i 5.

Na podstawie otrzymanych wyników sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:

— W przypadku starej zabudowy (sprzed 1945 roku) œrednia trwa³oœæ badanej
grupy budynków gospodarczych o stanie niezak³óconym ingerencjami bu-
dowlanym wynosi T = 114,2 roku. Wielkoœæ ta znacznie przekracza warto-
œci T podawane w polskiej literaturze dla tego typu obiektów (np. [10, 11]).
Nale¿y j¹ traktowaæ jako górn¹ granicê oszacowania, gdy¿ na trwa³oœæ
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Rys. 3. Budynki mieszkalne zabezpieczone przed wp³ywami górniczymi, wybudowane po
roku 1970 – porównanie trendów czasowych dla grupy obiektów nieremontowanych i re-

montowanych



budynków mog¹ wp³ywaæ ingerencje budowlane dokonywane wiele lat
temu, których nie uda³o siê, z oczywistych wzglêdów, ustaliæ w czasie
prowadzonych prac inwentaryzacyjnych i wywiadów.

— Œrednia trwa³oœæ wydzielonej grupy budynków, w których wykonywano
prace remontowe i zabezpieczaj¹ce, wynosi T = 125 lat, co oznacza wzrost
trwa³oœci o �T = 10,8 roku (9,5%). W grupach budynków, w których wyko-
nano tylko prace remontowe lub tylko prace zabezpieczaj¹ce, �T = 12,5 roku
(10,9%). Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku budynków wzniesionych
przed 1945 rokiem zabezpieczenia przed wp³ywami górniczymi to wy³¹cznie
dzia³ania podjête w trakcie u¿ytkowania obiektów (kotwienie, opaski itp.).

— W przypadku budynków gospodarczych wzniesionych po 1945 roku,
œrednia trwa³oœæ grupy o stanie niezak³óconym ingerencjami budowlanym
wynosi jedynie T = 63,4 roku, zaœ grupy budynków, w których wykonano
remonty i (lub) zabezpieczenia, wynosi T = 67,9 roku. Oznacza to ró¿nicê
trwa³oœci �T = 4,5 roku, czyli 7,1%. Trwa³oœæ badanej grupy budynków powo-
jennych mieœci siê w ramach podawanych dla tego typu budynków w [1]
oraz [6–9], jednak bli¿sza jest dolnej granicy przedzia³u. Wi¹¿e siê to g³ów-
nie z jakoœci¹ u¿ytych materia³ów oraz miern¹ jakoœci¹ wykonawstwa.

Tabela 5. Liczebnoœæ, œrednia trwa³oœæ oraz ró¿nice œredniej trwa³oœci poszczególnych grup
budynków gospodarczych

Grupa budynków
Liczba

budynków

Œrednia
trwa³oœæ

T

[lata]

Ró¿nica œredniej
trwa³oœci

�T

[lata] [%]

Wzniesione przed
1945 rokiem

remontowane 36 127,5
12,5 10,9

nieremontowane 263 115,0

zabezpieczone 51 127,0
12,5 10,9

niezabezpieczone 248 114,5

zabezpieczone
lub remontowane

68 125,0

10,8 9,4
niezabezpieczone
i nieremontowane

231 114,2

Wzniesione po
1945 roku

remontowane 5 66,5
1,8 2,9

nieremontowane 66 64,7

zabezpieczone 33 67,4
3,6 5,6

niezabezpieczone 38 63,8

zabezpieczone
lub remontowane

36 67,9

4,5 7,1
niezabezpieczone
i nieremontowane

35 63,4
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Rys. 4. Budynki gospodarcze wybudowane przed rokiem 1945 – porównanie trendów cza-
sowych dla grupy obiektów niezabezpieczonych przed wp³ywami górniczymi i nieremon-

towanych oraz grupy obiektów zabezpieczonych lub remontowanych

Rys. 5. Budynki gospodarcze wybudowane po roku 1945 – porównanie trendów czasowych
dla grupy obiektów niezabezpieczonych przed wp³ywami górniczymi i nieremontowanych

oraz grupy obiektów zabezpieczonych lub remontowanych



4. Podsumowanie

Podsumowuj¹c wyniki opisanych w artykule badañ, nale¿y stwierdziæ, ¿e:

— œredni¹ trwa³oœæ nieremontowanych murowanych budynków mieszkalnych,
stanowi¹cych badan¹ zabudowê oszacowaæ mo¿na:

• w przypadku wybudowanych przed rokiem 1945 budynków niezabez-
pieczonych przed wp³ywami górniczymi na T = 120÷125 lat, zaœ zabezpie-
czonych w czasie u¿ytkowania na T = 130 lat;

• w przypadku wybudowanych w latach 1945÷70 budynków niezabezpie-
czonych przed wp³ywami górniczymi na T = 100 lat;

• w przypadku wybudowanych po roku 1970 budynków zabezpieczo-
nych przed wp³ywami górniczymi na etapie budowy na T = 120 lat;

— œredni¹ trwa³oœæ murowanych budynków gospodarczych oszacowaæ
mo¿na:

• w przypadku wybudowanych przed rokiem 1945, niezabezpieczonych
przed wp³ywami górniczymi i nieremontowanych budynków wiejskich
(stodo³y, stajnie, obory) na T = 110÷115 lat, zaœ zabezpieczonych w cza-
sie u¿ytkowania lub remontowanych na T = 125÷130 lat;

• w przypadku wybudowanych po II wojnie œwiatowej, niezabezpieczo-
nych przed wp³ywami górniczymi i nieremontowanych budynków go-
spodarczych (gara¿e, warsztaty, magazyny) na T = 60÷65 lat, zaœ zabez-
pieczonych w czasie u¿ytkowania lub remontowanych T = 65÷70 lat;

— prowadzone prace remontowe zwiêkszaj¹ w skali globalnej trwa³oœæ ba-
danej zabudowy mieszkalnej o co najmniej kilkanaœcie procent; w grupie
budynków gospodarczych wznoszonych przed 1945 rokiem uzyskano
wzrost trwa³oœci o co najmniej 10%.

Uzyskane wyniki dotycz¹ce trwa³oœci mieszcz¹ siê w granicach podawanych
w literaturze przedmiotu dla tego typu budynków (np. [10, 11]). Wyj¹tek stanowi¹
budynki gospodarcze budowane przed 1945 rokiem, w przypadku których otrzy-
mane wartoœci znacznie przekraczaj¹ wartoœci T podawane w literaturze.

Wyznaczone w toku badañ œrednie trwa³oœci budynków remontowanych na-
le¿y traktowaæ jako najmniejsze przewidywane wartoœci T dla poszczególnych
grup obiektów. W przypadku dalszej dba³oœci o bie¿¹ce naprawy oraz dziêki ko-
lejnym remontom obejmuj¹cym wymianê nie tylko zu¿ytych elementów wykoñcze-
niowych ale i konstrukcyjnych, okresy u¿ytkowania (trwa³oœci) poszczególnych
obiektów mog¹ siê znaczne wyd³u¿yæ.
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