
Naprawy nieodłącznym 
elementem użytkowania
Procesowi budowania zwykle towarzyszy 

odświętny nastrój i pewnego rodzaju cele-
bra: kamienie węgielne, uroczyste akty upa-
miętniające, wiechy budowlane (na Śląsku 
nazywane glajchą). Przeprowadzanie na-
praw, mimo że często trudniejsze, a z reguły 
bardziej odpowiedzialne niż wznoszenie, jest 
na ogół otoczone niejaką dyskrecją. Dyskre-
cja* naprawy objawia się w podwójnym zna-
czeniu tego słowa: „nie ma się co chwalić” 
oraz „brak ciągłości i jej przywrócenie” (mat. 
dyskretny-nieciągły). Jest to zapewne po-
dyktowane zawodowym zażenowaniem, ja-
kie odczuwamy wobec powszechnego prze-
świadczenia o trwałości konstrukcji, a tu jed-
nak trzeba naprawiać. To zażenowanie towa-
rzyszy nam bez względu na to, czy przyczy-
ny naprawy wynikają z nagłych zdarzeń loso-
wych, długotrwałych procesów dekonstruk-
cyjnych, czy też należy usuwać usterki pro-
jektowe lub wykonawcze (rys. 1.). Jedynie 
wyburzenia – które również są formą napra-
wy – bywają (często z konieczności) prowa-
dzone ostentacyjnie. W tym przypadku jed-
nakże jest to także demonstracja, że będzie-
my budować nowe.

Naprawa to usuwanie wad, a wada to stan 
wymagający interwencji. Zamierzeniem te-
go artykułu jest ukazanie, że naprawy nieod-
łącznie towarzyszą wznoszeniu i utrzymaniu 
obiektów budowlanych. Jest rzeczą charak-

terystyczną, że podręczniki dotyczące trwa-
łości konstrukcji – projektowaniu „na trwa-
łość” – często kończą się rozdziałem: Jak 
naprawiać [1]. Zarówno naprawy, jak i cała 
działalność budowlana odwołują się do na-
ukowych podstaw, a w dyscyplinie nauko-
wej, jaką jest budownictwo, jak w mało któ-

rej przenika się nauka i inżynieria [2]. Wielo-
aspektowość i złożoność działań w budow-
nictwie powoduje, że w tej dziedzinie większe 
niż w innych uzasadnienie ma stosowanie re-
guł praktycznych [3]. Anglosasi nazywają je 
Rules of thumb – Reguły kciuka; po polsku 
powiedzielibyśmy „spod dużego palca”.

PRAKTYCZNE  
REGUŁY NAPRAW
konstrukcji z betonu

Norma PN-EN 1504 dotycząca napraw konstrukcji betonowych może być traktowana 
jako zbiór metod praktycznych. Zamierzeniem przyświecającym artykułowi jest 
wyekstrahowanie tych reguł i w miarę możliwości przedstawienie ich w uproszczonej, 
bezpiecznie użytecznej formie.

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
Instytut Techniki Budowlanej

Część 1.

Rys. 1. Typowe przyczyny uszkodzeń 
konstrukcji betonowych (wg PN-EN 1504-9)Ry
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Część 1.
Normy, w tym te dotyczące napraw PN-

-EN 1504.1-10, to z definicji zbiory reguł prak-
tycznych. Norma podaje te reguły w spo-
sób sformalizowany, nierzadko uwikłany, by-
wa, że trudno zrozumiały i tworzący nieprzy-
jazne wrażenie. Zamierzeniem przyświeca-
jącym artykułowi jest wyekstrahowanie tych 
reguł i w miarę możliwości przedstawienie 
ich w uproszczonej, bezpiecznie użytecz-
nej formie.

Naprawy jako konieczność 
cywilizacyjna
Wśród 20 monumentów cywilizacyjnych 

(tab. 1. rys. 2.), liczących sobie od kilkuna-
stu tysięcy do kilkudziesięciu lat, tylko do-
mostwo z kości mamuta w Międzyrzeczu 
na Ukrainie, piramidy egipskie w Gizie i ka-
mienne Stonehenge w Anglii nie były do-
tychczas naprawiane. Naprawy stały się jed-
nym z podstawowych sposobów utrzyma-
nia obiektów budowlanych, zarówno histo-
rycznych, jak i współczesnych. Oczywiście 
naprawa obiektów zabytkowych wymaga 
współpracy z konserwatorem i przestrzega-
nia reguł konserwatorskich. Naprawy słu-
żą jednakże nie tyle do ratowania zabytków, 
ale przede wszystkim do przywracania bądź 
zachowania użyteczności współcześnie ist-
niejących obiektów. Rynek napraw budow-
lanych jest liczony na świecie w dziesiąt-
kach miliardów dolarów rocznie i ma tenden-
cję wzrostową [4]. Naprawy są konieczno-
ścią cywilizacyjną analogiczną do uwarun-
kowanej termodynamicznie nieuchronności 
niszczenia obiektów. „Właściciel lub zarząd-
ca obiektu budowlanego jest zobowiązany 
użytkować obiekt zgodnie z jego przezna-
czeniem i utrzymać go w należytym stanie 
technicznym i estetycznym” – takie jest wy-
maganie prawa budowlanego [5].

Utrzymanie (konserwacja) to zespół róż-
norodnych działań zapobiegawczych podej-
mowanych po to, aby umożliwić spełnianie 
przez obiekt przypisanych mu funkcji przez 
okres użytkowania [6]. Do działań tych nale-
ży zaliczyć czyszczenie, drobne naprawy, ro-
boty malarskie, reperacje drobnych uszko-
dzeń, a także wymianę niektórych części 
konstrukcji w miarę potrzeby. Działania te są 
na ogół wynikiem przeprowadzonych prze-
glądów technicznych. Do bieżącego utrzy-
mania konstrukcji nie zalicza się remontu. 
Remont to wykonanie robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwot-
nego, wykonuje się go po upływie projekto-
wanego okresu użytkowania konstrukcji. Za-
pewnienie trwałości obiektu wymaga prze-
prowadzenia stosownych działań w związ-
ku z jego utrzymaniem. Jednocześnie prze-
świadczenie o trwałości konstrukcji jest czę-
sto przyczyną lekceważenia drobnych ob-
jawów uszkodzeń i do naprawy przystępuje 
się dopiero, gdy uszkodzenia są już zaawan-
sowane. Powoduje to, że często naprawy – 

Rys. 2. Zrekonstruowany łuk świątyni 
Domicjana w Efezie, wiek: 2000 lat

Tab. 1. Wybrane monumenty cywilizacyjne i ich wiek

nawet poważne – są przeprowadzane w ra-
mach utrzymania obiektów budowlanych. 
Obok tych napraw, wynikających ze strate-
gii zarządzania konstrukcją (rys. 3.), często 
zachodzi konieczność przeprowadzenia na-
praw w celu usunięcia skutków zdarzeń lo-
sowych, takich jak uderzenia, wybuchy, po-
żar, a także przeciążenia, nadmiernego prze-
mieszczenia – np. w wyniku osiadania, czy 
też oddziaływania sąsiadujących obiektów 
– np. wibracje spowodowane ruchem ko-
lei podziemnej. Nadrzędnym wymaganiem 

przyświecającym strategii zarządzania kon-
strukcją jest zapewnienie (utrzymanie lub 
przywrócenie) nośności i stateczności oraz 
bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji.

Zrównoważony rozwój jest koniecznością 
cywilizacyjną, a także nakazem prawnym [7]. 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 [8] obo-
wiązującym od 1 lipca 2013 roku wprowadzo-
no nowe, siódme wymaganie podstawowe: 
zrównoważone wykorzystanie zasobów natu-
ralnych. Zgodnie z tym Rozporządzeniem – 
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Construction Product Regulation, CPR – UE 
305/201 – jednym ze sposobów zapewnie-
nia zrównoważonego wykorzystania zaso-
bów naturalnych jest zapewnienie trwałości 
obiektów budowlanych. Ochrona konstruk-
cji w sposób bezpośredni służy zapewnieniu 
tej trwałości, a naprawy, w zależności od mo-
mentu ich podjęcia i ich zakresu, służą bądź 
zachowaniu użytkowalności, bądź jej przy-
wróceniu i w konsekwencji przyczyniają się 
do przywrócenia czy przedłużenia oczekiwa-
nej trwałości. W ten sposób działania w za-
kresie ochrony i naprawy stają się istotnym 
narzędziem kształtowania zrównoważonego 
budownictwa.

Równocześnie wobec sposobu przepro-
wadzenia samej naprawy (a więc doboru 
zasad, metod, materiałów i narzędzi do jej 
przeprowadzenia) powstają oczekiwania po-
dyktowane wymaganiami zrównoważenia. 
Oczekiwania te są intuicyjnie zrozumiałe i od-
czytywane jako minimum nakładów mate-
riałowych i energetycznych oraz zminimali-
zowanie oddziaływania na środowisko pod-
czas naprawy, w tym minimalny poziom hała-
su, a także maksymalne skrócenie czasu wy-
łączenia obiektu z eksploatacji. Z tym wiąże 
się również osiągnięcie przez obiekt po na-
prawie wyższego stopnia zrównoważenia, 
a więc również wyższego komfortu użytko-
wania, w tym lepszej jakości powietrza, zdro-
wotności materiałów, niższego poziomu ha-
łasu. W tym obszarze formułowane są tylko 
bardzo ogólne wymagania [9, 10, 11], brak 
szczegółowych wskazań. Ukazuje się nato-
miast hasłowe zawołanie, że naprawa beto-
nu to „najwyższy akt zrównoważenia” – the 
ultimate act of sustainability [11]. Społecz-
ne znaczenie zrównoważenia poprzez na-
prawy konstrukcji nie może być jednak prze-
ceniane. Rehabilitacja obiektów budowla-
nych ma coraz większy udział w działalno-
ści budowlanej, ale nie oczekuje się, że sta-
nie się jedynym sposobem zaspokojenia sta-
le rosnących potrzeb społecznych. Obiek-
ty budowlane powoli, lecz często, podlegają 

transformacji z obiektów biurowych w miesz-
kalne, z fabryk w restauracje, ze starych do-
mostw w muzea itp. Przystosowanie istnieją-
cych obiektów – połączone z jego naprawa-
mi – do nowych potrzeb to realizacja zrów-
noważenia [12]. Zawsze jednak żywot czę-
ści obiektów będzie się po określonym cza-
sie życia kończył rozbiórką, a następnie po-
wtórnym użyciem niektórych jego elemen-
tów i recyklizacją pozostałych. W odniesie-
niu do elementów betonowych przemawia 
za tym również fakt, że jednokrotna recykli-
zacja w połączeniu z procesem karbonatyza-
cji podczas użytkowania powoduje, że 80% 
emisji CO2 wytworzonego podczas powsta-
wania cementu zostaje pochłonięte przez be-
ton. W ten sposób to zakłócenie ekologiczne 
spowodowane przez tworzenie betonu zo-
staje praktycznie wyeliminowane. Zrówno-
ważone budownictwo jest jednym z podsta-
wowych wyzwań współczesnej technologii 
i jednym z istotnych celów polityki zrównowa-
żonego rozwoju. W tym kontekście naprawa 
i ochrona konstrukcji to istotne czynniki za-
pewniające zrównoważenie w budownictwie. 
Równocześnie wymagania zrównoważonego 
rozwoju będą dyktowały sposób i określały 
cel przeprowadzenia naprawy. PN-EN 1504 
nie zajmuje się określeniem warunków zrów-
noważonej naprawy ani też stopnia zrówno-
ważenia obiektu po naprawie. Zagadnienia 
te w chwili obecnej pozostawiono intuicji in-
żynierskiej. W tym kontekście należy przy-
pomnieć, że energia konsumowana pod-
czas użytkowania obiektu jest dziesięciokrot-
nie większa od energii spożytkowanej pod-
czas jego wznoszenia [13]. Tak więc waż-
niejsze jest, aby skutkiem naprawy była po-
prawa energooszczędności obiektu, niż za-
oszczędzenie na samej naprawie (nawet jeśli 
te koszty miałyby ponosić różne podmioty). 
Naprawy są środkiem do przywrócenia uży-
teczności i przedłużenia trwałości obiekto-
wi. W trakcie dalszego użytkowania obiekt po 
naprawie powinien odznaczać się podwyż-
szonym stopniem zrównoważenia. Naprawa 

prowadząca do tego celu powinna być prze-
prowadzona w sposób podporządkowany 
wymaganiom zrównoważenia [12].

Pierwotna wersja artykułu była prezentowa-
na na konferencji „Awarie Budowlane” 2017
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Abstract: Rules of thumb for concrete con-
struction repair. The necessity and even in-
evitability of the building repairing has been 
shown. The repair as a su stainability develop-
ment has been emphasised. In building activi-
ty – in “on site” practice– a lot of rules of thumb 
are used. Tho se rules often seems to be far 
away from a scientific statement, however, they 
are a consequence of scientific consideration. 
In this context, the standard PN-EN 1504 co-
uld be treated as the set of rules for repair of 
concre te constructions. However, the standard 
is in many cases not easy, complicated and 
se ems to be unfriendly to the readers. On this 
premise, a commentary to the standard has 
been developed: “Naprawa i ochrona konstruk-
cji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504”; PWN, 
2017, by L. Czarnec ki, P. Łukowski, A. Garbacz. 
This paper attempts to formulate rules of thumb 
for repairs of concrete building constructions. 
The rules have been briefly presented on the 
backdrop of science -engineering relation and 
illustrated with relevant pictures.
Keywords: concrete, construction, repair, pro-
tection, rules of thumb, durability, sustainable 
development, science, engineering

Rys. 3. Cykle naprawcze w czasie użytkowania konstrukcji  
przy różnych strategiach zarządzania konstrukcją wg PN-EN 1504-9
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