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Budynki wykonane w techno-
logii prefabrykowanej wielko-
płytowej użytkowane są od kil-
ku dziesięcioleci. Tak długi

okres eksploatacji wiąże się z ich zuży-
ciem technicznym i funkcjonalnym.
W celu utrzymania obiektu w należy-
tym stanie technicznym, co jest wyma-
gane przez Prawo budowlane [11],
a także ze względu na konieczność wy-
dłużenia życia obiektów, niezbędne jest
stałe monitorowanie ich stanu oraz sys-
tematyczne prowadzenie działań na-
prawczych i modernizacyjnych. Ekono-
micznie uzasadnione jest wykonywanie
kompleksowych remontów obejmują-
cych wszystkie elementy zewnętrzne
obiektu, wewnętrzne części wspólne,
a także lokale mieszkalne.

Zgodnie z definicją remontu, przed-
stawioną w [11], roboty budowlane wy-
konywane w istniejącym obiekcie bu-
dowlanym powinny polegać na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, a nie stano-
wić bieżącej konserwacji. Dopuszczone
jest stosowanie wyrobów budowlanych
innych, niż zostały użyte w stanie pier-
wotnym. Poza prowadzeniem właściwej
polityki remontowej istotne jest odpo-
wiednie wykonywanie okresowych

przeglądów technicznych. Dodatkowo
powinna funkcjonować właściwa komu-
nikacja na linii użytkownik – zarządca
obiektu. Mieszkańcy są w stanie infor-
mować o wystąpieniu różnych niepoko-
jących zjawisk, co pozwoli na wczesne
wykrycie zawilgoceń, ubytków, pęknięć,
zarysowań dotyczących warstw wykoń-
czeniowych i elementów konstrukcyj-
nych oraz na szybkie podjęcie działań
naprawczych, które spowodują wydłu-
żenie trwałości użytkowej obiektu.

Remont
części zewnętrznych

Przy planowaniu robót remontowych
należy dokonać oceny stanu technicz-
nego obiektu, w tym jego poszczegól-
nych części zewnętrznych [5, 7 ÷ 10].
Zużycie techniczne jest najbardziej wi-
doczne w elementach narażonych na
bezpośredni wpływ wilgoci, temperatury
oraz pyłów i gazów. Dotyczy to przede
wszystkim ścian zewnętrznych, stropo-
dachów, balkonów, loggii, przedsion-
ków i daszków nad wejściami do bu-
dynków [2]. Procesy destrukcyjne prze-
biegają stopniowo z różnym natęże-
niem. Istotny jest wiek budynku, ale naj-
bardziej zagrożone są jego części wyko-
nane z materiałów złej jakości. Poza zu-
życiem technicznym widoczne są ozna-
ki zużycia funkcjonalnego, bezpośred-
nio związanego ze wzrostem wymagań

użytkowych i ze zmianami podejścia
do szeroko pojętej estetyki. Dotyczy to
np. balkonów i loggii. Te elementy zew-
nętrzne budynku nie spełniają wyma-
gań mieszkańców najczęściej z powo-
du zbyt małej powierzchni. Znaczne
zmniejszenie ich szerokości następuje
podczas termomodernizacji budynku
i związanego z nią montażu na ścianach
dodatkowej warstwy izolacji termicznej.
Część badanych poznańskich budyn-
ków wielkopłytowych nie została wypo-
sażona w balkony lub loggie, a na czę-
ści balkony występują dopiero od po-
ziomu pierwszego piętra. Częstym zja-
wiskiem jest występowanie zbyt małej
wysokości balustrady balkonowej (po-
niżej wymaganych 110 cm).

Remont i modernizacja części ze-
wnętrznych większości budynków
z wielkiej płyty sprowadzały się dotych-
czas do wykonania robót docieplenio-
wych. Niestety proces ten najczęściej
obejmował tylko ściany zewnętrzne, bez
uwzględnienia strefy cokołowej (foto-
grafia 1). Na części budynków wykona-
no też docieplenie stropodachów. Wy-
tyczne rozporządzenia [6] i związane
z nimi zjawisko zmniejszania dopusz-
czalnej wartości współczynnika przeni-
kania ciepła U przegród zewnętrznych
budynku doprowadziły do sytuacji,
w której część docieplonych wcześniej
obiektów nie spełnia obecnych wyma-
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Abstract. The first large-panel buildings in Poland were built at
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gań. Część obiektów przeszła już po-
wtórną termomodernizację ścian.

Elewacje. Przystępując do planowa-
nia remontu elewacji budynku, należy
ocenić konstrukcję ścian zewnętrznych,
w tym układ warstw, ich rozwiązania
materiałowe i wymiary. W tym celu nie-
zbędne jest wykonanie analizy doku-
mentacji projektowej, makroskopowej
oceny stanu technicznego elewacji
z uwzględnieniem strefy cokołowej.
Ocena powinna objąć również stolarkę
okienną i drzwiową, obróbki blachar-
skie, a także opaskę wokół budynku.
W przypadku ścian zewnętrznych wy-
konanych z elementów warstwowych
wskazane jest wykonanie wielu odkry-
wek w miejscach charakterystycznych
(fotografia 2). Na podstawie badań pró-
bek betonu przygotowanych z pobrane-
go materiału z warstwy elewacyjnej

możliwe jest np. ustalenie stopnia jego
karbonatyzacji, wytrzymałości na ściska-
nie, a także rozpoznanie położenia zbro-
jenia warstwy elewacyjnej oraz rozwią-
zań materiałowych i wymiarowych stali
zbrojeniowej. Odkrywki w miejscach
występowania łączników scalających
warstwy przegrody umożliwią ustalenie
kształtu i wymiarów łączników oraz ro-
dzaju stali i jej wytrzymałości. Po za tym
możliwe jest uzyskanie informacji o ro-
dzaju i stanie zastosowanego materiału
ociepleniowego. W ocenie elewacji po-
mocna jest także termowizja, dzięki któ-
rej możliwe jest zlokalizowanie słabych
miejsc, przez które w nadmiernym stop-
niu przenika ciepło. Próbki pobrane
z warstwy konstrukcyjnej pozwalają na
ustalenie wytrzymałości betonu na ści-
skanie oraz określenie składu materiału.

Informacje uzyskane na drodze ma-
kroskopowej oceny całej powierzchni
elewacji, badań termowizyjnych oraz
pochodzące z wykonanych odkrywek
będą stanowiły bazę wyjściową do pro-
jektu remontu budynku, w tym doboru
odpowiedniego rozwiązania materiało-
wego dotyczącego wtórnego ocieplenia
ściany zewnętrznej. Ponadto projekt po-
winien uwzględnić montaż dodatko-
wych kotew wtórnie scalających składo-
we tej przegrody. Roboty muszą objąć
bezwzględnie strefę cokołową, w tym
odcinek ściany zewnętrznej znajdujący
się pod poziomem przyległego terenu.
Niezbędne jest więc odkopanie budyn-
ku do poziomu ławy (płyty) fundamen-
towej, oczyszczenie powierzchni ściany
fundamentowej, wykonanie na niej no-
wej hydroizolacji i montaż warstwy izo-
lacji termicznej.

Miejsca, w których występują uszko-
dzenia prefabrykatów, a także połączeń
między nimi, są szczególnie narażone
na korozję. Powstałe zawilgocenia pro-
wadzą do dalszej degradacji obiektu,
szczególnie w okresie działania ujemnej
temperatury. Ponadto odkształcenia ter-
miczne wywołują dodatkowe obciąże-
nia mogące mieć niekorzystny wpływ
na konstrukcję budynku. Poza likwida-
cją przyczyn występowania uszkodzeń,
wskazane jest pełne wyizolowanie prze-
gród zewnętrznych budynku od otacza-
jącego środowiska.

Stropodachy. Kompleksowy remont
stropodachu powinien obejmować

przede wszystkim: właściwe jego do-
cieplenie; wymianę zniszczonych obró-
bek blacharskich, instalacji odgromo-
wej oraz zniszczonych elementów in-
stalacji wentylacyjnej, a także ułożenie
nowej warstwy pokrycia dachowego.
Na części poznańskich budynków wiel-
kopłytowych wykonano docieplenie
stropodachu, wprowadzając materiał
izolacyjny przez otwory wentylacyjne.
Prawidłowe zaizolowanie przegrody
wymaga pełnego dostępu do jej wnętrza.
Konieczne jest więc otwarcie całego
stropodachu lub punktowo. Lokalne od-
krywki wymagają wykonania otworów
rewizyjnych. Pełne otwarcie przegrody
będzie się wiązać z całkowitym demon-
tażem płyt dachowych. Pozwoli to na
dokonanie oceny stanu technicznego
przegrody oraz na rozpoznanie rodzaju
i stanu warstw wewnętrznych – paro-
izolacji i izolacji termicznej. W związ-
ku z tym, że pierwotna warstwa izolacji
termicznej nie spełnia obecnych wyma-
gań i często jest zawilgocona, należy
całkowicie ją usunąć z przegrody i za-
stosować materiał termoizolacyjny
o odpowiedniej grubości, znacznie
większej od tej pierwotnej. Konieczne
jest również zapewnienie właściwej
wentylacji przegrody.

W związku z tym, że typowym pro-
blemem występującym w budynkach
wielkopłytowych jest niewielka wyso-
kość wnętrza stropodachu, niezbędne
jest jego przebudowanie. W tym celu
należy podwyższyć ściany attykowe
i wewnętrzne ażurowe.

Daszki nad wejściami i przedsionki
są cały czas bezpośrednio narażone na
oddziaływanie wilgoci i zmiennej tem-
peratury. Najczęściej nie podlegają do-
ciepleniu. Na części zbadanych budyn-
ków z wielkiej płyty w Poznaniu wy-
mieniono daszki pierwotnie wykonane
z elementów prefabrykowanych na lek-
kie w obramowaniu metalowym z wy-
pełnieniem płytami poliwęglanowymi.
Przy naprawie daszków żelbetowych
należy ocenić stan obróbek blachar-
skich, odwodnienia i pokrycia.

W przedsionkach bez grzejnika na-
stępuje szybka degradacja wewnętrz-
nych powłok malarskich oraz zamonto-
wanych tam często skrzynek na listy.
Remont przedsionków powinien obej-
mować wymianę stolarki drzwiowej

Fot. 1. Brak docieplenia strefy cokołowej
budynku
Photo 1. Lack of insulation of the plinth zone
of the building

Fot. 2. Miejsce pobrania próbki z warstwy
elewacyjnej ściany zewnętrznej budynku
wysokiego
Photo 2. Place of taking a sample from the fa-
cade layer the outer wall of the tall building
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i okiennej, wykonanie nowych obró-
bek blacharskich, ułożenie nowego po-
krycia dachowego, wykonanie warstw
wykończeniowch na ścianach i sufi-
tach, nowych warstw podłogowych
oraz tam gdzie jest to możliwe, ocieple-
nie ścian i dachu. Należy też zadbać
o właściwe ogrzewanie wnętrza po-
mieszczenia.

Częstym zjawiskiem jest występowa-
nie zniszczonego, spiekanego podestu
wejściowego zawierającego niefunk-
cjonalną wycieraczkę (fotografia 3).

W przypadku konieczności wymiany
podestu należy zastosować odpowied-
nie rozwiązanie wycieraczki zewnętrz-
nej z odwodnieniem.

Balkony i loggie, podobnie jak
przedsionki i daszki nad wejściami,
najczęściej nie podlegają dociepleniu.
Typowe problemy związane z tymi ele-
mentami dotyczą zawilgocenia płyt po-
destowych, spękań i ubytków warstwy
gładzi cementowej, stanowiącej pod-
kład pod posadzkę lub samej posadzki,
niedostatecznego stanu hydroizolacji,
zużytych powłok malarskich, korozji
obróbek blacharskich oraz balustrad.
Korozja balustrady występuje najczę-
ściej w miejscach połączenia ze ściana-
mi i stropami. Typowe mocowanie ba-
lustrad do płyty stropowej powoduje
nieciągłość warstwy hydroizolacyjnej.
Miejsca mocowania najbardziej nara-
żone są na zawilgocenia. Należy roz-
ważyć zmianę sposobu mocowania ba-
lustrady np. do spodu płyty podesto-

wej. Takie rozwiązanie umożliwi wy-
konanie pełnej, ciągłej hydroizolacji
oraz zwiększenie powierzchni użytko-
wej balkonu lub loggii, co ma istotne
znaczenie z punktu widzenia niewy-
starczających rozmiarów tych elemen-
tów (fotografia 4).

Prefabrykaty stanowiące konstrukcję
balkonów lub loggii charakteryzują się
niewielką grubością otuliny zbrojenia,
co powoduje, że w przypadku obiek-
tów, na których nie przeprowadzono
żadnych prac remontowych, widoczne
są zniszczenia korozyjne spowodowa-
ne karbonatyzacją betonu. Brak dzia-
łań naprawczych prowadzi do zaawan-
sowanej korozji betonu i stali zbroje-
niowej.

Remont balkonów i loggii można
przeprowadzić dwoma sposobami [4].
Pierwszy związany jest z konieczno-
ścią wykonania wielu prac mających
na celu przywrócenie ich właściwego
stanu technicznego z zachowaniem
pierwotnych elementów konstrukcyj-
nych i oryginalnego wyglądu. Drugi
sposób polega na całkowitej wymianie
zniszczonych elementów. Możliwe
jest wykonanie nowoczesnych balko-
nów lub loggii w postaci konstrukcji
dostawionej lub podwieszonej do bu-
dynku, a w efekcie poprawa warun-
ków użytkowych i estetyki obiektu
oraz znaczne ograniczenie mostków
termicznych.

Remont wewnętrznych
części wspólnych
poza mieszkaniami

Do części poza mieszkaniami zalicza
się m.in. korytarze, klatki schodowe,
piwnice, pralnie, suszarnie, pomieszcze-
nia techniczne, zsypowe i dźwigi osobo-
we. Organizując roboty remontowe, na-

leży wziąć pod uwagę stałą obecność
mieszkańców w budynku. Komplekso-
we działania remontowe powinny objąć
roboty malarskie, posadzkarskie, stolar-
skie, ślusarskie i instalacyjne. Koniecz-
na jest wymiana zużytych dźwigów oso-
bowych, a także stolarki okiennej
i drzwiowej w rejonie ciągów komuni-
kacyjnych i na poziomie kondygnacji
piwnicznej. Istotną kwestią jest zapew-
nienie właściwego poziomu bezpieczeń-
stwa pożarowego.

Przed przystąpieniem do wykony-
wania prac remontowych należy doko-
nać szczegółowych oględzin konstruk-
cji i warstw wykończeniowych na ścia-
nach, stropach i częściach składowych
klatki schodowej pod kątem występo-
wania rys, spękań i ewentualnych od-
kształceń elementów konstrukcyjnych
[5, 7 ÷ 10]. Zdarza się występowanie
niewypełnionych lub częściowo wypeł-
nionych gniazd złączy elementów,
a także ubytków w prefabrykatach. Zja-
wisko to dotyczy przeważnie ścian kon-
dygnacji piwnicznej. Ubytki betonu na-
leży bezwzględnie uzupełnić, a w przy-
padku występowania niepokojących
zjawisk przeprowadzić dodatkowe ba-
dania.

Remont w strefie poza mieszkania-
mi będzie obejmował 3 etapy: roboty
rozbiórkowe; roboty związane z insta-
lacjami wewnętrznymi i roboty wy-
kończeniowe [1]. Etap prac rozbiór-

kowych, to przede wszyst-
kim demontaż posadzek,
okładzin stopni i balustrad na
klatkach schodowych, ele-
mentów instalacji elektrycz-
nej, starej stolarki drzwiowej
i okiennej, zniszczonych sza-
fek elektrycznych. Zasadne
jest skucie istniejących gła-
dzi gipsowych na ścianach
i sufitach.

Etap robót instalacyj-
nych dotyczy przede wszystkim wymia-
ny instalacji elektrycznej, w tym prze-
wodów i opraw oświetleniowych. Nato-
miast roboty wykończeniowe, w uję-
ciu kompleksowym, związane będą
z wykonaniem nowego podłoża pod po-
sadzki i posadzek, nowych gładzi gipso-
wych na ścianach i sufitach, montażem
nowej stolarki drzwiowej i okiennej
oraz wykonaniem robót malarskich.

Fot. 3. Zniszczony podest wejścia do budynku
Photo 3. Destroyed landing of the entrance of
the building

Fot. 4. Mała powierzchnia balkonów
Photo 4. Small area of balconies
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Remont mieszkań
Podobnie jak w przypadku części bu-

dynku poza mieszkaniami, komplekso-
we prace powinny obejmować rozbiór-
kę, roboty instalacyjne i wykończenio-
we [3]. Rozbiórką i demontażem należy
objąć wewnętrzną stolarkę drzwiową
i okienną, elementy instalacji centralne-
go ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej, skucie starych gładzi gip-
sowych ze ścian i sufitów, demontaż po-
sadzek, listew przypodłogowych i co-
kołów, demontaż warstwy hydroizolacji
podposadzkowej w pomieszczeniach
sanitarnych. Jeżeli zaplanowano zmia-
ny w układzie pomieszczeń w mieszka-
niu, to konieczne będzie wykonanie roz-
biórki częściowej lub całkowitej ścian
działowych.

Szerokość drzwi wejściowych do
mieszkań, a także drzwi wewnątrzlo-
kalowych najczęściej nie spełnia współ-
czesnych wymagań [6]. W związku
z tym, że część otworów zlokalizowa-
na jest w ścianach nośnych, to możli-
wość ich powiększenia jest ograniczo-
na. Natomiast w ścianach działowych
poszerzenie otworu nie stanowi więk-
szego problemu technicznego. Ograni-
czenia w rozkuciu przegrody wynika-
ją z niewielkich wymiarów pomiesz-
czeń w budynkach wielkopłytowych.

W miarę możliwości należy dosto-
sować mieszkanie do aktualnych prze-
pisów, uwzględniając przy tym potrze-
by osób z ograniczoną sprawnością ru-
chową. Umożliwienie swobodnego po-
ruszania się osób na wózkach inwalidz-
kich wymaga przygotowania otwo-
rów drzwiowych o szerokości mini-
mum 90 cm. Poza tym należałoby po-
szerzyć korytarz wewnętrzny na tyle,
żeby możliwe było wykonanie pełnego
obrotu wózka. Niestety najczęściej
w mieszkaniach w budynkach wielko-
płytowych trudno wprowadzić zmiany
w gabarytach pomieszczeń, szczegól-
nie kuchni, łazienki czy w.c.

Po wykonaniu prac rozbiórkowych
następuje druga faza robót związana
z wykonaniem nowych gładzi na ścia-
nach i stropach, ułożeniem warstw
podposadzkowych i samych posa-
dzek. Rozwiązania materiałowe mu-
szą uwzględnić funkcję pomieszcze-
nia. Nierówności płaszczyzny podłogi
można usunąć, stosując masy samo-

poziomujące. Nowe ściany działowe
można wykonać w postaci lekkich kon-
strukcji z poszyciem z płyt gipsowo-kar-
tonowych.

W przypadku budynków wielkopły-
towych problemem jest niedostatecz-
na izolacja akustyczna przegród. Sy-
tuację można poprawić, układając na
stropie nową warstwę izolacji, najle-
piej we wszystkich pomieszczeniach,
w celu zachowania stałego poziomu
posadzki. Poprawę warunków aku-
stycznych można również uzyskać
przez zastosowanie okien i drzwi wej-
ściowych o podwyższonej izolacyjno-
ści akustycznej, a także montaż rolet
okiennych i dodatkowych drzwi wej-
ściowych. Możliwe jest także zamonto-
wanie sufitu podwieszanego lub dodat-
kowych osłon na ścianach na bazie
rusztu metalowego wypełnionego weł-
ną mineralną, obłożonego od strony po-
mieszczenia płytami gipsowo-kartono-
wymi. To rozwiązanie ma jednak wadę,
gdyż zmniejsza już i tak niewielkie ga-
baryty pomieszczeń.

Planując remont łazienki lub wy-
dzielonego ustępu w budynkach wiel-
kopłytowych, należy uwzględnić nie-
możność prowadzenia w ścianach
przewodów wodociągowych oraz po-
dejść kanalizacyjnych. Możliwe jest
ukrycie instalacji sanitarnych przez ich
odpowiednie zabudowanie. Wymiana
posadzek wiąże się z usunięciem ist-
niejącej warstwy hydroizolacyjnej
z papy. Nową hydroizolację wykonuje
się standardowo w postaci tzw. folii
w płynie układanej na podkładzie
pod posadzkę.

Prawidłowo wykonane roboty re-
montowe i modernizacyjne w mieszka-
niach w budynkach z wielkiej płyty,
z zastosowaniem nowoczesnym mate-
riałów i urządzeń technicznych, po-
zwalają osiągnąć wysoki standard użyt-
kowy oraz estetyczny lokali, taki jak
mieszkań w budynkach nowo realizo-
wanych.

Podsumowanie
Polityka remontowa dotycząca bu-

downictwa wielkopłytowego w ostat-
nich kilkunastu latach obejmowała
przede wszystkim zagadnienia termo-
modernizacyjne. W związku z tym ko-
nieczne jest przeprowadzenie anali-

zy bezpieczeństwa konstrukcji i wtór-
nego kotwienia warstw elewacyjnych
trójwarstwowych ścian zewnętrznych.
Tym działaniom strategia rządowa na-
daje zdecydowany priorytet. Jak wy-
kazaliśmy w artykule, polityka remon-
towa powinna mieć zdecydowanie
szerszy zakres, aby budynki wielko-
płytowe mogły być eksploatowane
przez kolejne dziesięciolecia i spełnia-
ły obecne wymagania. Za przykład
może posłużyć modernizacja budyn-
ków wielkopłytowych w miastach nie-
mieckich.

Wszystkie fotografie: M. Kanoniczak
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