
 

Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej 

ul. Nadbystrzycka 38D/7, 20-618 Lublin 

www.fundacja.pollub.pl 

tel. (081) 5384412  tel. 501593948 

 

 

OPINIA DOTYCZĄCA STANU 

WILGOTNOŚCIOWEGO ORAZ USZKODZEŃ 

KONSTRUKCJI MUROWYCH W OBIEKCIE KOŚCIOŁA 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MIEJSCOWOŚCI BATORZ 

 

Nr umowy Nr 80/F/2018 

Zamawiający PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA 

BISKUPA MĘCZENNIKA 

Batorz Pierwszy 48 

23-320 Batorz 

NIP: 862-10-07-646 

Opracował dr inż. Maciej Trochonowicz 

 

 

mgr inż. Bartosz Szostak 

 

 

Data 28.12.2018  rok 

  



2 

 

1. CEL,  ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......................................... 3 

2. LABORATORYJNE BADANIA ZAWILGOCENIA I ZASOLENIA ................. 4 

2.1. BADANIA ZAWILGOCENIA .............................................................................................................. 5 

2.2. BADANIA ZASOLENIA .................................................................................................................... 7 

3. OPINIA DOTYCZĄCA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI .................................. 8 

4. WNIOSKI, ZALECENIA ............................................................................... 13 

  



3 

 

1. CEL,  ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie opinii dotyczącej stanu zawilgocenia, zasolenia 

murów oraz uszkodzeń murów obiektu kościoła znajdującego się w miejscowości Batorz. 

 Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

o wizja lokalna na obiekcie, 
o ocena wizualna oraz badania makroskopowe, 
o szczegółowa dokumentacja fotograficzna, 
o pobór próbek do badań laboratoryjnych, 
o opinia dotycząca stanu wilgotnościowego i zasolenia murów, 
o opinia dotycząca uszkodzeń murów, 
o wnioski oraz zalecenia na podstawie przeprowadzonych badań oraz oględzin. 

 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika w Batorzu w powiecie Janowskim, województwo lubelskie. 

Obiekt na planie kwadratu składa się z prezbiterium, nawy głównej oraz dwóch naw 

bocznych i przedsionka. Zakrystia znajduje się za ołtarzem głównym od góry zamkniętym 

stropem drewnianym. Nad wejściem głównym znajduje się wieża, pierwotnie stanowiąca 

dzwonnicę i wieżyczka na sygnaturkę nad nawą środkową. Do Świątyni prowadzą drzwi 

główne, dwoje drzwi bocznych po obu stronach i drzwi do zakrystii w tylnej części. We 

wnętrzu w nawie głównej za przedsionkiem na podwyższeniu znajduje się chór z organami 

do którego prowadzą schody kręte z przedsionka. Okna w postaci prostokątnych witryn 

zakończonych półkolistym łukiem usytuowanych na dużej wysokości zapewniają naturalne 

oświetlenie. Dodatkowo nad wejściami bocznymi znajdują się przeszklone rozety.  

Bryła kościoła, elewacje wraz ze stolarka okienną i drzwiową oraz wystrojem 

wewnętrznym stanowią ważny przykład kunsztu architektonicznego projektanta oraz 

ówczesnej sztuki budowania i smaku fundatorów. Kościół wpisuje się w historię oraz kulturę 

regionu i kraju.1  

  

                                                      
1
 na podstawie: PROJEKT BUDOWLANY Termomodernizacja budynku Kościoła parafialnego pw. Świętego 

Stanisława Biskupa Męczennika w Batorzu, mgr inż. arch. Jan Radzik z zespołem, 10.2018 



4 

 

2. LABORATORYJNE BADANIA ZAWILGOCENIA I ZASOLENIA 

W celu określenia stopnia zawilgocenia, zasolenia ich przyczyn na obiekcie pobrano próbki 

do badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzono w laboratorium Politechniki Lubelskiej 

dnia 20.12.2018 r. 

Miejsca poboru próbek do badań oznaczono na grafice poniżej. 
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2.1. Badania zawilgocenia 

Badania wilgotności murów przeprowadzono stosując metodę wagowo-suszarkową. 

Próbki pobierane były zgodnie ze standardami z głębokości ok. 10-15 cm. Zwiercina 

uzyskiwana była przy zastosowaniu niskoobrotowej wiertarki z wiertłem średnicy 18 mm 

oraz bezpośrednio po wydobyciu z muru pakowana w worki foliowe z zatrzaskiem. 

Każdorazowo pobierano ok. 50-80 g materiału do badań. Po dokonaniu odwiertów i odkuć 

próbki zostały przewiezione do laboratorium Politechniki Lubelskiej i poddane badaniom. W 

warunkach laboratoryjnych określano masę w stanie zawilgoconym oraz masę po 

wysuszeniu w temperaturze 105oC do uzyskania stałej masy. 

 Przebieg tego badania był następujący: 

1. Przygotowanie próbek. 

2. Ważenie pobranych próbek wraz z naczynkiem z dokładnością 0,001g wagą Adventure 

Pro Type AV264CM. 

3. Suszenie przez 72 h w temperaturze 105oC do uzyskania stałej masy. 

4. Ważenie wysuszonych próbek.  

5. Zważenie samych naczynek pomiarowych w celu dokonania prawidłowych obliczeń. 

6. Obliczenie procentowej zawartości wilgoci na podstawie wzoru. 

 

Wilgotność masową określano ze wzoru : 

Wm= (mw-ms)*100%/ms 

gdzie: mw –masa próbki wilgotnej [g] 

mS- masa próbki suchej [g] 

Dopuszczalne wilgotności murów w tabeli poniżej: 

I 0 – 3 % Materiał o dopuszczalnej wilgotności 

II 3 % - 5 % Materiał o podwyższonej wilgotności 

III 5 % - 8 % Materiał średnio wilgotny 

IV 8 % - 12 % Materiał mocno wilgotny 

V > 12 % Materiał  mokry 
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Wyniki badań: 

NR PRÓBKI MATERIAŁ WILGOTNOŚĆ 

1 CEGŁA 8,62 

2 CEGŁA 1,69 

3 CEGŁA 9,28 

4 CEGŁA 2,43 

5 CEGŁA 8,86 

6 CEGŁA 2,49 

7 CEGŁA 13,54 

8 CEGŁA 9,41 

9 CEGŁA 9,57 

10 CEGŁA 1,72 

11 CEGŁA 4,64 

12 CEGŁA 1,69 

13 CEGŁA 1,38 

14 CEGŁA 1,00 

15 CEGŁA 8,98 

16 CEGŁA 1,44 

17 CEGŁA 7,20 

18 CEGŁA 1,33 

19 CEGŁA 1,50 

20 CEGŁA 1,20 

21 CEGŁA 8,36 

22 CEGŁA 2,75 

23 CEGŁA 6,28 

24 CEGŁA 1,82 

25 CEGŁA 2,25 

26 CEGŁA 3,97 

27 CEGŁA 5,55 

28 CEGŁA 6,51 

 

Stwierdzono: 

Mur określono jako mokry tylko w jednym punkcie pomiarowym. W 7 na 28 badanych 

(ok. 25%) stwierdzono mury mocno wilgotne. W 4 na 28 (ok. 15%) stwierdzono mury średnio 

wilgotne. W 50% badanych próbek mury o dopuszczalnej wilgotności. 

Wilgotności wyraźnie wyższe w dolnych partiach muru (w poziomie gruntu). Na wysokości 

ok. 50 cm powyżej poziomu wcześniejszej posadzki (ok. 1 m powyżej poziomu gruntu od 

wewnątrz) wilgotności są dopuszczalne. Jedyne przekroczenie dopuszczalnej wilgotności 

zaobserwowano na wschodniej ścianie naroża północno-wschodniego.  
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2.2. Badania zasolenia 

Pobór próbek przeprowadzono metodą odwiertów. Głębokość pobierania materiału do 

badań ok. 10 cm. Odpowiednie masy próbek przygotowano metodą kwartowania (mieszanie 

i dzielenie próbki na cztery, odrzucanie trzech części cyklicznie do uzyskania pożądanej masy 

do oznaczenia) Przygotowane naważki wysuszono do stałej masy. Oznaczenie zasolenia 

wykonano za pomocą testów firmy Merck. Oznaczaniu podlegały trzy główne grupy soli 

budowlanych: siarczany, azotany i chlorki. Dodatkowo oznaczono pH próbek. 

 Stopnie zasolenia i pH 

 
Niskie Średnie Wysokie 

Chlorki < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

Azotany < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3 

Siarczany < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

pH Kwaśny Obojętny Zasadowy 

 
0-6,5 6,5-7,5 7,6-14 

Wyniki badań: 

NR PRÓBKI 
SIARCZANY AZOTANY CHLORKI pH 

[%] [%] [%] 
 

2 0,18 0,04 0,03 7,0 

6 0,16 0,03 0,02 7,0 

8 0,40 0,00 0,03 7,0 

12 0,39 0,04 0,07 7,5 

16 0,41 0,00 0,03 7,0 

16 Tynk 1,07 0,04 0,02 12,0 

20 0,30 0,00 0,03 7,0 

 

Stwierdzono: 

Brak istotnego obciążenia solami elementów murowych oraz spoin. 

Stwierdzono jedynie występowanie nadmiernego obciążenia solami budowlanymi w 

warstwie tynku. Wykwity solne w warstwie tynku spowodowane są najprawdopodobniej z 

uwagi na odsychanie murów po wykonaniu prac zabezpieczających.  
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3. OPINIA DOTYCZĄCA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI 

Wizji lokalnej na obiekcie dokonano dnia 14.12.2018. Wizualnie oceniono stan techniczny 

elementów konstrukcji. 

Na podstawie oględzin stwierdzono występowanie licznych uszkodzeń (rys i spękań) 

konstrukcji ścian oraz sklepień krzyżowo-żebrowych naw kościoła. 

Znaczne uszkodzenia zaobserwowano na ścianie północnej kościoła na wschód od wejścia 

bocznego. Zarysowania znajdują się po obu stronach murowanego filara i mają charakter 

„przesklepiania się” konstrukcji. Rysy o charakterze ukośnym, odchodzące od filara ku 

dołowi. Jest to charakterystyczne zachowanie w przypadku osiadania fragmentu konstrukcji 

(w tym przypadku filara).  

Kolejne istotne uszkodzenia zaobserwowano na sklepieniach krzyżowo-żebrowych naw 

kościoła. Istotne uszkodzenia występują na wszystkich sklepieniach od strony wschodniej. 

Wizję lokalną przeprowadzono od wnętrza kościoła oraz od strony poddasza. Stwierdzono 

występowanie pęknięć przechodzących przez całą grubość sklepienia (sklepienie centralne 

części środkowej). Przebieg rys świadczyć może o odkształceniach samego sklepienia. 

Przebieg rys nie koniecznie oznacza wyczerpanie nośności elementu, możliwe, że spękania 

powstały na skutek nierównomiernych odkształceń (osiadań) podpór. 

Na poddaszu zaobserwowano ślady wcześniejszych napraw, co oznacza, że spękania te 

nie pojawiły się stosunkowo nie dawno, a występowały już znacznie wcześniej. 

Na podstawie wizji lokalnej, oględzin oraz wywiadu z użytkownikami i zarządcami obiektu 

jako przyczynę powstania uszkodzeń przypuszcza się odkształcenia podłoża pod 

fundamentami obiektu, w szczególności od strony wschodniej. Kościół umieszczony jest na 

wzgórku, możliwym jest czasowa utrata stateczności skarpy, na której się znajduje lub 

pogłębienie się uszkodzeń na skutek usunięcia i rozluźnienia gruntu na skutek prowadzonych 

ostatnio prac związanych z izolowaniem podziemnych części ścian. 

Na chwilę obecną uszkodzenia nie powinny negatywnie wpłynąć na stateczność i 

bezpieczeństwo użytkowania samego obiektu. Należy jednak dochować szczególnej 

ostrożności podczas wszelkich prac budowlanych prowadzonych na obiekcie. W przypadku 

dociążania elementów należy je wcześniej naprawić lub też wzmocnić. 
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 Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot.  1 Widok kościoła od wnętrza 

 
Fot.  2 Spękania sklepienia żebrowo-krzyżowego ceglanego nawy środkowej 
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Fot.  3 Spękania sklepienia żebrowo-krzyżowego centralnego nawy środkowej - widok od strony poddasza 

 
Fot.  4 Wcześniejsze naprawy spękań ścian poprzecznych na poddaszu 
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Fot.  5 Spękania sklepienia żebrowo-krzyżowego ceglanego nawy południowej 

 
Fot.  6 Spękania ściany północnej kościoła 
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Fot.  7 Spękania ściany północnej kościoła 

 
Fot.  8 Spękania sklepienia żebrowo-krzyżowego ceglanego nawy północnej kościoła 
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4. WNIOSKI, ZALECENIA 

 Na podstawie badań wilgotności stwierdzono wyraźne zawilgocenie murów jedynie w 

dolnych partiach. Mury na wysokości powyżej 50 cm względem dawnej posadzki suche. 

 Stwierdzono wyraźna różnicę w stanie wilgotnościowym murów części północnej i 

południowej. Od strony północnej mury są bardziej zawilgocone. 

 Nie stwierdzono istotnego obciążenia murów solami. Jedyne obciążenie solami 

stwierdzono w warstwie tynku. Zasolenie w tynkach związane jest z odparowywaniem 

wody z murów. 

 Rozkład zawilgocenia wskazuje na migrację wody od kierunku posadowienia. We 

wszystkich osiach pomiarowych wyższe wilgotności występują w próbkach pobranych z 

niższych fragmentów muru. 

 Oprócz ścian zewnętrznych, w dolnych partiach zawilgocone są również filary wewnątrz 

kościoła. Świadczyć to może o zawilgoceniu gruntu w poziomie posadowienia i 

podciąganiem tej wilgoci przez elementy murowane. 

 Na podstawie badań stwierdzono, że przyczyną zawilgocenia jest kapilarne 

podciąganie wody gruntowej. 

 Z uwagi na rodzaj źródła zawilgocenia zaleca się całościowe lub częściowe wykonanie 

izolacji poziomych metodą iniekcji chemicznej lub podcięcia murów z osadzeniem 

izolacji. 

 Stwierdzono występowanie licznych uszkodzeń na elementach konstrukcyjnych – 

spękania i zarysowania ścian murowanych oraz sklepień krzyżowo – żebrowych. 

 Występujące uszkodzenia na chwile obecną nie zagrażają stateczności obiektu oraz 

bezpieczeństwu jego użytkowania. Wszelkie prace budowlane prowadzić należy ze 

szczególną ostrożnością. Przed dociążeniem elementów konstrukcji należy je wcześniej 

naprawić lub też wzmocnić. 

 Podczas termomodernizacji obiektu, przed dociepleniem sklepień, zaleca się wykonanie 

napraw spękanych konstrukcji. Naprawy powinny wykonane być zgodnie z wcześniej 

przygotowaną dokumentacją projektową. 

 Zaleca się przeprowadzenie badań geotechnicznych określających stateczność, nośność 

oraz jednorodność podłoża, na którym posadowiony jest obiekt. Dodatkowo, z uwagi na 

występujące rysy i spękania konieczny jest stały monitoring konstrukcji. Monitoring 

przeprowadzić można przy użyciu szczelinomierzy – wskaźników rozwarcia rys lub badań 

geodezyjnych. Po naprawach spękanych murów (np. przez ich zszycie) możliwy będzie 

jedynie monitoring geodezyjny (przemieszczenia, osiadania, obrót, odkształcenia). 

 


