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BŁĘDY WYKONAWCZE I NIEWŁAŚCIWE 
UŻYTKOWANIE PRZYCZYNĄ USZKODZEŃ 

W BUDYNKU MIESZKALNYM

CONTRACTOR’S ERRORS AND INAPPROPRIATE 
EXPLOITATION AS THE CAUSES OF DAMAGE 

TO A RESIDENTIAL BUILDING

S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule przedstawiono uszkodzenia elementów ściennych i posadzkowych 
zaobserwowane w lokalu mieszkalnym, który mimo iż został właściwie zaprojektowany, to 
na wskutek wadliwego wykonawstwa oraz niewłaściwego użytkowania obiektu nie spełniał 
standardów użytkowych. W artykule wykorzystano badania in situ kamerą termowizyjną oraz 
analizy symulacyjne.
Słowa kluczowe: uszkodzenia 

A b s t r a c t

This paper presents damage to wall and floor elements observed in an apartment which – in spite 
of having been designed properly – did not satisfy the standards as a result of faulty contracting 
and inappropriate exploitation. The article uses in situ research by means of a thermovision 
camera as well as simulation analyses.
Keywords: damage
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1. Opis problemu

W 2011 roku użytkownicy jednego z mieszkań budynku, którego budowę zakończo-
no w 2010 roku, zgłosili pojawienie się różnego rodzaju uszkodzeń zaobserwowanych 
w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Krakowie, w atrakcyjnym kompleksie miesz-
kaniowym. W budynku znajdują się łącznie 194 apartamenty o powierzchniach od 33 do 
234 m2 oraz garaż podziemny. Apartamenty zostały wyposażone w ogrody zimowe, let-
nie, antresole, a do dyspozycji mieszkańców przewidziano basen oraz zaplecze rekreacyj-
ne. Analizowany apartament usytuowany jest na drugim piętrze w segmencie łączącym 
dwie główne części budynku (rys. 1) – przy ścianie południowej kompleksu. Znajdują się 
w nim trzy pokoje, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka oraz WC, a także od strony po-
łudniowej balkon. Lokal sąsiaduje z trzema kolejnymi apartamentami – jeden powyżej 
i dwa od strony wschodniej i zachodniej W momencie przeprowadzania badań tylko lokal 
od strony wschodniej był użytkowany, pozostałe dwa nie były zamieszkałe. Ponadto oma-
wiane mieszkanie zlokalizowane jest nad przejściem (przewiązką) służącym jako komu-
nikacja między segmentami obiektu

2.  Występujące uszkodzenia

 – W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w latach 2011 i 2012 zinwentaryzowane zosta-
ły następujące uszkodzenia:

 – znaczna deformacja powierzchni podłogi drewnianej oraz wylewki w pomieszczeniu sa-
lonu oraz sypialni przy zachodniej ścianie lokalu (rys. 2a);

 – lokalne zawilgocenia wewnętrznej ściany zachodniej w obszarze jej zewnętrznych naro-
ży – w okolicy balkonu oraz okna sypialni (np. rys. 2b);

 – lokalne podkucia tynku na styku podłogi ze ścianą w pomieszczeniu salonu; 
 – zarysowanie na styku ściany i sufitu na całej długości wewnętrznej, podłużnej ściany 

działowej – ściana ta została wykonana przez głównego wykonawcę jako murowana;
 – wyraźnie obniżona temperatura na powierzchni przegród wewnętrznych w salonie i sypialni.

Rys. 1. Widok lokalu oraz jego układ pomieszczeń 

Fig. 1. View of the apartment and the layout of its rooms
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Ponadto po przeprowadzeniu wywiadu z właścicielem lokalu oraz z kierownikiem bu-
dowy uszczegółowiono dane dotyczące sposobu wykonania poszczególnych elementów, za-
stosowanych materiałów oraz czasu wykonania prac i pojawienia się pierwszych uszkodzeń:
 – warstwa wylewki została ułożona na 4 cm warstwie styropianu akustycznego, w miej-

scach przebiegu instalacji grubość ta została zmniejszona do ~ 2 cm.
 – warstwa wylewki została wykonana w sposób maszynowy i została zazbrojona „włók-

nem szklanym”; 
 – podłoga została zamontowana w lutym 2011 r. i przyklejona do warstwy podsadzkowej 

po wcześniejszych pomiarach wilgotnościowych pomieszczenia oraz wylewki;
 – pierwsze uszkodzenia podłogi pojawiły się listopadzie 2011 r. 

3. Analizy przyczyn występowania uszkodzeń 

3.1. Analiza termiczna – symulacja komputerowa badanych węzłów lokalu

W celu oceny jakości cieplnej występujących w lokalu węzłów konstrukcyjnych i roz-
wiązań materiałowych przeprowadzono symulacje komputerowe, w programie THERM1. 
Symulacji dokonano w dwóch wariantach:
1) w oparciu o dane projektowe, zakładając prawidłowe wykonawstwo (rys. 3 i 5),
2) przy założeniu, bardzo często spotykanego w praktyce, wadliwego ułożenia wylewek na 

balkonach (rys. 4 i 6), 
Celem niniejszej analizy termicznej było określenie temperatury w newralgicznych 

miejscach lokalu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WT powinno określić się tzw. czyn-
nik temperaturowy – fRsi w miejscach mostków cieplnych. 

1 Program THERM służy do analizy dwuwymiarowego przepływu ciepła przez elementy budynku: 
okna, ściany, fundamenty, dachy i drzwi. Program ten wykorzystuje Metodę Elementów Skończonych.

  Rys. 2a. Deformacja podłogi w salonie 
Rys. 2b. Lokalne zawilgocenie ściany zewnętrznej w sypialni – narożnik północno-zachodni 

Fig. 2a. Deformation of the floor in the living room 
Fig. 2b. Rising damp of the external wall in the bedroom – the northwestern corner
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W celu wyznaczenia temperatury w miejscach badanych węzłów konstrukcyjnych przy-
jęto wewnętrzną temperaturę w pomieszczeniu 20oC, a temperaturę powietrza zewnętrzne-
go 0oC2. Przy założonych warunkach klimatu wewnętrznego: Ti = 20oC i fi = 50% tempera-
tura punktu rosy wynosi Tdp = 9,3oC. 

2 Najchłodniejszym miesiącem w Krakowie jest miesiąc luty, w którym średnia temperatura zgod-
nie z danymi meteorologicznymi wynosi 2,6°C.

Rys. 3. Wariant 1 ˗ przekrój poprzeczny w obszarze balkonu  
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,82 w punkcie Qsi=16,57oC 
Obliczona wartość jest większa od wartości krytycznej

Fig. 3. Version 1 ˗ transverse section in the balcony area

Rys. 4. Wariant 2 ˗ przekrój poprzeczny w obszarze balkonu 
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,775 w punkcie Qsi = 15,5oC 
Obliczona wartość jest większa od wartości krytycznej

Fig. 4. Version 2 ˗ transverse section in the balcony area
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Biorąc pod uwagę informację podaną w WT, że dopuszcza się przyjmowanie krytyczne-
go czynnika temperaturowego o wartości fRsi = 0,72, analizowane mostki cieplne wykona-
ne zgodnie z projektem (rys. 3 i 5) spełniają ten warunek. Niestety warunku tego nie speł-
niają mostki w przypadku wadliwego ich wykonania (rys. 6). Dla tak dobranych warunków 
krytyczny czynnik temperaturowy wynosi Rsi = 0,67, co oznacza występowanie warunków 
sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni.

Rys. 5. Wariant 1 ˗ przekrój podłużny (rzut) w obszarze ściany zewnętrznej 
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,765 w punkcie Qsi = 15,3 
Obliczona wartość jest większa od wartości krytycznej

Fig. 5. Version 1 ˗ longitudinal cross-section (projection) in the external wall area

Rys. 6. Wariant 2 ˗ przekrój podłużny (rzut) w obszarze ściany zewnętrznej 
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,675 w punkcie Qsi=13,5oC 
Obliczona wartość jest mniejsza od wartości krytycznej

Fig. 6. Version 2 – longitudinal cross-section (projection) in the external wall area
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3.2. Analiza termiczna kamerą termowizyjną

W celu zweryfikowania przeprowadzonych analiz teoretycznych zostały przeprowadzo-
ne badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, które wykonano zarówno od strony 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej budynku. Podczas pomiarów sprawdzono warunki tem-
peraturowo-wilgotnościowe, które wynosiły odpowiednio: wilgotność powietrza wewnątrz 
55%, temperatura wewnętrzna w badanym lokalu +21oC, na zewnątrz ~-5oC. Dodatkowe 
badania termowizyjne na zewnątrz oraz w lokalach sąsiednich przeprowadzono przy tem-
peraturze zewnętrznej ~-12 oC, a wewnątrz lokali nieużytkowanych ~+13oC Poniżej zapre-
zentowano przykładowe termogramy dotyczące newralgicznych punktów. 

Rys. 7. Narożnik w salonie, ściana balkonowa i wewnętrzna międzylokalowa 

Fig. 7. The living room corner, the balcony wall and the internal division wall

Rys. 8. Strop i ściana przewiązki pod balkonem

Fig. 8. The structural ceiling and the lacing wall under the balcony

Rys. 9. Sypialnia, podłużna ściana międzylokalowa i ściana zewnętrzna

Fig. 9. The bedroom, the longitudinal division wall and the external wall
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Badania przeprowadzone wewnątrz analizowanego lokalu wykazały dość znaczne róż-
nice temperatury występujące na powierzchni wewnętrznej przegród w newralgicznych 
(badanych) narożach – różnica ta sięgała kilku stopni (rys. 9). Najniższa wartość tempera-
tury powierzchni wynosiła 11,5oC. 

Biorąc pod uwagę panujące warunki cieplne w mieszkaniu (temp. 21oC) oraz tempera-
turę powietrza zewnętrznego (˗5 oC), wartość czynnika temperaturowego dla węzła (rys. 6) 
wynosi fRsi = 0,63, a więc znacznie poniżej wymagań.

Ponadto fotografie wykonywane od strony zewnętrznej ujawniły na podniebieniu balko-
nu po stronie południowej (rys. 8) oraz wzdłuż ściany podłużnej w obszarze sypialni (rys. 
10), lokalne zmiany temperaturowe sięgające kilku stopni. Badania termowizyjne od strony 

Rys. 10. Strop i ściana przewiązki pod sypialnią 

Fig. 10. The structural ceiling and the lacing wall under the bedroom

Rys. 11. Mieszkanie poniżej analizowanego lokalu ˗ narożnik północny pod sypialną 

Fig. 11. The flat beneath the analyzed apartment ˗ the northern corner under the bedroom

Rys. 12. Mieszkanie sąsiednie ˗ narożnik południowy przy balkonie

Fig. 12. The next-door flat ˗ the southern corner at the balcony
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powierzchni balkonów nie potwierdziły wadliwego wykonania wylewek, co wstępnie zało-
żono, ale ukazały nieszczelności w wykonaniu warstw dociepleniowych. 

W celu dalszej weryfikacji uzyskanych wyników przeprowadzono dodatkowe badania 
termowizyjne w lokalu sąsiadującym oraz poniżej w obszarze ściany podłużnej od stro-
ny zachodniej. Ujawniły one przede wszystkim dość niską temperaturę wewnętrzną tych 
mieszkań – temperatura oscylowała w granicach 13˗15oC. Ponadto w kluczowych narożach 
temperatura ścian wynosiła nawet 3˗4 oC – co daje różnicę prawie 10 oC (rys.11, 12). 

Mieszkania sąsiadujące z analizowanym lokalem były w znacznym stopniu niedogrza-
ne – co powodowało obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni ścian międzylokalo-
wych, których budowa i układ warstw do takiej różnicy nie jest dostosowana.

4. Wnioski

Z przeprowadzonych analiz numerycznych oraz na podstawie obserwacji technicznej i ter-
micznej nie jest możliwe bezsporne określenie bezpośredniej przyczyny zaistniałych uszko-
dzeń. Biorąc bowiem pod uwagę powyższe analizy techniczne i symulacje analityczne nale-
ży stwierdzić, że na powstałe uszkodzenia złożyło się kilka wad wykonawczo-użytkowych:
 – zła, wadliwie wykonana, izolacja termiczna; 
 – niska temperatura sąsiednich lokali; 
 – zbyt mała grubość warstwy posadzkowej, wylewki, w analizowanym mieszkaniu. 

Niemniej jednak zasadniczym czynnikiem decydującym o powstaniu uszkodzeń, wy-
daje się być wadliwe wykonanie warstw elewacyjnych na podniebieniu balkonu, a ściślej 
wadliwe ułożenie warstw termicznych w obszarze podciągu. Fakt ten potwierdzony jest 
dodatkowo lokalizacją oraz stopniem zawilgoceń elementów ściennych, znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie balkonów. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że na podstawie przeprowadzonych analiz nu-
merycznych i badań terenowych zasadnicza odpowiedzialność spoczywa na generalnym 
wykonawcy, wykonującym warstwy ścienne i posadzkowe w budynku oraz na zarządcy 
budynku, który nie do końca świadomy konsekwencji ograniczył koszty ogrzewania w nie-
użytkowanych lokalach. 
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