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TRWAŁOŚĆ TECHNICZNA A TRWAŁOŚĆ MORALNA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH

TECHNICAL  DURABILITY  AND  MORAL  SUSTAINABILITY   
OF  BUILDINGS 

Problemy trwałości i zużycia obiektów budowlanych nie zawsze łączą się z ich nieodwracalnym przemija-
niem. Budynki – pamiątki przeszłości, w których prowadzone są prace naprawcze zachowane są do dzisiaj, 
nie są zapomniane, trwają. 

Słowa kluczowe: okres trwałości, zużycie

Problems of durability and wear of buildings does not always mean their permanent vanishing. Buildings, 
the relics of the past, in which the repairing works have been carried out properly until today, are not for-
gotten, and they will last.
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Wraz z tempem zmian cywilizacyjnych stale kształ-
tują się nowe potrzeby organizowania przestrzeni 
potrzebnej człowiekowi. Zmieniają się nie tylko wy-
magania funkcjonalne, ale i upodobania estetyczne. 
Budynki wznoszone są z nowoczesnych materiałów, 
powstają nowe technologie, wciąż zmieniają się pro-
porcje, detale. Jednak obok nowości przestrzennych, 
pamiątki przeszłości pozostają. Budynki pochodzą-
ce z minionych wieków nadal są użytkowane, a ich 
atrakcyjność rynkowa nie spada.

Trwałość techniczna warunkiem istnienia?
Trwałość obiektu budowlanego definiowana jest 

w literaturze jako zdolność do zachowania posiada-

nych wymagań użytkownika przez określony czas, 
w warunkach oddziaływania określonych czynników. 
Miarą trwałości jest czas, w ciągu którego obiekt za-
chowuje posiadane właściwości. 

Trwałość budynku zależy od wielu czynników, 
zarówno od założeń wyjściowych – własności uży-
tych materiałów, jakości projektu i wykonawstwa, jak 
i warunków podczas eksploatacji obiektu – sposobu 
użytkowania oraz wpływu środowiska zewnętrznego.

Z technicznego punktu widzenia czas – okres trwa-
łości budynków nie jest jednakowy. Każdy budynek 
składa się z wielu elementów składowych wykona-
nych z różnych materiałów (np. ściany są murowane 
z cegły, stropy – drewniane ze ślepym pułapem, scho-
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dy – policzkowe z drewna dębowego, stolarka z drew-
na sosnowego itp.). Okresy trwałości wszystkich mate-
riałów są inne. W miarę upływu czasu każdy materiał 
starzeje się, traci swoje wartości użytkowe, a w osta-
teczności osiąga swój kres trwałości. Problem trwałości 
elementów składowych budynku ściśle związany jest 
z ich zużyciem. Zużycie definiowane jest jako utrata 
wartości użytkowych w miarę upływu czasu. 

Czy człowiek ma wpływ na trwałość budynku? 
Czy istnieje szansa na wydłużenie okresu trwałości 
użytkowanego budynku, gdzie decyzje wyboru 
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zostały 
podjęte wcześniej? Czy może człowiek jest bezsilny 
wobec upływającego czasu i niszczących wpływów 
procesów atmosferycznych? 

Trwałość eksploatowanych obiektów kształtują nie 
tylko siły przyrody, ale i działania człowieka. W celu 
zapewnienia długiego okresu trwałości należy przede 
wszystkim wykonywać systematycznie prace konser-
wacyjne i roboty naprawcze uszkodzonych elemen-
tów, należy zapewnić prawidłową eksploatację obiektu  
oraz zabezpieczać elementy od szkodliwego działania  
otaczającego środowiska. Profilaktyczne naprawy 
i przestrzeganie właściwych warunków eksploatacyj-
nych (np. zachowanie założonego klimatu cieplno-wil-
gotnościowego w pomieszczeniach, nie dopuszczanie  
do zwiększenia obciążeń większych od założonych 
w projekcie) spowodują wydłużenie okresu trwałości 
użytkowanych budynków.

Trwałość moralna warunkiem istnienia?
Zarówno zużycie, jak i trwałość mogą być fizyczne 

(w literaturze określane także jako techniczne, natural-

ne) i funkcjonalne (moralne). Zużycie fizyczne jest utra-
tą wartości budynku, wynikającą z upływu czasu i spo-
sobu jego użytkowania, a zużycie funkcjonalne – utratą 
wartości budynku wynikającą z niedostosowania jego 
funkcji do aktualnych wymogów rynku nieruchomości. 

Rozwiązaniem problemów związanych z naturalnym 
zużyciem i techniczną trwałością budynków są remon-
ty wynikające z naturalnego zużycia elementów budyn-
ków. W przypadku zużycia funkcjonalnego zakres prac 
jest większy, obejmuje modernizacje obiektów, a często 
adaptacje na współczesne cele użytkowe.

Trwałość moralna jest najczęściej powodem zmian 
(modernizacji lub adaptacji) w budynku. Niekiedy tyl-
ko budynek przestaje być użytkowany, osiąga okres 
technicznej trwałości i zostaje poddany rozbiórce. 

Czy architektura może przemijać?
Modernizacje i adaptacje obiektów zabytkowych 

są wynikiem nieuchronnie zmieniających się wyma-
gań człowieka. Urok budynku zabytkowego sprawia 
jednak, że dokonywane zmiany w obiekcie są nie-
wielkie. Wprowadzane nowości są wręcz wpasowy-
wane w architekturę istniejącą. 

W przypadku nowych obiektów, wznoszonych 
obok zabytkowych poddanych renowacji, powstają 
budynki, będące wynikiem pracy projektanta nad roz-
wiązaniem nawiązującym do historycznego otoczenia. 
Aktualne standardy funkcjonalne ujęte w nowościach 
technologicznych nie niszczą zabytkowej tkanki.

Tak więc architektura stara wciąż żyje, a nawet 
wręcz stawia warunki architekturze nowej. Do archi-
tektury istniejącej dostosowywane są nowe obiekty 
(a nie odwrotnie).
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