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

W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: 
• budowę i rozbudowę Galerii Zachęta po zniszczeniach w okresie drugiej wojny światowej, 
• opis zarysowań ścian i stropów w budynku galerii, 
• badania i ocenę stanu technicznego wybranych części budynku, 
• proponowane metody napraw i wzmocnień budynku galerii. 
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A b s t r a c t 
 

This paper presents the following issues: 
• construction and extension of the Zachęta Gallery after damages occurred during World War II, 
• cracks on the walls and decks, 
• testing and technical assessments concerning selected parts of the building, 
• proposed methods of repairs and strengthenings concerning selected parts of the building. 
 

Keywords: technical assessment, repairs, strengthenings 

                                                 
* Prof. dr hab. inż. - Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 



 280 

1. Wstęp 
 

Zabytkowe budynki stanowiące ogromną wartość kultury narodowej, coraz częściej wymagają 
diagnoz stanu technicznego oraz napraw i wzmocnień [1÷7]. 

Przykładem takich działań jest zabytkowy budynek Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie. 
Zabytkowy budynek Galerii „Zachęta” w Warszawie wskutek dużych uzupełnień zniszczeń 

wojennych stanowi bardzo skomplikowany układ konstrukcyjny. 
Na licznych ścianach szczególnie w obszarze starej i nowej części budynku oraz na stropach 

dużych sal wystawowych wystąpiły rysy i pęknięcia. 
Na podstawie specjalistycznych badań niszczących i nieniszczących oceniono jakość materiałów 

w konstrukcji oraz charakter i morfologię zarysowań i pęknięć ścian i stropów. W wyniku analiz 
statyczno-wytrzymałościowych oceniono stany graniczne nośności i użytkowalności elementów  
i fragmentów konstrukcji. Podano zalecenia napraw i wzmocnień w budynku. 
 
 

2. Opis konstrukcji budynku 
 

Budynek (Starej Zachęty) wybudowano w latach 1898-1900 wg projektu arch. Stefana Szyllera 
(rys. 1, 2, 3). Jest to budynek wolnostojący o wysokości 31/2 kondygnacji, całkowicie podpiwniczony, 
o rzucie w kształcie litery L. Pierwotne posadowienie ścian było na kilku poziomach od -3,35 do  
-5,00 m. W związku z rozbudową budynku na początku lat osiemdziesiątych XX wieku dokonano 
podbicia istniejących ścian Starej Zachęty: początkowo północnej ściany zewnętrznej posadowionej, 
a następnie ściany korytarzowej i środkowej usztywniającej. 

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Mury budynku wykonane są z cegły pełnej 
o grubości ścian zewnętrznych wynoszących ok. 130 cm, grubości ścian wewnętrznych podłużnych 
wynoszących 60 cm, i ściany poprzecznej usztywniającej w skrzydle budynku o grubości 83 cm. 
Stropy budynku są ogniotrwałe wykonane na belkach stalowych jako płyty Kleina w różnych 
wariantach, zależnie od przeznaczenia i rozpiętości. W piwnicach występują sklepienia ceglane 
krzyżowe i odcinkowe. 

 
 

Rys. 1. Elewacja północna budynku 
Fig. 1. North elevation of the building 

 
Główna klatka schodowa budynku Galerii wykonana jest w konstrukcji żelbetowej. W bocznej 

klatce schodowej od strony północnej płyty biegów i podestów tworzą sklepienia ceglane wykonane 
z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej wsparte na stalowych belkach policzkowych. 

Konstrukcję dachu stanowią stalowe świetliki kratowe w formie ostrosłupów, przeszklone szkłem 
zbrojonym. Na pozostałej części budynku pokrycie dachu wykonano z blachy cynkowej. 
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Dobudowana w latach osiemdziesiątych część (Nowa Zachęta) stanowi dopełnienie bryły 
budynku Starej Zachęty od strony północno-zachodniej, o sześciu kondygnacjach nadziemnych  
i jednej podziemnej. Konstrukcję nośną tej części budynku stanowi szkielet stalowy oparty na siatce 
słupów 6,60 x 6,60 m przenoszących obciążenia pionowe. Natomiast zewnętrzne ściany budynku 
wykonano jako samonośne murowane z cegły o grubości 70÷100 cm na ławach żelbetowych. 

Słupy stalowe Nowej Zachęty są przegubowo oparte na żelbetowych stopach fundamentowych. 
Obciążenia poziome przekazywane są na budynek Starej Zachęty. Na słupach wsparte są 
przegubowo podciągi stalowe stanowiące oparcie dla stropów typu Ackermana. Prostopadle do 
podciągów stropowych biegną stalowe belki poprzeczne, które łączą wzajemnie słupy oraz przenoszą 
siły poziome od wiatru na budynek Starej Zachęty. Dla oparcia stropów między słupami stalowymi 
nowej części a budynkiem istniejącym, wykonano na słupach stalowe wsporniki połączone ze starą 
częścią Zachęty za pomocą kotew umożliwiających przesuw pionowy i niezależną pracę obu części 
budynku (dylatacja). 

Pierwotnie nad salą ekspozycyjną na poziomie +12,90 m (Nowa Zachęta) wykonano strop z płyt 
prefabrykowanych sprężonych typu SP oparty na stalowych belkach blachownicowych, a następnie 
rozebrano go w związku z przebudową Nowej Zachęty na początku lat 90. 

Wówczas nad salą ekspozycyjną o wymiarach 19,80 x 13,20 m wykonano strop przeszklony 
(dwupoziomowy ruszt: poziom górny stalowy i poziom dolny aluminiowy przeszklony) 
podwieszony do stalowych dźwigarów konstrukcji świetlika. Przeszklenie dachu świetlika wykonano 
z profili aluminiowych w systemie „Wicona” wypełnionych szkłem bezpiecznym. 

 

 
 

Rys. 2. Rzut parteru budynku 
Fig. 2. Plan of the first floor of building 
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Rys. 3. Przekrój pionowy A-A 
Fig. 3. Vertical cross-section A-A 

 
Stropodach na pozostałej części wykonano jako wentylowany, z płytą stropową jak dla stropów 

międzypiętrowych i dachem z płytek korytkowych opartych na płatwiach stalowych. Ocieplenie 
wykonano z wełny mineralnej bezpośrednio na stropie. 

Konstrukcję klatek schodowych wykonano jako żelbetowe oparte na belkach stalowych lub na 
ścianach murowanych (klatka schodowa zabiegowa przy dźwigu osobowym). Szyby windowe 
wykonano w konstrukcji żelbetowej. Elementy konstrukcji stalowej wykonano ze stali St3S (X i Y)  
a konstrukcje żelbetowe z betonu klasy B15. 

 
 

3. Opis zarysowań ścian i stropów budynku 
 

W szeregu ścianach i stropach dużych sal wystawienniczych budynku wystąpiły zarysowania  
i spękania. 

W wyniku inwentaryzacji, na podstawie przeprowadzonych odkrywek i pomiarów, określono 
aktualny stan i rozległość zarysowań i spękań ścian i stropów dwóch dużych sal wystawienniczych 
budynku. Bezpośrednio po dokonaniu podbicia fundamentów w starej części Zachęty w 1984 roku 
zaobserwowano już pierwsze zarysowania i pęknięcia konstrukcji ścian budynku. 

Główną przyczyną zarysowania ścian i stropów budynku, było osiadanie nieprawidłowo podbitej 
ściany zewnętrznej i wewnętrznej.  

Przez szereg lat pojawiały się kolejne zarysowania z mniejszym lub większym nasileniem. 
W ostatnim okresie zaobserwowano pojawienie się kolejnych nowych rys np. na stropach nad 

salami wystawowymi oraz na ścianach zewn. i wewn. na styku budynku Starej i Nowej Zachęty. 
W trakcie projektowania dobudowy, jak też na etapie realizacji przyjęto rozwiązania, których 

konsekwencje ujawniły się później. Stwierdzono, że schemat konstrukcyjny szkieletu stalowego nad 
dobudowaną częścią budynku nie jest prawidłowy. Zakłada on bowiem przegubowe połączenia 
podciągów ze słupami i przeniesienie poziomych obciążeń m.in. od wiatru na starą część budynku. 
W miejscach dylatacji zastosowano tylko wkładki z płyty pilśniowej miękkiej w dwóch miejscach: 
od strony północnej oraz od strony południowej, natomiast tynki ścian wewnętrznych wykonano na 
gładko łącząc je ze ścianami starej części budynku. 

Elementy stalowych belek stropów lokalizowano za pomocą metody elektromagnetycznej.  
W oznaczonych miejscach dokonywano miejscowego odkucia warstw tynku w celu odsłonięcia  
i identyfikacji profili belek stalowych. 
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Stropy nad dwiema salami wystawowymi ze względu na znaczne rozpiętości przekraczające 11,0 m 
wykonane są jako ciężkie płyty Kleina na belkach stalowych. Belki podciągów stanowią podwójne 
I450 lub I400, pomiędzy nimi w rozstawie 0,95 m i 1,05 m biegną poprzeczne belki z nietypowego 
dwuteownika I170/75. Pomierzona grubość płyty ceglanej wynosi 13 cm. 

W odkrytych fragmentach stalowych belek nie stwierdzono wżerów korozji a jedynie 
powierzchniowy nalot korozyjny. 

W wyniku inwentaryzacji, na podstawie przeprowadzonych odkrywek i pomiarów, odtworzono  
z dużym prawdopodobieństwem konstrukcji stropów nad salami. Rzut konstrukcji stropu nad jedną 
salą wystawową pokazano na rys. 4. 

Dla oceny stanu technicznego stalowej konstrukcji stropów przeprowadzono:  
• odkrywki elementów nośnych, 
• oględziny wizualne powierzchni belek w miejscach odkrywek, 
• pomiary zewnętrznych gabarytów elementów belek stalowych z natury, 
• analizę chemiczną stali belek stalowych metodą optycznej spektrometrii, 
• odwierty kontrolne dla pomiaru grubości płyty stropowej i lokalizacji rozstawu, elementów 

nośnych. 
Uśrednione wyniki analizy składu chemicznego trzech elementów konstrukcji stropów nad salami 

wystawowymi zestawiono w tabeli 1. 
 

T a b e l a  1 
Skład chemiczny stali w belkach (%) 

Nr elementu C Si Mn Cr Ni Cu Al 

1 0,05 0,03 0,45 < 0,01 0,14 0,02 0,02 

2 0,10 0,04 0,49 < 0,01 0,08 0,02 0,02 

3 0,08 0,01 0,37 < 0,01 0,05 0,04 0,02 
 

 
 

Rys. 4. Rzut konstrukcji stropu nad dużą salą wystawienniczą 
Fig. 4. Plan of floor structure over the great exhibition hall 
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Na podstawie badań chemicznych oceniono, że elementy konstrukcji stropów są ze stali węglowej 
zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia o wytrzymałości Rm-min. 315 MPa - w gatunku St0, MStl, 
StlS, St2S, St3Sx itp. - wg PN-72/H-84020. 
 
 

4. Analizy i ocena stanu technicznego ścian i stropów 
 

4.1. Ściany świetlika w poziomie poddasza i II piętra 
 

Na podstawie wykonanych obliczeń dla dźwigara świetlika stwierdzono, że przemieszczenie na 
podporze (węźle) wskutek wydłużenia od przyrostu temp. Δt = 50oC wynosi ok. 8 mm. W przypadku 
obmurowania podpory i braku możliwości przesuwu wywołuje to poziomą reakcję na podporze 
wielkości ok. 250 kN, która powoduje pękanie wieńców i ścian świetlika. 

W trakcie realizacji budynku elementy tych podpór zostały obmurowane i zabetonowane co 
uniemożliwiło swobodne odkształcanie elementów konstrukcji stalowej świetlika. Wskutek 
odkształceń termicznych wystąpiły liczne zarysowania i spękania ściany murowanej przy podporach, 
a także na poziomie górnego pomostu rusztu stalowego podwieszonego do konstrukcji świetlika. 
Różnice temperatur w pomieszczeniu świetlika potęgowało przysłanianie przeszkleń rusztu świetlika 
czarną folią dla potrzeb ekspozycji w sali wystawowej. 

Przyczynkiem do powstania licznych zarysowań ścian jest nieprawidłowe wykonanie podbicia 
ław fundamentowych ścian w starej części budynku, już na etapie prowadzonej rozbudowy gmachu 
Zachęty. Warunki geotechniczne są dobre, a poziom posadowienia budynku jest powyżej lustra wód 
gruntowych. Poziom wód gruntowych występuje poniżej poziomu fundamentów, a poziomy wód 
zaskórnych mogą występować płytko na głębokości od 0,70 do 1,30 m poniżej poziomu terenu. 
Wykluczono pierwotną hipotezę, iż zarysowanie ścian wskutek osiadania fundamentu, jest wynikiem 
podsiąkania wody i zmiany struktury gruntu pod ławami fundamentowymi. Wykonane próbne 
wiercenia do głębokości 6,0 m od strony południowej potwierdzają dobre warunki gruntowe tj. brak 
lustra wody a w poziomie posadowienia grunty rodzime w stanie zagęszczonym. 

Przyczyny powstawania zarysowań na ścianach oraz spękań i odspojeń tynku od powierzchni 
muru są: 

• nieprawidłowe podbicie ław fundamentowych ścian starej części budynku, czego efektem są 
stale otwierające się wcześniejsze zarysowania ścian., 

• nierównomierne osiadanie starej i nowej części budynku, 
• niewłaściwe rozwiązanie i wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• lokalny krótkotrwały wpływ drgań dynamicznych (np. ciężkich pojazdów komunikacji 

miejskiej). 
 

Ponadto w wyniku odkrywek i badań wizualnych stwierdzono, że zarysowania dotyczą nie tylko 
wyprawy tynkarskiej, a także konstrukcji ścian. Oceniając charakter zarysowań, będących wynikiem 
naturalnego oddylatowania się starej i nowej części budynku, nie stwierdzono uszkodzeń, które 
zagrażałyby bezpiecznej eksploatacji obiektu. Przeprowadzone badania i oględziny konstrukcji oraz 
analizy statyczno-wytrzymałościowe nie dawały podstaw do stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa 
konstrukcji. Nie stwierdzono również istotnych ubytków ani utraty cech wytrzymałościowych 
materiałów konstrukcyjnych ścian, stropów czy elementów konstrukcji stalowych świetlika nad 
Nową Zachętą. 
 

4.2. Stropy dużych sal wystawowych 
 

Na podstawie oględzin zarysowań, inwentaryzacji elementów konstrukcji, badań oraz 
przeprowadzonych analiz statyczno-wytrzymałościowych elementów nośnych stropów stwierdzono, 
że nośność obliczeniowa belek stalowych stropów nie została przekroczona. 

Przekroczone natomiast zostały graniczne ugięcia zarówno belek głównych jak też belek 
poprzecznych. W tabeli 2 zestawiono przykładowe wykorzystanie nośności elementów oraz 
porównanie ugięć. Ponadto stwierdzono, że: 
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• występujące zarysowania mają lokalny charakter i występują w warstwie tynku, nie 
stwierdzono zarysowań w elementach konstrukcji stropu; 

• przyczyną występujących zarysowań były lokalne przekroczenia ugięć granicznych belek 
stalowych przy braku osiatkowania dolnych półek belek. 

 

T a b e l a  2 
Analiza ugięć belek stropowych 

Nazwa 
 elementu 

Wykorzystanie 
nośności 

obliczeniowej 

Ugięcie 
elementu 

Graniczne 
ugięcie 

wg 
PN-90/B-03200 

Graniczne 
ugięcie 

wg 
PN-62/B-03200 

Przekroczenie 
ugięcia 

granicznego 

belka   podciągu 
I 450 86 4,45 1/350 Io=3,35 cm 1/400 Io=2,93 cm 1,10 

1,53 
belka   stropu 

I 400 68 3,89 1/350 Io=3,33 cm 1/200 Io=5,82 cm 0,56 
0,97 

belka   poprzeczna 
I 160 88 1,56 1/350 Io=1,17 cm 1/200 Io=2,06 cm 0,39 

0,50 
 

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych badań, obliczeń i analiz stropów stwierdzono, że: 
• stal belek stropowych pozwala na zakwalifikowanie jej do stali St3S o wytrzymałości 

obliczeniowej fd = 195 MPa; 
• istniejąca stalowa konstrukcja stropów nad salami wystawowymi jest w dostatecznym stanie 

technicznym. 

W wyniku analiz uzupełniających stwierdzono, że konstrukcja stalowa stropów spełnia stany 
graniczne nośności zgodnie z polskimi normami dla obciążeń użytkowych przewidzianych 
eksploatacją budynku. 

Dopuszczalne charakterystyczne obciążenie użytkowe stropów wynosi 4,0 kN/m2. 
Na fragmentach stropu gdzie wystąpiły zarysowania tynk został usunięty, półki dolne belek 

stalowych osiatkowane i pokryte warstwą wyprawy tynkarskiej. 
 
 

5. Wnioski 
 

W wyniku przeprowadzonych badań, obliczeń i analiz określono przyczyny występujących 
zarysowań i pęknięć ścian i stropów zabytkowego budynku Galerii „Zachęta” oraz podano metody  
i sposoby napraw i zabezpieczeń dla dalszej eksploatacji. 

Przedstawione metody i sposoby badań oraz analiz mogą być wykorzystane przy podobnych 
ocenach stanów technicznych zarysowanych i zniszczonych obiektów zabytkowych [1÷7]. 
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