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Ryc. 99. W arszawa — kam ienica przy 
pl. Grzybowskim 16.

skiej A kadem ii Nauk. Należy nadm ienić, 
że zleceniodawca nie dopełnił obowiązku 
zawiadom ienia Urzędu K onserw atorskiego 
o kom isji. M ury kam ienicy groziły zaw a
leniem — statycy stw ierdzili konieczność 
rozbiórki, k tó rą  polecił wykonać A rchitekt 
Dzielnicowy.

Wówczas zgłosiła się do UK spółdziel
nia m ieszkaniow a „Grzybów” z propo
zycją odbudowy kam ienicy na m ieszkania. 
Jednak nie udało się je j uregulować 
spraw  własnościowych i zrezygnowała ze 
swych zam ierzeń. UK, k tóry  w strzym ał 
czasowo rozbiórkę m usiał zgodzić się na 
jej dokonanie nie m ając możności na
tychm iastowego uruchom ienia robót za 
bezpieczających. Na zwłokę nie mógł zgo
dzić się A rch itek t Dzielnicowy ze w zglę
du na doraźne zagrożenie bezpieczeństwa.

B. K. i S t  K.

E lew acja ta  w ykazuje w yraźne podo
bieństw o do elew acji w ielu budynków  
w  W arszaw ie z I  połowy X IX  — jak  
np. kam ienicy przy ul. Nowy Św iat 35 
(pałac Hołówczyca wzniesiony przez Co- 
razziego w  1820 r.), Nowy Św iat 49 (dom 
Bentkow skiego z 1. 1819—22, arch itek t
Szpilowski), Nowy Św iat 53 (tzw. pałac 
Pusłow skich przebudow any ok. 1822 r.). 
W idoczne jest ono zwłaszcza w rozw ią
zan iu  p a rtii centralnej budynku za po
m ocą praw ie identycznego portyku. Rów
nież proporcje elewacji, rozmieszczenie 
i w ym iary  okien, oraz dekoracja u trzy 
m ana w  charak terze surowego klasycyz
m u wiążą om awianą kam ienicę z a rch i
tek tu rą  tzw. klasycyzm u warszawskiego.

Budynek spłonął w  1939 r. Pozostały 
m ury zew nętrzne z większością tynków. 
Późniejsze działania w ojenne nie zm ieni
ły stanu  zachowania, w 1948 r. oszaco
w ano zniszczenie kam ienicy na 60%. 
W tym  okresie na parterze umieszczono 
sklepy pryw atne, których w łaściciele zo
sta li zobowiązani do zabezpieczenia całości 
m urów .

W arunku tego nie w ypełniono należy
cie, jak  to w ykazała ekspertyza statyczna 
budynku w ykonana przez sta tyków  Pol-

Ryc. 100. Osuszanie m uru ru rkam i poro
w atym i (pałac W allensteina w Pradze).

Z ZAGRANICY
OSUSZANIE MURÓW 
ZA POMOCĄ RUREK POROWATYCH

O patentow any system  K napen opiera 
się na innej zasadzie niż norm alnie sto 
sowane środki zabezpieczające przed w il
gocią, P enetracja  jej nie jest przerw ana 
w arstw ą nieprzepuszczalną, ale strefą w 
k tórej następuje szybkie odparow anie 
wilgoci. Nie je st ona zatrzym ana, tylko 
usunięta. U zyskuje się to przez w prow a
dzenie w  m iejsce izolacji szeregu porow a
tych rurek. W ykonane są z czterech sk ład 
ników  odpowiednio dobranych dla uzyska
nia w łaściw ej porowatości; przypom inają 
pod względem koloru i fak tu ry  cegłę. O sa
dzone są w m urze od zew nątrz w w ykutych 
otw orach na porow atej w apiennej za p ra 
w ie z grubym  piaskiem . O tw orów  nie w y
kuw a się na w ylot m uru, ala na połowę 
jego grubości. Oś ru rek  nachylona jest na 
zew nątrz pod kątem  25°. Wyioty ich osła
nia k ra tk a  w ykonaną z cem entu lub brązu.

Działanie ru rek  jest następujące. P rze
dostające się do nich suche pow ietrze 
przepływ a przez ich górne p artie  i w chła
nia wilgoć, k tó ra  przenika do ;ch ścianek 
z m uru  na zasadzie kapilarności. N aw ilgo
cone powietrze, chłodniejsze i cięższe, opa
da z kolei na ich dno i w ydostaje się na 
zewnątrz. P ow staje w ten  sposób stały  
przepływ  pow ietrza. R urka chłonie wilgoć 
w  pewnym  promfieniu z otaczającego m u 
ru. Rząd ru rek  osadzonych w  tak im  roz
stawie, aby strefy  ich działania zazębiały 
się, w ytw arza pas izolacyjny. Insta lac ja  
ta usuw a zarówno wilgoć zaw artą  w  m u 
rze jak  i przedostającą się z grun tu . Po 
odparow aniu wilgoci p rzesta je  działać, 
w yłączając się n iejako sam oczynnie przy 
każdym  je j ponownym pojaw ieniu  się. 
Działa bez konserw acji, praktycznie aż
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do zniszczenia muru. Może być stoso
wana do wszelkich grubości ścian ce
glanych i kamiennych. Koszt instalacji, 
zakładanej przez specjalistów z firmy Bri
tish Knapen Ltd. równy jest kosztowi war
stwy izolacyjnej z płytek cementowych 
w ścianie o grubości 22 cm., w murach 

grubszych wypada jeszcze taniej. Insta
lacja tego. rodzaju, między innymi założona 
została w Wersalu i Panteonie paryskim.

Znacznie tańsza od powyższej jest 
zresztą bardzo podobna, opracowana przez 
kilku inżynierów angielskich, podobno nie- 
opatentowana, pewna odmiana opisanej 
powyżej metody. Rurki są okrągłe, pod
czas gdy Knapen mają pięć zewnętrznych 
krawędzi. Średnica ich wynosi 48 mm., 
średnica światła otworu 24 mm. Produ
kowane są w  trzech długościach 97 mm., 
155 mm., 250 mm. Wykonane prawdopo
dobnie z krzemionki z małą ilością spoiwa 
nieorganicznego bez użycia wapna i ce
mentu. Uziarnienie jest o dużym zróż
nicowaniu. Na oko przypominają szorstki 
piaskowiec. Osadzane są na zaprawie w ią
zanej niedużą ilością wapna i podobnym 
uziarnieniu jak rurka *. Osadzane są w  ten 
sposób, że mijają się w dwóch rzędach, 
przy czem wyloty ich nie są osłaniane 
kratką. Sięgają na trzy czwarte grubości 
muru. Istotne jest dokadne wypełnienie 
przestrzeni między rurką a murem zapra
wą porowatą w  której występuje materiał 
wypełniający rurki. Jest to najtańsza me
toda osuszania zawilgoconych murów, k il
kakrotnie tańsza od przecinania muru 
i osadzania warstwy izolacyjnej. Szcze
gólnie przydatna jest. ale nie we wszyst
kich przypadkach przy osuszaniu filarów. 
Przy okazji chciałbym przestrzec, że rurki 
drenażowe nie nadają się do tego celu. 
Nie są porowate.

Na marginesie, pozwolę sobie dodać, 
że w ubiegłym roku opracowana została 
w Anglii metoda przecinania budynków  
ceglanych piłą ręczną bądź mechaniczną 
wzdłuż jednej spoiny dla osadzenia izo
lacji bitumicznej przy szerszej spoinie, 
z blachy miedzianej względnie cynkowej 
przy węższej.

A. Gruszecki

ORGANIZACJA SŁUŻBY OCHRONY 
I KONSERWACJI ZABYTKÓW W FE
DERALNEJ REPUBLICE LUDOWEJ JU
GOSŁAWII

Układ polityczno-administracyjny Fe
deralnego Państwa Jugosłowiańskiego, 
w skład którego wchodzi sześć republik: 
Slowenja, Chorwacja, Bośnia i Hercego
wina, Czarnogóra, Macedonia oraz Ser-

1 Skład rurki i zaprawy na podstawie przy
bliżonego badania wykonanego przez mgr. D a
niela T worka.

Ryc. 101 i 102. Izolacia muru przy pomocy 
rurki „Knapen” (wg British Knapen Li
mited). Rurka krzemionkowa do osuszania 

murów.
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