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Na pra wa sta rych mu rów jest wy zwa niem za rów no dla
kon ser wa to rów, jak i firm wy ko naw czych zaj mu ją cych się
re no wa cją za byt ków. Jest też wy zwa niem dla producentów
ofe ru ją cych ma te ria ły do na pra wy sta rych kon struk cji mu -
ro wych. Licz ne są przy kła dy „nie uda nej re no wa cji mu rów”.

Za nie uda ną na pra wę moż na np. uznać po ja wie nie się na mu -

rach wy kwi tów sol nych (fo to gra fia 1), któ re przed re no wa cją nie

by ły obec ne (fo to gr afia 2). Cza sa mi, po za sto so wa niu no wych za -

praw, sta re ce gły ule ga ją przy spie szo nej de gra da cji. Zda rza się

rów nież, że to wła śnie no we ce gły nie wy trzy mu ją pró by cza su,

gdy tym cza sem sta re ma ją się do brze. Dla cze go tak się dzie je?

Kon struk cja mu ro wa po win na być za wsze ana li zo wa na pod ką -

tem in te rak cji, ja kie za cho dzą po mię dzy za pra wa mi i ce gła mi.

Współ cze śnie pro du ko wa ne ma te ria ły ścien ne, rów nież za pra -

wy, ni jak się ma ją do te go, co by ło sto so wa ne cho ciaż by w XIX w.,

nie mó wiąc już o cza sach wcze śniej szych. Daw niej ce gły for mo -

wa no ręcz nie, a je śli by ły for mo wa ne w pra sach, to stosowane

ci śnie nie prasowania by ło zde cy do wa nie niż sze niż obec nie.

Rów nież tem pe ra tu ra wy pa la nia by ła niż sza. Te dwa fak ty po wo -

du ją, że struk tu ra hi sto rycz nych ce gieł jest bar dziej luź na i po ro -

wa ta niż obec nie pro du ko wa nych. Prze kła da się to na ich więk -

szą na sią kli wość oraz mniej szą mro zo od por ność. Z te go po wo -

du za sto so wa nie do ich re no wa cji za praw ce men to wych, któ re

od wrot nie niż hi sto rycz ne ce gły są ma ło prze pusz czal ne dla pa -

ry wod nej, bar dzo wy trzy ma łe, o wy so kim mo du le Youn ga (ma -

łej sprę ży sto ści), po wo du je ogrom ne spu sto sze nia w sta rych

kon struk cjach mu ro wych. Pod czas re no wa cji mu rów, na wet tych,

któ re ma ją kil ka dzie siąt lat, na le ży sto so wać za pra wy na ba zie

wap na, któ re nie mal od za wsze słu ży ły do murowania oraz

spoinowania kon struk cji mu ro wych. Ja ką za tem wy brać za pra -

wę do na pra wy sta rych mu rów? Ide ałem by ło by, gdyby skład su -

row co wy i wła ści wo ści no wych za praw by ły ta kie sa me jak skład

i wła ści wo ści za praw hi sto rycz nych. Jeśli nie wiemy, ja kie za pra -

wy by ły sto so wa ne w da nym kon kret nym przy pad ku, wów czas

przy kom po no wa niu za praw do na pra wy sta rych mu rów moż -

na po słu żyć się kil ko ma re gu ła mi oraz wie dzą o roz wo ju prze-

my słu ce men to we go na zie miach pol skich.

Na le ży do dat ko wo za zna czyć, że twar dość hi sto rycz nej za -

pra wy nie mo że być trak to wa na ja ko wy znacz nik jej pa ro prze -

pusz czal no ści. Sta re za pra wy wa pien ne są twar de, lecz jed no -

cze śnie ma ją du żą pa ro prze pusz czal ność. Z usta le niem pro por -

cji po mię dzy ilo ścią skład ni ków wią żą cych a pia skiem nie po -

win no być więk szych pro ble mów. Od cza sów rzym skich pro por -

cja ta jest mniej wię cej sta ła i wy no si 1 : 3, li cząc ob ję to ścio wo.

O ile da wniej „1” ozna czało cia sto wa pien ne, o ty le od początku

XIX w. również wap no hy drau licz ne, a od połowy tegoż wieku

również wap no+ce ment. Je śli ba da nia la bo ra to ryj ne nie po z-

wo li ły na oznaczenie składu spoiwa, to w ce lu usta le nia składu

materiału wiążącego moż na po słu żyć się wie dzą o roz wo ju

prze my słu ce men to we go na zie miach pol skich. Pierw szą w Pol -

sce ce men tow nię wy bu do wa no w 1857 r. na te re nie daw ne go

za bo ru ro syj skie go. Moż na za tem przy jąć, że do na pra wy kon -

struk cji mu ro wych po wsta łych przed 1857 r., jak rów nież po -

wsta łych do koń ca XIX w., po win no się sto so wać wy łącz nie za -

pra wy otrzy my wa ne na ba zie cia sta wa pien ne go. Moż na też

przy jąć, że wpro wa dze nie do zaprawy sprosz ko wa nej mącz ki

ce gla nej, naturalnych lub sztucznych pucolan nie tylko nie po -

gor szy jej wła ści wo ści, lecz nada jej cechy zaprawy para-

hydraulicznej. Przy stosowaniu zapraw czysto wapiennych,

po wy ko na niu prac na praw czych, na le ży utrzy my wać wy so ką

wil got ność spo in, aby za po cząt ko wać pro ces kar bo na ty za cji

wo do ro tlen ku wap nia. Je śli o tym za po mni my, to mo że się zda -

rzyć, że w pierw szym ro ku od na pra wy mu ru, pod czas ostrej zi -

my na stą pi po wierzch nio we łusz cze nie się spo iny w miej scach,

gdzie spo ina na ra żo na jest na cią głe dzia ła nie wo dy. W mia rę

upły wu cza su bę dzie się ona sta wa ła co raz bar dziej mro zo od -

por na i zja wi sko złusz cza nia nie bę dzie już wy stę po wać. Nie -

wiel ka ska la pro duk cji ce men tu, a tak że je go wy so ka ce na po -

wo do wa ły, że przez dłu gi okres, po mi mo po ja wie nia się na ryn -

ku no we go ma te ria łu wią żą ce go, na dal pod sta wo wym ma te ria -

łem wią żą cym by ło cia sto wa pien ne. Przy na pra wie spo in w bu -

dyn kach po wsta łych w okre sie 1900 – 1939 pod sta wo wym ma -

te ria łem wią żą cym po win no więc być na dal cia sto wa pien ne, ale

do tych za praw moż na już do da wać nie wiel kie ilo ści ce men tu.

Po II woj nie świa to wej ilość pro du ko wa ne go ce men tu sys te ma -

tycz nie ro sła. Do lat dzie więć dzie sią tych XX w. po wszech nie

sto so wa ny mi re cep tu ra mi za praw ce men to wo -wa pien nych by ły

pro por cje 1 : 1 : 6 (ce gły ma ło i śred nio na sią kli we) oraz 1 : 2 : 9

(ce gły bar dzo na sią kli we). Ta kie za pra wy po win ny być sto so -

wa ne przy na pra wie sta rych sub stan cji mu ro wych.
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1. No wa za pra wa po win na do kład nie na śla do wać sta rą

pod wzglę dem ko lo ru, tek stu ry oraz spo so bu ob rób ki.

2. Za sto so wa ny pia sek po wi nien od po wia dać sta re mu, je śli

cho dzi o uziar nie nie, kształt zia ren (okrą głe, kan cia ste),

a tak że ko lor.

3. No wa za pra wa po win na być rów nie lub bar dziej pa ro prze -

pusz czal na niż za pra wa hi sto rycz na.

4. No wa za pra wa po win na być mniej wy trzy ma ła na ści ska nie

niż za pra wa hi sto rycz na.
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