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1.PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Niniejsza ekspertyza jest częścią inwentaryzacji architektonicznej i została
sporządzona na zlecenie autora opracowania.
2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku dawnej prochowni
na terenie kompleksu Modlin Twierdza w Nowym Dworze Maz. przy
ul. Przewodników, działka nr 3/30 obręb 0015 (3-09)
3.CEL EKSPERTYZY
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu, zakresu i stopnia jego
uszkodzeń , oraz ustalenie przyczyn ich powstania.
A ponadto podanie proponowanych sposobów ich naprawy i wyeliminowania
czynników mogących powodować powstawanie uszkodzeń w przyszłości.
4.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania są objęte są zagadnienia techniczne, bez analizy
zagadnień administracyjnych i organizacyjno-prawnych.
Ekspertyza dotyczy konstrukcji budynku i jego wykończenia nie dotyczy natomiast
stanu technicznego instalacji wewnętrznych.
5.WYKORZYSTANE MATERIAŁY
5.1.

Oględziny i pomiary, oraz badania „in situ” budynku i jego elementów
konstrukcyjnych, sporządzona dokumentacja fotograficzna – wizje lokalne odbyte w
dniach 15.05.2016-31.05.2015
5.2. Informacje uzyskane od inwestora.
5.3. Inwentaryzacja budynku autorstwa pracowni projektowej „OUTIN Architektura”
5.4. Koncepcja remontu i przebudowy oraz rewaloryzacji budynku
autorstwa pracowni Projektowej „OUTIN Architektura”
5.5. Podstawa prawna opracowania:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo Budowlane ( dz.U. nr 89 poz.414 z późń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U. Nr
75, poz. 690 z późń. zm)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r.
„w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego” (dz. U. Nr 120, poz. 1131)
4. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlanych
5. Polskie normy w tym:
• PN-82/B-02001: „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”.
• PN-82/B-02003: „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne
technologiczne. „Podstawowe obciążenia
technologiczne i montażowe”.
6. Ustawa z dnia 23.07.2003 „O Ochronie zabytków i Opiece nad Zabytkami” (dz.U. nr
162 , poz 1568 z późn. zmianami)
7. Rozp. Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.07.2011 „W sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
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konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, oraz badań archeologicznych” (Dz. U. Nr 165, poz. 987)
8. Literatura fachowa i doświadczenie własne autorów.
6.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Prochownia – zachowana murowana budowla na terenie Twierdzy Modlin
zlokalizowana na zapolu obwodu wewnętrznego na odcinku pomiędzy wjazdową
„Kadetów” do cytadeli północy, a bramą „Północy” i działobitni przed nią umieszczonej,
przed budynkiem koszarowym cytadeli. Powstanie budynku wg. wpisu do ewidencji
zabytków jest datowane na 1885 rok natomiast powstał znacznie dawniej być może w
okresie budowy koszar o czym świadczy jego ceglana konstrukcja oraz fakt iż jest on
zaznaczony na planach struktury fortyfikacyjnej twierdzy po przebudowie w latach 18321841(niektóre źródła datują okres jego powstania na 1811 rok)
Jest to budynek o konstrukcji mieszanej, jednokondygnacyjny (przyziemie) wzniesiony
na prostokątnym wydłużonym rzucie, posiadał on pierwotnie najprawdopodobniej
trzytraktowy układ pomieszczeń z korytarzami obwodowymi, przedsionkami i korytarzem
głównym (salą prochowni). obiekt posiadał dwa portale wejściowe od szczytów. Jest to
jedynie hipoteza dla potwierdzenia której należy przeprowadzić dodatkowe badania o
których mowa w dalszej części opracowania. Za jej prawdopodobieństwem przemawiają:
• grubość ściany elewacyjnej (widocznej od strony koszar) która wg. inwentaryzacji
wynosi obecnie ponad 3,0 m podczas gdy wg. standardu wykonania ścian tzw.
nienarażonych budowli fortyfikacyjnych na terenie imperium rosyjskiego w pierwszej
połowie XIX wieku wynosiła ona ok.0,90m
• występowanie na widocznej ścianie elewacyjnej pod archiwoltami otworów
strzelniczych- ambrazur obecnie zabetonowanych.
• kształt przesklepień w przedsionkach szczytowych (krzyżowe) miejscach skrzyżowań z
ewentualnymi korytarzami a na pozostałej długości łukowe, jednopłaszczyznowe.
• przedłużenie przedsionków poza obrys komory prochowej i wnęki ślepo kończące się w
przedsionkach świadczące, że stanowiły początek korytarzy obwodowych podłużnych.
• rzut, usytuowanie pomieszczeń i podobne wymiary tzw. prochowni zapasowej na
terenie fortu Bema pochodzącej z tego samego okresu.
• Zastosowanie zaprawy wapiennej do wykonania muru elewacyjnego.
Budynek był poddany gruntownej modernizacji na przełomie XIX i XX wieku w ramach
przebudowy dzieł fortyfikacyjnych obwodu wewnętrznego twierdzy związanej z
wprowadzeniem w artylerii luf bruzdowanych oraz zastosowaniem do elaboracji pocisków
artyleryjskich kruszących materiałów wybuchowych (piroksyliny)
Przebudowa ta najprawdopodobniej polegała na odkopaniu budynku i wzmocnieniu
jego stropu warstwą rozdzielczą piasku (prosłojka) o grubości ok.1,0m i następnie
nałożeniem materaca betonowego (tiufiak) o podobnej grubości całość została przykryta
warstwą ziemi.
W tym też okresie celem wzmocnienia ścian zostały zlikwidowane korytarze wzdłuż
ścian podłużnych prochowni bądź poprzez ich wypełnienie piaskiem, zagruzowanie, bądź
zabetonowanie. Dobudowano także dwa wystające przed ścianę elewacyjną przedsionki
betonowe wyposażone w drzwi stalowe wejściowe typu schronowego.. Ponadto
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prawdopodobnie z okresu tej przebudowy pochodzą dwa wejścia centralne do komory
magazynowej, posadzki betonowe w komorze i przedsionkach, podział komory
magazynowej ścianą murowaną poprzeczną na dwa pomieszczenia oraz system
wentylacji ( 2 szyby wentylacyjne wychodzące poziomo z komory magazynowej , a
następnie wyprowadzone pionowo ponad nasyp budynku).
Kolejna ściana wydzielająca trzecie pomieszczenie z komory magazynowej jest
współczesna, wykonana z cegły silikatowej nietynkowanej i została wykonana w trakcie
użytkowania twierdzy przez L.W.P.
Obecnie obiekt jest nieużytkowany.
Dach budowli stanowi utworzony nasyp ziemny porośnięty trawą o czytelnym narysie i
zniekształconych w niewielkim stopniu profilach.
Ponad zielony dach wyprowadzone są murowane kominy wentylacyjne zakończone
nasadami stalowymi.
Stan zachowania: 90%.
-W chwili obecnej pomieszczenia prochowni są odłączone od mediów zewnętrznych
a instalacje są całkowicie zdewastowane.
-Tynki wewnętrzne ścian i sklepień wapienne.
-Elewacja : cokół kamienny, tynki zewnętrzne 2 warstwy na podłożu z cegły w tym
warstwa 1 tynk wapienny, oraz warstwa tynku cementowego nakrapianego , natomiast na
wystających przed lico budynku przedsionkach skrajnych, betonowych tylko tynki
cementowe nakrapiane ( prawdopodobnie jako podłoże pod malowanie maskujące lub dla
rozwoju mchu) , gzymsy betonowe, wystające przed przedsionki mury oporowe skrajne
wykończone nakrywami z kamienia.
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7.

USZKODZENIA WIDOCZNE NA ZEWNĄTRZ OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
BUDYNKU.
Widoczne uszkodzenia elewacji uwidoczniono w części rysunkowej inwentaryzacji
architektonicznej, oraz w załączonej dokumentacji fotograficznej, należą do nich:
a) Znaczne ubytki gzymsu betonowego ok. 50%
b) Popękana nakrywa kamienna lewego i prawego muru oporowego
c) Braki części drzwi typu schronowego 2szt drzwi bocznych do przedsionków
I 2szt wejść do komory schronowej
d) Braki ziemi wchodzącej w skład nasypu przy krawędziach bezpośrednio nad
prawym przedsionkiem
e) Na znacznej części elewacji ubytki tynków zarówno warstwy wierzchniej
(nakrapianego) jak i warstwy dolnej (wapiennego) te które pozostały w wielu
miejscach są odspojone od ścian.
f) Znaczna degradacja i ubytki licowej warstwy cegieł bądź na wskutek korozji
biologiczno-chemicznej spowodowanej zawilgoceniem, bądź na wskutek
uszkodzeń pociskami w trakcie działań wojennych.
W miejscach gdzie odpadł tynk skorodowana cegła i zaprawa w spoinach cegieł
na głębokość 30-80 mm.
g) Uszkodzenia i ubytki cokołu budynku ok. 30%

8. USZKODZENIA WIDOCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU.
W wewnętrznej części obiektu wyraźnych, znaczących uszkodzeń brak.
Budynek jest suchy, a stropy nie wykazują śladów przecieków.
Zawilgocenia tynków występują jedynie w strefach przyposadzkowych i są
najprawdopodobniej spowodowane dostawaniem się wód opadowych do wnętrza
poprzez niezamknięte z powodu braku drzwi otwory drzwiowe.
Stolarka okienna i drzwi
Pierwotnie istniejących okien i drzwi w całości obiektu brak. Wyjątek stanowią 2 szt.
drzwi schronowych w wejściach do przedsionków i 1szt zamknięcia szybu
wentylacyjnego.
Podłogi i posadzki
Podłoże betonowe w stanie dostatecznym,
w posadzkach na gruncie brak jest
izolacji poziomych przeciwwilgociowych i izolacji cieplnych.
Posadzka betonowa nie jest posadzką pierwotną ( w XIX wiecznych
prochowniach stosowano podłogi drewniane – nieiskrzące)
Całość posadzek betonowych na gruncie może zostać wykorzystana jako podłoże
pod warstwy wykończeniowe posadzek projektowanych.
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9.

OCENA MYKOLOGICZNA
W ramach niniejszego opracowania nie sporządzono oceny mykolologicznej
Wg. oceny wzrokowej :
- tynki zewnętrzne i wewnętrzne na ścianach w strefie przypodłogowej
wewnętrznej i zewnętrznej mogą porażone są przez grzyby.
Grzyby i pleśnie przyspieszają korozję zapraw i konstrukcji murowych, a
ponadto wydzielają przykre zapachy, pobierają tlen z powietrza produkując dwutlenek
węgla, obniżają warunki estetyczne powierzchni elementów, a ponadto mogą być
przyczyną różnych chorób i alergii przyszłych użytkowników.
Dlatego też zaleca się pobranie próbek zawilgoconej cegły i tynków celem poddania
ich badaniu mikroskopowemu dla sprawdzenia czy wystąpiło porażenie grzybnią, jaką i
w jakim stopniu oraz dobraniu odpowiedniej metody jej usunięcia.

10. OCENA PRZYCZYN POWSTANIA USZKODZEŃ
Do podstawowych przyczyn istniejącego złego stanu technicznego obiektu należy
zaliczyć:
• wieloletnią przerwę w jego użytkowaniu i brak bieżących napraw i konserwacji
• brak izolacji pionowych i poziomych murów ceglanych stykających się bezpośrednio
z gruntem
• ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie działań wojennych II-giej wojny
światowej
Budynek został wybudowany w okresie kiedy nie były znane zagadnienia z zakresu
ochrony przed wilgocią, oraz korozji biologicznej, gruntowej i atmosferycznej materiałów
budowlanych dlatego też w fazie budowy nie został na nie uodporniony.
11. WNIOSKI
Badany obiekt prochowni jest w stanie technicznym różnym: od dostatecznego
konstrukcji podstawowej, oraz stanu tynków i posadzek wewnętrznych oraz nasyp po
zły jeżeli chodzi o stan tynków zewnętrznych, warstwy elewacyjnej murów ceglanych,
oraz detali architektonicznych (archiwolty), gzymsów i murów oporowych bocznych
skarp.
W tej sytuacji warunkiem przystąpienia do jego użytkowania jest wykonanie
wszystkich robót konserwatorskich i adaptacyjnych wynikających z projektu
budowlanego, zatwierdzonego programu prac konserwatorskich, oraz zaleceń
niniejszej ekspertyzy.
Elementy konstrukcji obiektu nadają się do dalszego wykorzystania po wykonaniu
napraw i wzmocnień wynikających z rozdziału zalecenia.
Przewiduje się adaptację prochowni na obiekt muzealno-wystawowy w którym będzie
umieszczona ekspozycja obrazująca obronę Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku.
(Wg. danych uzyskanych od inwestora) w budynku tym było zlokalizowane stanowisko
dowodzenia dowódcy obrony twierdzy Gen. Thomme
Należy podkreślić, że wg. przewodników stanowisko to było zlokalizowane nieco dalej
w następnej znacznie nowocześniejszej prochowni położonej pomiędzy bramą północy
a bramą Gen, Henryka Dąbrowskiego.
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12. ZALECENIA
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy:
-Zlecić wykonanie ekspertyzy mykologicznej tynków i murów w zakresie
podanym w rozdziale 9
-Zlecić pobranie próbek rdzeniowych z murów elewacyjnych, oraz wykonanie
badań mających na celu, określenie stopnia zawilgocenia i zasolenia w/w murów,
określenie parametrów wytrzymałościowych cegły i zaprawy
- Uszczegółowić sporządzoną inwentaryzację architektoniczną o detale archiwolt i
wystających detali ceglanych przed lico elewacji, detale gzymsów i cokołów, oraz
murów oporowych bocznych wraz z nakrywami kamiennymi, szczegółową
dokumentację pozostałych drzwi schronowych, zamknięć szybów wentylacyjnych i
nasad wentylacyjnych w sposób umożliwiający ich późniejsze odtworzenie.
- Wykonać próbne przewierty rdzeniowe przez ściany wnęk w przedsionkach w
miejscach wystąpienia spodziewanych chodników wzdłuż komory głównej zgodnie z
hipotezą o ich występowaniu postawioną w punkcie 6 niniejszego opracowania.
Jeżeli potwierdzi się ich istnienie i wypełnienie materiałem luźnym piaskiem bądź
gruzem być może należałoby rozważyć ich otwarcie i wyczyszczenie celem uzyskania
dodatkowej powierzchni.
- Wykonać badanie geotechniczne nasypu i gruntu pod nim w miejscu ewentualnej
dobudówki.
Podczas opracowania projektu budowlanego i wykonawczego należy rozwiązać
następujące zagadnienia:
1. System wewnętrznej wentylacji i klimatyzacji obiektu
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania otworów w górze sklepień
ceglanych celem umieszczenia w nich przewodów instalacyjnych z wyprowadzeniem
ponad powierzchnię nasypu ziemnego nie zaleca się rozkopywania tego nasypu co
może doprowadzić do rozszczelnienia budynku i bardzo trudnych do zlokalizowania i
usunięcia konsekwencji związanych z jego zamakaniem. Zaleca się raczej
wykonanie tych otworów poprzez wykonanie orurowanych przewiertów w gruncie i
konstrukcji z góry nasypu wraz z ich orurowaniem i uszczelnieniem np. płuczką
bentonitowo cementową.
2. Ewentualne częściowe odkopanie budynku po jego wschodniej stronie celem
wykonania dobudowy zewnętrznego węzła sanitarnego, połączenia go z budynkiem
a następnie ponowne jego zasypanie.
Szczególnie ważne jest tu opracowanie metody wykonania szczelnego
zdylatowanego połączenia dobudówki z prochownią z uwzględnieniem różnic ich
wzajemnych osiadań.
Zwraca się uwagę na konieczność zabezpieczenia odsłoniętych sklepień
ceglanych na czas suszenia i wykonywania napraw i izolacji przed zamakaniem
wodami opadowymi.
Osuszanie i impregnacja murów. ( o ile zajdzie taka konieczność)
Powinna być wykonywana po całkowitym skuciu tynków zewnętrznych,
wewnętrznych i oczyszczeniu powierzchni muru szczotkami metalowymi –
usunięciu warstw skorodowanej cegły i zaprawy w spoinach oraz zmyciu
powierzchni wodą na poddanych zabiegowi ścianach.
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Wybór metody osuszania powinien być przyjęty na etapie projektu
budowlanego i zostać poprzedzony:
Badaniami wilgotności murów przeprowadzonymi zarówno przy pomocy
wilgotnościomierza jak i badania próbek metodą wagowo-suszarkową., oraz
badaniami stopnia zasolenia, zawartości chlorków i siarczanów.
W dzisiejszych czasach mamy do wyboru wiele metod osuszania murów np.
iniekcja krystaliczna, elektroiniekcja, termoiniekcja, metoda hydrofobowa przy
czym ta ostatnia nie zdaje egzaminu w przypadku murów zasolonych.
Naprawa i wzmocnienie murów elewacyjnych.
Z uwagi na znaczne ubytki w pewnych partiach murów sugeruje się wykonanie ich
wzmocnienia i napraw metodą tzw „cerowania” czyli wykucia uszkodzonych
cegieł i wstawienia w ich miejsce nowych cegieł. Cerowanie można wykonać przy
użyciu odzyskanych cegieł z rozbiórek i demontaży, bądź przy użyciu nowych
współczesnych cegieł pod warunkiem zachowania prawidłowości wiązania ze
starymi murami. Użycie nowych cegieł wydaje się możliwe przy założeniu wariantu
odtworzenia tynku na całości elewacji ( jednak wymaga to zgody
konserwatora
zabytków).
Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta na obecnym etapie rozpatrywany jest
także wariant odcelowej ekspozycji elewacji z pozostawieniem jej części jako
uszkodzonej w wyniku działań wojennych. Będzie to jednak wymagało i tak impregnacji
uszkodzonych murów odpowiednimi środkami gwarantującymi niezmienność jego
wyglądu i trwałość powłoki.
W przypadku tynkowania elewacji bądź tylko uzupełnienia tynków zaleca się
wykonanie warstwy tynku gładkiego z zaprawy wapiennej bez nakładania na nią
nakrapianych tynków cementowych ponieważ będą one ulegać odspojeniu od podłoża.
Tynki nakrapiane można zachować i ewentualnie uzupełnić jedynie na przedsionkach
betonowych.
Warunkiem przystąpienia do napraw i wzmacniania konstrukcji murowych jest
wcześniejsze wykonanie izolacji poziomych i pionowych, osuszenie ich,
odgrzybienie i odsolenie, oraz pomalowanie impregnatem zczepnym.
Uwaga: do wzmacniania i napraw murów oraz do wykonania tynków renowacyjnych
stosować tzw. zaprawy trasowe z dodatkiem (tufów wulkanicznych) np. wg. systemu
„Sopro” lub innego producenta – systemodawcy.
Naprawa gzymsów betonowych.
Elementy gzymsów należy bezwzględnie naprawić i uzupełnić na całej długości
ściany elewacyjnej i przedsionków jako ważny element chroniący przed
zamakaniem elewacji wodami opadowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania uzupełnień i napraw należy skuć
naruszoną strukturę betonu istniejącego wyszalować uzupełniane elementy pod
szablon zdjęty z odcinków istniejących wywiercić w istniejącym betonie otwory i osadzić
w nim zbrojenie do połączenia elementów, oraz zaimpregnować powierzchnię
istniejącego betonu preparatem zczepnym, betonowanie wykonać zaprawami
specjalistycznymi występującymi na rynku np. Atlas po zakończeniu i uzyskaniu przez
zaprawę wytrzymałości uszczelnić preparatem gruntującym .
Roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego systemodawcy.
Naprawa elementów kamiennych.
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Po uprzednim odsłonięciu tylnej zasypanej ziemią płaszczyzny muru oporowego,
osuszeniu i oczyszczeniu popękanych elementów nakryw np. metodą niskociśnieniową
Remmers Rotec.
Sugeruje się wykonanie ich sklejenia i zamontowania na uprzednim miejscu przy
pomocy zapraw kamieniarskich, renowacyjnych, dwuskładnikowych Aryston
Color/Neutral w Technologii firmy Protinta.

14. OPINIA
15.
Badany obiekt bramy prochowni jest w stanie technicznym dobrym jeżeli
chodzi o podstawowe elementy konstrukcyjne w tym stan fundamentów, i konstrukcji
murowanej (ścian i przesklepień). Nie wykazuje żadnych pęknięć świadczących o
ponadnormatywnych osiadaniach, oraz przekroczeniu stanu
granicznego ich
nośności.
Stan tynków wewnętrznych i posadzek można ocenić jako dostateczny.
Natomiast stan tynków zewnętrznych i murów oraz detali na elewacji należy
ocenić jako zły.
Wykonanie wszystkich prac mających na celu doprowadzenie konstrukcji
budynku
do stanu zgodności z wymogami warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać i ich usytuowanie w zakresie zarówno bezpieczeństwa konstrukcji jak i
bezpieczeństwa użytkowania jest stosunkowo trudne i zależy przede wszystkim od
zakresu adaptacji przewidzianego projektem architektury.

Opracował: inż. Wojciech Żbikowski upr. nr St 497/79
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fot.1 elewacja

fot.2 wykończenie archiwolty na elewacji widoczny
tynk gładki i na nim tynk nakrapiany

fot.3 zniszczony-popękany element
kamienny nakrywy lewego muru
oporowego

fot.4 mur oporowy skarpy po stronie
lewej widoczne uszkodzenie muru i
drzwi schronowe przedsionka
betonowego
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fot.5 przedsionek
prawy widoczne
uszkodzenia muru
oporowego

i drzwi schronowe
fot. 6 widoczne uszkodzenie nakrywy
muru
oporowego
prawego

fot.7 uszkodzony gzyms nad
przedsionkiem prawym i braki
ziemi na stropie
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fot.8 drzwi schronowe przedsionka
prawego

fot.9 uszkodzony gzyms w
narożniku przedsionka i
częśći murowanej

fot.10 ślady po zabetonowanych
ambrazurach - otworach
strzelniczych
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fot.11 brakujące skrzydło drzwi
schronowych wejście boczne
przedsionek prawy

fot.12 brakujące skrzydło drzwi
schronowych jedno z dwóch wejść do
komory prochowni

fot.13 widok na skarpę
prochowni od strony wschodniej
widoczne nasady szybów wentylac.
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fot.14
wlot szybu
wentyl. z
komory
schronowej
widoczne
zamknięcie
szybu

fot.15 wlot szybu wentyl. 2-go z
komory schronowej
brak zamknięcia szybu

fot.16 komora główna prochowni
pomieszczenie środkowe widoczna ściana
działowa z cegły silikatowej , posadzki
betonowe i wyjście na zewnątrz
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fot.17 widok drzwi schronow ych
od st rony wewn. przedsionka
fot.18 wnętrze przedsionka lewego
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