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Streszczenie: 
e-

w technologii OWT w latach 80-tych i 90-
X-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego zbudowanego jako ostatni w tej technologii 
w Rzeszowie. Jest on monitorowany przez autorów referatu od roku 2002. W tym czasie 

Zapropo doprowadzenie budynku do stanu 
m

z
z

a-
nie, remont, termomodernizacja

1. Wprowadzenie 
Budownictwo mieszkaniowe prefabrykowane z lat 60-tych do 90-

w kraju jest 

budownictwa nie ma alternatywy.
W zasadzie od zarania rozwoju budownictwa w technologii prefabrykowanej zdawano 

amów naprawczych.
Od roku 2003 na p

u
e

jnych 
poprzez preferen

Zanim budynek zostanie poddany termomodernizacji, jego stan techniczny powinien 
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– w o-
a

niekorzyst

2. o-

Autorzy referatu od lat 80-
wielu budynków mieszkalnych wzniesionych w technologii prefabrykowanej w Rzeszowie 
i a-

a-

Z czasem elementy konstr

technicz

e-

o j

W sytuacji planowanej termomoderni

eksowo problemy te omówiono na konkretnym przy-

3. Opis analizowanego budynku
y-

acjach 
nadziemnych, podpiwniczony. Rzut budynku przedstawiono na rys. 3.

n
–

cm – zne.
w technologiach OWT-75 i OWT-

a
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acjach 
nadziemnych, podpiwniczony. Rzut budynku przedstawiono na rys. 3.

n
–

cm – zne.
w technologiach OWT-75 i OWT-

a

·
· -1 o przekroju 40 x 40 cm, 
· trójwarstwowe elementy podokienno-
·
· stropy – o
·

korytkowe i pasma monolityczne,
· balkony – ocy 

r
wspornikowej i przeloto

Rys. 3. Rzut kondygnacji powtarzalnej z naniesionymi wzmocnieniami

4. Zakres przeprowadzonyc

Etap I (2002 r.) – ocena stanu technicznego i opracowanie projektu technologicznego 
r
Etap II (2006 r.) – ocena stanu technicznego balkonów i ich konstrukcji wsporczych po 
utracie sta
pionach, wyrywkowa ocena stanu technicznego konstrukcji budynku, wyrywkowa ocena 
radiograficzna stanu zbrojenia warstwy faktu

rmy HILTI).
Etap III (lata 2008-10) – kompleksowa ocena stanu technicznego i pomiary geodezyjne 
od
Etap IV (lata 2013-14) –

nstrukcyjnych budynku przed 
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5. Charakterystyka stwierdzonych n
powstania

u
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9.

balkonowej i podpiera
Rys. 5. Jak obok –
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balkonowej i podpiera
Rys. 5. Jak obok –
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–
prostowania prostowania i stabilizacji

po
ego

e
znych - klatka 

schodowa II

Rys. 14. Jak obok – inny widok
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Rys. 16. Jak obok

-
÷
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nych, to wynik zamontowania zbyt m
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Rys. 17. E

o
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F owany M16, k. kotwy mechaniczne 
M12
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6. udynku
Zakres prac wykonanych:
1. anie (rys. 11), 

odpowiednie podklinowanie w ustalonej pozycji oraz wykonanie naprawy wszystkich 
elementów balkonów w te n-

zabezpieczajace.
2. Zakotwienie elewacyjnych elementów podokienno-

enia „1” szczegó
w artykule [5].

Zakres prac do wykonania:
1.

i akresie pokazano na rysunku nr 17.
2. r

z
podstawie wytycznych producenta.

3. Uszczelnienie styków prefabrykatów i naprawa skutków ich przecieków.
4. Termomodernizacja obiektu.

7. Podsumowanie
o-

technicznemu

agi na 
- nto

tylko nieliczne budynki w kraju (a w Rzeszowie pewnie ten, jako jedyny), zo
stwa. 

prefabrykowanego. W naszym kraju zagadnienie rewitalizacji praktycznie nie istnieje. 

jszego sensu z uwagi na wysokie koszty. Porównanie 
kosztów budowy niewielkiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rewitalizacji 
mieszkania w budynku wielorodzin

lnych:
1.

e
awionemu zadaniu.

2. Opracowanie stabilnego, przejrzystego systemu finan

edli 
zbudowanych w technologii uprzemy



Krystyna Wróbel, Wiesław Kubiszyn56

Literatura
1

2 -Dzieszko K., Rojewska-
i opolska Konferencja WPPK, 
Szczyrk, T. II (26-29 Marzec 2014) 341-441.

3 Wróbel K., Kubiszyn W.: Using comfort improvement of large panel apartment buildings taking 
as an example two buildings located on housing development in Rzeszow. European Cooperation 
In The Field of Scientific and Technical Research COST, Konferencja: COST, Project C16 
"Improving the quality of existing urban building envelopes", z.C-16-WG-3-2004-PL-2
(Geteborg, 14-16 October 2004) 1-9.

4 Wróbel K., Kubiszyn W.: Connection of repair systems and steel support for strenghtening and 
increasing durability of the thin external reinforced concrete elements. European Cooperation In 
The Field of Scientific and Technical Research COST, Konferencja: Improvement of Buildings 
Structural Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities, COST Action 
C12, (Insbruck, 20-22 January2005) 529-532.

5 Wróbel K., Kubiszyn W.: Care of the technical state and safety level of a building object 
exemplified by a multi-storey apartment building in Rzeszow. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

-179.
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Abstract: The article in general describes the problems- associated with maintenance 
of buildings erected in large panel technology and their importance. In particular, the issues
of sustainability, safety and comfort of use of buildings erected in the OWT technology in
the 80's and 90's were illustrated on the example of the last residential X-storey building
built in this technology in Rzeszow, located in one of the housing estates. The building have 
been monitored by the authors of the paper since 2002. During that time many defects have 
been successively found and investigated. 

Proposed remedial solutions aimed at bringing the building to normal state as well as 
providing a sense of security and comfort to ensure a good technical state of the building 
and enhance the residents’ feeling of safety. Some of the solutions have already been
implemented, but some are waiting for implementation in conjunction with 
a thermomodernisation.

Keywords: large panel building, safety level, strengthening, repairing, durability,
termomodernization, technical state


