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Jakie zadać pytania, aby określić stan konstrukcji - metodologia

Naprawiam konstrukcje, bo wierzę, że każda nadal może służyć kolejnym pokoleniom. 
Ty, jako inżynier budowy lub osoba związana z procesem budowlanym masz najlepszą możliwość 
samodzielnej oceny sytuacji na budowie. Pęknięcie, przeciek, zawilgocenie? Jesteś na miejscu i 
dzięki poniższym pytaniom stwierdzisz na czym stoisz i do kogo zwrócisz się o pomoc. Gdybym 
odebrał od Ciebie telefon, i tak zadałbym Ci te pytania. A więc…

1. Z czego zbudowana jest uszkodzona konstrukcja?  
beton, żelbet, mur ceglany, mur mieszany; podaj rodzaj obiektu

2. Miejsce uszkodzenia znajduje się poniżej poziomu gruntu?
3. Problem tkwi w samej konstrukcji, pomiędzy konstrukcjami czy poza? 

rysa, dylatacja, przeciek strukturalny, wypłukany grunt za i pod obiektem
4. Konstrukcja jest sucha czy mokra?
5. Jeśli mokra, to czy tylko wilgotna, czy woda wręcz płynie?
6. Czy celem naprawy ma być uszczelnienie, wzmocnienie / doprowadzenie do 

stanu wyjściowego nośności?  
odpowiedź na to pytanie pozwala na dobór np. żywicy i wklejania prętów lub taśm węglowych

7. Czy zostały zrobione zdjęcia? Pamiętaj o zdjęciu z pewnej odległości aby 
przedstawić szerszą okolicę uszkodzenia.  
pozwól sobie spojrzeć na obiekt z perspektywy 
 
Przykłady zdjęć, dwa kadry. Oba potrzebne do rozeznania sytuacji.

A może znasz kogoś, kto jest w podobnej sytuacji? Prześlij tę metodologię dalej.  
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Zdjęcie zrobione ze zbyt małej odległości. Brak możliwości podjęcia 
decyzji przez osoby spoza budowy. Konieczne zdjęcia dodatkowe.

Zdjęcie ukazujące szerszą perspektywę. Widać pomieszczenie i 
umiejscowienie uszkodzenia względem ścian.
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