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1.1.  Obiekt 

 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjno – mykologiczna więźby dachowej budynku 

Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Dawida 1 we Wrocławiu. 

 

   1.2.  Podstawa opracowania  

 

 Podstawą formalną wykonania ekspertyzy jest umowa zawarta w dniu 26.05.2008 

roku we Wrocławiu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl. 

Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu a inż. Andrzejem Rataszewskim zamieszkałym we 

Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 21/11 – rzeczoznawcą budowalnym. 

 

 Podstawą merytoryczną  ekspertyzy są: 

 

-    oględziny obiektu, 

- ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

- badania mykologiczne o charakterze makroskopowym, 

- badania stanu porażenia przez owady niszczące drewno,, 

- dokumentacja fotograficzna, 

- niezbędne pomiary inwentaryzacyjne, 

- dokumentacja archiwalna - niemiecka z 1901 roku. 

 

   1.3.  Cel opracowania  

 

Ekspertyzę opracowano w celu określenia aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu, oceny stanu porażenia przez czynniki destrukcji biologicznej, określenia 

przyczyn porażenia przez czynniki biodestrukcji oraz podania wniosków i zaleceń warunkujących dalsza 

eksploatację obiektu. 

 

 1.4. Badania 

 

W obiekcie wykonano następujące badania: 

-  badania stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych więźby dachowej, 

-  badania  makroskopowe stanu porażenia przez grzyby domowe, 
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-  badania  makroskopowe stanu porażenia przez owady niszczące drewno. 

  

 

2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU  

 

 Budynek jest obiektem usytuowanym przy ul. Jana Dawida we Wrocławiu. Jest to budynek 

podpiwniczony z nie użytkowym poddaszem. Budynek wykonano w 1901 roku. Konstrukcja budynku 

jest tradycyjna, wykonana w układzie nośnym podłużnym o zróżnicowanych ilościach traktów od dwóch 

do trzech. W skrzydle północnym – od ul. Jana Dawida znajduje się aula  ze stropem w kształcie kopuły, 

a w narożu północno-wschodnim usytuowana jest wieża.  

 W budynku do 1945 roku mieściło się Gimnazjum  św. Elżbiety a obecnie Uniwersytet  

Wrocławski. Do budynku wejście główne usytuowane jest od strony ulicy J. Dawida w skrzydle 

północnym. Pierwotnie budynek od strony ul. Joannitów miał długość 62,97m, ale w latach późniejszych 

dobudowano część południową,  wydłużając budynek w kierunku ul. Joannitów o około 12,00m. 

 Konstrukcja więźby dachowej w budynku jest drewniana, złożona, płatwiowo-kleszczowa z 

kleszczami usytuowanymi w trzech poziomach. Konstrukcja dachu jest stroma z reguły dwuspadowa.  

 Na zdjęciach fotograficznych nr 1-10 w załączniku do ekspertyzy pt. „Dokumentacja 

fotograficzna” przedstawia się elewacje budynku. 

 

3. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  I WYKOŃCZENIOWYCH WIĘŹBY DACHOWEJ 

 

 

3.1. Konstrukcja więźby dachowej 

 Drewniana konstrukcja więźby dachowej jest typu płatwiowo-kleszczowego o trzech poziomach 

kleszczy. Rozpiętość więźby dachowej w strefie ścian  w zasadniczej części budynku wynosi 15,46 m. 

Wysokość poddasza wynosi około 8,70m. 

Konstrukcja więźby dachowej składa się z: 

- wiązarów pełnych, co około 2,50 m, 

- wiązarów pustych, co około 83 m, 

Wiązar pełny składa się z: 

- krokwi 12,0x16,0 cm co 80-83 cm, 

- zastrzałów 16x17cm, 

- belek oczepowych 16,0x17,0 cm, 

- stolców 15x16cm, 
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- kleszczy dolnych 2x8x15 cm, 

- kleszczy pośrednich 2x8x15 cm, 

- kleszczy górnych 2x8x15 cm, 

- belki kalenicowej (płatwi kalenicowej) 16x20 cm, 

- płatwi  16x18cm, 

- mieczy 11,5x16,5cm, 

Wiązar pusty – pomiędzy wiązarami pełnymi składa się z: 

- krokwi 12,0x16,0 cm opartych na: 

 belkach oczepowych, 

 płatwi, 

 płatwi kalenicowej. 

W przestrzeni nad aulą i w narożu północno-zachodnim konstrukcja więźby dachowej jest 

skomplikowana, również płatwiowo-kleszczowa. Przekroje elementów tj. krokwi, kleszczy, płatwi, 

zastrzałów i mieczy mają wymiary poprzeczne zbliżone do wyżej podanych. 

W części wschodniej skrzydła budynku jest drewniana wieżyczka o konstrukcji krokwiowej z królem w 

osi hełmu wieży. 

Na zdjęciach fotograficznych nr 11-23 przedstawia się budowę więźby dachowej. 

 

3.2. Strop pod poddaszem 

 

3.2.1 Strop nad częścią główną budynku 

       Jest to strop stalowo-ceramiczny na belkach dwuteowych o zróżnicowanych wysokościach, w 

zależności od ich rozpiętości. Są to belki o wysokościach 260, 280 i 300 mm w rozstawach 1,50 m. 

Górne  części belek są nie obudowane i wystają o około 10 cm powyżej warstwy betonu lub betonu i 

gliny. 

 

3.2.2 Strop nad aulą 

     Jest to kopuła oparta na ścianach nośnych o wymiarach w świetle ścian 14,70 x 17,30 m. Kopułę 

tworzy betonowa powłoka i podłużne belki drewniane tworzące rodzaj rusztu. 

Na zdjęciach fotograficznych nr 24-25 przedstawia się strop pod poddaszem i kopułę nad aulą. 

 

3.3 Strop nad pomieszczeniami użytkowymi poddasza 

      W części występuje  strop drewniany, belkowy z podbitką z desek, otrzcinowaną i otynkowaną. 

W części nad salą dydaktyczną występuje strop stalowo-ceramiczny. 
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3.4. Podłogi i posadzki 

 

        W części północno-zachodniej podłogi na poddaszu wykonane są z desek na legarach. W części 

południowej dobudowanej posadzka jest betonowa. W pozostałych częściach za wyjątkiem części 

użytkowej i nad aulą brak jest posadzek. Na warstwie betonu położono warstwę gliny. 

 

3.5. Pokrycie dachowe 

    Pokrycie dachowe wykonano z dachówki karpiówki na łatach 6x3 cm usytuowanych co 26cm. 

Dachówki położone są  z reguły w koronkę i lokalnie np. na lukarnach okiennych w łuskę. 

 

3.6. Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe 

   Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej. W dolnych 

częściach dachu są stalowe zabezpieczenia przeciwśniegowe.  

 

3.7. Schody 

   Schody prowadzące na poddasze są masywne, ognioodporne. Nad użytkową część poddasza 

prowadzą schody drabiniaste. W przestrzeń nad kopułę nad aulą można się dostać przy pomocy 

drabiny. 

 

3.8. Kominy 

   Kominy w przestrzeni nad dachem są wykonane z cegły licówki a w przestrzeni poddasza są 

wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Kominy są otynkowane w przestrzeni poddasza. 

 

3.8. Kamieniarka 

Na części dachu występują ozdobne fragmenty kamieniarskie z piaskowca. 

 

3.9 Stolarka 

Stolarka okienna poddasza jest drewniana. 

 

 

3.10. Instalacje  

W przestrzeni poddasza w części użytkowej jest instalacja elektryczna. 

Na całym dachu jest instalacja piorunochronna. 
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I  WYKOŃCZENIOWYCH 

 

4.1. Kryteria oceny 

 

W ocenie stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen: 

 

 stan techniczny dobry – element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) 

jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzenia; cechy i właściwości 

materiałów odpowiadają wymaganiom normy, 

 

 stan techniczny zadowalający – element budynku utrzymany jest należycie; celowy jest 

remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji itp., 

 

 stan techniczny średni – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki  

nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania; celowy jest częściowy remont kapitalny, 

 

 stan techniczny mierny (niezadowalający) -  w elementach obiektu występują lokalne silne 

uszkodzenia lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny, 

 

 stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki;  cechy             

i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. 

 

4.2. Ocena stanu technicznego  

 

4.2.1. Więźba dachowa 

     Z uwagi na nieszczelności pokrycia dachowego i obróbek blacharskich stwierdzono liczne ślady 

zawilgoceń.  Lokalnie na niewielkich powierzchniach rozwinęły się grzyby domowe. 

    Owady niszczące drewno, a w zasadzie skutki ich żerowania stwierdzono w powierzchniowych 

warstwach elementów drewnianych w części północnej w przestrzeni nad aulą. Uszkodzenia 

spowodowane przez owady są niewielkie, powierzchniowe i dochodzące do 1-1,5cm w głąb w przekroju 

elementów. 

    Nie stwierdzono w elementach konstrukcji więźby dachowej oznak przeciążenia i zagrożenia 

bezpieczeństwa użytkowania (nie stwierdzono widocznych ugięć i przemieszczeń, uszkodzeń połączeń, 
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itp.). Stan techniczny elementów konstrukcji więźby dachowej mimo lokalnej korozji biologicznej jest 

zadawalający. Z uwagi na brak dostępu nie sprawdzono konstrukcji wieżyczki. 

   Na zdjęciach fotograficznych nr 26-59 przedstawia się stan techniczny elementów konstrukcji więźby 

dachowej.  

 

4.2.2. Strop pod poddaszem 

    Strop pod poddaszem jest grzyboodporny i nie wykazuje oznak uszkodzenia. Stan techniczny stropu 

jest zadawalający.  

 

4.2.3. Strop nad pomieszczeniami użytkowymi poddasza 

   Strop stalowo-ceramiczny jest w stanie zadawalającym. Strop drewniany jest skorodowany 

biologicznie i jego stan jest zły (fot. 31,33,60). 

 

4.2.4. Podłogi i posadzki  

     Stan  techniczny posadzki betonowej w południowej części budynku jest zadowalający. 

Stan techniczny drewnianej podłogi w części północno – zachodniej jest średni. Podłoga z desek 

wykazuje uszkodzenia mechaniczne. 

 

4.2.5.Pokrycie dachowe 

   Pokrycie dachowe jest nieszczelne. Dachówki są spękane i skorodowane. Część dachówek po 

spękaniu obsuwa się po połaci dachowej i zatrzymuje się w koszach, rynnach a także na 

zabezpieczeniach przeciwśniegowych. 

   Stan techniczny pokrycia dachowego jest zły, mimo wielokrotnych uszczelnień, co widoczne jest na 

połaciach dachowych, występują liczne ślady przecieków. 

Na zdjęciach fotograficznych nr 62-69 przedstawia się stan techniczny pokrycia dachowego. 

 

4.2.6. Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe 

     Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe są w miernym stanie technicznym. 

Mimo wielokrotnych uszczelnień oraz wymiany części obróbek nieszczelności w koszach i innych    

newralgicznych miejscach nadal występują.  

Na zdjęciach fotograficznych nr 70-71 przedstawia stan techniczny obróbek blacharskich. 
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4.2.7.Kominy 

   Stan techniczny kominów w przestrzeni nad dachem jest zły. Kominy nad dachem należy 

przemurować (fot. 72-73). 

 

4.2.8. Kamieniarka 

   Nie stwierdzono uszkodzeń wykończeń kamieniarskich. W czasie remontu dachu należy sprawdzić 

sposób mocowania ozdobnych detali kamiennych do fasad. (fot.74) 

 

4.2.9. Stolarka, ślusarka 

   Stolarka okienna jest w miernym stanie technicznym. Lufciki okienne w połaciach dachowych są w 

miernym stanie technicznym. 

 

4.3. Podsumowanie 

    Stan techniczny elementów konstrukcji więźby  dachowej jest zadowalający. Z powodu 

nieszczelności pokrycia dachowego i obróbek blacharskich wystąpiły nieliczne, szczególnie na 

załomach pokrycia dachowego, ogniska rozwoju grzybów domowych z gatunku grzyb  domowy biały. 

Grzyby uszkodziły zarówno elementy konstrukcyjne jak i np. deskowanie. 

    Uszkodzenia aktualnie nie mają istotnego wpływu na nośność elementów konstrukcji więźby 

dachowej. 

W mniejszym stopniu porażeniu uległy nieliczne drewniane elementy więźby dachowej przez owady 

niszczące drewno z reguły z gatunku spuszczel pospolity a rzadziej kołatek domowy. Uszkodzenia są 

ogniskowe, nieliczne i dochodzą do 1-1,5 cm w głąb przekroju elementu. Uszkodzenia spowodowane 

przez owady występują w obrębie więźby dachowej nad kopułą auli. Obecnie brak aktywnych żerowisk 

owadów. Z uwagi na brak dostępu nie sprawdzono konstrukcji dachu wieżyczki, należy to zrobić w 

czasie remontu dachu budynku. 

   Uszkodzenia spowodowane przez grzyby domowe występują w obrębie poddasza użytkowego i w 

północnej części więźby dachowej. Konstrukcja drewnianego stropu nad częścią użytkową poddasza 

jest w złym stanie technicznym. 

    Konstrukcja stropów ognioodpornych tj. stropów nad użytkową częścią poddasza i pod poddaszem 

są w zadowalającym stanie technicznym. 

   Stan techniczny kominów w przestrzeni nad dachem jest zły.  

   Podłogi drewniane w północno-zachodniej części poddasza są w średnim stanie technicznym Podłogi 

wykazują uszkodzenia mechaniczne. Posadzki betonowe w południowej części budynku są w stanie 

technicznym zadowalającym. 
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   Pokrycie dachowe jest nieszczelne, spękane, rozlasowane i skorodowane i jest w miernym stanie 

technicznym. Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe są w miernym stanie technicznym. 

   Nie stwierdzono uszkodzeń ozdobnych detali kamieniarskich. W czasie remontu więźby dachowej 

należy sprawdzić stan techniczny mocowania kamieniarki do fasad i do konstrukcji dachu i 

ewentualnie wykonać nowe mocowania i uzupełnienia kamienia. 

   Stolarka okienna i ślusarka okienna (lufciki dachowe) są w miernym stanie technicznym. 

   W czasie remontu dachu należy dokonać napraw, ewentualnie uzupełnień, zabezpieczeń 

przeciwśniegowych oraz napraw lub wymiany instalacji piorunochronnej. 

 

5. MAKROSKOPOWA OCENA STANU PORAŻENIA PRZEZ GRZYBY DOMOWE 

 

   Oznaki rozkładu drewna charakterystyczne dla rozwoju grzyba domowego białego 

zidentyfikowano i zlokalizowano w następujących miejscach (patrz zdjęcia fotograficzne i 

rysunek rzutu więźby dachowej): 

- fot. 29 – ściągacz, 

- fot. 30 – krokiew, 

- fot. 31,32,33 – deskowanie, 

- fot. 34 – krokiew i belka oczepowa, 

- fot. 42 – belka oczepowa, 

- fot. 43 – węzeł – połączenie, 

- fot 48 – krawężnica, 

- fot. 52 – krawężnica, 

- fot. 53 – deskowanie, 

- fot. 54 – krawężnica, 

- fot. 55 – belka, 

- fot. 56 – końce krokwi, deskowanie. 

   Uszkodzenia z reguły są powierzchniowe, lecz lokalnie duże i ogniskowe. W punkcie nr 8 

ekspertyzy podaje się propozycje wzmocnień porażonych elementów. 

   Gatunek grzybów rozpoznano na podstawie charakterystycznego wyglądu grzybni i cech 

rozkładu drewna. 

   Poniżej podaje się charakterystykę grzyba domowego białego. 
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 Grzyb domowy biały 

 

GRZYB DOMOWY BIAŁY – porzyca inspektowa ( Poria – Fibroporia Vaillantii ) nazywany również               

( Poria Vaporaria). Systematyka: klasa Basidiomycotina ( podstawczaki ), rząd Hymenomycotina                   

( obłoczniaki), rodzina Polyporacease ( wieloporowe). 

 

Występuje na drewnie: gatunków iglastych, w budynkach na stropach, elementach podłogowych, 

więźbie dachowej, a także w szklarniach, kopalniach, na składach, mostach, pokładach kolejowych itp. 

 

Rozkład drewna: występuje silny destrukcyjny rozkład drewna, porażone drewno staje się 

jasnobrunatne i pęka podłużnie i poprzecznie na drobne pryzmatyczne klocki, jest miękkie i łatwo 

rozciera się na proszek. Drewno sosnowe po 6 miesiącach traci 40% ciężaru, wytrzymałość na 

ściskanie zmniejsza się w tym czasie do 60% w stosunku do drewna zdrowego. 

 

Warunki jego rozwoju: wilgotność drewna: min. 20%, opt. 35%, maks. Ok. 60%. Temperatura: min. 

50C, opt. 270C, maks. 370C. pH podłoża: min. 3, opt. 7, maks.9. 

 

Opis grzyba białego: grzybnia biała lub śnieżnobiała, puszysta, watowata, czasem układa się we 

wzorzyste utwory przypominające kwiaty mrozowe na szybach. Stara grzybnia zachowuje swój kolor, 

zbudowana ze strzępek o średnicy 5 – 6, z wyraźnymi sprzążkami i przegrodami poprzecznymi, 

często z medalionami. 

 

Sznury: białe, rozgałęziające się, na przekroju okrągłe, wiotkie, elastyczne, niełamliwe, o średnicy 2 – 7 

mm, układają się we wzorzyste fantazyjne rysunki, zbudowane z trzech rodzajów strzępek: 

cienkościennych, przewodzących i wzmacniających. 

 

Owocnik: płaski o nieregularnym kształcie i wielkości, koloru białego lub kremowego, górna 

powierzchnia pokryta rurkami o przekroju okrągłym lub wielokątnym i średnicy 0,2 – 10 mm, zarodniki 

białe lub bezbarwne, cylindryczne, słabo zagięte, o wymiarach ( 4 – 6 ) x ( 1 – 3,5). 

 

Znaczenie gospodarcze:  jest to pospolity gatunek grzyba domowego, może wrastać w mury lub beton 

i powodować ich powolną korozję. Dzienny przyrost grzybni wynosi 12,5 mm w warunkach 

optymalnych. W warunkach niekorzystnych grzybni zachowuje swoją żywotność przez ponad 1,5 roku. 
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6.  MAKROSKOPOWA OCENA STANU PORAŻENIA PRZEZ OWADY NISZCZĄCE DREWNO 

 

W niewielu elementach konstrukcyjnych więźby dachowej – nad aulą zidentyfikowano 

charakterystyczne cechy uszkodzeń drewna dla owadów niszczących drewno z gatunku spuszczel 

pospolity oraz kołatek domowy. Żerowiska owadów są nieaktywne a uszkodzenia elementów konstrukcji 

więźby dachowej są zróżnicowane i dochodzą do 1-1,5 cm w głąb przekroju elementu. Są to z reguły 

uszkodzenia ogniskowe i nie mają istotnego wpływu na nośność więźby dachowej. 

   Uszkodzenia spowodowane przez owady występują w następujących elementach (patrz zdjęcia 

fotograficzne i rzut więźby dachowej): 

- fot. 47 – kleszcze, 

- fot. 51 – kulawka i krawężnica, 

- fot. 58 – konstrukcja nad aulą – zastrzał i podwalina pod zastrzałem. 

 

Owady zidentyfikowano na podstawie: 

- kształtu i wielkości otworów wylotowych chodników larwalnych, 

- kształtu i wielkości chodników larwalnych, 

- rodzaju ekskrementów owadzich (mączki drzewnej w chodnikach larwalnych), 

 

 

Poniżej przedstawia się charakterystykę zidentyfikowanych owadów niszczących drewno. 

 

 

6.1 SPUSZCZEL POSPOLITY (Hylotrupes bajulus) 

 

Postać doskonała wgryza się na zewnątrz przez owalne otwory wylotowe o wymiarach 2-4 x 5 – 11 mm 

o brzegach regularnych lub nieco postrzępionych. Przy dostatecznej wartości odżywczej, larwy 

owadów, rozwijają się najszybciej w bielastej części drewna poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych w temperaturze od 25oC, wilgotności drewna 26-50% i wilgotności względnej powietrza 

do 95%. 

 

Szerokość chodników larwalnych w porażonym drewnie przez młode larwy wynosi około 1 mm, a 

przeciętna szerokość chodników, spowodowanych przez wyrośnięte larwy wynosi około 6 mm. Dolna 

granica rozwoju larw stanowi temperatura około 10oC oraz 8 – 10% zawartości wody w drewnie, co 
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odpowiada 40-50% wilgotności względnej powietrza. Całe żerowisko jest szczelnie wypełnione mączką 

drzewną i kałem. Ekskrementy larw spuszczela maja kształt regularnych walców.  

Szkodliwość tej grupy owadów polega na mechanicznym zniszczeniu struktury drewna, które przyjmuje 

łatwo wilgoć, jest silnie higroskopijne i staje się bardzo podatne na infekcję grzyba domowego. Ponadto 

owady drążą w drewnie chodniki i osłabiają jego wytrzymałość, co może stać się przyczyną katastrofy. 

Spuszczel pospolity jest najczęściej występującym i najgroźniejszym szkodnikiem budowli drewnianych. 

Szczególnie chętnie atakuje wszystkie konstrukcje drewniane, jeśli są one dobrze nasłonecznione. W 

Polsce spuszczel jest najczęściej występującym szkodnikiem drewnianych budynków i budowli. 

 

6.2. KOŁATEK DOMOWY ( Anobium punctatum Deg.) 

 

Larwy jego żyją w drewnie drzew iglastych i liściastych. Chodniki larwalne wzdłuż słoi rocznych o 

szerokości od 1/3 mm młodej larwy do średnicy ok. 2 mm larwy dojrzałej. Całe żerowisko zapełnione 

jest sypką mączką drzewną pomieszaną z ekskrementami kształtu jajowatego. Chodnik wygryza larwa, 

pozostawiając tylko cienką maskującą ściankę, którą przegryza i opuszcza drewno chrząszcz przez 

okrągłe otwory wylotowe o średnicy 0,7 – 2,2 mm.  

Temperatura optymalna dla rozwoju larw jest 22 – 230C, górna 280C. Minimum wilgotności względnej 

powietrza dla larw młodszych wynosi ok. 50%, a dla starszych ok. 60%. Duża zależność od wilgotności 

drewna i umiarkowane wymagania względem temperatury sprawiają, że kołatek domowy znajduje 

najdogodniejsze warunki rozwoju w piwnicach i innych chłodnych, wilgotnych pomieszczeniach. Rzadko 

znajduje się ich na strychach oraz w pomieszczeniach z ogrzewaniem centralnym.  

Kołatek domowy jest najgroźniejszym ( obok spuszczela ) szkodnikiem drewnianych budynków, mebli i 

innych wyrobów z drewna, uszkadzającym przede wszystkim belki przyziemia, legary, podłogi, rzeźby, 

meble itp. Znaczenia kołatka domowego, jako szkodnika np. zabytkowych budowli jest większe od 

innych owadów niszczących drewno. 

 

7. PRZYCZYNY  PORAŻENIA PRZEZ GRZYBY DOMOWE  I  OWADY NISZCZĄCE DREWNO 

 

7.2. Przyczyny porażenia przez grzyby domowe   

1) Długotrwałe zawilgocenie elementu drewnianego przez wody opadowe – poprzez 

nieszczelności pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

2) Brak właściwej impregnacji drewna. 

3) Obecność zarodników grzybów domowych. 

4) Obecność czynnika pokarmowego. 
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7.3. Przyczyny porażenia przez owady niszczące drewno 

 

1) Brak właściwej  impregnacji drewna. 

2) Przypuszczalnie wbudowanie drewna wcześniej porażonego przez owady niszczące drewno. 

3) Opadnięcie drewna więźby dachowej przez owady, w czasie ich rójki, z pobliskich porażonych 

przez owady zabudowań. 

4) Sprzyjające warunki rozwoju tj. obecność czynnika pokarmowego, brak właściwej 

impregnacji itp.  

 

8. SPOSOBY NAPRAWCZE. ŚRODKI DO ODGRZYBIANIA I IMPREGNACJI 

 

8.1. Sposoby naprawcze 

8.1.1. Pokrycie dachowe, blacharka 

      Dokonać wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, a także dokonać wymiany rynien 

dachowych i rur spustowych. 

 

8.1.2. Więźba dachowa 

 

Dokonać oczyszczenia, oskrobania i ociosania do drewna zdrowego elementów konstrukcyjnych więźby 

dachowej przy użyciu szczotek drucianych itp. (pracownicy powinni mieć odpowiedni sprzęt ochrony 

osobistej, tzn. okulary ochronne, maski itp.). następnie w zależności od stopnia uszkodzenia elementów 

postąpić jak niżej: 

 

1) Jeżeli uszkodzenia są powierzchniowe, tj. do 1 cm po obwodzie przekroju, elementu nie ma 

potrzeby wzmacniać. 

2) Jeżeli uszkodzenia dochodzą do 3 cm po obwodzie przekroju elementu, należy elementy 

wzmocnić przy pomocy nakładek drewnianych o grubości 38 mm z drewna klasy C 30. Nakładki 
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przymocować przy użyciu gwoździ o średnicy 3,8 mm i długości 100 mm w rozstawie jak wyżej 

(np. dla krokwi). 

 

3) Jeżeli uszkodzenia są większe niż 3 cm po obwodzie przekroju element należy indywidualnie 

wzmocnić po konsultacji z konstruktorem lub w całości wymienić. Długość, na której element 

należy wzmocnić lub wymienić należy oszacować indywidualnie w zależności od charakteru 

uszkodzenia i stopnia trudności wymiany. Elementy nowo wbudowane i istniejące połączyć na 

nakładki z drewna klasy C 30 i wilgotności nie większej niż 18%, przy użyciu śrub M10 – M20 

jak niżej. Wykonanie połączenia może być bardziej kłopotliwe i kosztowne niż wymiana całego 

elementu.  W takim przypadku należy wykonać wariant bardziej celowy z ekonomicznego 

punktu widzenia. Poniżej przedstawia się jeden z możliwych sposobów wzmocnienia i 

wykonania połączenia. 

 

 

4) Wszystkie elementy istniejące po ich oczyszczeniu i nowo wbudowane należy zaimpregnować 

środkiem chemicznym czterofunkcyjnym przeciw grzybom domowym, pleśniowym, owadom 

niszczącym drewno i ogniu (np. przy użyciu FOBOSU M-4). 

5)   W szczególności należy (patrz usytuowanie elementu na podstawie rysunku rzutu więźby 

       dachowej i zdjęcia fotograficznego): 

- fot. 29 – ściągacz – oczyścić i wzmocnić nakładkami 2x38 mm; długości 1,50 m, 

- fot. 30 – krokiew - oczyścić i wzmocnić nakładkami 2x38 mm; długości 3,00 m, 

- fot. 31,32,33 – deskowanie wymienić, 

- fot. 34 – krokiew i belka oczepowa - oczyścić i wzmocnić krokiew nakładkami 2x50 mm 

    długości 2,50 m i belkę oczepową nakładką 1x38 mm na długości 2,00 m, 
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- fot. 42 – belka oczepowa - oczyścić i wzmocnić  nakładką grubości 50 mm na długości 2,0 m, 

- fot. 43 – węzeł – połączenie - oczyścić i wzmocnić  nakładkami obustronnymi grubości 38 mm na  

   długości 2,0 m, 

-  fot. 47 - oczyścić i zaimpregnować kleszcze, 

- fot 48 – krawężnica - oczyścić i wzmocnić nakładkami 2x38 mm; długości 1,50 m, 

- fot. 50 – płatew – usztywnić (skręcić) 3 stalowymi obejmami; obejmy zabezpieczyć antykorozyjnie, 

- fot. 51 – kulawka i krawężnica - oczyścić i zaimpregnować, 

- fot. 52 – krawężnica - oczyścić i wzmocnić nakładkami 2x38 mm; długości 3,00 m, 

- fot. 53 – deskowanie – wymienić na powierzchni około 0,5 m2, 

- fot. 54 – krawężnica - oczyścić i wzmocnić nakładkami 2x38 mm; długości 3,00 m, 

- fot. 55 – belka - wymienić , 

- fot. 56 – końce krokwi, deskowanie - krokwie oczyścić i wzmocnić nakładkami 2x38 mm;  

    długości 2,00 m a deskowanie wymienić na powierzchni około 2,0 m2 , 

-  fot. 58 – konstrukcja nad aulą – zastrzał i podwalina pod zastrzałem - oczyścić i zaimpregnować. 

 

8.1.3. Kominy 

 

Dokonać przemurówki kominów nad dachem. 

 

8.1.4. Zabezpieczenia przeciwśniegowe, instalacja piorunochronna 

 

Dokonać remontu (wykonać ewentualne uzupełnienia) zabezpieczeń przeciwśniegowych. Dokonać 

remontu instalacji piorunochronnej. 

 

8.1.5. Stolarka okienna, ślusarka 

 

Dokonać wymiany stolarki okiennej na poddaszu. Dokonać wymiany ślusarki (wymienić lufciki 

dachowe). 

 

8.1.6. Podłogi 

 

 Dokonać napraw drewnianych podłóg. Zapewnić bezkolizyjne ciągi komunikacyjne na poddaszu. 
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8.1.6. Detale kamieniarskie 

 

Dokonać sprawdzenia mocowania do fasad i więźby dachowej ozdobnych detali kamieniarskich. 

Dokonać ewentualnych napraw i uzupełnień oraz oczyszczenia kamieniarki. 

 

8.1.7. Strop drewniany nad częścią użytkową poddasza 

 

Skorodowane elementy stropu drewnianego nad użytkową częścią poddasza należy wymienić. 

 

 

 

 

8.2.  Środki do odgrzybiania i impregnacji.  

 

Do odgrzybiania i impregnacji zastosować: 

 

1) Do murów w miejscach oparć zagrzybionych drewnianych elementów więźby dachowej – 

środek biobójczy, posiadający stosowne dopuszczenia do stosowania. Środek powinien 

zwalczać i zabezpieczać ściany  przeciw grzybom domowym i pleśniowym (np. środek o nazwie 

BORAMON). 

 

2) Do drewna więźby dachowej, podłóg i stropu nad poddaszem – środek zabezpieczający, 

posiadający stosowne dopuszczenia do stosowania w budynkach mieszkalnych. Środek 

powinien zabezpieczać drewno przeciw grzybom domowym,  pleśniowym, owadom niszczącym 

drewno i ogniu, a zatem ma to być środek chemiczny czterofunkcyjny (np. środek o nazwie 

FOBOS M-4). 

 

 

9. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ODGRZYBIANIU I IMPREGNACJI 

 

W trakcie wykonywania zabiegów odgrzybieniowych (zabezpieczających) należy przestrzegać 

przepisów  BHP i   p. poż. zawartych w: 
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- Ustawie  z dnia 7. VII 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89  poz. 414 z późniejszymi 

zmianami ), 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 

401), 

- Przepisach  zawartych w instrukcjach i ulotkach informacyjnych producenta danego środka. 

 

   

 

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na to, iż: 

 

               -   wszelkie prace powinny być wykonywane w warunkach przewiewu z dala od ognia, 

- środki rozcieńczane rozpuszczalnikami winny być używane z dala od ognia,  

- w czasie pracy stosować odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne, 

fartuchy, rękawice itp. ), 

- zwrócić uwagę na higienę osobistą: przerywając lub kończąc pracę umyć ręce i twarz 

mydłem w ciepłej wodzie, 

- w czasie pracy nie spożywać posiłków i  nie palić tytoniu, 

- stanowisko pracy zabezpieczyć podsypką z trocin, a nasycone trociny ostrożnie spalić 

porcjami w wydzielonym miejscu, 

- opróżnionych opakowań nie używać do przechowywania materiałów spożywczych lub 

wody, 

- nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i wód gruntowych otwartych. 

 

Osoby mające uszkodzony naskórek lub alergiczną chorobę skóry nie powinny wykonywać prac  

impregnacyjno - odgrzybieniowych. 

 

10. WNIOSKI 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz badań makroskopowych na 

obecność czynników destrukcji biologicznej, stwierdza się co następuje: 

1) Owady niszczące drewno z gatunku spuszczel pospolity i kołatek domowy w stanie nie aktywnym  
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     zidentyfikowano w elementach konstrukcji więźby dachowej nad aulą. 

2) Grzyby domowe z gatunku grzyb domowy biały w stanie rozwoju zahamowanym zidentyfikowano 

     w postaci charakterystycznego rozkładu drewna i na podstawie wyglądu grzybni w kilku elementach  

     więźby dachowej w różnych miejscach oraz w stropie nad poddaszem użytkowym. 

3) Uszkodzenia spowodowane przez czynniki biodestrukcji są lokalne, ogniskowe i z reguły  

     powierzchniowe. Uszkodzenia ograniczone są do niewielkich powierzchni. 

4) Uszkodzenia spowodowane przez czynniki biodestrukcji nie wpływają w istotny sposób na nośność 

    elementów. Nie stwierdzono widocznych ugięć, przemieszczeń i odkształceń, które mogłyby 

    oznaczać obniżenie nośności elementów konstrukcji więźby dachowej. 

5) Konstrukcja stropów ognioodpornych pod poddaszem użytkowym jest w zadowalającym stanie 

    technicznym. 

6) Konstrukcja więźby dachowej jest w zadowalającym stanie technicznym. 

7) Stan techniczny kominów w przestrzeni nad dachem jest zły. 

8) Podłogi drewniane w północno-zachodniej części poddasza są w średnim stanie technicznym.  

    Podłogi wykazują uszkodzenia mechaniczne 

9) Posadzki betonowe w południowej części budynku są w stanie technicznym zadowalającym. 

10) Pokrycie dachowe jest nieszczelne. Dachówki są spękane, rozwarstwione, rozlasowane,  

       skorodowane i są w złym stanie technicznym. 

11) Obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe są w miernym stanie technicznym. 

12) Nie stwierdzono uszkodzeń detali kamieniarskich. Jednak sprawdzenia wymaga stan techniczny 

       połączeń detali z konstrukcją więźby dachowej i fasadami, Obecnie te połączenia są niedostępne. 

13) Stolarka okienna i ślusarka okienna (lufciki dachowe) są w miernym stanie technicznym. 

14) Z uwagi na brak dostępu, nie sprawdzono stanu technicznego konstrukcji więźby wieży. Należy to 

       wykonać w czasie remontu więźby dachowej budynku. 

 

 

11. ZALECENIA   

 

1) Dokonać napraw wskazanych w punkcie 8.1.2 ekspertyzy drewnianych elementów konstrukcyjnych 

     więźby dachowej w oparciu o zasady tam przytoczone. Konstrukcję drewnianą wieżyczki sprawdzić 

     w czasie remontu dachu budynku. Ewentualne naprawy konstrukcji wieżyczki wykonać w oparciu  

     o zasady podane w punkcie nr 8.1.2 ekspertyzy. 

2) Dokonać odgrzybiania ścian w miejscach styków zagrzybionych elementów z murem i około 60 cm  

    poza miejsce styku, stosując środek chemiczny biobójczy dla grzybów domowych. Takim środkiem   
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              chemicznym jest np. środek o nazwie BORAMON. 

3) Dokonać zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej budynku i 

wieży, w tym również elementów nowo wbudowanych, środkiem chemicznym, który 

zabezpiecza drewno przeciw grzybom domowym, grzybom pleśniowym, owadom niszczącym 

drewno i ogniu. Takim środkiem chemicznym jest np. środek chemiczny o nazwie FOBOS M-4. 

4) Dokonać wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich a także wymiany rynien 

dachowych i rur spustowych. 

5) Dokonać przemurówki kominów w przestrzeni nad dachem. 

6) Dokonać remontu i ewentualnych uzupełnień zabezpieczeń przeciwśniegowych lub dokonać ich 

wymiany. 

       7)   Dokonać remontu lub wymiany instalacji piorunochronnej. 

8)   Dokonać wymiany lufcików dachowych. Dokonać wymiany stolarki okiennej w lukarnach  

     okiennych poddasza. 

  9) Dokonać sprawdzenia mocowania do konstrukcji więźby dachowej i do fasad detali  

      kamieniarskich. Dokonać ewentualnych napraw i uzupełnień oraz oczyszczenia elementów 

      kamieniarskich. 

 10) Dokonać wymiany skorodowanych elementów stropu drewnianego nad poddaszem użytkowym. 

 11) Dokonać napraw drewnianych podłóg. 

 12) Wykonać ciągi komunikacyjne na poddaszu. Jeżeli ciągi te zostaną wykonane z drewna, należy 

       je zabezpieczyć przy użyciu środka chemicznego czterofunkcyjnego np. przy pomocy FOBOSU 

       M-4. 

  13) W czasie robót odgrzybieniowo - impregnacyjnych należy przestrzegać przepisy 

       bezpieczeństwa i higieny pracy podane w punkcie nr 9 ekspertyzy a także przestrzegać warunki 

       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

14) Wszystkie wyroby budowlane użyte w czasie robót remontowych muszą posiadać stosowane 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu 

Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki 

chemiczne zabezpieczające i biobójcze – odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i 

środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. 

15) Jeżeli w czasie prac remontowych itp. pojawią się nowe okoliczności nie uwzględnione w 

ekspertyzie, o dodatkowe wyjaśnienia należy zwrócić się do Wykonawców ekspertyzy. 
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13. ZAŚWIADCZENIA 

 

- Zaświadczenia o przynależności do DOIIB, 

- Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, 

- Zaświadczenia o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego i  mykologicznego PSMB. 
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15.RYSUNKI 

- plan sytuacyjny 

- rzut więźby dachowej     

- przekroje poprzeczne i podłużne 

 

16. ZAŁĄCZNIK – PŁYTA CD DO EKSPERTYZY  

 

      – w opracowaniu – nr  1 
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Wykaz zdjęć fotograficznych: 

 

Fot.1. Widok budynku od strony zaplecza.  

Fot.2. Cześć elewacji wschodniej – widok od strony zaplecza. 

Fot.3. Elewacja wschodnia budynku. 

Fot.4. Elewacja południowa budynku . 

Fot.5. Elewacja południowa skrzydła budynku - widok od strony zaplecza. 

Fot.6. Elewacja wschodnia i północna skrzydła budynku. Wieża narożna . 

Fot.7. Elewacja północna budynku. Widoczne wejście główne do budynku. 

Fot.8. Wejście główne do budynku w elewacji północnej od ulicy Jana Dawida. 

Fot.9. Elewacja zachodnia budynku od strony ulicy Joannitów. 

Fot.10. Elewacja południowa i część zachodniej. Widok od strony Joannitów. 

Fot.11.  Dolny poziom konstrukcji więźby dachowej. Widoczne ściągacze, kleszcze i stolce. 

Fot.12.  Górna część więźby dachowej. 

Fot.13.  Konstrukcja wiązara pełnego przy ścianie kolankowej. Widoczne krokwie, belka oczepowa,   

             ściągacz, kleszcze i zastrzał. 

Fot.14.  Wiązar pełny w dolnej części więźby dachowej. . 

Fot.15.  Wiązary pełne i puste. Widoczne krokwie, kleszcze, stolce i płatwie. 

Fot.16.  Połączenie ściągacza na śruby w środku jego rozpiętości.  

Fot.17.  Korozja tynku na ścianie schodów. 

Fot.18.  Górna część konstrukcji  więźby dachowej. 

Fot.19. Konstrukcja  więźby dachowej płatwiowo – kleszczowa w części północno – zachodniej  

            budynku. 

Fot.20. Konstrukcja  więźby dachowej nad kopułą nad aulą. 

Fot.21. Konstrukcja  więźby dachowej nad kopułą nad aulą. 

Fot.22. Górna część więźby dachowej nad aulą. 

Fot.23. Więźba dachowa nad wschodnią częścią skrzydła. 

Fot.24. Strop pod poddaszem. Widoczne stalowe belki. 

Fot.25. Drewniane elementy kopuły nad aulą. Betonowa powłoka. 

Fot.26. Brak oznak korozji biologicznej  w górnej części więźby dachowej. 

Fot.27.Ściągacz. Brak oznak korozji biologicznej. 

Fot.28. Ślady zacieków na wiązarze pełnym. 

Fot.29.  Rozwój grzyba domowego białego w ściągaczu i słupku przyściennym. 

Fot.30. Rozwój grzyba domowego białego w krokwi. 
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Fot.31. Rozwój grzyba domowego białego w deskowaniu - podsufitce. 

Fot.32. Rozwój grzyba domowego białego w deskowaniu podsufitce przy lukarnie okiennej. 

Fot.33. Rozwój grzyba domowego białego w podsufitce. 

Fot.34. Rozwój grzyba domowego białego w krokwi i belce oczepowej 

Fot.35. Brak oznak korozji biologicznej. 

Fot.36.  Ślady zacieków. 

Fot.37. Brak oznak korozji biologicznej. 

Fot.38. Brak oznak korozji biologicznej.. 

Fot.39. Ślady zacieków przy lukarnie okiennej. 

Fot.40. Brak śladu korozji biologicznej. 

Fot.41. Brak śladu korozji biologicznej. 

Fot.42. Grzyb domowy biały w krokwi i belce oczepowej. Stan rozwoju zahamowany. 

Fot.43. Rozwój grzyba domowego białego. 

Fot.44. Ślady zacieków. 

Fot.45. Brak korozji biologicznej.. 

Fot.46. Brak  korozji biologicznej.. 

Fot.47. Ślady spuszczela pospolitego w kleszczach. Uszkodzenia powierzchniowe. 

Fot.48. Ślady rozwoju grzyba domowego białego w krawężnicy. 

Fot.49. Ślady zacieków. Rozwarstwienie połączenia kulawki z krawężnicą. 

Fot.50. Silne podłużne pęknięcie płatwi. 

Fot.51. Ślady spuszczela pospolitego – powierzchniowe. 

Fot.52. Ślady grzyba domowego w krawężnicy. 

Fot.53. Ślady zacieków i zagłębienia w deskowaniu. 

Fot.54.  Ślady zagrzybienia krawężnicy. 

Fot.55. Zagrzybiona belka. 

Fot.56. Zagrzybione końce krokwi i deskowanie. 

Fot.57. Brak korozji biologicznej 

Fot.58. Powierzchniowe uszkodzenia przez spuszczela pospolitego. 

Fot.59. Brak korozji biologicznej 

Fot.60. Strop nad częścią użytkową poddasza. Stan zły. 

Fot.61. Podłoga desek. Stan techniczny średni. 

Fot.62. Liczne ubytki dachówek. 

Fot.63. Liczne ubytki dachówek. 

Fot.64. Liczne ubytki dachówek. 
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Fot.65. Korozja dachówek. 

Fot.66. Ślady uszczelniania dachówek nad pomieszczeniem użytkowym poddasza. 

Fot.67. Ślady wypłukiwania cząstek gliny przez wody opadowe. 

Fot.68. Korozja dachówek. Spękane dachówki na zabezpieczeniu przeciwśniegowym. 

Fot.69. Ubytki dachówek, korozja dachówek. 

Fot.70. Skorodowane obróbki blacharskie wieży. 

Fot.71. Uszczelniane obróbki blacharskie koszy. 

Fot.72. Komin - do przemurówki. 

Fot.73. Komin - do przemurówki. 

Fot.74. Ozdobne detale kamienne  w obrębie dachu. 
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