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EKSPERTYZA BUDOWLANA 

1. Szczegółowy zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań wykonania wymiany 

istniejącego pokrycia dachu 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

- Ocene stanu technicznego istniejacej drewnianej konstrukcji dachu wraz z 

oceną mikologiczną 

- ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blachraskich, rynien, rur 

spustowych, kominów i ław kominiarskich  

- przedstawienie rozwiązań technicznych związanych z wymianą pokrycia 

dachu z dachówki ceramicznej karpiówki  

- przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających 

bezpieczeństwo konstrukcji więźby dachowej  

Dla konstrukcji i pokrycia dachu Domu Roszkowskiego  

2. Podstawa opracowania 

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji poddasza dla 

potrzeb opracowania 

- Badania organoleptyczne drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz 

pokrycia dachu i obróbek blacharskich 

- materiały fotograficzne z wizji lokalnej 

- mapa zasadnicza w sklai 1:500 

- Inwentaryzacjia budynku 

Obowiązujące normy budowlamne 

- PN-EN 1990-1-1:2002 Eurokod: Podstawy Projektowania Konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, cieżar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach  

-  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem  
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-  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-4: Oddziaływania ogólne – Obciążenia wiatru 

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

– Część 1-1:Postanowienia ogólne. Regóły ogólne i reguły dotyczące 

budynków  

- PN-86/B-01013 Pochylenie połaci dachowych 

- PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-   PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramoczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna stosowane metody 

wytrzymałościowe 

Literatura przedmiotu : 

- Wacław Żeńczykowski – Budownictwo ogólne. Tom 2/1 Arkady 1981 

- Franciszek  Kopkowicz – Ciesielstwo polskie Arkady 1958 

- Podręcznik Braas. Dachy spadziste. Wydawnictwo Braas Polska sp z o.o. 

Poznań 1995 

- Zbigniew Mielcarek – Budownictwo drewniane Arkady 1994 

- Zbigniew Dziarnowski, Wincenty Michniewicz – Konstrukcje z drewna i 

materiałów drewnopochodnych Arkady Warszawa 1974 

- Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska – Wzmacnianie konstrukcji 

budowlanych Arkadia Warszawa 1988 

- Lech Rudziński – Konstrukcje drewniane. Naprawy wzmocninia, 

przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej w Kielcach  

Kielce 2010 

- Instrukcja ITB nr 355/98 Ochrona drewna biologicznego przed korozja 

biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. Warszawa 1998 
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3. Ogólna charakterystyka budynku 

Budynek mieszklany przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 6 jest to 

budynek podpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej i poddasazem 

użytkowym. Rzut budynku jest prostokątem o wymiarach 28,30x15,17m m, 

a jego wysokość 8,40 i 5,34m. Konstrukcje budynku wzniesiono z cegły 

pełnej.  

 

4. Pomiary inwentaryzcyjne i badania 

Pomiary inwentaryzacjnen oraz organoleptyczne badania drewnianej 

konstrukcji więźby dachowej wykonano dla potrzeby oceny stanu 

technicznego, w tym oceny mikologicznej oraz analizy statycznej, której 

celem jest weryfikacja statecznośći konstrukcji więźby dachowej. Do 

wykonania pomiarów użyto dalmierz laserowy, taśmy stalowe oraz 

suwmiarki. 

Wynikiem inwentaryzacji budowlanej jest przekrój więźby dachowej z 

określeniem przekrojów poprzecznych elementów konstrukcji. 

Wynikiem badań organoleptycznych były podstawą oceny mikologicznej 

oraz posłużyły do określenia założeń materiałowych dla analizy statycznej 

elementów więźby. 

 

5. Opis konstrukcji więźby dachowej  

Drewnianą więźbę dachową budynku wykonano jako płatwiowo-

kleszczową, dwuspadkową pokrytą dachówką karpiówką ułożoną w łuskę 

oraz z części pokrytej blachą płaską ocynkowaną na rąbek. 

Połacie dachu nachylone są pod kątem 43 i 20 stopni. 

Krokwie  wykonano jako ciągłe w części niższej oraz łączone na płatwiach 

w częsci wyższej o przekroju 8x16cm. 

Ścianki stolcowe więźby płatwiowo – kleszczowej, ustawiono symetrycznie 

względem kalenicy, kładają się z płatwi o przekroju 14x16 oraz słupów o 

przekroju 14x14cm.  
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Kleszcze o przekroju 2x5x14cm usytuowane w płaszczyźnie słupów, 

połączone za pomocą śrub z krokwiami, zapewniają sztyność konstrukcji 

dachu w kierunku poprzecznym. 

Podwalina z krawędziaków 14x14cm o zróżnicowanej przekazującej 

obciążenia słupów na strop żelbetowy w kierunku prostopadłym do ich 

rozpiętości. 

Łaty o przekroju 34x45mm pod pokryciem z dachówek karpiówek 

ułożonych w łuskę oraz łaty o przekroju 32x180mm pod pokrycie z blachy 

płaskiej. 

   

6. Ocena stanu technicznego istniejącej drewnianej konstrukcji dachu 

wraz z oceną mikologiczną  

Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji dachu dokonano na 

podstawie szczegółowych badań organoleptycznych więźby dachowej 

dokonanych z poziomu stropu poddasza. 

Badania przeprowadzono pod kątem wykrycia wad drewna oraz 

występowania oznak korozji biologicznej, której przyczną może być 

zarówno porażenie tarcicy przez grzyby jak i przez owady. 

W tarakcie badań wszystkie elemety konstrukcji więźby znajdowały się w 

stanie powietrzno-suchym, jednak stwierdzono występowanie na 

powierzchni drewna śladów wcześniejszych zacieków w postacji odbarwień 

drewna przy miejscach nieszczelności pokrycia. W dwóch miejscach 

zaobserwowano zawilgocenie wieźby dachowej ze względu na przecieki w 

poszyciu i obróbkach przy kominach. 

 Nie zaobserwowano występowania grzybów w postacji grzybni, sznurów 

lub owocników oraz śladów porazenia przez owady. Brak specyficznej woni 

– nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Drewno pod zaobserwowanym 

nalotem zachowało swoje właćiwości mechaniczne, twardość i prawidłowa 

strukturę. W żanym odsłoniętym miejscu więźby dachowej nie stwierdzono 

występowania murszu miękkiego (zgnilizny miękkiej) drewna, produktu 

korozji biologicznej dyskwalifikujacej drewno jak o materiał konstrukcyjny. 
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Badane drewno w miejscach przecieku jest porażone grzybem domowym – 

pleśniami, natomiast nie jest zaatakowane przez owady.  

Na podstawie powyższych ustaleń obecną klasę zagrożenia drewna 

grzybami domowymi istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej 

użytkowanych w warunkach dobrej wentylacji poddasza, sporadycznym 

narażeniem na zawilgocenie oraz dobrą możliwością odsychania. 

 

Istniejące wady drewna konstrukcji więźby dachowej 

Pęknięcia drewna sa spowodowane w skutek nierównego kurczenia się 

zewntrznych i wewnętrznch warstw drewna w okresie wsychania. Pęknięcia 

powierzchniowe obciążają mechaniczną wytrzymałość drewna zwłaszcza na 

zginanie, jednak występowanie pęknięć nie dyskwaklifikuje tarcicy jako 

elementu konstrukcji więźby. 

 

7. Ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien, rur 

spustowych, kominów i ław kominiarskich 

Pokrycie dachu z ułożonych w łuskę, ceramicznych dachówek karpiówek 

jest w dobrym stanie technicznym.  

Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej montowanej na rąbek jest w dobrym 

stanie technicznym.  

Obróbki blacharskie i rynny wykonano z blachy. Stan techniczny obróbek 

blacharskich oraz rynien należy określić jako dobry.    

Ławy kominiarskie. Brak. Na dachu pozostały tylko mocowania od ław 

kominiarskich. Należy podczas remontu dachu uzupełnić elementy 

drewnianie ław kominiarskich 

Obróbki blacharskie.  

W złym stanie technicznym. Widoczne zawilgocenia więźby dachowej przy 

kominach spowodowane są złym stanem obróbek.   

Instalacja odromowa 

Istniejąca instalacja odgromowa w złym stanie technicznym.  
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8. Analiza statyczna więźby dachowej 

Dla potrzeb oceny nośności i deformacji konstrukcji więźby dachowej 

przeprowadzono analizę statyczną opartą na inwentaryzacji budowlanej i 

badaniach, w wyniku których ustalono geometrie więźby dachowej i 

przekroje elementów konstrukcyjnych oraz przyjęto założemnia 

materiałowe. Wyniki pomiarów przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania.  

- założenia materiałowe  

Założenia materiałowe do obliczeń statycznych przyjęto na podstawie wizji 

lokalnej oraz badań organoleptycznych. Uwzględniono obecny ogólny 

dobry, stan techniczny drewna. 

Klasę drewna krokwi i płatwi przyjeto jako C24. 

- Zestawienia obciążeń przyjętych do obliczeń 

Zestawienie przyjetych do obliczeń obciążeń stałych, użytkowych i 

klimatycznych zamieszczono w załączniku nr 1. Podstawą do przyjecia 

cięzarów materiałów, z których wykonana jest konstrukcja, obciażeń 

użytkowych i klimatycznych były normy europejskie. 

- Obliczenia styczne  

Siły wewnetrzne w elementach konstrukcji więźby dachowej, obliczono dla 

schematu statycznego. 

Wartość wspóczynników częściowych przjęto 1,35 dla obciążeń stałych oraz 

1,5 dla obciążeń zmietrzymano oczacowania wartości siłnnych. 

Dla każdego schematu uwzględniono kombinacje wartości obliczeniowych 

oddziaływań z uwzględnieniem współczynników częściowych oraz 

współczynników dla wartości kombinacyjnej, częstej i prawie stałej 

obciażenia zamiennego, zgodnie z zasadami zawartymi w normie.  

Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu programu komputerowego. 

- Analiza i interpretacja wyników obliczeń statycznych 

W wyniku obliczeń statycznych otrzymano oszacowania wartości sił 

wewnętrznych w konstrukcji więźby dachowe dla normowej kombinacji 

obciązeń  oraz zweryfikowano jej przekroje.  
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9. Rowiązania techniczne  

- zabezpieczenie wieźby dachowej przeciw korozji biologicznej 

Skuteczność środków ochrony przed korozją biologiczna ulega z upływem 

czasu stopniowego obniżenia. Dynamika tego zjawiska jest uzależniona od 

warunków eksploatacji (klasa zagrożenia) zastosowanej metody impregnacji 

(powierzchniowa, wgłębna) oraz od właściwości fizykochemicznych środka 

(a sciśle: substancji czynnej), takich jak rozpopuszczalnych w wodzie, 

lotność, względnie prężność pary, odporność na fotolizę, odporność na 

działanie podwyższonej ciepłoty otoczenia, odporność na kwasy, alkalia i 

rozpuszczalniki organiczne, a także od właściwości spoin (substancji 

błonotwórczych) oraz właściwości substancji uzupełniających. 

Konsekwencją obniżenia skuteczności impregnatów w funkcji czasu jest 

konieczność przeprowadzania powtórnego zabiegu, ponieważ od 

zakończenia budowy budynku mineło wiele lat. 

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu przeciw zawilgoceniu 

wodami opadowymi 

Zaleca się zabezpieczenie drwnianej konstrukcji więźby, przed 

zawilgoceniem wodami opadowymi, folią wstępnego krycia.  

- zapewnienie szczególności obróbek gzymsu, kominów, wywiewek i 

wylotów 

10.  Wnioski, zalecenia i uwagi końcowe  

Stan istniejacego pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej w łuskę oraz 

pokrycia z blachy pałskiej ułożonej na rąbek, należy określić jako dobry. 

Pozostełe elementy dachu, czyli obróbkami blacharskimi można stwierdzić 

że są w złym stanie technicznym, nie zapewniający szczelności dachu. 

Rynny oraz rury spustowe w dobrym stanie technicznym. 

Przyczyną braku szczelności pokrycia w takich newralgicznych miejscach 

jak styki z kominem i wywiewkami, miejsce mocowania ław kominiarskich 

oraz włazów dachowych jest niski poziom wykonania oraz postępująca 

korozja obróbek. 
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Wszystkie elementy konstrukcji dachowej powinny zostać zabezpieczone 

przed korozją biologiczną i ze względów przeciw pożarowych poprzez 3-

krotne  powlekanie roztworem prepartaów solnych. 
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EKSPERTYZA BUDOWLANA 

1. Szczegółowy zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań wykonania wymiany 

istniejącego pokrycia dachu 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

- Ocene stanu technicznego istniejacej drewnianej konstrukcji dachu wraz z 

oceną mikologiczną 

- ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blachraskich, rynien, rur 

spustowych, kominów i ław kominiarskich  

- przedstawienie rozwiązań technicznych związanych z wymianą pokrycia 

dachu z dachówki ceramicznej karpiówki  

Dla konstrukcji i pokrycia dachu Dom Podstarościego  

2. Podstawa opracowania 

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji poddasza dla 

potrzeb opracowania 

- Badania organoleptyczne drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz 

pokrycia dachu i obróbek blacharskich 

- materiały fotograficzne z wizji lokalnej 

- mapa zasadnicza w sklai 1:500 

- Inwentaryzacjia budynku 

Obowiązujące normy budowlamne 

- PN-EN 1990-1-1:2002 Eurokod: Podstawy Projektowania Konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, cieżar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach  

-  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem  

-  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-4: Oddziaływania ogólne – Obciążenia wiatru 
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- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

– Część 1-1:Postanowienia ogólne. Regóły ogólne i reguły dotyczące 

budynków  

- PN-86/B-01013 Pochylenie połaci dachowych 

- PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-   PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramoczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna stosowane metody 

wytrzymałościowe 

Literatura przedmiotu : 

- Wacław Żeńczykowski – Budownictwo ogólne. Tom 2/1 Arkady 1981 

- Franciszek  Kopkowicz – Ciesielstwo polskie Arkady 1958 

- Podręcznik Braas. Dachy spadziste. Wydawnictwo Braas Polska sp z o.o. 

Poznań 1995 

- Zbigniew Mielcarek – Budownictwo drewniane Arkady 1994 

- Zbigniew Dziarnowski, Wincenty Michniewicz – Konstrukcje z drewna i 

materiałów drewnopochodnych Arkady Warszawa 1974 

- Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska – Wzmacnianie konstrukcji 

budowlanych Arkadia Warszawa 1988 

- Lech Rudziński – Konstrukcje drewniane. Naprawy wzmocninia, 

przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej w Kielcach  

Kielce 2010 

- Instrukcja ITB nr 355/98 Ochrona drewna biologicznego przed korozja 

biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. Warszawa 1998 

 

3. Ogólna charakterystyka budynku 

Budynek Dom Podstarościego przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 6A 

jest to budynek częściowo podpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej 

i poddasazem nieużytkowym. Rzut budynku jest prostokątem o wymiarach 
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43,0x 7,82m, a jego wysokość 9,20m. Konstrukcje budynku wzniesiono z 

cegły pełnej.  

 

4. Pomiary inwentaryzcyjne i badania 

Pomiary inwentaryzacjne oraz organoleptyczne badania drewnianej 

konstrukcji więźby dachowej wykonano dla potrzeb oceny stanu 

technicznego, w tym oceny mykologicznej oraz analizy statycznej, której 

celem jest weryfikacja statecznośći konstrukcji więźby dachowej. Do 

wykonania pomiarów użyto dalmierz laserowy, taśmy stalowe oraz 

suwmiarki. 

Wynikiem inwentaryzacji budowlanej jest przekrój więźby dachowej z 

określeniem przekrojów poprzecznych elementów konstrukcji. 

Wynikiem badań organoleptycznych były podstawą oceny mykologicznej 

oraz posłużyły do określenia założeń materiałowych dla analizy statycznej 

elementów więźby. 

 

5. Opis konstrukcji więźby dachowej  

Drewnianą więźbę dachową budynku wykonano jako płatwiowo-

kleszczową, czterospadkową pokrytą dachówką karpiówką ułożoną w łuskę. 

Połacie dachu nachylone są pod kątem 36stopni. 

Krokwie wykonano jako ciągłe o przekroju 8x16cm. 

Ścianki stolcowe więźby płatwiowo – kleszczowej, ustawiono symetrycznie 

względem kalenicy, kładają się z płatwi o przekroju 14x16 oraz słupów o 

przekroju 14x14cm.  

Kleszcze o przekroju 2x5x14cm usytuowane w płaszczyźnie słupów, 

połączone na wręb z płatwiami oraz za pomocą śrub z krokwiami i słupami, 

zapewniają sztyność konstrukcji dachu w kierunku poprzecznym. 

Podwalina z krawędziaków 14x14cm o zróżnicowanej przekazującej 

obciążenia słupów na strop żelbetowy w kierunku prostopadłym do ich 

rozpiętości. 
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Łaty o przekroju 34x45mm pod pokryciem z dachówek karpiówek 

ułożonych w łuskę.  

   

6. Ocena stanu technicznego istniejącej drewnianej konstrukcji dachu 

wraz z oceną mikologiczną  

Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji dachu dokonano na 

podstawie szczegółowych badań organoleptycznych więźby dachowej 

dokonanych z poziomu stropu poddasza oraz z drabiny. 

Badania przeprowadzono pod kątem wykrycia wad drewna oraz 

występowania oznak korozji biologicznej, której przyczną może być 

zarówno porażenie tarcicy przez grzyby jak i przez owady. 

Wtarakcie badań wszystkie elemety konstrukcji więźby znajdowały się w 

stanie powietrzno-suchym, jednak stwierdzono występowanie na 

powierzchni drewna śladów wcześniejszych zacieków w postacji odbarwień 

drewna przy miejscach nieszczelności pokrycia.  

 Nie zaobserwowano występowania grzybów w postacji grzybni, sznurów 

lub owocników. Miejscami występuja ślady porażenia przez owady (kornik). 

Brak specyficznej woni – nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Drewno pod 

zaobserwowanym nalotem miejscami straciło swoje właćiwości 

mechaniczne, twardość i prawidłowa strukturę.  

 

Istniejące wady drewna konstrukcji więźby dachowej 

Istniejąca więźba dachowa w bardzo złym stanie. Liczne spękanie oraz 

elementy spróchniałe więźby dachowej. Miejscami występują oznaki 

porażenia elementów drewnianych kornikiem oraz przemieszczenia 

elementów konstrukcyjnych. Jak przedstawiono w dokumentacji 

fotograficznej. We wcześniejszych latach podjęto już próby wzmocnienia 

istniejącej krokiwi i słupków poprzez obustronne nadbicie krokiew deskami 

drewnianymi. Przestrzenie między krokwiami zabezpieczono płytą OSB. 

Stan techniczny więźby dachowej jest w  bardzo złym stanie i należy w jak 

najszybszym czasie podjąć działania związane z wymianą więźby dachowej.  
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7. Ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien, rur 

spustowych, kominów i ław kominiarskich 

Pokrycie dachu z ułożonych w łuskę, ceramicznych dachówek karpiówek 

jest w śrenim stanie technicznym. W kilku miejscach występują ślady 

naruszenia istniejącego pokrycia dachowego poprzez przemieszczenie się 

pojedyńczych dachówek. 

Rury spustowe pozostają w zadowalającym stanie technicznym i decyzja o 

ich ewentualnej wymianie może zostać odłożona. 

Ławy kominiarskie. Brak. 

8. Analiza statyczna więźby dachowej 

Ze względu na fakt iż więźba dachowa jest w bardzo złym stanie ciężko jest 

przypasować klase wytrzymałościową tak skorodowanego drewna. W 

związku z powyższym niemożliwe jest przeprowadzenie analizy 

wytrzymałościowej więźby dachowej 

9. Rowiązania techniczne związane z wymianą więźby dachowej 

- zabezpieczenie wieźby dachowej przeciw korozji biologicznej 

Skuteczność środków ochrony przed korozją biologiczna ulega wraz z 

upływem czasu stopniowemu obniżeniu. Dynamika tego zjawiska jest 

uzależniona od warunków eksploatacji (klasa zagrożenia) zastosowanej 

metody impregnacji (powierzchniowa, wgłębna) oraz od właściwości 

fizykochemicznych środka (a sciśle: substancji czynnej), takich jak 

rozpopuszczalnych w wodzie, lotność, względnie prężność pary, odporność 

na fotolizę, odporność na działanie podwyższonej ciepłoty otoczenia, 

odporność na kwasy, alkalia i rozpuszcalniki organiczne, a także od 

właściwości spoin (substancji błonotwórczych) oraz właściwości substancji 

uzupełniających. 

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu przeciw zawilgoceniu 

wodami opadowymi 

Zaleca się zabezpieczenie nowej drwnianej konstrukcji więźby, przed 

zawilgoceniem wodami opadowymi, folią wstępnego krycia lub 

deskowaniem pełnym z pokryciem papą podkładową.  
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- zpewnienie szczególności obróbek gzymsu, kominów, wywiewek i 

wylotów 

10.  Wnioski, zalecenia i uwagi końcowe  

Stan istniejacego pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej w łuske, wraz z 

obróbkami blacharskimi i rynnami należy określić jako średni, zapewniający 

szczelności dachu. 

Przyczyną złego stanu dachu jest więźba dachowa która jest w tragicznym 

stanie. Należy niezwłocznie podjać działania związane z wymianą istniejącej 

więźby dachowej na nową.  

Wszystkie elementy nowej konstrukcji dachowej powinny zostać 

zabezpieczone przed korozją biologiczną i ze względów przeciw 

pożarowych poprzez 3krotne powlekanie roztworem prepartaów solnych. 

Przed wykonaniem nowego pokrycia z ceramicznej dachówki zakładowych 

zaleca się wykonaie nowego zabezpieczenia od zewnątrz drewnianej 

konstrukcji wieźby dachowej nowej warstwy papy podkładowej na 

deskowaniu pełnym. 

 
 
 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 

 
 

 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 
 

 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

SM HOUSE PROJEKT  
BIURO PROJEKTOWE 
Ul. Anny Olszewskiej 6/50, 96-100 Skierniewice 
Tel. 698719047 

 

 

 

 

 

EKSPERTYZA – OCENA STANU 

TECHNICZNEGO DACHU   

 
Tytuł opracowania: 

  
Ekspertyza techniczna dachu budynku Holendernii 

 
Adres obiektu: 

 
Holendernia , ul Stanisława Kostki Potockiego, gm. Wilanów 
 

 
Inwestor: 

 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
 02-958 Warszawa 
 

 
Stadium 
opracowania: 

 
Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyzą 
 

 
Data opracowania: 

 
Listopad 2022 
 

Zespół 
opracowujący: 

 

 
 
Projektant: 
 

 
Michał Walendzik   
upr. nr MAZ/0512/PWBKB/18 
specjalność konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
 
Sebastian Michalski  
upr. nr LOD/3742/PWOKB/19 
specjalność konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym 
zakresie  
 

 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 
Spis Treści 

I. Część opisowa 

1. Szczegółowy zakres i cel opracowania 

2. Podstawa opracowania 

3. Ogóla Charakterystyka budynku 

4. Pomiary Inwentaryzacyjne i badania 

5. Opis Konstarukcji więźby dachowej 

6. Ocena Stanu Technicznego istniejącej drewnianej konstrukcji dachu 

wraz z oceną mikologiczną  

- ocena mikologiczna 

- istniejące wady drewna konstrukcji więźby  

7. Ocena istniejącego porycia dachu, obrubek blacharskich, rynien, rur 

spustowych kominów i ław kominiarskich 

8. Analiza statyczna konstrukcji wieźby dachowej 

a. Żałożenia materiałowe 

b. Zestawienia obciążeń przyjątych do obliczeń 

c. Obliczenia statyczne 

d. Analiza i interpretacja wyników obliczeń statycznych  

9. Rozwiązania techniczne zwiążane z wymianą pokrycia dachu 

- Zabezpieczenie wieźby przeciw korozji biologicznej  

- Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu przeciw zawilgoceniu 

wodami opadowymi 

- Zabezpieczenie szczelności obróbek gzymsów, kominów, 

wywiewek i włazów 

- Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji przed zawilgoceniem 

kondensatem pary wodnej 

- System komunikacji na dachu 

10.  Wnioski, zalecenia i uwagi końcowe 

 

 
 



Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza techniczna dachu budynku 

 

 

 
  

 
EKSPERTYZA BUDOWLANA 

1. Szczegółowy zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań wykonania wymiany 

istniejącego pokrycia dachu 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

- Ocene stanu technicznego istniejacej drewnianej konstrukcji dachu wraz z 

oceną mikologiczną 

- ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blachraskich, rynien, rur 

spustowych, kominów i ław kominiarskich  

- przedstawienie rozwiązań technicznych związanych z wymianą pokrycia 

dachu z dachówki ceramicznej karpiówki  

- przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających 

bezpieczeństwo konstrukcji więźby dachowej  

Dla konstrukcji i pokrycia dachu Garażu przy Komisarii  

2. Podstawa opracowania 

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji poddasza dla 

potrzeb opracowania 

- Badania organoleptyczne drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz 

pokrycia dachu i obróbek blacharskich 

- materiały fotograficzne z wizji lokalnej 

- mapa zasadnicza w sklai 1:500 

- Inwentaryzacjia budynku 

Obowiązujące normy budowlamne 

- PN-EN 1990-1-1:2002 Eurokod: Podstawy Projektowania Konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, cieżar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach  

-  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem  
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-  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcjie  - część 

1-4: Oddziaływania ogólne – Obciążenia wiatru 

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

– Część 1-1:Postanowienia ogólne. Regóły ogólne i reguły dotyczące 

budynków  

- PN-86/B-01013 Pochylenie połaci dachowych 

- PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-   PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramoczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna stosowane metody 

wytrzymałościowe 

Literatura przedmiotu : 

- Wacław Żeńczykowski – Budownictwo ogólne. Tom 2/1 Arkady 1981 

- Franciszek  Kopkowicz – Ciesielstwo polskie Arkady 1958 

- Podręcznik Braas. Dachy spadziste. Wydawnictwo Braas Polska sp z o.o. 

Poznań 1995 

- Zbigniew Mielcarek – Budownictwo drewniane Arkady 1994 

- Zbigniew Dziarnowski, Wincenty Michniewicz – Konstrukcje z drewna i 

materiałów drewnopochodnych Arkady Warszawa 1974 

- Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska – Wzmacnianie konstrukcji 

budowlanych Arkadia Warszawa 1988 

- Lech Rudziński – Konstrukcje drewniane. Naprawy wzmocninia, 

przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej w Kielcach  

Kielce 2010 

- Instrukcja ITB nr 355/98 Ochrona drewna biologicznego przed korozja 

biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. Warszawa 1998 
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3. Ogólna charakterystyka budynku 

Budynek gospodarczo-garażowy przy ulicy Stanisłąwa Kostki Potockiego 

jest to budynek nie podpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej i 

poddasazem nieużytkowym. Rzut budynku jest prostokątem o wymiarach 

11,87x57,93 m, a jego wysokość 7,70m. Konstrukcje budynku wzniesiono z 

cegły pełnej.  

 

4. Pomiary inwentaryzcyjne i badania 

Pomiary inwentaryzacjnen oraz organoleptyczne badania drewnianej 

konstrukcji więźby dachowej wykonano dla potrzeb oceny stanu 

technicznego, w tym oceny mikologicsznej oraz analizy statycznej, której 

celem jest weryfikacja statecznośći konstrukcji więźby dachowej. Do 

wykonania pomiarów użyto dalmierz laserowy, taśmy stalowe oraz 

suwmiarki. 

Wynikiem inwentaryzacji budowlanej jest przekrój więźby dachowej z 

określeniem przekrojów poprzecznych elementów konstrukcji. 

Wynikiem badań organoleptycznych były podstawą oceny mikologicznej 

oraz posłużyły do określenia żałożeń materiałowych dla analizy statycznej 

elementów więźby. 

 

5. Opis konstrukcji więźby dachowej  

Drewnianą więźbę dachową budynku wykonanio jako płatwiowo-

kleszczową, dwuspadkową pokrytą dachówką karpiówką ułożoną w łuskę. 

Połacie dachu nachylone są pod kątem 28stopni. 

Krokwie  wykonano jako ciągłe o przekroju 8x16cm. 

Ścianki stolcowe więźby płatwiowo – kleszczowej, ustawiono symetrycznie 

względem kalenicy, kładają się z płatwi o przekroju 14x16 oraz słupów o 

przekroju 14x14cm.  

Kleszcze o przekroju 2x5x14cm usytuowane w płaszczyźnie słupów, 

połączone za pomocą śrub z krokwiami, zapewniają sztyność konstrukcji 

dachu w kierunku poprzecznym. 
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Podwalina z krawędziaków 14x14cm o zróżnicowanej przekazującej 

obciążenia słupów na strop żelbetowy w kierunku prostopadłym do ich 

rozpiętości. 

Łaty o przekroju 34x45mm pod pokryciem z dachówek karpiówek 

ułożonych w łuskę. 

   

6. Ocena stanu technicznego istniejącej drewnianej konstrukcji dachu 

wraz z oceną mikologiczną  

Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji dachu dokonano na 

podstawie szczegółowych badań organoleptycznych więźby dachowej 

dokonanych z poziomu stropu poddasza oraz z drabiny. 

Badania przeprowadzono pod kątem wykrycia wad drewna oraz 

występowania oznak korozji biologicznej, której przyczną może być 

zarówno porażenie tarcicy przez grzyby jak i przez owady. 

Wtarakcie badań wszystkie elemety konstrukcji więźby znajdowały się w 

stanie powietrzno-suchym, jednak stwierdzono występowanie na 

powierzchni drewna śladów wcześniejszych zacieków w postacji odbarwień 

drewna przy miejscach nieszczelności pokrycia. W dwóch miejscach 

zaobserwowano zawilgocenie wieźby dachowej ze względu na przecieki w 

poszyciu. 

 Nie zaobserwowano występowania grzybów w postacji grzybni, sznurów 

lub owocników oraz śladów porazenia przez owady. Brak specyficznej woni 

– nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Drewno pod zaobserwowanym 

nalotem zachowało swoje właćiwości mechaniczne, twardość i prawidłowa 

strukturę. W żanym odsłoniętym miejscu więźby dachowej nie stwierdzono 

występowania murszu miękkiego (zgnilizny miękkiej) drewna, produktu 

korozji biologicznej dyskwalifikujacej drewno jak o materiał konstrukcyjny. 

Badane drewno nie jest porażone grzybami lub grzybniami – pleśniami ani 

nie jest zaatakowany przez owady.  

Na podstawie powyższych ustaleń obecną klasę zagrożenia drewna 

grzybami domowymi istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej 
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użytkowanych w warunkach dobrej wentylacji poddasza, sporadycznym 

narożeniem na zawilgocenie oraz dobrą możliwością odsychania. 

 

Istniejące wady drewna konstrukcji więźby dachowej 

Pęknięcia drewna. Pęknięci drewna sa spowodowane w skutek nierównego 

kurczenia się zewntrznych i wewnętrznch warstw drewna w okresie 

wsychania. Pęknięcia powierzchniowe obciążają mechaniczną wytrzymałość 

drewna zwłaszcza na zginanie, jednak występowanie pęknięć nie 

dyskwaklifikuje tarcicy jako elementu konstrukcji więźby. 

W części środkowej budynku Holenderni zaobserwowano nadmierne ugięcie 

elementów drewnianych. Należy w jak najszybszym czasie podjać prace 

zabepieczające, polegające na wyparciu elementów zagiętych.  

7. Ocena istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien, rur 

spustowych, kominów i ław kominiarskich 

Pokrycie dachu z ułożonych w łuskę, ceramicznych dachówek karpiówek 

jest w złym stanie technizcznych. Liczne braki w poszyciu dachowym. 

Część dachówek wykazuje brak odpowiedniej nrozoodporności, która 

przejawia się charakterystycznymi uszkodzeniami powierzchni. 

Znaczna część pęknięć i ubytków uszkodzonych dachówek ma charakter 

uszkodzeń mechanicznych spowodowanych zapewne bezpośrednim 

chodzeniem po dachówce ze względu na brak ław i stopni dachowych 

kominach.  

Powodem uszkodzeń innej grupy dachówek może być też zastosowanie do 

uszczelnienia niektórych fragmentów połaci nieodpowiedniej, silnej i 

sztywnej zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej, zamiast słabszej i 

bardziej podatnej zaprwy wapiennej. W takim przypadku wskutek zmiany 

temperatury pokrycia dachu zjawisko rozszerzalności termicznej może 

powodować pęknięcia dachówek. 

Obróbki blacharskie i rynny wykonano z blachy. Stan techniczny obróbek 

blacharskich oraz rynien należy określić jako dobry.    

Ławy kominiarskie. Brak. 
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Obróbki blacharskie.  

W dobrym stanie technicznym. W części środkowej obróbka odniomuru 

została naderwana i należy w jak najszyszym czasie naprawić powstałą 

usterkę.  

Instalacja odromowa 

Istniejąca instalacja odgromowa w dobrym stanie technicznym.  

8. Analiza statyczna więźby dachowej 

Dla potrzeb oceny nośności i deformacji konstrukcji więźby dachowej 

przeprowadzono analizę statyczną opartą na inwentaryzacji budowlanej i 

badaniach, w wyniku których ustalono geometrie więźby dachowej i 

przekroje elementów konstrukcyjnych oraz przyjęto założenia materiałowe. 

Wyniki pomiarów przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  

- założenia materiałowe  

Założenia materiałowe do obliczeń statycznych przyjęto na podstawie wizji 

lokalnej oraz badań organoleptycznych. Uwzględniono obecny ogólny 

dobry, stan techniczny drewna. 

Klasę drewna krokwi i płatwi przyjeto jako C24. 

-Zestawienie przyjetych do obliczeń obciążeń stałych, użytkowych i 

klimatycznych zamieszczono w załączniku nr 1. Podstawą do przyjecia 

cięzarów materiałów, z których wykonana jest konstrukcja, obciążeń 

użytkowych i klimatycznych były normy europejskie. 

- Obliczenia styczne  

Siły wewnetrzne w elementach konstrukcji więźby dachowej, obliczono dla 

schematu statycznego. 

Wartość wspóczynników częściowych przjęto 1,35 dla obciążeń stałych oraz 

1,5 dla obciążeń zmietrzymano oczacowania wartości siłnnych. 

Dla każdego schematu uwzględniono kombinacje wartości obliczeniowych 

oddziaływań z uwzględnieniem współczynników częściowych oraz 

współczynników dla wartości kombinacyjnej, częstej i prawie stałej 

obciażenia zamiennego, zgodnie z zasadami zawartymi w normie.  

Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu programu komputerowego. 
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- Analiza i interpretacja wyników obliczeń statycznych 

W wyniku obliczeń statycznych otrzymano oszacowania wartości sił 

wewnętrznych w konstrukcji więźby dachowe dla normowej kombinacji 

obciązeń  oraz zweryfikowano jej przekroje.  

9. Rowiązania techniczne związane z wymiana pokrycia dachu 

- zabezpieczenie wieźby dachowej przeciw korozji biologicznej 

Skuteczność środków ochrony przed korozją biologiczną ulega z upływem 

czasu stopniowego obniżenia. Dynamika tego zjawiska jest uzależniona od 

warunków eksploatacji (klasa zagrożenia) zastosowanej metody impregnacji 

(powierzchniowa, wgłębna) oraz od właściwości fizykochemicznych środka 

(a sciśle: substancji czynnej), takich jak rozpuszczalnych w wodzie, lotność, 

względnie prężność pary, odporność na fotolizę, odporność na działanie 

podwyższonej ciepłoty otoczenia, odporność na kwasy, alkalia i 

rozpuszcalniki organiczne, a także od właściwości spoin (substancji 

błonotwórczych) oraz właściwości substancji uzupełniających. 

Konsekwencją obniżenia skuteczności impregnatów w funkcji czasu jest 

konieczność przeprowadzania powtórnego zabiegu, ponieważ od 

zakończenia budowy budynku mineło wiele lat. 

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu przeciw zawilgoceniu 

wodami opadowymi 

Zaleca się zabezpieczenie drwnianej konstrukcji więźby, przed 

zawilgoceniem wodami opadowymi, folią wstępnego krycia.  

- zapewnienie szczególności obróbek gzymsu, kominów, wywiewek i 

wylotów. 

10.  Wnioski, zalecenia i uwagi końcowe  

Stan istniejacego pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej w łuskę, wraz z 

obróbkami blacharskimi i rynnami należy określić jako zły, nie 

zapewniający szczelności dachu. 

Przyczyną złego stanu pokrycia są przedewszystkim uszkodzenia 

mechaniczne spowodowane brakiem odppowiedniego systemu komunikacji, 

nieodpowiednia mrozoodporność dachówki oraz uszkodzenia termiczne 
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wywołane użyciem we fragmentach pokrycia do uszczelnienia dachu 

zaprawy cementowej.  

Przyczyną braku szczelności pokrycia w takich newralgicznych miejscach 

jak styki z kominem i wywiewkami, miejsce mocowania ław kominiarskich 

oraz włazów dachowych jest niski poziom wykonania oraz postępująca 

korozja obróbek. 

Wszystkie elementy konstrukcji dachowej powinny zostać zabezpieczone 

przed korozją biologiczną i ze względów przeciw pożarowych poprzez 3-

krotne  powlekanie roztworem prepartaów solnych. 

Przed wykonaniem nowego pokrycia z ceramicznej dachówki zakładowych 

zaleca się wykonaie nowego zabezpieczenie od zewnątrz drewnianej 

konstrukcji wieźby dachowej nowej warstwy papy podkładowej. 

Więźba dachowa spełnia normowe warunki nośności przyjętych w 

warunkach normowych. Jedynie dach w części środkowej jest nadmiernie 

ugięty i należy wykonać wzmocnienie tej części budynku. 
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