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    Warszawa, dnia 01-12-2014 
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Tytuł opracowania: 
Ekspertyza stanu technicznego posadzki drewnianej i podkładu . 
Posadzka : Dąb selekt jodełka francuska + parkiet pałacowy  
Obiekt : Kancelaria Senatu R.P. ( budynek B ) 
Lokalizacja : Warszawa . Ul . Wiejska 6 . 
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Rzeczoznawca: 
Janusz Dziewanowski 
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I 
Część ogólna 

 
 

 
I.1 Podstawa opracowania 
 
-zlecenie zleceniodawcy 
-badanie rzeczoznawcy 
 
I.2 Przedmiot i cel opracowania 
 
Przedmiotem ekspertyzy jest: 
- Posadzka drewniana – dębowa – ( różne rozmiary : 22/35/700mm  / 22/50/300  i inne )  
- Parkiet „pałacowy – różne wzornictwo – zdjęcia w opinii . 
- Celem jest  

      1.Ustalenie przyczyn deformacji posadzki drewnianej 
                    2.Ustalenie przyczyn pęknięć posadzki 
                    3.Ustalenie przyczyn punktowego i płaszczyznowego od spojenia elementów . 
                    4.Ustalenie czy możliwa jest naprawa posadzki przy jej obecnym stanie technicznym . 
       5.Wykonanie zaleceń technicznych dotyczących naprawy lub wymiany posadzki i podkładu . 
 
I.3 Zakres ekspertyzy 
 
-stan techniczny posadzki 
-określenie przyczyn deformacji i punktowych pęknięć posadzki 
-określenie stanu technicznego podkładu 
-określenie sposobu naprawy bądź wymiany posadzki i podkładu 
 
I.4 Materiały wykorzystane do opracowania 
 
 4a Wizja lokalna przeprowadzona  w dniu  : 01.12.2014 w obecności : 
   Pan : Krzysztof Madej ( Przedstawiciel Działu technicznego Kancelarii Senatu R.P ) 
   Pan : Wiktor Kazimierczak ( URNANA S.C.) 
 
 Podczas wizji lokalnej dokonano punktowych oględzin posadzki i podkładu , wykonano : 
- pomiary temperatury otoczenia miernikiem elektronicznym GANN . 
- pomiary wilgotności powietrza miernikiem elektronicznym GANN . 
- pomiary wilgotności posadzki drewnianej miernikiem GANN  
 
4b Piśmiennictwo  
 

1. Nazewnictwo  
- Podkład podniesiony „ruszt” – konstrukcja na legarach + odeskowanie 
- Skałodrzew – Podkład cementowo „drewniany” ( mieszanka cementu , wapna i wiórów „trocin”  
  drewnianych )  

2. Opis posadzki właściwej . 
Dąb  – parkiet masywny klasa 1 - selekt   : 22/70/ 350 mm ./ 22/50/300 mm + posadzka  - parkiet 
pałacowy taflowy ( różne wzory – zdjęcia w opinii ) 

3. Posadzka – końcowa warstwa użytkowa . 
4. Podkład –  konstrukcyjny element podłogi stanowiący bezpośrednią  „bazę” do montażu posadzki  

            
 
 
 
 
 
 
          I 
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     Stan techniczny posadzki wizja lokalna z dnia 01.12.2014   
 
    ( w załączniku – plik zdjęciowy dostępna pełna dokumentacja zdjęciowa )      
Budynek B piętro 1 „korytarz długi” W wyniku badań stwierdzono  :  
     Zdjęcie Nr 1 

 
Na zdjęciu omawiany korytarz . Większość powierzchni posadzki drewnianej została przykryta 
zamocowanym mechanicznie ( zszywki metalowe ) dywanem . 
  Zdjęcie Nr 2     Zdjęcie Nr 3 

 
Nierówności powierzchni posadzki na połączeniu z pomieszczeniami w wielu miejscach przekraczają 
10mm . W tych miejscach posadzka jest „głucha” , nie przylega do podkładu i ugina się pod 
obciążeniem ( ruch pieszy ) .( Posadzka „skrzypi” / „trzeszczy”). 
  Zdjęcie Nr 4     Zdjęcie Nr 5 

 
W wielu miejscach stwierdzono pęknięcia i znaczne ubytki posadzki . 
Warstwa użytkowa posadzki do pióro wpustu  wynosi w niektórych miejscach zaledwie 4 – 5mm . 
Zjawisko to jest spowodowane dotychczas przeprowadzanymi remontami powierzchni posadzki 
drewnianej ponieważ przed każdym lakierowaniem była ona cyklinowana . Stąd ubytek zeszlifowanej 
warstwy użytkowej .  
WAŻNE : Zbyt mała warstwa użytkowa osłabia parametry wytrzymałościowe posadzki i doprowadza 
do pęknięć krawędziowych elementów posadzkowych już przy niewielkich punktowych obciążeniach   
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  Zdjęcie Nr 6     Zdjęcie Nr 7 

 
Na zdjęciach widoczny ubytek warstwy użytkowej posadzki drewnianej . 
     Zdjęcie Nr 8 

 
Elementy posadzkowe w wielu miejscach są między sobą porozsuwane ponieważ nie są już 
zamocowane do podkładu . Najprawdopodobniej w wyniku degradacji technicznej podkładu . 
Na zdjęciu widoczne również wzdłużne pęknięcia elementów posadzkowych . 
     Zdjęcie Nr 9 

 
W wielu miejscach podjęto próbę ustabilizowania posadzki . Prace te wykonano przybijając posadzkę 
za pomocą gwoździ przez warstwę użytkową posadzki . Cyklinowanie / renowacja  takiej powierzchni 
skończy się uszkodzeniem maszyny szlifierskiej . 
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     Zdjęcie Nr 10 

 
Ubytek warstwy użytkowej wynikającej z wielokrotnego cyklinowania posadzki . 
     Zdjęcie Nr 11 

 
Na zdjęciu widoczna pobrana bezpośrednio spod powierzchni posadzki próbka skałodrzewu 
( podkładu ) . Próbka jest krucha i niestabilna .  
 
     Zdjęcie Nr 12 

 
W pobranej próbce wyraźnie widoczne elementy trocin i wiórów drewnianych . 
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  Zdjęcie Nr 13     Zdjęcie Nr 14 

 
Stopień widocznej na zdjęciach destrukcji podkładu skało drzewnego wskazuje na konieczność 
zastąpienia go nowym „nośnym” podkładem . 
     Zdjęcie Nr 15 

 
Stan techniczny spodniej warstwy badanych elementów posadzkowych wskazuje na ich degradację 
techniczną . Elementy posadzkowe są w wielu miejscach „zmurszałe” i kruche . 
     Zdjęcie Nr 16 

  
Kolejne miejsce badania – pęknięcia posadzki i brak spójności elementów posadzkowych wskazuje na 
znaczną degradację techniczną . 
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     Zdjęcie Nr 17 

 
Widoczne na spodniej warstwie posadzki gwoździe nie zapewniają stabilnej konstrukcji posadzki , w 
wielu miejscach nie spełniają one swojej pierwotnej funkcji w wyniku czego posadzka nie jest już 
zamocowana do podkładu . 
     Zdjęcie Nr 18 

 
W kolejnym badanym miejscu posadzka została zainstalowana za pomocą gwoździ na podkładzie z 
papy położonej na deskach zainstalowanych na legarach . 
  Zdjęcie Nr 19     Zdjęcie Nr 20 

 
Zły stan techniczny posadzki w innych badanych miejscach .  
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     Zdjęcie Nr 21 

 
Niektóre elementy posadzkowe były pierwotnie zainstalowane do podkładu za pomocą subitu . 
     Zdjęcie Nr 22 

 
Miejsca w których posadzka była zamocowane za pomocą subitu naprawiano . Na powierzchni 
podkładu znajduje się masa szpachlowa a na niej widoczny jest klej którym próbowano skleić element 
posadzkowy z przylegającą do jego spodu warstwą subitu . połączenie uległo rozwarstwieniu . 
     Zdjęcie 23 

 
Podobna sytuacja występuje pod innymi kolejno usuwanymi elementami posadzki . 
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Stan techniczny posadzki pomiary : 
 
     Zdjęcie Nr 24 

 
Temperatura powietrza : 20,7oC 
     Zdjęcie Nr 25 

 
Wilgotność powietrza : ZALEDWIE : 21,3%  
  Zdjęcie Nr 26     Zdjęcie Nr 27 

 
Wilgotność posadzki drewnianej : 6,8 i 7,6% . 
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     II 
Stan techniczny posadzki wizja lokalna z dnia 01.12.2014   
 
    ( w załączniku – plik zdjęciowy dostępna pełna dokumentacja zdjęciowa )      
Budynek A III kondygnacja pomieszczenia 207, 208, 209, 210, 211 wraz z korytarzem. 
 W wyniku badań stwierdzono  :  
 
     Zdjęcie Nr 28 

 
Na zdjęciu widoczna pod listwą skala zużycia posadzki .  
     Zdjęcie Nr 29 

 
Pomiar stopnia zużycia posadzki . W trakcie wieloletnich prac renowacyjnych nie demontowano 
listew cokołowych . Dzięki temu możemy ocenić stan zużycie ( zeszlifowania posadzki )  
W badanym miejscu zeszlifowano już 
7– 8  mm ( z 10mm ) warstwy użytkowej .  
     Zdjęcie Nr 30 

 
Na zdjęciu widoczne krawędziowe spękanie elementu posadzkowego . Grubość krawędzi parkietu w 
miejscu łączenia na pióro wpust jest zbyt mała aby mogła wytrzymać punktowe obciążenia i dlatego 
ulega uszkodzeniu ( złamaniu ) 
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     Zdjęcie Nr 31 

 
Szczeliny między elementami posadzkowymi wynoszą w badanym miejscu 4,5mm . 
     Zdjęcie Nr 32 

 
Podkładem pod posadzkę jest zdegradowany technicznie „kruchy” skałodrzew na którym 
zainstalowano papę i posadzkę drewnianą . 
     Zdjęcie Nr 33 

 
Początkowa warstwa użytkowa posadzki ( do pióro wpustu ) wynosiła 10 mm .  
Na elemencie usunięty spod listwy drewnianej ( zdjęcie z lewej strony ) wyraźnie widoczny stopień 
zużycia materiału . 
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     Zdjęcie Nr 34 

 
Pozostała do ewentualnej renowacji ( szlifowanie i cyklinowanie ) warstwa użytkowa wynosi w wielu 
miejscach zaledwie 4mm .Kolejna renowacja pochłonie około 1 – 1,5mm .  
Fakt ten oznacza , że na pióro wpuście pozostanie jedynie około 3 – 3,5mm . Taka grubość warstwy 
użytkowej z pewnością doprowadzi do spękania krawędziowego wszystkich elementów 
posadzkowych przy ich normalnym codziennym użytkowaniu . 
  Zdjęcie Nr 35     Zdjęcie Nr 36 

 
Na posadzce widoczne są liczne szczeliny i pęknięcia krawędziowe elementów . 
     Zdjęcie Nr 38 

 
Na zdjęciu widoczne są duże szczeliny i trzy stykające się ze sobą elementy na których doszło do 
pęknięcia na pióro wpuście ( element dolny z lewej , element środkowy , element górny z lewej ) 
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     Zdjęcie Nr 39 

 
Kolejne uszkodzone elementy posadzkowe  
  Zdjęcie Nr 40     Zdjęcie Nr 41 

 
Pokój Nr 209 podobny stan techniczny posadzki na zdjęciu pęknięte elementy posadzkowe . 
     Zdjęcie Nr 42 

 
Kolejne pęknięte na krawędzi „pióra” elementy posadzkowe . 
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     Zdjęcie Nr 43 

 
Parkiet pałacowy ( tafle )  
     Zdjęcie Nr 44 

 
Na zdjęciu widoczne są pęknięcia pojedynczych elementów posadzkowych oraz pęknięcia i 
wykruszenia  elementów na krawędzi połączeń płyt. 
     Zdjęcie Nr 45 

 
Niektóre za fugowane w trakcie renowacji szczeliny mają szerokość około 10mm . Na ich krawędzi 
widoczne są kolejne  pęknięcia . 
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Stan techniczny posadzki pomiary : 
 
  Zdjęcie Nr 46     Zdjęcie Nr 47 

 
Temperatura powietrza : 22,7oC       Wilgotność powietrza : 20,8% ( zaledwie ) 
     Zdjęcie Nr 48 

 
Wilgotność posadzki : 6,6 /6,8% . 
     Zdjęcie Nr 49 

 
Wilgotność posadzki : 6,6% 
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     III 

Stan techniczny posadzki wizja lokalna z dnia 01.12.2014   
 
    ( w załączniku – plik zdjęciowy dostępna pełna dokumentacja zdjęciowa )      
Budynek A III kondygnacja pomieszczenia 223, 224, 225, 226 wraz z korytarzem  
W wyniku badań stwierdzono  :  
 
     Zdjęcie Nr 50 

 
Na zdjęciu widoczne krawędziowe wykruszenie elementu posadzki . 
  Zdjęcie Nr 51     Zdjęcie Nr 52 

 
W wejściu do korytarza posadzka uległa deformacji . 
  Zdjęcie Nr 53     Zdjęcie Nr 54 

 
Analogicznie jak w pozostałych badanych pomieszczeniach – spękane krawędzie posadzki . 
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  Zdjęcie Nr 55     Zdjęcie Nr 56 

 
W trakcie kolejnych renowacji zeszlifowano już 5/6mm posadzki . ( pozostało 4/10mm ) 
Przy kolejnej renowacji pozostanie 2,3/3mm warstwy użytkowej która nie będzie spełniała kryterów 
użytkowych . 
     Zdjęcie Nr 57 

 
Tafle pałacowe ( parkiet pałacowy ). 
  Zdjęcie Nr 58     Zdjęcie Nr 59 

 
Elementy posadzkowe są popękane . 
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     Zdjęcie Nr 60 

 
Szerokość szczelin wypełnionych „fugą” pomiędzy taflami dochodzi do 10mm . 
     Zdjęcie Nr 61 

 
Pęknięcia elementów posadzki 
  Zdjęcie Nr 62     Zdjęcie Nr 63 

 
Kolejne widoczne uszkodzenia . 
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     Zdjęcie Nr 64 

 
Szczelina pomiędzy elementami posadzkowymi  
     Zdjęcie Nr 65 

 
Pęknięcia i szczeliny . 
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Stan techniczny posadzki pomiary : 
 
 
  Zdjęcie Nr 66     Zdjęcie Nr 67 

 
Temperatura powietrza : 23,7oC        Wilgotność powietrza : 16,2%  
     Zdjęcie Nr 68 

 
Wilgotność posadzki : 7,7 % 
     Zdjęcie Nr 69 

 
Wilgotność posadzki : 6,7% 
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     IV 

Stan techniczny posadzki wizja lokalna z dnia 01.12.2014   
 
    ( w załączniku – plik zdjęciowy dostępna pełna dokumentacja zdjęciowa )      
Budynek A II kondygnacja pom. 187, 188, 189, 190 wraz z korytarzem ( Marszałek Senatu R.P.)  
 W wyniku badań stwierdzono  :  
     Zdjęcie Nr 69 

 
Posadzka drewniana układ romboidalny . Na zdjęciu widoczne „luźne” nie zamocowane do podkładu 
elementy posadzkowe ( korytarz ) . 
     Zdjęcie Nr 70 

 
Nie zamocowane do podkładu , luźne elementy posadzkowe swobodnie rozsuwają się między sobą  
W wyniku czego pomiędzy elementami powstają szerokie szczeliny . 
     Zdjęcie Nr 71 

Na zdjęciu widoczny przesunięty wzór posadzki . Dzieje się tak dlatego ponieważ gwoździe 
zamocowane w skałodrzewie straciły swoje oparcie .  
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     Zdjęcie Nr 72 

 
Na zdjęciu widoczne punktowe pęknięcie posadzki drewnianej .  
     Zdjęcie Nr 73 

 
Elementy posadzkowe można usunąć ręką bez większego wysiłku . 
     Zdjęcie Nr 74 

 
W badanym miejscu podkład pod posadzkę stanowi deska zamocowana najprawdopodobniej na 
ruszcie drewnianym na której zamocowano „położono” warstwę papy . 
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     Zdjęcie Nr 75 

 
Pęknięcie posadzki – pomieszczenie Marszałka Senatu R.P.  
     Zdjęcie Nr 76 

 
( Parkiet pałacowy „róża wiatrów ) Na zdjęciu widoczne liczne pęknięcia elementów posadzkowych 
     Zdjęcie Nr 77 

 
Podobnie na tym zdjęciu – widoczne pęknięcia posadzki 
     Zdjęcie Nr 78 

 
W miejscu w którym stoi krzesło na kółkach brak jest specjalnej  podkładki chroniącej posadzkę . 
Dlatego posadzka w tym miejscu została uszkodzona mechanicznie 
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      Zdjęcie Nr 79 

 
Uszkodzona krawędź łączenia płyt „pałacowych” 
     Zdjęcie Nr 80 

  
Pęknięcie na styku płyt . 
  Zdjęcie Nr 81     Zdjęcie Nr 82 

 
Kolejne pęknięcia na powierzchni posadzki . 
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     V 

Stan techniczny posadzki wizja lokalna z dnia 01.12.2014   
 
    ( w załączniku – plik zdjęciowy dostępna pełna dokumentacja zdjęciowa )      
Budynek A I kondygnacja pomieszczenia 172, 173, 174, 175 wraz z korytarzem 
 W wyniku badań stwierdzono  :  
     Zdjęcie Nr 83 

 
Wizualny stan techniczny posadzki 
     Zdjęcie Nr 84 

 
Krawędziowe pęknięcie posadzki – Fragment posadzki uległ odspojeniu . 
     Zdjęcie Nr 85 

 
Grubość warstwy użytkowej posadzki wynosi 4 – 5mm 
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     Zdjęcie Nr 86 

 
Grubość warstwy użytkowej w miejscu pęknięcia i odspojenia wynosi około 4mm . 
Renowacja posadzki nie jest już możliwa . Cyklinowanie posadzki : 4 – 1mm = 3mm . Po warunkiem 
że posadzka ma wszędzie równomierną grubość . Pozostałe 3 mm nie gwarantują stabilności posadzki 
w miejscach łączeń . 
     Zdjęcie Nr 87 

 
Na zdjęciu widoczne kolejne pęknięcia krawędziowe posadzki . 
     Zdjęcie Nr 88 

 
Podkładem zastosowanym pod powierzchnią posadzki jest zdegradowany technicznie skałodrzew . 
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Stan techniczny posadzki pomiary : 
 
     Zdjęcie Nr 89 

 
Temperatura powietrza : 23,7oC 
     Zdjęcie Nr 90 

 
Wilgotność powietrza : 16,1% ! 
  Zdjęcie Nr 91     Zdjęcie Nr 91 

 
Wilgotność posadzki : 6,7%        Wilgotność posadzki : 6,0% 
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     VI 
Stan techniczny posadzki wizja lokalna z dnia 01.12.2014   

 
    ( w załączniku – plik zdjęciowy dostępna pełna dokumentacja zdjęciowa )      
Budynek A I kondygnacja pomieszczenia 184, 185, 186 wraz z korytarzem 
 W wyniku badań stwierdzono  :  
 
     Zdjęcie Nr 92 

 
Na powierzchni posadzki widoczne liczne pęknięcia i wykruszenia wzdłużnych krawędzi posadzki 
     Zdjęcie Nr 93 

 
W niektórych miejscach krawędzie posadzki uległy całkowitej degradacji technicznej . 
( brak krawędzi na pióro wpuście ) 
  Zdjęcie Nr 94     Zdjęcie Nr 95 

 
Scyklinowano i zeszlifowano już około 5 – 6mm warstwy użytkowej .  
Dalsza renowacja nie jest możliwa . 
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WNIOSKI  

    
 
Drewno jest materiałem hydrofobicznym . W sposób naturalny oddaje i przyjmuje wilgotność 
dopasowując swoje wartości wilgotnościowe do temperatury i wilgotności otoczenia . Osiąga tak 
zwaną wilgotność równoważną  . Zjawisko to zostało uwidocznione na poniższej tabeli . 
 

Wilgotność równoważna drewna w zależności od wilgotności  
względnej i temperatury powietrza

2,52,52,52,62,62,62,72,72,72,710

3,03,13,23,33,43,53,63,73,83,915

3,83,94,04,14,24,34,44,54,64,720

4,54,64,74,84,95,05,15,25,35,425

5,25,45,65,75,95,96,06,16,26,330

6,06,26,46,56,66,76,86,97,07,235

6,66,87,07,27,47,67,88,08,18,240

7,37,57,77,98,18,38,58,68,78,845

8,08,28,48,68,89,09,19,29,49,650

8,99,19,39,59,79,89,910,010,110,255

9,710,010,110,310,410,510,610,811,011,360

10,610,811,011,211,411,611,812,012,212,365

11,812,112,412,612,813,013,113,213,413,670

13,313,613,814,114,414,714,915,015,215,375

14,715,015,315,716,016,316,717,017,217,580

16,516,817,217,517,818,118,318,518,819,285

18,919,119,419,720,020,220,420,620,821,090

22,823,023,223,623,823,824,024,224,424,695

27,928,028,028,128,228,328,428,528,729,0100

454035302520151050

Temperatura powietrza - stopnie C

Wilgotność
względną
powietrza

%

 
 
 
W naszym przypadku mamy do czynienia z temperaturą otoczenia :około 20 - 23,o C i wilgotnością 
powietrza od 16 do 21% . 
 
Wilgotność równoważna naszej posadzki drewnianej dla podanych pomiarów powinna wynosić : 
około 5% . 
 
Biorąc jednak pod uwagę fakt że do niedawna panowały na obiekcie i w jego otoczeniu inne warunki 
atmosferyczne ( wyższa temperatura i wilgotność w sezonie letnim ) możemy przyjąć że badana 
posadzka dopasowuje swoją wilgotność do otoczenia w sposób prawidłowy .  
 
Jednak obecne warunki techniczne nie są warunkami zalecanymi dla bezpiecznego użytkowania 
posadzek drewnianych . 
 
Optymalnymi warunkami dla posadzki drewnianej ( ogólnie dla drewna drzwi , okna , meble ) jest 
temperatura około 20oC i wilgotność powietrza w przedziale 45 – 65% . 
 
Przy obecnie panujących na badanym obiekcie warunkach technicznych każda posadzka drewniana, 
podobnie jak każdy mebel drewniany , czy rama drzwiowa ulegną nadmiernemu przesuszeniu i 
spękaniu . 
 
Przy stabilnych warunkach użytkowania ( odpowiednia wilgotność i temperatura powietrza ) drewno 
więc również posadzka zachowuje stabilną wilgotność równoważną a tym samym stabilny wymiar. 
 
Brak stabilnych warunków atmosferycznych w badanych pomieszczeniach zdegraduje dowolną nowo 
zainstalowaną posadzkę drewnianą . 



str. 30 
 

 
Wracając jednak do tematu badanych posadzek drewnianych . Ogólny stan techniczny posadzek 
określam jako bardzo zły . 
 
Wieloletnie użytkowanie i wielokrotne cyklinowanie spowodowały , że pozostała obecnie warstwa 
użytkowa posadzek w wielu przypadkach nie pozwala na ich ponowną renowację . 
Już dziś mamy do czynienia z pękaniem krawędzi elementów posadzkowych spowodowanym zmianą 
grubości warstwy użytkowej parkietu . Co prawda instalując posadzkę drewnianą wychodzimy z 
założenia , że kupujemy materiał o standardowej grubości 22 mm . Z czego tak naprawdę tylko 10mm 
stanowi warstwę użytkową . Należy jednak wziąć pod uwagę fakt , że nie da się użytkować posadzki 
jeżeli jej warstwa użytkowa w miejscu łączenia na pióro wpust jest zbyt mała . Punktowy nacisk w 
tym miejscu wywołany choćby damskim obcasem spowoduje złamanie krawędzi deszczułki i 
doprowadzi do jej degradacji technicznej . Dokładnie z takim zjawiskiem mamy dziś do czynienia w 
większości badanych pomieszczeń w których są zainstalowane parkiety . Problemy te jednak nie 
omijają pakietów pałacowych co widać również po załączonych do niniejszego opracowania 
zdjęciach.  
 
W badanym przypadku mamy dodatkowo do czynienia z różnego rodzaju podkładami pod posadzki. 
W wielu miejscach jest to podłoga podniesiona na legarach z odeskowaniem a w niektórych 
przypadkach „jastrych” skało drzewiowy ( mieszanka cementu i wapna z wiórami i trocinami 
drewnianymi ). W wielu miejscach konstrukcja podłogi znacznie się ugina a podłoga „skrzypi” 
informując nas o tym że również ona nie została ominięta przez procesy użytkowe i w wielu miejscach 
uległa destrukcji . 
Ogólny charakter użytkowy obiektu uniemożliwia przeprowadzenie szczegółowych badań 
technicznych w poszczególnych pomieszczeniach , jednak na podstawie tych które zostały wykonane 
należy przyjąć , że około 50% podkładu trzeba będzie w momencie renowacji wymienić na nowy. 
 
Podkłady ze skało drzewu stosowano kiedyś jako podkłady izolujące termicznie i akustycznie a 
jednocześnie umożliwiające zamocowanie posadzki drewnianej mechanicznie za pomocą gwoździ . 
Od tamtej pory technologia montażu posadzek drewnianych uległa znaczącej zmianie . W chwili 
obecnej posadzkę drewnianą do podkładu po prostu się przykleja. 
Takie rozwiązanie techniczne było już stosowane przy renowacji Sali na poziomie III budynku na 
wprost schodów . 
Rozwiązanie to jednak jest bardzo wymagające ponieważ należy najpierw wzmocnić skałodrzew za 
pomocą specjalnych gruntów epoksydowych , wyrównać i wzmocnić powierzchnię jastrychu za 
pomocą specjalnej masy zbrojonej włóknem szklanym , zainstalować matę przeciwprężną na 
elastycznym kleju poliuretanowym a następnie w podobny sposób zainstalować samą posadzkę 
drewnianą . ( Wiem o tym , ponieważ byłem autorem poprzedniego zalecenia technicznego które 
zostało w omawianej Sali  zastosowane ) .  
Omawiane rozwiązanie techniczne jest również bardzo kosztowne . Dlatego , jeżeli jest możliwe 
usunięcie wraz z badaną posadzką drewnianą uszkodzonych fragmentów podkładu ,oraz istniejące 
podkłady ze skało drzewu , byłbym zwolennikiem zastosowania na całym obiekcie we wszystkich 
badanych pomieszczeniach podłogi podniesionej na legarach z warstwą nośną z płyty OSB . Ponieważ 
jednak rozwiązanie to nie gwarantuje wystarczającej tłumienności ( izolacji ) akustycznej , przed 
przyklejeniem posadzki drewnianej na powierzchni płyt zalecał bym zastosowanie maty akustycznej 
np. UZIN RR 188 ( lub odpowiednik ) która spełniła by jednocześnie funkcję maty przeciwprężnej. 
 
Wracając jednak do wilgotności otoczenia w omawianych pomieszczeniach . 
Polska norma : PN – 78/B – 03421 określa minimalną wilgotność powietrza w obiektach użyteczności 
publicznej na minimum : 30% zimą i 40 do 60% latem . Dane te nie są zbieżne z obecnymi 
zaleceniami technicznymi wszelkich innych dostępnych źródeł takich jak I.T.B lub jakakolwiek 
organizacja „parkietowa” ponieważ źródła te utrzymują że optymalna wilgotność powietrza w której 
posadzkę drewnianą można objąć gwarancją powykonawczą , to 45 do 65% . 
( omawianą Normę załączam jako materiał poglądowy PDF do niniejszego opracowania ) 
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Odpowiedzi na pytania zadane do opinii : 
 

       1.Ustalenie przyczyn deformacji posadzki drewnianej 
 

                    2.Ustalenie przyczyn pęknięć posadzki 
 
                    3.Ustalenie przyczyn punktowego i płaszczyznowego od spojenia elementów . 
 
                    4.Ustalenie czy możliwa jest naprawa posadzki przy jej obecnym stanie technicznym . 
 
        5.Wykonanie zaleceń technicznych dotyczących naprawy lub wymiany posadzki i  
                        podkładu / ZALECENIA . 
 
 

1. Przyczyną deformacji badanych posadzek drewnianych jest : 
a. Niewłaściwe użytkowanie ( niewłaściwe warunki atmosferyczne , wilgotność powietrza, 

pielęgnacja itp. ) 
 

2. W wyniku eksploatacji warstwa użytkowa posadzki uległa zmniejszeniu co skutkuje 
powstawaniem pęknięć krawędziowych elementów posadzkowych . Do spękań posadzki 
mogło doprowadzić również ich przesuszanie elementów powodowane niską wilgotnością 
względną i bezwzględną powietrza w okresie zimowym ( sezon grzewczy ) . Wskazują na to 
obecnie przeprowadzone badania . 
 

3. Odspojenie elementów posadzkowych wynika z osłabienia ich mechanicznego połączenia z 
podkładem . Większość badanych elementów posadzkowych była zamocowana do podkładu 
w sposób mechaniczny za pomocą gwoździ . Z czasem „praca” drewna – zwiększanie 
objętości latem i zmniejszanie zimą doprowadziło do degradacji połączenia , degradacji 
krawędzi posadzki w miejscu zamocowania i do osłabienia tego połączenia na stosunkowo 
kruchym podkładzie ze skało drzewu . 

 
4. Jedynym z pośród zbadanych pomieszczeniem w którym renowacja posadzki mogła by zostać 

wykonana jest pomieszczenie „Marszałka Senatu R.P.” W badanych miejscach ( możliwe było 
jedynie zbadanie korytarza )  warstwa użytkowa posadzki wynosi 10mm więc jej ponowne 
cyklinowanie było by możliwe . Zakładam że warstwa użytkowa parkietu pałacowego jest 
podobna . Należało by jednak zdemontować posadzkę w korytarzu i ponownie ją 
zainstalować, ponieważ obecnie elementy nie są w sposób wystarczający zamocowane do 
podkładu . Zalecił bym przyklejenie elementów posadzkowych do podkładu za pomocą 
elastycznego kleju do posadzek drewnianych np. UZIN MK 92S ( lub odpowiednik ) . 
Założeniem takiej naprawy musi być jednak fakt akceptacji aktualnego stanu wizualnego 
posadzki na której są i będą widoczne liczne pęknięcia . Dodatkowo zalecał bym 
zabezpieczenie posadzki za pomocą olejo wosku np. Pallamnn Magic Oil ( lub odpowiednik ). 
Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie cyklinowania posadzki w przyszłości i zapewni 
długotrwałą eksploatację wyremontowanej powierzchni . Nie jest trudne w utrzymaniu 
czystości . 
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5. ZALECENA :  
 
 
1. Usunąć posadzkę drewnianą w całości w miejscach w których wymaga ona wymiany. 
2. Usunąć niestabilne elementy podkładu , w tym również cały podkład cementowy  

( skało drzew ). 
3. Wymienić istniejące podkłady „na ruszcie”  ( podniesiony na legarach ) 

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że elementy konstrukcji na legarach są 
uszkodzone lub zniszczone . Wskazują na to uginające się punktowo fragmenty posadzki 
oraz widoczne w miejscach odkrywek reperacje przeprowadzone za pomocą mas 
szpachlowych . 

4. Uszkodzone lub niestabilne odeskowanie najlepiej zastąpić dwoma warstwami płyt OSB 
sklejonych i skręconych ze sobą za pomocą specjalnych ( nie rdzewnych )  śrub do 
drewna . ( Sugerował bym jeśli to możliwe wymianę całego odeskowania na płyty O.S.B ) 
Płyty należy przed sklejeniem oszlifować celem usunięcia izolacji w postaci parafiny . 
Płyty powinny zostać sklejona za pomocą kleju UZIN MK 92S ( lub odpowiednik ) 
Grubość obu płyt nie powinna być mniejsza niż 30mm . Np. 1x 15mm i krzyżowo 1x 
25mm lub odwrotnie . Płyty mogą być zamocowane do legarów za pomocą wkrętów lub 
za pomocą kleju np. UZIN MK 92S ( lub odpowiednik ) . 

5. Po odpowiednim przygotowaniu podkładu całą powierzchnię dokładnie przeszlifować 
celem usunięcia parafiny ( izolator ). 

6. Bezpośrednio na płycie OSB zamocować podkład akustyczny np. UZIN RR 188  
 ( lub odpowiednik ) za pomocą elastycznego kleju poliuretanowego np. UZIN MK 92S 
 ( lub odpowiednik ) 
Zadaniem podkładu będzie przejęcie funkcji izolacji akustycznej pełnionej dotychczas 
przez istniejący podkład . ( skało  drzew ) Maty RR 188 są z powodzeniem stosowane na 
wszystkich filharmoniach wybudowanych w ostatnim czasie w Polsce . 

7. Za pomocą elastycznego kleju poliuretanowego np. UZIN MK 92S ( lub odpowiednik ) 
przykleić posadzkę drewnianą . 

8. Po upływie czasu na „sezonowanie” drewna całą powierzchnię przeszlifować 
 ( scyklinować ) i zaszpachlować za pomocą specjalnej fugi np. Pallmann Unikit 
 ( lub odpowiednik ) . 

9. Na całej powierzchni zaaplikować minimum 2 warstwy olejo wosku Pallamann Magic Oil 
( lub odpowiednik ) ( olej świetnie się sprawdza na Stadionie Narodowym ) . 

10. Należy przestrzegać zaleceń producenta oleju  dotyczących późniejszej pielęgnacji 
posadzki posadzki  . 

 
Niezależnie od sposobu i metody przeprowadzonych napraw i wymiany posadzki należy pamiętać że 
drewno jest materiałem naturalnym . Powinno być sezonowane przed wykonaniem z niego posadzki , 
jak również po jej ułożeniu . Wilgotność posadzki w momencie jej montażu powinna wynosić średnio 
około 8 – 9% . Aby utrzymać stabilność wymiarową elementów należy zadbać o stabilną temperaturę i 
wilgotność powietrza : Temperatura około 20oC / wilgotność powietrza : 45 do 65% . 
 
Należy znaleźć sposób na zwiększenie wilgotności powietrza w sezonie grzewczym . Niska 
wilgotność powietrza spowoduje powstanie szczelin na powierzchni nowej posadzki  a w przyszłości 
może doprowadzić również do jej degradacji technicznej . 
 
Powyższa opinia techniczna powstała w oparciu wykonane badania i zgromadzone w trakcie wizji 
lokalnej materiały zdjęciowe .  
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Z uwagi na charakter użytkowy obiektu nie było możliwe wykonanie szczegółowych badań 
technicznych podkładu w poszczególnych pomieszczeniach .  
 
Szczegółowe badania podkładu nie były  możliwe , ponieważ takie badania wymagają za każdym 
razem zniszczenia części użytkowanej obecnie posadzki . 
 
Nie wykluczone że w trakcie demontażu posadzki lub podkładu zostaną odkryte inne , nie ujęte w 
powyższym opracowaniu  wady techniczne posadzki lub podkładu . 
 
Urządzenia pomiarowe wykorzystane do powyższych badań posiadają w pełni elektroniczne dostrojenie zgodne z 
przepisami WE, są produkowane w oparciu o odnośne normy europejskie oraz posiadają stosowne deklaracje 
zgodności Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.12.2007 roku w 
sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej 
kontroli – w/w mierniki nie podlegają obowiązkowej kontroli metrologicznej, a w związku z tym nie wymagają 
żadnych świadectw legalizacji. 

 
Z Wyrazami Szacunku 
 
 
 
Janusz Dziewanowski 
 
 
 
 
Załączniki :  
Plik zawierający wszystkie  zdjęcia sporządzone w trakcie oględzin . 
Plik z opinią techniczną . 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


