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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Obiekt 

Przedmiotem nn. ekspertyzy jest stan więźby kościoła pod kątem korozji biologicznej. Kościół 

w Gaju został wzniesiony w 1635 roku w  miejscu starego drewnianego kościółka. Obecny 

kształt budynku jest wynikiem przebudowy świątyni, która miała miejsce pod koniec XIX wieku.  

Kościół jest w stylu barokowym. Oprócz nawy głównej z prezbiterium, możemy na planie wy-

odrębnić wieżę, kaplicę oraz dobudowaną zakrystię. 

Najciekawszym elementem wyposażenia świątyni jest obraz Matki Bożej Gajowskiej, uważany 

za cudowny. Obraz jest starszy niż kościół - pochodzi z XV w. 

Kościół wraz z parkiem ze stawem i spichlerzem plebańskim jest wpisany jest do Rejestru 

Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego (nr rej.: A-583 z 13.04.1988 [A-505/M]). 

Dokładny opis konstrukcji kościoła został opisany w inwentaryzacji budowlano-konstrukcyjnej 

z oceną techniczną autorstwa p. Lecha Konarka i p. mgr inż. Arch. Małgorzaty Kuchty. W nn. 

ekspertyzie oparto się na opisie stanu technicznego i rysunkach inwentaryzacyjnych wspo-

mnianego opracowania. 

 

 

 

 

Położenie kościoła względem kierunków świata. (Źródło: GoogleMaps) 

 

 



 

UL. JANOWSKIEGO 4, 30-440 KRAKÓW, TEL.: +48 502 385748; E-MAIL:FRACKO@POCZTA.FM 

REGON:  368427472;  NIP:  944-113-82-64;  W W W .MYKOLOGIA B UDOW LA NA .COM .P L 

 

Ekspertyza mykologiczna • więźba, kościół w Gaju str.4 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Ekspertyza została opracowana na zlecenie Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Narodzenia NMP 

w Gaju. Wykonawcą jest Biuro Ekspertyz mieszczące się przy ul. Janowskiego 4 w Krakowie, 

reprezentowane przez Witolda Frąckowiaka, Rzeczoznawcę Polskiego Stowarzyszenia Myko-

logów Budownictwa.  

Na opracowanie złożyły się: 

— badanie stanu więźby pod kątem zagrożenia korozją biologiczną, 

—  rozpoznanie i sklasyfikowanie obecnej korozji biologicznej, 

––  pomiar zawilgocenia elementów więźby oraz murów na poziomie poddasza, 

— badania rezystografem elementów drewnianych, 

—  dokumentacja fotograficzna. 

1.3. Cel opracowania ekspertyzy 

Celem ekspertyzy mykologicznej jest określenie aktualnego stopnia zagrożenia ze strony bio-

korozji. Zakres ekspertyzy obejmuje rozpoznanie bieżącego zagrożenia, podanie przyczyn jak 

również sposób likwidacji przyczyn oraz biokorozji. W ekspertyzie ujęto również sposoby za-

bezpieczeń przed ewentualną ponownym pojawienia się korozji biologicznej. 

Ekspertyza niniejsza jest uzupełnieniem inwentaryzacji technicznej oraz projektu sposobu usu-

nięcia nieprawidłowości i uszkodzenia więźby. Korozję biologiczną zinwentaryzowano na 

wszystkich elementach, również tych, które będą wymieniane ze względu na ich zły stan tech-

niczny. 

1.4. Metodyka 

—  Pomiary zawilgocenia ścian murowanych wykonano miernikiem MMS firmy Protimeter. 

— Pomiary zawilgocenia drewna wykonano miernikiem Extech M0270 oraz sondą wgłębną 

firmy Trotec. 

—  Inwentaryzację  korozji biologicznej ze strony owadów szkodników drewna wykonano 

poprzez dokładny ogląd poszczególnych elementów więźby i stropu, ostukiwania, oraz 

badania twardości drewna przy użyciu sondy młotkowej. Dokonano również identyfikacji 

poszczególnych gatunków na podstawie otworów wylotowych owadów. 

—  Miernikiem Testo 410-2 zmierzono wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszcze-

niach. 

—  Stan elementów drewnianych określono przy użyciu rezystografu dającego możliwość 

wgłębnej analizy drewna.  

— Stan elementów w wyższych, niedostępnych podczas wizji partiach więźby określono 

poprzez analizę zdjęć. 
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2. OCENA STANU WIĘŹBY BUDYNKU KOŚCIOŁA POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA 

BIOKOROZJI 

Na rysunkach 1–8  zobrazowano schematycznie rozmieszczenie korozji biologicznej w po-

szczególnych elementach więźby. Na rysunkach tych opisano rodzaj korozji oraz jej zasięg. 

Dodatkowo przedstawiono proponowane sposoby jej likwidacji oraz (w przypadku pozostawia-

nych elementów) sposoby zabezpieczania przed ponownym porażeniem. Poniżej przedsta-

wiono główne grupy organizmów mających wpływ na destrukcję elementów drewnianych 

stropu i więżby.  

2.1. Owady 

Podczas inwentaryzacji więźby stwierdzono liczne żerowiska owadów. Na części elementów 

widoczne są świeże, zeszłoroczne otwory wylotowe, co świadczy o wciąż dużej aktywności 

larw. Rozległe porażenie stwierdzono na większości krzyżulców oraz belek kleszczowych dol-

nych.  W węzłach połączeniowych tych elementów widoczny jest zaawansowany rozkład 

drewna i jego destrukcja. Większość elementów drewnianych jest ciosana. Powierzchnia taka, 

zwłaszcza w starym drewnie, praktycznie uniemożliwia porażenie przez owady, W takich przy-

padkach jaja są składane w różne szczeliny, spękania i rozeschnięcia. W przypadku przed-

miotowego kościoła liczne deformacje i spękania elementów drewnianych umożliwiły poraże-

nie przez owady, znoszące jaja w takich miejscach. 

Na płatwiach, krokwiach i mieczach żerowiska występują sporadycznie. Obecność większej 

ilości żerowisk zdiagnozowano również na mieczach stopowych.  

W przestrzeni poddasza nad prezbiterium korozja biologiczna spowodowana przez owady jest 

bardziej rozległa niż nad nawą i dotyczy belek kleszczowych dolnych, płatwi i krokwi.  

Należy jednak stwierdzić, że pojedyncze otwory wylotowe można zauważyć w większości ele-

mentów więźby nad nawą i prezbiterium. Na rysunkach zaznaczono jedynie te, które są pora-

żone w znacznym stopniu.  

Do głównych zidentyfikowanych owadów żerujących w drewnie więźby przedmiotowego ko-

ścioła należą spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus  oraz tykotek pstry Xestobium rufovillo-

sum Deg. Larwy tych owadów żerują w części bielastej drewna, chociaż sporadycznie mogą 

uszkadzać część twardzielową. Okres ich żerowania (od 3 do 10 lat) powoduje, że mogą one 

prowadzić do głębokiej destrukcji elementów konstrukcyjnych więźby, a tym samym do jej 

osłabienia.   

Obecność korytarzy larwalnych oraz przestrzeni uszkodzonych można zinwentaryzować przy 

użyciu rezystografu. Podczas nn. ekspertyzy wykonano badania rezystografem silnie porażo-

nych elementów więźby. Na końcu opracowania zamieszczono przykładowe pomiary. Dla po-

szczególnych elementów wykonano szereg pomiarów, zobrazowano jedynie przykładowe. 
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Negatywną działalność owadów stwierdzono również na elementach konstrukcyjnych osłony 

stropu. Elementy te są zasłonięte przez deski podłogi, nie można więc ich dokładnie zinwen-

taryzować.  

2.2. Grzyby 

Wskutek przecieków w połaci dachu dochodzi do okresowego zawilgacania elementów 

więźby. Zawilgacanie prowadzi do rozwoju grzybów pleśniowych i domowych. Podczas gdy te 

pierwsze potrzebują do swojego rozwoju odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza to 

grzyby domowe posiadają bardzo dużą tolerancję na warunki środowiskowe, a ich działanie 

jest bardzo destrukcyjne.  

Na niektórych elementach widoczny jest rozkład brunatny drewna co sugeruje, iż przeciek ist-

nieje co najmniej od kilku miesięcy. Grzyby domowe rozwijają się tam gdzie mają dostęp do 

mokrego, przez dłuższe okresy,  materiału organicznego. Rozwój grzybów polega na wnikaniu 

strzępek w drewno i osłabianiu jego struktur. W przypadku rozwoju owocnika drewno staje się 

mokre i następuje jego rozpad. Również sama grzybnia może w krótkim czasie doprowadzić 

do osłabiania struktury drewna, które w końcu ma postać brunatnych pryzmatycznych klocków, 

rozsypujących się w palcach. To stadium rozkładu drewna nazywane jest brunatnym rozkła-

dem drewna. W miejscach, w których dochodzi do rozkładu brunatnego, drewno ma minimalne 

właściwości wytrzymałościowe. Gatunkiem grzyba domowego występującym w kościele, a 

prowadzącym do rozkładu brunatnego drewna jest grzyb biały Poria vaporaria. 

W miejscach okresowego zawilgocenia widoczny jest rozwój powłocznika gładkiego Więk-

szość elementów deskowania, głównie na południowej części dachu, porażone jest przez ten 

gatunek. Powłocznik gładki Cortcium leave nie prowadzi do rozkładu brunatnego drewna, po-

woduje jedynie porażenie powierzchniowe.   

W kilku miejscach w połaci dachu stwierdzono nieszczelności prowadzące do zalewnia stropu 

podczas opadów deszczu. Zalewnie stropu może w istotny sposób prowadzić do rozwoju grzy-

bów na elementach drewnianych. 

2.3. Ssaki 

Na elementach stropu stwierdzono odchody drobnych gryzoni. Zwierzęta te mogą przedosta-

wać się przez nieszczelności w deskowaniu podłogi i zakładać gniazda w przestrzeni pod de-

skami.  
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3. IDENTYFIKACJA MAKRO- I MIKROBIOLOGICZNA KOROZJI BIOLOGICZNEJ 

Podczas inwentaryzacji drewnianej konstrukcji więźby, stwierdzono obecność dwóch głów-

nych gatunków owadów odpowiedzialnych za korozję elementów więźby oraz dwóch gatun-

ków grzybów domowych. Poniżej przedstawiono ich krótką charakterystykę.  

Spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus. Jeden z najgroźniejszych i najczęściej występują-

cych szkodników budowli i elementów drewnianych. Powszechnie spotykany w belkach ścian 

domów mieszkalnych, więźbie dachowej, belkach stropowych, słupach telefonicznych, słu-

pach ogrodzeniowych, konstrukcjach mostowych, murach pruskich w ścianach, meblach z li-

tego drewna, a nawet w sklejkach. Szczególnie chętnie atakują konstrukcje z drewna iglastego 

znajdujące się w miejscach dobrze nasłonecznionych. Głównie żerują w części bielastej 

drewna, która stanowi ich pożywienie, mogą jednak wgryzać się w część twardzielową gdzie 

drążą korytarze. Chrząszcze długości od 8 - 20 mm, od jasno lub ciemnobrunatnego do czar-

nego, pokryte delikatnymi, szarymi włoskami. Na przedpleczu dwa lśniące guzy tworzące dwie 

zygzakowate przepaski. Rójka trwa od połowy VI do połowy VIII. Samica składa ok. 200 jaj w 

spękania drewna. Larwa biała, spłaszczona o długości 22 mm tworzy chodniki larwalne o śred-

nicy od 1 - 6 mm. Przy dostatecznej wartości odżywczej, larwy owadów, rozwijają się najszyb-

ciej w bielastej części drewna w temp. 25-370C, wilgotności drewna 25-50 % i wilgotności 

względnej powietrza do 95 %. Dolną granicę rozwoju larw stanowi temp. ok. 100C, 8-10 % 

zawartości wody w drewnie co odpowiada 40-50 % wilgotności względnej powietrza. Chodniki 

larwalne wypełnione są mączką drzewną i odchodami o regularnym, walcowatym kształcie. 

Otwory wylotowe o wymiarach 2-4  5-11 mm mają brzegi regularne lub lekko postrzępione. 

Szkodliwość tej gupy owadów polega na mechanicznym uszkodzeniu struktury drewna, które 

łatwiej przyjmuje wilgoć przez co staje się bardziej podatne na infekcję grzyba domowego. Nie 

zwalczane, mogą żerować przez wiele pokoleń (do 10 lat), osłabiając wytrzymałość konstrukcji 

lub zupełnie niszcząc porażony element. 

Tykotek pstry Xestobium rufovillosum Deg. Owad ten występuje w okresowo zawilgacanych 

elementach drewnianych (głównie dąb i gatunki iglaste), często spotykany w obiektach zabyt-

kowych. Może występować również w elementach suchych. Otwory wylotowe okrągłe do 3-4 

mm. Owad o mniejszej szkodliwości niż spuszczel, jednak mogący powodować dość duże 

uszkodzenia drewna. Larwy żerują w części bielastej drewna, starsze mogę wgryzać się w 

twardziel.  W dogodnych warunkach rozwój larwy może trwać do jednego roku w warunkach 

niekorzystnych nawet do 3 lat. W Polsce należy do jednych z najgroźniejszych szkodników w 

obiektach zabytkowych. 

Grzyb biały Poria vaporaria. W trakcie swojego rozwoju grzyb ten przerasta drewniane ele-

menty więźby dachowej powodując ich brunatny rozkład. Dojrzałe owocniki barwy od jasno 
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kremowej do szarej, z charakterystyczną strukturą rurkową. Białe sznury średnicy 2,8–3,2 mm, 

elastyczne, wiotkie i niełamliwe. Powoduje silny, destrukcyjny rozkład drewna. Porażone 

drewno staje się jasno brunatne, widoczne spękania  na pryzmatyczne klocki. Drewno miękkie 

i łatwo rozciera się na proszek. Najkorzystniejsze warunki rozwoju grzyba domowego to: wil-

gotność drewna w przedziale 2060%, temperatura 537 °C. 

Powłocznik gładki Corticium laeve. Grzyb powodujący słaby powierzchniowy rozkład 

drewna. Wilgotność optymalna do rozwoju 80-90%. Przy niskiej wilgotności obumiera. Wystę-

puje na drewnie gatunków iglastych (głównie sosna i świerk) na więźbie dachowej, belkach 

stropowych, drewnianych ścianach. Występuje bardzo słaby powierzchniowy rozkład drewna. 

Grzyb odporny na środki grzybobójcze. Sznury wytwarza rzadko. 

4. WNIOSKI 

1. W więźbie przedmiotowego budynku występuje rozległa korozja ze strony owadów 

szkodników drewna. Porażenie dotyczy większości elementów, jednak w niektórych, 

zobrazowanych na rysunkach, miejscach jest silna i musi zostać poddane intensywnym 

metodom zwalczania.  

2. Większość elementów drewnianych więźby jest powietrzno-sucha. Na deskowaniu i na 

elementach konstrukcyjnych więźby w części południowej dachu występuje rozległe i 

silne porażenie grzybami domowymi.  

3. Istotnym problemem jest silna korozja biologiczna w miejscach łączy ciesielskich. Miej-

sca te są najbardziej narażone na porażenie przez owady ze względu na to, iż rzazy 

są cięte w poprzek włókien. W tych miejscach, jak również w pęknięciach struktural-

nych drewna, dochodzi do składania jaj przez owady.   

4. Wprowadzone nowe drewno powinno być powietrzno-suche. Według Polskiej Normy 

PN-EN 1995-1-1-2010 (Norma Europejska Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drew-

nianych, Część 1-1: Postanowienia ogólne, Reguły ogólne i reguły dotyczące budyn-

ków); Norma Europejska EN 1995-1-1-2004 z wył. Popr. AC-2006 i zmianą A1:2008, 

dopuszczalne wilgotności drewna wbudowanego w konstrukcjach chronionych przed 

zawilgoceniem to 18% wilgotności masowej.  

5. Należy sprawdzić szczelność izolacji między murem a murłatą. W przypadku braku 

izolacji należy ją wykonać wg zaleceń konstruktora.  

6. Po przeprowadzonej inwentaryzacji desek osłaniających sklepienie, stwierdzono, że 

ich stan jest dobry. Nie stwierdzono aktywnych zagrzybień, co świadczy o braku prze-

cieków oraz zawilgoceń. Jednym z czynników, które przyczyniają się odpowiednich 

warunków wilgotnościowo-cieplnych jest naturalna wentylacja.  
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7. Jednostkowe badania rezystografem pozwoliły zinwentaryzować elementy potencjal-

nie osłabione lub zaatakowane korozją biologiczną niewidoczną na powierzchni 

drewna. Wyniki badań zostały omówione w osobnej części ekspertyzy. 

8. Część elementów więźby (murłaty, górne powierzchnie krokwi, belki kleszczy górnych) 

nie została dokładnie zinwentaryzowana podczas wizji ze względu na ich niedostęp-

ność. Należy wykonać ich inwentaryzację podczas remontu po zdjęciu pokrycia dachu. 

9. Deskowanie, ze względu na silne porażenie korozją biologiczną powinno być zde-

montowane. Wszystkie elementy pozostałe z rozbiórki powinny zostać zutylizowane. 

Niedozwolone jest ich składowanie na placu budowy, Nowe deskowanie powinno być 

wykonane z suchych desek odpowiednio zabezpieczonych. Najistotniejszym działa-

niem w chwili obecnej jest likwidacja przecieków w połaci dachu  w nawie.  

10. Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować elementy drewniane wieży. 

Owady rozwijające się wieży mogą stać się przyczyną ponownego porażenia nowych 

elementów drewnianych remontowanej więźby. 

11. Ze względu na rozległe porażenie owadami zaleca się przeprowadzić proces fumigacji. 

Proces fumigacji skutecznie likwiduje owady i ich larwy, jednak nie zabezpiecza przed 

ponownym porażeniem przez owady. Należy więc zastosować dodatkowo zabezpie-

czenie środkami chemicznymi.  

12. Podczas wizji przeprowadzonej w kościele w nawie oraz w prezbiterium zauważono 

ciemne rozległe przebarwienia sugerujące miejscowe zawilgocenie. W przyszłości 

należy sprawdzić wilgotność sklepienia. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu de-

montażu części desek osłony stropu lub po ustawieniu rusztowań wewnątrz nawy. 

Przyczyną ewentualnego zawilgacania sklepienia może być skraplanie się pary wod-

nej na drewnianej osłonie stropu. Autor nn. opracowania spotykał się wielokrotnie z 

tym problemem w starych kościołach. W chwili obecnej należy zastanowić się nad 

wykonaniem wentylacji tej przestrzeni.  

13. Należy pamiętać aby wszelkie nowe elementy drewniane były powietrzno-suche i za-

bezpieczane środkami przeciw korozji biologicznej (ciśnieniowo).  

5. LIKWIDACJA KOROZJI BIOLOGICZNEJ I ZABEZPIECZENIE PRZED JEJ  

ROZWOJEM 

1. Likwidację grzybów w elementach drewnianych więźby należy przeprowadzić trzema 

sposobami, w zależności od zaleceń przy czym usunięcie mechaniczne jest procesem, 

który powinien przebiegać na samym początku: 



 

UL. JANOWSKIEGO 4, 30-440 KRAKÓW, TEL.: +48 502 385748; E-MAIL:FRACKO@POCZTA.FM 

REGON:  368427472;  NIP:  944-113-82-64;  W W W .MYKOLOGIA B UDOW LA NA .COM .P L 

 

Ekspertyza mykologiczna • więźba, kościół w Gaju str.10 

 

a) Usunięcie poprzez ociosanie lub ścięcie zagrzybionych i rozpadających się w pal-

cach fragmentów belek. Po usunięciu mechanicznym belki powinien obejrzeć kon-

struktor i zdecydować czy nadają się one ponownego wbudowania. Po ociosaniu 

miejsca te należy zabezpieczyć poprzez smarowanie preparatami grzybo- i owa-

dobójczym. W przypadku istniejących owocników, należy je delikatnie oddzielić od 

podłoża i szczelnie zapakować (np. woreczki strunowe), wynieść poza teren ko-

ścioła i przekazać do utylizacji. Również grzybnię w łączeniach elementów należy 

zlikwidować w sposób mechaniczny a następnie chemiczny. 

b) Odgrzybianie i likwidacja owadów poprzez smarowanie. Metoda ta jest skuteczna 

przy powierzchniowym porażeniu przez owady i grzyby. Przed aplikacją środka na-

leży przeprowadzić próbę kontrolną by sprawdzić czy dany preparat wchłaniany 

jest przez drewno. Nie jest wiadomym czy drewno więźby zabezpieczane było ja-

kimkolwiek środkiem. W przypadku niezabezpieczonego lub zabezpieczonego 

drewna środkami solnymi najlepiej będzie użyć preparatów opartych na solach. W 

przypadku zabezpieczeń środkami oleistymi należy użyć środków rozpuszczalni-

kowych. Przy stosowaniu tych drugich należy zapewnić odpowiednią wentylację 

podczas aplikacji. 

c) Odgrzybianie poprzez iniekcję. Aplikację należy przeprowadzić systemem Cobra, 

tak aby doprowadzić do likwidacji grzybni i larw owadów wewnątrz elementów. Sys-

tem Cobra polega na wstrzykiwaniu preparatu biobójczego w drewno za pomocą 

igły podłączonej do zbiorniczka, który zaopatrzony jest w dźwignię. Można również 

wykorzystać specjalne systemy posiadające wile igieł iniekcyjnych. W tym przy-

padku, ze względu na twardość drewna należy przeprowadzić iniekcję ciśnieniową. 

Aplikację należy wykonywać maksymalnie co 5 cm (w starszym drewnie co 4 cm) 

na głębokość ok. 4 cm. 

Przy aplikacji środka poprzez smarowanie i iniekcję należy rozszerzyć zakres o około 1,5 m 

od miejsca występowania objawów zewnętrznych ze względu na możliwość  występowania 

korytarzy owadów i strzępek grzyba w strefie głębokiej elementu, niewidocznej na powierzchni. 

6. ZALECANE ŚRODKI DO ZWALCZANIA I ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED KO-

ROZJĄ BIOLOGICZNĄ 

Wszystkie środki przed aplikacją powinny zostać sprawdzone pod kątem ich wchłaniania w 

drewno. Ze względu na brak opisu jakim środkiem została zakonserwowana więźba w prze-

szłości, aplikacja niektórych związków może być utrudniona. W przypadku nieefektywnej apli-

kacji należy zastosować środki zamienne lub zwrócić się do autora opracowania celem kon-

sultacji. Po przeprowadzeniu zabezpieczania elementów drewnianych przed rozwojem korozji 
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biologicznej, należy przymocować w widocznym miejscu tabliczkę (np. zafoliowany wydruk) 

zawierającą dane dotyczące rodzaju użytego środka i daty, kiedy nastąpiło zabezpieczenie. 

6.1. Remmers  

Celem uzyskania najlepszego efektu zwalczania i zabezpieczania drewna zaleca się użyć 

środków systemowych do remontu więźb i budynków drewnianych. Systemem powszechnie 

stosowanym z wysoką skutecznością są produkty firmy Remmers.  

a) Anti-Insekt, Multi GS.  

Środek rozpuszczalnikowy o szybkim działaniu i wysokiej skuteczności (wszystkie sta-

dia rozwoju owadów). 

b) Adolit Holzwurmfrei  

Preparat solny (sole boru) posiada działanie zarówno owado- jak i grzybobójcze, 

c) Adolit Holzbau B 

Środek solny do zwalczania i zabezpieczania drewna zaatakowanego przez grzyby 

domowe. 

d) HWT 

Środek rozpuszczalnikowy przeznaczony do zwalczania owadów i zabezpieczający 

przed ich ponownym rozwojem. 

e) PU-Holzverfestigung, PU-Holzersatzmasse  

Do wzmocnienia wewnętrznej struktury drewna elementów niewymienianych, po pro-

cesie likwidacji larw owadów, można użyć preparatów Remmersa  (wzmocnienie znisz-

czonego drewna, należy wykonać poprzez iniekcję preparatem Remmers  

PU-Holzverfestigung; dodatkowo zaleca się szpachlowanie wszelkich ubytków masą 

Remmers PU-Holzersatzmasse).  

Zalecany proces działania: 

f) W przypadku możliwości zastosowania środków solnych należy użyć Adolit 

Holzwurmfrei zarówno do elementów porażonych grzybem, jak i owadami. W przy-

padku konieczności stosowania preparatów rozpuszczalnikowych zaleca się użyć Anti-

Insekt ze względu na jego wysoką skuteczność. 

6.2. Altax preparat owadobójczy do drewna, FireSmart Bio-p.poż. 

W celu zabezpieczenia starego drewna przed grzybami i owadami można zastosować 

preparat FireSmart Bio-p.poż. (prod.  ICOPAL). Ze względu na to, iż nie ma on właściwo-

ści biobójczych, przed konserwacją tym środkiem  należy użyć środka zabijającego 

owady Altax preparat owadobójczy do drewna. Należy pamiętać, że zarówno Anti-Insekt, 

jak i Altax preparat owadobójczy do drewna to preparaty na bazie rozpuszczalników, 

podczas ich aplikacji wymagane są odpowiednie przepisy BHP.  
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6.3. FireSmart Bio-p.poż. 

Preparat ten zaleca się użyć do zabezpieczenia wszystkich starych elementów przed roz-

wojem grzybów i owadów.  

6.4. FOBOS M-4  

Wszystkie nowe elementy drewniane powinny być zabezpieczone preparatem Fobos M-

4. W przypadku gdy drewno przywiezione na budowę zostanie już wcześniej zabezpie-

czone, preparat ten należy użyć do zabezpieczenia wszystkich rzazów i szczelin. FOBOS 

M-4 należy do preparatów solnych zabezpieczających przed rozwojem grzybów i owa-

dów, jednocześnie nadaje drewnu cechy niepalności.  

Środek zamienny: ALTAX impregnat do drewna konstrukcyjnego 

6.5. Impralit-cco 

Środek do impregnacji nowego drewna metodą ciśnieniową lub zanurzeniową. Nie 

można stosować go poprzez natrysk lub smarowanie więc nie nadaje się do zabezpie-

czania rzazów. 

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACACH IMPREGNACYJNYCH 

W trakcie wykonywania zabiegów grzybobójczych należy przestrzegać przepisów BHP i p-

poż. zawartych w: 

–-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

–-  Rozporządzeniu MGPiB Nr 46 z dnia 14 grudnia 1994r. dział I x 1, 2, 3, 4, 5 i dział V, VI i 

VII ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-

szymi zmianami) 

–-  przepisach zawartych w ulotkach informacyjnych producenta danego środka. 

W trakcie wykonywania prac impregnacyjno-odgrzybieniowych należy przestrzegać następu-

jących zasad: 

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

fartuchy, rękawice, maseczki: przy nakładaniu metodą natryskową środków wodnych 

wystarczy maska P2, przy środkach oznaczonych jako Xi (drażniące) lub żrące, ko-

nieczne jest dodatkowe zabezpieczenie dróg oddechowych filtrem A2/P3 przed oparami 

organicznymi i cząsteczkami. Przy pracach nad głową zaleca się stosowanie pełnej ma-

ski.) 

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

–-  higienę osobistą: przerywając lub kończąc pracę należy dokładnie umyć ręce i twarz de-

tergentem (mydłem) w ciepłej wodzie, 

–-  wszelkie prace zabezpieczające winny być wykonywane w warunkach przewiewu, 

–-  środki rozcieńczane rozpuszczalnikami używać z dala od ognia, 

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

porcjami w wydzielonym miejscu, 
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–-  opróżnionych opakowań nie używać do przechowywania środków spożywczych lub 

wody, 

–-  nie dopuszczać do skażenia środkami chemicznymi gruntu, studni i wód gruntowych 

otwartych 

Uwaga: osoby mające uszkodzony naskórek lub alergiczną chorobę skóry nie powinny wy-

konywać prac impregnacyjno-odgrzybieniowych. 
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9. KLAUZULE 

1. Opracowanie niniejsze nie może być opublikowane w całości lub w części bez zgody 

autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.  

2. Nie można opracowania wykorzystać do celów innych niż określonych w opracowa-

niu. 

3. Autor ekspertyzy nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było 

stwierdzić w czasie wizji lokalnych. 

4. Stosowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, 

estetyczne i użytkowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z ob-

owiązującymi przepisami. 

5. Jeżeli w czasie prac remontowych lub po ich zakończeniu pojawią się nowe okolicz-

ności nie uwzględnione w niniejszej ekspertyzie, należy zwrócić się do autora niniej-

szej opinii o dodatkowe wyjaśnienia. 

6. Na wszystkie sugerowane w ekspertyzie prace należy otrzymać zgodę stosownego 

Konserwatora Zabytków.  

7. Ze względu na to, że procesy korozji biologicznej mogą, w optymalnych warunkach, 

przebiegać intensywnie, w przypadku gdy podczas przystąpienia do prac stan za-

stany będzie odbiegał od stanu opisanego, należy skontaktować się z autorem eks-

pertyzy. Okres ważności ekspertyzy wynosi 6 miesięcy. 
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10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Miejsca wykonania zdjęć są zaznaczone na Rys. 1. 

Fot. 1. Widok na południową 

część więźby nad nawą.  

 

Fot. 2. Widok na część środkową 

więźby na nawą.  

 

Fot. 3. Degradacja cegły wskutek 

okresowego zawilgacania.  

W okresie wykonywania eksper-

tyzy mur był powietrzno-suchy.   
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Fot. 4. Rozwój grzybów na ele-

mentach drewnianych – powłocz-

nik gładki.   

 

Fot. 5. Destrukcja belki kleszczo-

wej dolnej wskutek działalności 

owadów.  

 

 

Fot. 6. Skorodowany  miecz sto-

powy.  
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Fot. 7. Skorodowany miecz sto-

powy wskutek żerowania owa-

dów.  

 

Fot. 8. Wiązar 3. Widoczne od-

chody drobnych gryzoni.  

 

Fot. 9. Miecze okresowo zale-

wane. Widoczny rozwijający się 

grzyb domowy. 
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Fot. 10. Przeciek z nieszczelnego 

pokrycia dachu.  

 

Fot. 11. Zawilgocone deski i kro-

kwie w kalenicy.  

 

Fot. 12. Rozwój grzybów wskutek 

okresowych zawilgoceń.  
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Fot. 13. Wiązar 4. Korozja biolo-

giczna w węźle krzyżulec-belka 

kleszczowa dolna. Widoczne po-

jedyncze otwory wylotowe w krzy-

żulcu. 

 

Fot. 14. Wiązar 4. Korozja biolo-

giczna w węźle krzyżulec-belka 

kleszczowa dolna. 

 

Fot. 15. Rozszczelnienia w de-

skowaniu zabezpieczającym skle-

pienie.  
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Fot. 16. Zawilgocenie i porażenie 

deskowania powłocznikiem gład-

kim.  

 

Fot. 17. Odspojenia tynku i lica 

cegieł wskutek miejscowego  

zawilgocenia muru. 

 

Fot. 18. Wiązar 7. Całkowita sko-

rodowany miecz stopowy. 
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Fot. 19 Odspojenia tynku i lica 

cegieł wskutek miejscowego  

zawilgocenia muru. Widoczne za-

wilgocenie krokwi w 11 wiązarze 

pustym.  

 

Fot. 20. Destrukcja belki klesz-

czowej dolnej w więźbie nad 

przezbiterium.  

 

Fot. 21. Destrukcja belki klesz-

czowej dolnej w więźbie nad 

przezbiterium. 
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Fot. 22. Belka kleszczowa w 

więźbie nad prezbiterium.  

 

Fot. 23. Krokwie z licznym ze-

szłorocznymi otworami wyloto-

wymi owadów. 

 

Fot. 24. Przestrzeń pomiędzy 

drewnianą podłogą a sklepie-

niem. Widoczna degradacja bio-

logiczna elementów. 
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11. BADANIA REZYSTENCJI WYBRANYCH DREWNIANYCH ELEMENTÓW  

KONSTRUKCJI WIĘŹBY 


