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Powstawanie wilgoci
w pod³ogach i jej wp³yw
na posadzkê drewnian¹

Czes³aw Bortnowski

DREWNO

Parkieciarstwo jest tym zawodem budow-
lanym, w którym efekt koñcowy w du¿ej mie-
rze zale¿y od poprawno�ci i jako�ci prac po-
przednich ekip. Maj¹c na uwadze znaczny od-
setek szkód i warto�æ strat spowodowanych
b³êdami, chcê w tym artykule przedstawiæ
�ród³a, mechanizm powstawania i przenikania
wilgoci, czyli fizyczne zjawiska zachodz¹ce
w stropach i podk³adach, oraz ich wp³yw na
zmianê wygl¹du posadzki drewnianej.

Wilgoæ zalegaj¹ca w nie wyschniêtych
nowych podk³adach.

Ka¿dy �wiadomy parkieciarz przed przy-
st¹pieniem do prac jest zobowi¹zany wyko-
naæ pomiary poziomu wilgotno�ci podk³adu,
na którym bêdzie instalowa³ posadzkê drew-
nian¹. Pomiary takie powinny byæ mo¿liwie
dok³adne. W warunkach budowlanych najle-
piej wykonaæ je miernikiem chemicznym -
karbidowym CM. Czê�æ parkieciarzy pos³u-
guje siê miernikami elektrycznymi, jednak
ich skala b³êdu jest zbyt du¿a i czêsto dopro-
wadza do szkód. Miernik elektryczny mo¿e
byæ wykorzystany jedynie do zlokalizowa-
nia najbardziej wilgotnych miejsc w podk³a-
dzie. Niezastosowanie siê do tych zaleceñ
w znacznym stopniu powiêksza odsetek
szkód parkieciarskich. Ka¿dy parkieciarz
powinien zdawaæ sobie sprawê z coraz krót-
szego czasu realizowania inwestycji i rosn¹-
cych nacisków na szybkie wykonawstwo.
Rutynowe, bezkrytyczne przyst¹pienie do
prac parkieciarskich jest przyczyn¹ wielu
problemów skutkuj¹cych znacznymi strata-
mi. Trzeba za³o¿yæ, ¿e podk³ad musi wysch-
n¹æ, ale czy w procesie schniêcia jedynym
i podstawowym parametrem jest czas? Fir-
ma SLC Rinaldi w swojej broszurze infor-
macyjnej okre�li³a orientacyjny okres
schniêcia podk³adów w warunkach optymal-

nych: 20° C i 50% wilgotno�ci wzglêdnej

powietrza (tab. 1).

Czy mo¿na jednak w warunkach budowla-

nych mówiæ o optymalizacji procesów odpa-

rowywania wilgoci? Tysi¹ce litrów wody po-

trzebnej do budowy domu czêsto zalegaj¹

w przestrzeniach stropowych i �cianach. Do-

datkowo brak przep³ywu powietrza i niskie

temperatury nie sprzyjaj¹ procesom schniêcia.

Wyobra�my sobie podk³ad cementowy,

który zosta³ wysuszony do wilgotno�ci 3%

CM, a potem przez tygodnie i miesi¹ce nie

jest w stanie dalej schn¹æ. Zawarto�æ wilgoci

nie zmniejsza siê, ale jednak jest za wysoka do

uk³adania parkietów. Dlaczego, skoro tempe-

ratura pomieszczenia by³a w granicach 20° C?

Odpowied�: zbyt wysoka wilgotno�æ wzglêd-

na i brak przep³ywu powietrza, doprowadzi³y

do zbyt du¿ego skondensowania pary wodnej

w pomieszczeniu, a co za tym idzie wiêksze-

go ci�nienia pary wodnej w pomieszczeniu ni¿

w podk³adzie. Rutyna mo¿e byæ w tym przy-

padku zgubna, w³a�nie wilgoæ z powietrza

podwy¿sza wilgotno�æ podk³adu. 

Jak widaæ z tego przyk³adu, para wodna

nie zawsze unosi siê ku górze, ale w wyniku

ró¿nic ci�nieñ mo¿e przenikaæ do innych po-

rowatych materia³ów, w tym przypadku do

podk³adu. 

Przenikanie wilgoci z pod³o¿y.

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e proces
schniêcia powierzchni betonowych przebiega
nadzwyczaj wolno. Pod³o¿e pod budynkiem
niepodpiwniczonym z p³yty betonowej o gru-
bo�ci 30 cm mo¿e schn¹æ nawet kilka lat.
Podobnie strop, montowany zim¹ czêsto za-
wiera wodê zalegaj¹c¹ w przestrzeniach stro-
powych. Czy ta wilgoæ mo¿e byæ szkodliwa
dla parkietu?

Prawie nigdy parkieciarze nie maj¹ dostê-
pu do dokumentacji i solidnych informacji co
do zastosowanego systemu izolacji przeciw-
wilgociowej. Praca nasza ogranicza siê do
stwierdzenia, czy w momencie rozpoczêcia
monta¿u parkietów parametry podk³adów
i powietrza s¹ prawid³owe (konieczno�æ spo-
rz¹dzania protoko³ów podpisanych przez oso-
bê prowadz¹c¹ budowê). Taki zapis chroni nas
przed skutkami wad izolacji przeciwwilgocio-
wej. Nigdy nie mamy pewno�ci, ¿e wilgoæ
mog¹ca zalegaæ w stropie lub pod budynkiem
nie przedostanie siê do wnêtrza. Mo¿e siê zda-
rzyæ, ¿e z pod³o¿a do podk³adu przenika tak
niewiele wilgoci, ¿e nie bêdzie to zauwa¿alne
nawet podczas pomiaru urz¹dzeniem CM. Ta
niewielka ilo�æ wilgoci mo¿e przedostawaæ
siê przez nieszczeln¹ (choæby w jednym punk-
cie) lub przez niew³a�ciw¹ i z³¹ jako�ciowo
izolacjê wodoszczeln¹ wykonan¹ np. tylko

Tabela 1. Orientacyjny okres schniêcia podk³adów w warunkach optymalnych.

Najwy¿sza twardoœæ

osi¹gana po dniach

28

28

28

15

15

Min. czas schniêcia w wa-

runkach optymalnych dni:

60

140

200

28

40

Optymalna wilgotnoœæ

podk³adu (mierzona

metod¹ CM) w % 

1,7

1,7

1,7

0,2

0,2

Gruboœæ podk³adu

w cm

5 (cement)

8 (cement)

10 (cement)

2 (anhydryt)

5 (anhydryt)
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z folii paroszczelnej. Ponadto ró¿nica ci�nieñ
i temperatury mo¿e równie¿ wp³ywaæ na prze-
nikanie wilgoci, która kapilarnymi mikroprze-
strzeniami dalej bêdzie transportowana pod
posadzkê drewnian¹. Dopóki parkiet nie zo-
stanie polakierowany, to szkody zwi¹zane
z jego pêcznieniem bêd¹ znikome, gdy¿ wil-
goæ, która dotrze pod parkiet bêdzie swobo-
dnie przekazywana do otoczenia. Natomiast
polakierowanie spowoduje bardzo skuteczne
zahamowanie parowania (hamulec dyfuzyjny)
i gwa³towny wzrost wilgotno�ci klepek, a co
za tym idzie i wymiarów liniowych po-
wierzchni.

Skraplanie siê wilgoci (punkt rosy)
w systemach pod³ogowych.

Czy wilgoæ mo¿e pochodziæ tylko z nie-
szczelnego systemu pod³ogowego, przenika-
j¹c z mokrego stropu lub pod³o¿a le¿¹cego na
gruncie?

Odpowied� na to pytanie da zrozumienie
zjawisk fizycznych zachodz¹cych w ca³ym
systemie pod³ogi.

Powietrze zawarte w otoczeniu i powietrze
zawarte w materia³ach porowatych zawieraj¹
zawsze pewn¹ ilo�æ wody. Ka¿dy materia³ po-
rowaty d¹¿y, w d³u¿szym lub krótszym czasie,
do stanu równowagi termicznej i higroskopij-
nej, a wiêc do stanu wyrównania temperatury
i wilgotno�ci powietrza otaczaj¹cego pomie-

szczenia i powietrza zawartego w mikroprze-
strzeniach materia³ów porowatych.

Ilo�æ (masa) pary wodnej w powietrzu za-
le¿na jest m.in. od temperatury. Para wodna
przedostaje siê do powietrza tylko do momen-
tu granicy jego nasycenia, tj. do momentu,
kiedy w tych samych warunkach wiêcej pary
wodnej powietrze nie wch³onie.

Maksymalna zawarto�æ pary wodnej w po-
wietrzu jest tym wiêksza, im temperatura po-
wietrza jest wy¿sza, a ci�nienie pary wodnej
ni¿sze. Je¿eli w danych warunkach temperatu-
ry i ci�nienia powietrze zawiera maksymaln¹
zawarto�æ pary wodnej, mówimy, ¿e jest to
powietrze nasycone. W pozosta³ych przypad-
kach mamy do czynienia z powietrzem niena-
syconym.

Wyobra�my sobie naczynie z t³okiem,
w którym jest powietrze z maksymaln¹ ilo�ci¹
wody w postaci pary wodnej. W naczyniu pa-
ra jest nasycona. Je¿eli utrzymuj¹c tê sam¹
temperaturê powiêkszymy objêto�æ naczynia
wysuwaj¹c t³ok, ci�nienie pary obni¿y siê
i para przestanie byæ nasycona (w tym stanie
mo¿na by dostarczyæ do powietrza jeszcze
wiêcej pary wodnej). Je¿eli jednak zmniejszy-
my objêto�æ naczynia wciskaj¹c t³ok, to para
wodna zostanie st³oczona w takim stopniu, ¿e
zacznie siê skraplaæ. Pro�ciej mówi¹c, ta sama
ilo�æ wody w postaci pary wodnej osi¹gaj¹c
swoje maksymalne ci�nienie w coraz mniej-

Rys.1. Przenikanie wilgoci do podk³adu
z nieprawid³owo zaizolowanego pod³o¿a.

Zdj. 1. Skutki przenikania wilgoci z pod³o¿a do podk³adu i dalej do parkietu.

szej objêto�ci powietrza zamieniaæ siê bêdzie
ze stanu gazowego w ciecz. Podobnie, gdyby-
�my to samo naczynie nie ruszaj¹c t³okiem
umie�cili w wy¿szej temperaturze, to para
wodna rozprê¿y siê, a och³adzaj¹c siê zamieni
siê w ciecz.

Prze³ó¿my to na zjawiska zachodz¹ce
w systemie pod³ogowym.

Analizowane pomieszczenie znajduje siê
np. nad bram¹. W zimie, kiedy temperatura
otoczenia spadnie poni¿ej zera, w wyniku
d¹¿no�ci materia³ów do równowagi termicz-
nej strop bêdzie mia³ równie¿ temperaturê
ujemn¹. Stan izolacji przeciwwilgociowej nad
zimnym stropem jest bez zarzutu. W mieszka-
niu panuje temperatura 20° C a wilgotno�æ
wzglêdna powietrza wynosi ok. 50%. W tych
warunkach w 1m3 powietrza znajduje siê ok.
9 g wody, a powietrze nie jest nasycone par¹
wodn¹. W wyniku d¹¿no�ci materia³ów do
stanu równowagi hydroskopijnej powietrze
zawieraj¹ce parê wodn¹ przenikaæ zacznie do
mikroprzestrzeni znajduj¹cych siê w posadzce
drewnianej, podk³adzie cementowym lub
anhydrytowym i materiale ociepleniowym,
stopniowo och³adzaj¹c siê. O ile na poziomie
podk³adu i górnej p³aszczyzny materia³u ocie-
pleniowego ró¿nica temperatur nie bêdzie
znaczna, to pod warstw¹ ocieplenia na styku
izolacji le¿¹cej na zimnym stropie powietrze
bardzo siê oziêbi (np. do 0-3° C) i nasyci pa-
r¹, gdy¿ zmniejszy siê pojemno�æ wilgoci
i wyst¹pi punkt rosy, czyli skropli siê para
wodna. W takim przypadku wilgoæ w postaci
wody bêdzie przedostawa³a siê kapilarami
w górê do podk³adu i dalej do parkietu, co
w efekcie przyniesie podobny niepo¿¹dany
efekt jak w poprzednim przyk³adzie.
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To samo zjawisko mo¿e nast¹piæ w pod³o-
dze budynku niepodpiwniczonego lub w mie-
szkaniu nad zimn¹ piwnic¹. Ryzyko powsta-
wania tego zjawiska jest wszêdzie tam gdzie
u³o¿ono izolacjê przeciwwilgociow¹ tylko na
stropie lub pod³o¿u nie wykonuj¹c drugiej
izolacji paroszczelnej na warstwie sprê¿ystej
materia³u ociepleniowego. Wykonanie takiej
izolacji zapobiega przedostawaniu siê wewnê-
trznego cieplejszego powietrza o pewnej wil-
gotno�ci do zimnego stropu, a na poziomie
górnej p³aszczyzny ocieplenia temperatura
tylko nieznacznie jest ni¿sza od otoczenia
i punkt rosy nie wyst¹pi (rys. 2). 

W³a�ciwie zjawisko to wystêpuje szerzej
w podk³adach. Obserwujemy je, kiedy przez
podk³ad przebiegaj¹ niezaizolowane termicz-
nie i paroszczelnie zimne rury. Podczas prze-
p³ywu zimnej wody temperatura gwa³townie
spadaj¹c och³adza w mikroprzestrzeniach po-
wietrze, które gwa³townie nasyca siê par¹
wodn¹, a nadmiar pary wykrapla w postaci ro-
sy. Woda pochodz¹ca ze skroplenia kapilarnie
zostaje podci¹gana do parkietu i powoduje je-
go miejscowe wady w postaci wypaczeñ czy
odklejania siê klepek.

Innym przyk³adem jest zimny parkiet
w hali widowiskowo-sportowej. Podczas za-
wodów, na skutek obecno�ci du¿ej liczby kibi-
ców powietrze nasyca siê wydychan¹ par¹
wodn¹, a poniewa¿ tu¿ nad parkietem jest
oziêbiane przez zimn¹ posadzkê, para wodna
skrapla siê, powoduj¹c �lisko�æ.

Niszczycielska wilgotnoœæ resztkowa
w ogrzewaniu pod³ogowym.

Prawid³owe wykonanie parkietu na pod-
k³adzie ogrzewanym wymaga od parkieciarza

wysokich kwalifikacji, wyobra�ni i nierutyno-

wego podej�cia do prac. Problem uk³adania

parkietów na ogrzewaniu pod³ogowym by³ ju¿

szeroko opisywany przez Piotra Pióro

("Pod³oga" 5/99). Zamieszczone tam wiado-

mo�ci by³y raczej zwi¹zane z zachowaniem

siê ró¿nych gatunków drewna w ekstremalnie

suchych warunkach i wy¿szej temperaturze.

Ja chcia³bym, celem poszerzenia wiedzy

o problemie, uzupe³niæ te informacje o zjawi-

ska fizyczne zachodz¹ce w podk³adzie ogrze-

wanym. Byæ mo¿e te wiadomo�ci sk³oni¹ par-

kieciarzy, elektryków, instalatorów systemów

grzewczych i posadzkarzy wylewaj¹cych pod-
k³ady do ustalenia wspólnych wymagañ doty-
cz¹cych jako�ci i procedur budowlanych.
Piotr Pióro pisa³ o konieczno�ci wygrzania
podk³adu przed u³o¿eniem parkietu. Podkre-
�li³, ¿e wygrzewanie powinno byæ wykonane
zgodnie z protoko³em, którego wzór zosta³
w jego artykule zamieszczony. 

Dlaczego - wed³ug autora - tak wa¿ne jest
21-dniowe wygrzewanie? 

Czy nie wystarczy rzetelne zmierzenie wil-
gotno�ci podk³adu? 

Odpowied� mo¿emy znale�æ tylko przez
u�wiadomienie sobie skali problemów i nie-
lekcewa¿enie ¿adnego ze szczegó³ów. Przed
przyst¹pieniem do prac, jak zawsze, nale¿y
zmierzyæ poziom wilgotno�ci podk³adu.
Protokó³ z takiego badania nie daje nam jed-
nak ¿adnej pewno�ci, gdy¿ prawid³owa
wilgotno�æ resztkowa (przy ogrzewanym
podk³adzie cementowym maks. 1,8% CM,
a przy anhydrytowym maks. 0,3% CM) mo¿e
byæ po w³¹czeniu ogrzewania niszczycielska
dla parkietu.

Rys. 2. Podk³ad grzewczy z elementami grzejnymi umieszczonymi na jego dnie.
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W podk³adach ogrzewanych pod wp³y-
wem wydobywaj¹cego siê ciep³a ro�nie
ci�nienie, a wilgoæ przenika od elementów
grzewczych ku powierzchni podk³adu
(rys. 3).

Na powierzchni wyparowuj¹ca wilgoæ zo-
staje poch³aniana przez otaczaj¹ce powietrze.
Je¿eli powietrze to bêdzie w ruchu, to wilgot-
ne partie z g³êbi podk³adu bêd¹ z jego po-
wierzchni usuwane, a ich miejsce bêd¹ zajmo-
wa³y partie suchsze, zdolne do wch³oniêcia
nastêpnej partii wilgoci wyparowanej z pod-
k³adu. Im wy¿sza jest temperatura, tym bar-
dziej wzrasta ci�nienie, które parê wodn¹ wy-
pycha na zewn¹trz podk³adu. Gdyby�my za-
niechali takiego wygrzewania, to wilgoæ reszt-
kowa (pierwotnie prawid³owa) do�æ szybko
przedosta³aby siê do parkietu, a nie mog¹c
wydostaæ siê z tak¹ sam¹ szybko�ci¹, utkwi³a-
by tu¿ pod lakierem, który zadzia³a³by jak ha-
mulec dyfuzyjny. To samo zjawisko nast¹pi,
gdy z ró¿nych wzglêdów nie dojdzie do mon-

ta¿u parkietu bezpo�rednio po wygrzaniu pod-

k³adu, tylko dopiero po jakim� czasie, gdy na-

st¹pi³ ju¿ stan równowagi higroskopijnej

z otaczaj¹cym powietrzem. W pierwszej ko-

lejno�ci charakterystyczn¹ wad¹ posadzki

drewnianej u³o¿onej na niewygrzanym pod-

k³adzie jest wzrost wilgotno�ci drewna i po-

wiêkszanie wymiarów liniowych posadzki.

Efektem tego mo¿e byæ odklejanie siê klepek,

a w najlepszym wypadku - wskutek hamowa-

nego pêcznienia i odkszta³ceñ plastycznych -

wyst¹pienia pó�niej znacznych szczelin. Jak

widaæ, konstrukcje ogrzewane wykazuj¹ ca³-

kiem inn¹ zale¿no�æ od obecno�ci wody, ni¿

konstrukcje nieogrzewane. Ta odmienno�æ

jest na tyle istotna, ¿e ró¿nice widoczne s¹ na-

wet w obrêbie ró¿nych typów ogrzewania

pod³ogowego. Parkieciarze niemieccy ju¿

cztery lata temu wprowadzili obowi¹zek dwu-

krotnego wygrzewania podk³adów, w których

element grzewczy umieszczony jest na pew-

nym poziomie podk³adu (rys. 4).

W tego typu ogrzewaniu jednokrotne wy-

grzanie powoduje, ¿e ci�nienie wypychaj¹ce

wilgoæ na zewn¹trz do góry jednocze�nie spy-

cha j¹ i st³acza w dolnych partiach podk³adu.

O ile czê�æ górna (powy¿ej p³aszczyzny po-

ziomu elementów grzewczych) wysycha pra-

wid³owo, o tyle dolna jest nadal wilgotna i za-

gra¿a posadzce drewnianej. Po oziêbieniu

i ponownym, ju¿ krótszym (ok. 7 dni) wygrza-

niu mo¿emy mieæ "przypuszczenie", ¿e po-

zbyli�my siê wilgoci. S³owo "przypuszczenie"

ma byæ tutaj czynnikiem mobilizuj¹cym do

wykonania ostatniego, prostego testu na obe-

cno�æ resztek wilgoci w podk³adzie. Mo¿e to

wydaæ siê nadgorliwo�ci¹, ale takie zalecenia

s¹ praktykowane w krajach o wy¿szym roz-

woju rzemios³a parkieciarskiego. Przy w³¹-

czonym ogrzewaniu do ciep³ego podk³adu na-

le¿y przykleiæ ta�m¹ foliê paroszczeln¹ i za-

obserwowaæ, najlepiej po nocy przy otwar-

tych oknach (chodzi o oziêbienie powietrza

wewn¹trz pomieszczenia), czy nie skrapla siê

woda.

Podsumowanie.

Je¿eli parkieciarz postrzega uk³adanie par-

kietu przez pryzmat wielko�ci powierzchni, to

szybko zrozumie, ¿e te rygorystyczne zasady

s¹ podyktowane konieczno�ci¹ zminimalizo-

wania wp³ywu wilgoci, co jest powszechnym

zjawiskiem fizycznym zachodz¹cym w pod³o-

gach. Nie jest to tylko problem parkieciarzy.

Z pewno�ci¹ maj¹ z nimi do czynienia rzemie-

�lnicy uk³adaj¹cy wyk³adziny, lub przykleja-

j¹cy tapety w domach o nieocieplanych �cia-

nach, na których zim¹ wystêpuje przemarza-

nie i wykraplanie siê pary wodnej. Ka¿dy rze-

mie�lnik musi mieæ �wiadomo�æ, ¿e klimat

panuj¹cy w pomieszczeniu jest regulowany

przez wiele czynników. Maj¹ na niego wp³yw

�ród³a wilgoci, sposoby ogrzewania pomie-

szczenia, ilo�æ przebywaj¹cych w nim osób,

oraz ilo�ci znajduj¹cych siê w nim materia³ów

higroskopijnych (mebli, materacy, dywanów,

itp.). Parkiety nie bêd¹ le¿a³y tylko dlatego, ¿e

tak¹ chêæ wyra¿a wykonawca lub inwestor,

ale dlatego, ¿e stworzy im siê odpowiednie

warunki. o

Ilustracje ze zbiorów Autora.

Rys. 4. Elementy grzewcze umieszczone w �rodkowych warstwach podk³adu.
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Rys. 3. Przenikanie wilgoci z pod³o¿a.


