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Zawartość opracowania: 

 

 Opis techniczny: część A - pomieszczenia na poziomie parteru klasztoru i strefa wej-

ścia w przyziemiu; część B - wieża północna od poziomu III kondygnacji nadziemnej; 

 Rysunek K-01, Rzut parteru - wzmocnienia ścian, łuków i sklepień, nadproża nad no-

wymi otworami w ścianach istniejących; 

 Rysunek K-02, Wieża północna - stan istniejący, wzmocnienia ścian i elementów 

drewnianych. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Część A, pomieszczenia na poziomie parteru klasztoru i strefa wejścia w przyziemiu 

1.1. Stan istniejący 

Konstrukcja budynku klasztoru jest tradycyjna, murowana z cegły pełnej na zaprawie wa-

piennej. Budynek  posiada piwnicę, 2 kondygnacje nadziemne oraz stromy dach o konstrukcji 

drewnianej. Stropy skonstruowane są w postaci sklepień z lunetami. Sklepienia oparte są na 

ścianach, częściowo na łukach. Stan konstrukcji budynku jest następujący: 

 posadowienie jest stabilne, nie występują oznaki nierównomiernych lub nadmiernych 

osiadań; 

 ściany posiadają wystarczające nośności, nie występują oznaki przeciążenia z uwagi 

na siły pionowe; 

 ściany piwnic są mocno zawilgocone (problem przedstawiono w odrębnym opracowa-

niu); 

 sklepienia oraz łuki stropów nad parterem wykazują zarysowania, świadczące o od-

kształceniach pionowych w kluczach oraz o pojawieniu się tam sił rozciągających; 

przyczyną tego zjawiska są małe krzywizny sklepień, ich znaczne rozpiętości oraz po-

ziome odkształcenia murów, poddanych działaniu sił rozporu; zjawisko to występuje 

najmocniej w sklepieniach, które dociążone są ścianami nośnymi wyższej kondygna-

cji; zarysowania te propagują się częściowo na wezgłowia sklepień oraz na ściany, ich 

efekty widoczne są również w postaci pęknięć ścian obciążających te sklepienia na 

wyższej kondygnacji (np. w pomieszczeniu biblioteki); 

 ściany parteru posiadają liczne zarysowania wywołane skurczem, lokalnymi brakami 

wiązań murarskich w miejscach wtórnych domurowań w rejonach otworów drzwio-

wych oraz w/w oddziaływań ze sklepień. 

Generalnie budynek jest w dostatecznym stanie technicznym, jednak zarysowania sklepień 

wymagają stałego monitoringu. W niniejszym projekcie, ograniczonym do działań w kondy-

gnacji parteru,  przewidziano wzmocnienie sklepień na powierzchniach podniebiennych  

w technologii prętów spiralnych. Po wykonaniu prac naprawczych należy prowadzić systema-

tyczne obserwacje powierzchni podniebiennych sklepień a w przypadku  odtworzenia się za-

rysowań założyć wskaźniki rys i monitorować tempo ich powiększania się. W przypadku 

przekroczenia rozwartości 0.3 mm należy zarysowane sklepienia podstemplować a następnie 
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wykonać wzmocnienia koszulkami żelbetowymi na powierzchniach grzbietowych podczas 

remontu kondygnacji piętra budynku. 

1.2. Prace remontowe związane z konstrukcjami murowymi 

Zakres prac związanych z konstrukcjami murowymi jest następujący: 

 wykonanie nadproży i przebić pod nowe otwory drzwiowe w ścianach istniejących z 

cegły; nadproża z ceowników stalowych osadzić w bruzdach wykonanych z obu stron 

ściany i skręcić śrubami M16; ściany nad nadprożami podklinować, bruzdy wypełnić 

zaprawą cementową klasy M8; po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości, 

wykuć otwór w ścianie poniżej osadzonego nadproża; 

 wzmocnienia zarysowanych sklepień i łuków; wzmocnienia zarysowanych sklepień 

wykonać przez wklejenie odpowiednią zaprawą nierdzewnych prętów spiralnych do 

wzmacniania murów o średnicy 8 mm; po skuciu tynków w obszarze rys pręty osa-

dzać w bruzdach o głębokości ok. 45 mm licząc od krawędzi cegły, rozmieszczonych 

co ok. 35 cm, prostopadłych do przebiegu rys; w każdej bruździe umieścić po dwa 

pręty spiralne, końce prętów wkleić w sklepienie w odległości min. 50 cm od rysy, na 

głębokość ok. 8 cm; po osadzeniu prętów i dokładnym wypełnieniu bruzd odpowied-

nią zaprawą otynkować sklepienie po uprzednim założeniu siatki podtynkowej. 

 wzmocnienie zarysowanych łuków zrealizować analogicznie do wzmocnienia skle-

pień; w każdej bruździe o głębokości 35 mm umieścić po jednym pręcie spiralnym  8 

mm; rozstaw bruzd ok. 35 cm; 

 wzmocnienie (zszycie) zarysowanych ścian; zszycie zarysowań w ścianach zrealizo-

wać przez wklejenie w bruzdy prętów spiralnych o średnicy 8 mm; bruzdy wykonać w 

co czwartej spoinie poziomej, zakotwienie pręta poza rysę min. 50 cm. 

W/w rozwiązania przedstawiono szczegółowo na rysunku K-01. Pręty spiralne do wzmocnień 

konstrukcji murowych nierdzewne ze stali o wytrzymałości  na rozciąganie min. 460 MPa. 

Wytrzymałość zaprawy po 28 dniach: 27 MPa. 

2. Część B, wieża północna od poziomu III kondygnacji nadziemnej 

2.1. Stan istniejący 

Więźba drewniana wieży północnej została wybudowana na początku XVIII wieku. Kon-

strukcja drewniana wieży składa się z następujących elementów: 

 masywnych belek stropowych opartych na ścianach nośnych wewnętrznych i ze-
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wnętrznych ponad poziomem sklepień nad najwyższą kondygnacją budynku; na bel-

kach ułożone jest deskowanie, tworzące komunikację; 

 pionowego układu nośnego, składającego się z przestrzennego układu ukośnych za-

strzałów w płaszczyznach ścian zewnętrznych oraz 4 pionowych słupów wewnętrz-

nych, wspólnie podpierających belki pośredniego rusztu drewnianego w połowie wy-

sokości hełmu; 

 8 pionowych słupów o przekrojach trapezowych, opartych na w/w ruszcie drewnia-

nym i wychodzących ponad poziom hełmu i tworzących tam sygnaturkę z drewnia-

nym zadaszeniem; konstrukcja sygnaturki ponad hełmem obłożona jest blachą mie-

dzianą; 

 układu zbitych z desek krążyn, opartych za pośrednictwem ukośnych słupków na za-

strzałach, pokrytych blachą miedzianą na deskowaniu i tworzących kształt hełmu wie-

ży; pomiędzy deskowaniem a blachą znajduje się warstwa papy. 

Zachowane stare elementy drewniane z nielicznymi wyjątkami znajdują się w dostatecznym 

stanie technicznym. Konstrukcja drewniana wykazuje następujące wady: 

 liczne spękania podłużne odpowiednie do wieku drewna, nie zmniejszające istotnie 

nośności elementów; 

 rozluźnienia połączeń ciesielskich na wręby i czopy; 

 w stosunku do wieku drewna stosunkowo nieliczne oznaki korozji biologicznej belek i 

murłat; 

 ślady zalewania wodą deskowania, zwłaszcza w dolnej części hełmu, na wysokości do 

1 m ponad poziomem stropu drewnianego nad sklepieniami. 

2.2. Prace związane z więźbą drewnianą wieży północnej 

Generalnie planuje się zachowanie istniejącego układu statycznego i konstrukcyjnego wieży. 

Zakres prac naprawczych i konserwacyjnych konstrukcji drewnianej jest następujący: 

 przemurowanie oparć belek głównych (belek stopowych) wiązarów wieży w miej-

scach oparcia na ścianie wewnętrznej; podmurowania wykonać z cegły ceramicznej 

pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo- wapiennej klasy M5, styk drewna z mu-

rem rozdzielić warstwą papy podkładowej; 

 uzupełnienie i częściowa wymiana murłat w miejscach oparcia belek stopowych na 

ścianach zewnętrznych; 
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 wzmocnienie wszystkich połączeń zastrzałów z belkami wiązarowymi i słupami sy-

gnaturki; połączenia rozluźnione należy dobić, ewentualnie zaklinować klinami z 

twardego drewna, a następnie skręcić wkrętami ciesielskimi o średnicy 10 mm z gwin-

tem na całej długości trzpienia; wkręty nie powinny wystawać poza łączone elementy, 

a kliny powinny mieć wymiary dopasowane do wymiarów łączonych elementów; 

 wzmocnienia wszystkich połączeń belek i elementów ram w poziomie oparcia sygna-

turki; wzmocnienia wykonać podobnie jak opisane wyżej oraz skręcić wkrętami cie-

sielskimi o średnicy 10 mm z gwintem na całej długości trzpienia; 

 wymiana belki w poziomie oparcia sygnaturki zaznaczonej na rysunku K-02; zastoso-

wać drewno iglaste klasy C24, zabezpieczone przeciwogniowo i przeciw korozji bio-

logicznej preparatami bez barwników, nowa belka powinna mieć naturalny wygląd 

niebarwionego drewna; 

 dodanie brakujących od nowości wieży rozpórek w dolnym poziomie ramy głównej; 

zastosować drewno iglaste klasy C24, zabezpieczone przeciwogniowo i przeciw koro-

zji biologicznej preparatami bez barwników; nowe rozpórki powinny mieć naturalny 

wygląd niebarwionego drewna; połączenie nowych rozpórek z istniejącymi belkami 

wykonać w postaci tradycyjnego połączenia ciesielskiego czopowego, wzmocnionego 

wkrętem ciesielskim o średnicy 10 mm z gwintem na całej długości trzpienia; 

 uzupełnienie (wymiana) uszkodzonych i skorodowanych desek pomostów komunika-

cyjnych na belkach stopowych, uzupełnienie i wykonanie nowych balustrad z każdej 

strony, na całej długości pomostów; 

 wykonanie szczelnej obróbki blacharskiej w miejscach wyjścia słupów sygnaturki po-

nad górną krawędź hełmu; 

 wymiana deskowania hełmu w paśmie o wysokości 1 m ponad okapem; 

 zaimpregnowanie całości konstrukcji drewnianej środkiem impregnacyjnym przed 

działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni i owadów; drewno impregnować po-

wierzchniowo przez smarowanie lub natrysk, nakładając kilkakrotnie na 1 m
2
 drewna 

w sumie około 0.6 dm
3
 30% roztworu lub do nasycenia powierzchni drewna. 

W/w rozwiązania przedstawiono szczegółowo na rysunku K-02. 

 Opracował: 

 inż. Adam Klimek 

 






