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1. DANE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opinii mykologiczno - konstrukcyjnej jest drewniany budynek
spichlerza folwarcznego ze Sławięcic (MWO/B15) znajdującego się na terenie
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 174.

1.2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej opinii mykologiczno – konstrukcyjnej jest
umowa z inwestorem.
Celem opracowania jest określenie stanu technicznego obiektu, zakresu
porażenia elementów drewnianych (konstrukcyjnych i wykończeniowych) owadami
oraz grzybami, zakresu uszkodzeń elementów konstrukcyjnych oraz określenie
sposobu i zakresu prac remontowych koniecznych do wykonania w obiekcie.
Opinia ta stanowi jeden z etapów przed planowanym remontem obiektu.
Na opracowanie opinii złożyły się:
-

oględziny obiektu dokonane w dniu 06 lipca 2018 roku,

-

wykonana dokumentacja fotograficzna,

-

badania makroskopowe dotyczące stopnia porażenia owadami oraz
grzybami domowymi i pleśniowymi elementów obiektu

-

pomiary

miernikiem

laserowym

poziomu

ściany

fundamentowej,

pionowości elementów obiektu i pomiary gabarytów budynku.
Przy opracowywaniu opinii wykorzystano udostępnioną przez Muzeum Wsi Opolskiej
inwentaryzację obiektu wykonaną przed jego przeniesieniem na teren muzeum.

2. OPIS OGÓLNY OBIEKTU
Drewniany spichlerz ze Sławięcic pochodzi z przełomu XVIII - XIX wieku (na
belce środkowej wzdłuż stropu widnieje data 1832 rok). Został zrekonstruowany na
terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w 1968 roku.
Zlokalizowany jest w południowo – wschodniej części muzeum na wprost wejścia
głównego.
Budynek spichlerza jest niepodpiwniczony, dwu piętrowy (2-gie piętro znajduje
się w obszarze połaci dachowych), z poddaszem. Wysokości kondygnacji parteru, jak
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i 1-go piętra wynoszą 2,55 m, wysokość 2-go piętra wynosi 2,92 m, a wysokość
poddasza do kalenicy wynosi 2,9 m.
Wymiary główne budynku: szerokość ~ 10,40 m, długość ~ 24,60 m, wysokość
od posadowienia belki podwalinowej do kalenicy ~ 11,40 m.
Obiekt posadowiony jest na kamiennej ławie fundamentowej o szerokości 90 cm.
Mur fundamentowy został wyprowadzony około 20÷50 cm powyżej przyległego
terenu.
Konstrukcja dachu typu mansardowego drewniana, ciesielska, jętkowa. Pokrycie
połaci dachowych gontami drewnianymi. W połaciach dachowych ukształtowane są
okna typu „wole oko”.
Od strony frontowej (zachodniej) budynku – wejście schodami drewnianymi
znajdującymi się poza obrysem ścian spichlerza.
Podłogi drewniane.
Ściany drewniane zewnętrzne wykonane są jako sumikowo– łątkowe lecz
w narożach budynku występują połączenia jak w ścianach zrębowych.
W trakcie eksploatacji dokonywano drobnych remontów obiektu – takich jak
flekowanie (uzupełnianie) niektórych elementów drewnianych, zabezpieczanie
impregnatem przeciw korozji biologicznej (ostatnie zabezpieczenie wykonano około
20 lat temu).

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
Na podstawie oględzin obiektu stwierdzono:
− znaczne zniszczenie niektórych elementów konstrukcyjnych, takich jak np. słupy
(łątki), słupy środkowe, krokwie, stężenia konstrukcji dachowej, miecze, belki
schodów między- kondygnacyjnych oraz bale ścian (sumiki),
− znaczne przesunięcia elementów w złączach (rozwarcie w połączeniach
elementów konstrukcyjnych dochodzące do 5 cm, a nawet ~ 10 cm w ścianie
szczytowej południowej),
− widoczne odchylenia od pionu słupów ścian (nawet do ok. 5%),
− wybrzuszenia fragmentów ścian zewnętrznych (od strony wnętrza na zewnątrz
budynku),
Stan techniczny obiektu jest zły i grozi katastrofą budowlaną.
Zniszczenia elementów drewnianych spowodowane są korozją biologiczną,
głównie spowodowaną przez owady techniczne szkodniki drewna.
Pomierzone odchylenia poziomu posadowienia podwalin są w granicach 1 cm, co
mogło mieć niewielki wpływ na rozluźnienie złączy.
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Wpływ na poluzowanie złączy miał natomiast skurcz drewna.
Można również przypuszczać, że na poluzowanie złączy mogły mieć wpływ drgania
od przejeżdżających pobliską trasą (droga wlotowa do miasta) ciężkich pojazdów
samochodowych.
Stan techniczny elementów wykończeniowych, tj. pokrycia dachowego jest
niezadowalający (liczne szpary między gontami, powodujące przecieki wód
opadowych), natomiast stan podłogi w części obiektu jest zadowalający, zły jest stan
podłogi poddasza.

4. IDENTYFIKACJA

WYSTĘPUJĄCYCH

PORAŻEŃ

ELEMENTÓW

DREWNIANYCH DOKONANYCH PRZEZ OWADY NISZCZĄCE DREWNO
ORAZ PRZEZ GRZYBY DOMOWE, PLEŚNIE i BAKTERIE

4.1. Porażenia elementów drewnianych dokonane przez owady niszczące
drewno.
We wcześniejszych latach elementy drewniane były impregnowane, między
innymi środkami oleistymi (np. powierzchnie zewnętrzne ścian budynku, deski
podłogowe).
Drewno konstrukcji obiektu w większości uległo porażeniu owadami w różnym
stopniu. Stan rozwoju owadów w większości porażonych elementów jest nieaktywny,
jednakże część elementów obiektu jest porażona owadami w aktywnym stadium,
np. zdj. 1÷ 4.
Na podstawie rozpoznania makroskopowego, stwierdzono porażenie i częściowe
zniszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu przez owada niszczącego drewnospuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus), a także porażenie w niewielkim stopniu
przez kołatka upartego (Anobium pertinax).
Nie zaimpregnowane lub też źle zaimpregnowane elementy drewniane po
wbudowaniu zostały porażone i częściowo zniszczone, zwłaszcza w obszarze bieli
na głębokość 2,5÷3,0 cm (II stopień porażenia) oraz we fragmentach całkowicie
zniszczone (III stopnień porażenia). Większość elementów w mniejszym stopniu
uległa zniszczeniu – porażone są na mniejszą głębokość (I stopień porażenia).
Makroskopowo rozpoznano gatunki owadów po wyglądzie zewnętrznym
zniszczonej struktury drewna, a szczególnie po otworach i żerowisku wypełnionym
mączką drzewną oraz ekskrementami owadów, które w zależności od gatunku mają
różne kształty.
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Poprzez drążenie chodników larwalnych oraz wygryzanie otworów wylotowych
owadów drewno jest niszczone przez owady szkodniki drewna, co prowadzi często
do znacznego obniżenia wytrzymałości drewna, a nawet jego całkowitego
zniszczenia.
Należy nadmienić, iż niektóre przechowywane

w spichlerzu przedmioty

muzealne są również porażone owadami w stadium aktywnym – kołatkiem domowym
(Anobium punctatum).
Stwierdzono

porażenie

w

III-cim

stopniu

oraz

konieczność

wymiany

następujących elementów konstrukcyjnych:
− podwaliny
− słupy (łątki)
− belki (sumiki)
− słupy
− krokwie
− stężenia
− miecze
− belki stropowe
− belki policzkowe schodów
Pokrycie dachowe należy ponownie wykonać (uzupełniając brakujące lub
zniszczone gonty i inne elementy pokrycia). Należy wymienić również około 30%
zniszczonych desek podłogowych.
Stwierdzono porażenie w III-cim i II-gim stopniu, fragmentów znacznej części
elementów konstrukcyjnych, które należy poddać flekowaniu (naprawa poprzez
wycięcie zniszczonej części elementu i uzupełnienie zaimpregnowanym fragmentem
nowego drewna).
Większość elementów drewnianych należy poddać oczyszczeniu (I stopnień
porażenia), ewentualnie uzupełnieniu przez flekowanie. Wszystkie elementypozostające w obiekcie i nowo wbudowane- należy poddać impregnacji.

4.2.

Porażenia elementów drewnianych dokonane przez grzyby domowe,
pleśnie i bakterie

W miejscach występowania zawilgocenia– przede wszystkim fragmenty więźby
dachowej, jak również podwaliny (w dolnej części) oraz fragmenty belek ścianelementy drewniane uległy destrukcji, na skutek działania grzybów domowych,
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bakterii oraz grzybów pleśniowych. Część elementów więźby dachowej jest porażona
w miejscach podlegających zawilgoceniu, grzybami domowymi w stanie aktywnym
(grzybnia), tj. powłocznikiem gładkim (Corticium laeve), powodującym rozkład biały
drewna, np. zdj. 5 ÷ 10.
Na

podstawie

wyglądu

zniszczonego

drewna

(pryzmatyczne

spękania

zniszczonego drewna, które można rozetrzeć na proszek i ślady grzybni na
powierzchni – stan nieaktywny), określono w sposób makroskopowy porażenie
fragmentów

niewielkiej

liczby

elementów

drewnianych-

zgnilizna

korozyjno-

destrukcyjna- przez grzyby domowe, a także grzyby pleśniowe oraz bakterie.

5. ŚRODKI PRZECIW OWADOM, DO ODGRZYBIANIA I IMPREGNACJI

Do dezynfekcji lub dezynsekcji oraz impregnacji pozostających w dalszym ciągu
w

rekonstruowanym

obiekcie,

wbudowywanych

drewnianych

elementów

konstrukcyjnych i wykończeniowych proponuje się zastosować środek o działaniu
owadobójczym, którego charakterystykę podano w pkt. 5.2. Środkiem tym należy
również zabezpieczyć- zaimpregnować- nowo wprowadzane elementy drewniane,
bądź nowo wprowadzane uzupełnienia porażonych elementów drewnianych, które to
uzupełnienia muszą być poddane dodatkowej obróbce w trakcie wbudowywania.
Dla wzmocnienia struktury drewna, wybranych elementów obiektu porażonych
korozją biologiczną, proponuje się impregnację roztworami żywic lub ciekłymi
żywicami.

5.1. Przygotowanie drewna do impregnacji

Przed impregnacją drewno powinno być sezonowane lub wysuszone do wilgotności
poniżej punktu nasycenia włókien. Partie drewna o różnej wilgotności nie powinny
być ze sobą łączone. Zaleca się, by wszelkie czynności związane z obróbką
wymiarową drewna były prowadzone przed przystąpieniem do impregnacji.

5.2. Charakterystyka zaproponowanego środka

Należy zastosować preparat do drewna wykazujący działanie owadobójcze.
Produkt biobójczy powinien posiadać ważne pozwolenie na obrót i jego przydatność,
jako środka owadobójczego do drewna, w budownictwie na obszarze Polski.
Zawartość substancji biologicznie czynnych w produkcie biobójczym____________________________________________________________________________________________
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(1RS,3RS;

1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimwtylocyklopropanokarboksylan

3-feno-ksybenzylu (permetryna): 0,32g/100g.
Przeznaczenie proponowanego środka:
Preparat (np. ALTAX Hylotox) należy zastosować do zabezpieczania drewna przed
atakiem larw owadów - szkodników technicznych oraz do zwalczania larw żerujących
w drewnie. Środek powinien zwalczać oraz zabezpieczać przed najczęściej
spotykanymi szkodnikami wtórnymi drewna, m.in.: kołatkiem (Anobium sp),
spuszczelem (Hylotrupes Bajulus), borodziejem (Ergates Faber), trzpiennikiem (Sirex
sp), miazgowcem (Lyctus sp) i in.
Działanie:
Preparat, będący silną trucizną dla larw owadów, stosowany jako bójczy niszczy
żerujące larwy poprzez bezpośrednie oddziaływanie substancji czynnej na ich układ
pokarmowy. Preparat, wprowadzony do drewna uniemożliwia osiągnięcie owadom
stadia larwy, czyli postaci niszczącej drewno.
Sposób zastosowania:
w zależności od wielkości powierzchni porażonej przez owady oraz występowania
lub- nie występowania na drewnie warstw lakierniczych, polecany jest wybór jednej
z dwóch metod zwalczania owadów:
– smarowanie metoda ta stosowana jest w przypadku, gdy drewno nie zostało
uprzednio pokryte lakierem lub farbą oraz gdy powierzchnia drewna porażonego jest
duża i trudno jest zidentyfikować dokładne miejsca żerowania larw. Metoda ta polega
na kilkukrotnym nanoszeniu preparatu pędzlem (dwu-, trzykrotnie). Między kolejnymi
nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre
wchłonięcie impregnatu.
– iniekcja metoda stosowana w przypadku, gdy łatwo można zlokalizować miejsca
żerowania larw (np. wysypująca się z otworów mączka drzewna) oraz gdy
powierzchnia drewna została uprzednio pokryta np. lakierem i smarowanie pędzlem
mogłoby się okazać nieskuteczne. Preparat wprowadza się w głąb drewna za
pomocą strzykawki lub innego dozownika. W tym celu wykorzystuje się wszelkie
spękania w drewnie oraz otwory wylotowe po owadach.
W przypadku iniekcji zastrzykowej, dodatkowe wbicia strzykawki (poza naturalnymi
otworami istniejącymi w drewnie) wykonywać co 5 cm, a elementy (będące w stanie
aktywnym porażenia owadami) nasączone środkiem biobójczym owinąć folią na min.
48 godzin.
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Po wykonaniu zabiegu zwalczania owadów można miejsca stosowania preparatu
szczelnie owinąć folią na około 2 tygodnie, co zwiększy skuteczność oddziaływania
środka.
W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po późniejszych cięciach
oraz pojawiające się wskutek przesychania drewna pęknięcia mogą ujemnie wpłynąć
na ogólną skuteczność zabezpieczenia, dlatego należy te miejsca zaimpregnować
ponownie.
Zużycie:
– do zwalczania należy użyć- zgodnie z wytycznymi producenta środka- większej
ilości preparatu, niż wartość zalecaną dla zabezpieczania elementów.
Sposób stosowania:
Preparat należy stosować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.
Środka nie należy używać metodą rozpylania, gdyż oparty jest on na łatwopalnym
składniku.
W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wewnątrz, pomieszczenia należy
intensywnie wietrzyć, aż do zaniku zapachu.

Trwałość zabezpieczenia: trwałość zabezpieczenia równa jest okresowi
użytkowania drewna- przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie
impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu (np. kontakt
zaimpregnowanej powierzchni z opadami atmosferycznymi) powoduje konieczność
uzupełnienia impregnacji.

5.3. Środki ostrożności przy odgrzybianiu i impregnacji

Podczas prac odgrzybieniowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów
BHP i p.poż. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 W sprawie
bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U.
2003r nr 47, poz. 401, rozdział 11 – Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe),
a w szczególności:
− środki działają szkodliwie w przypadku spożycia, wywołują oparzenia, działają
drażniąco na oczy (w przypadku zanieczyszczenia przemyć natychmiast dużą
ilością wody, zwrócić się o pomoc do lekarza),
− prace powinny być wykonywane w warunkach przewiewu, z dala od ognia,
− w czasie pracy stosować odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (okulary
ochronne, fartuchy, rękawice itp.),
____________________________________________________________________________________________
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− zachować higienę osobistą: przerywając lub kończąc pracę umyć ręce i twarz
mydłem w ciepłej wodzie,
− w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu,
− środki przechowywać w zamknięciu,
− opróżnionych

opakowań

nie

używać

do

przechowywania

materiałów

spożywczych lub wody,
− nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i wód gruntowych otwartych.
Uwaga: osoby mające uszkodzony naskórek lub alergiczną chorobę skóry nie
powinny wykonywać prac impregnacyjno – odgrzybieniowych.

6. ZALECENIA

Zalecenia dotyczą wymiany elementów konstrukcyjnych lub ich naprawy oraz
zastosowania

środków

prowadzących

do

uzyskania

zadowalającego

stanu

technicznego spichlerza.
Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą i naprawą elementów
konstrukcyjnych oraz prac impregnacyjnych należy zabezpieczyć obiekt przed
dalszym poluzowywaniem połączeń konstrukcyjnych, które może doprowadzić do
awarii budowlanej (w chwili obecnej jest stan przed awaryjny).

6.1. Wytyczne do projektu zabezpieczenia obiektu
Jako ściągi proponuje się zastosować pręty stalowe, np. o średnicy 16 mm,
o długościach dostosowanych do rozpiętości między usztywnianymi elementami (np.
pomiędzy belkami stropowymi lub słupami)- pręty nagwintowane obustronnie na
długości 5÷20 cm. Zamocowanie do elementów drewnianych można wykonać za
pomocą blach gr. 5 mm (przytwierdzonych do ściąganych elementów) i za pomocą
nakrętek na ściągach. Ściągi łączone ze sobą za pomocą śrub rzymskich.
Ściągi proponuje się wykonać:
− na poziomie belek stropowych każdej kondygnacji i w poziomie podwalin
(poniżej poziomu podłogi parteru, którą należy częściowo zdemontować),
− wzdłuż ścian podłużnych i osi podłużnej wyznaczonej przez słupy środkowe
oraz wzdłuż ścian szczytowych i w osiach poprzecznych obiektu prowadzonych
między słupami środkowymi a łątkami.
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Należy również zabezpieczyć gniazda – złącza elementów konstrukcyjnych przed
dalszym wysuwaniem elementów ze złącza, np. poprzez zamontowanie pomiędzy
nimi stalowych łączników (typu BMF) lub wykonanie innego typu klamrowania.
Przeprowadzanie nawierceń w elementach drewnianych i montaż blach ściągów
oraz łączników należy wykonywać w tych obszarach elementów, które nie uległy
destrukcji biologicznej. Ponadto nawiercone otwory należy zaimpregnować zgodnie
z punktem 5.1. niniejszego opracowania.
Prace związane z zabezpieczeniem obiektu ściągami i łącznikami należy
prowadzić bardzo ostrożnie, unikając obciążeń dynamicznych i drgań – mając na
uwadze stan grożący awarią. Prace proponuje się rozpocząć od strony szczytu
południowego w poziomie belek stropu nad parterem. Po wykonaniu zabezpieczeń w
parterze wykonać ściągi i łączniki na I piętrze, a następnie wyżej. W ostatniej
kolejności wykonać ściągi w poziomie podwalin.

6.2. Prace związane z wymianą lub naprawą podwalin
Prace te należy prowadzić odcinkami, zabezpieczając ścianę na czas
prowadzenia prac. Należy przy tym zabezpieczyć pozostałe elementy konstrukcyjne,
znajdujące się w bezpośrednim pobliżu wymienianego fragmentu podwaliny poprzez
stemplowanie (np. stemple rozporowe z rur stalowych ustawiane na sztywnym
i stabilnym podkładzie).
Zniszczone drewno należy usuwać odcinkami, po czym należy wymienić na
danym odcinku fundamentu zniszczoną izolację z papy na nową izolację
przeciwwilgociową. Po związaniu warstwy izolacji (okres zgodny z zaleceniami
producenta) ułożyć nowe fragmenty podwalin.
Prace w tym zakresie powinny być prowadzone na podstawie projektu
technicznego remontu budynku.

6.3. Wymiana lub naprawa zniszczonych elementów obiektu

6.3.1. Wymiary elementów drewnianych obiektu
Poniżej przedstawiono uśrednione wymiary przekrojów poprzecznych wybranych
podstawowych elementów budynku (część wymiarów naniesiona na rysunkach nr
1÷4 i na rys. 6):
PARTER
- belka podwalinowa (oczep):
- 24x 35 (÷ 38) cm – A-0 / elewacja „A”,
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- 35x 35 cm – D-21 / elewacja „D”,
- podwalina pod słupy parteru: 15x 20 (÷ 25) cm,
- słupy parteru (w pomieszczeniu/środkowego rzędu):
- główne: 23x 22 cm; 25x 26 cm; 25x 30 cm; 22x 23 cm;
- dodatkowe: 23x 19 cm; 24x 18 cm;
- belka główna nad rzędem słupów: 28 x 34 cm;
- belki stropu nad parterem: 20 x 28 cm;
- belki podstropowe (stężenia): 17,5 x 20cm;
- miecze: 13 x 16 cm;
- słupy ścian (łątki): (18 ÷ 20) cm x (25 ÷ 30) cm;
- belki ścian (sumiki) parteru: 18 (÷ 20)cm x 25 (÷ 30)cm;
- belki policzkowe schodów parteru:10x20 cm;
- deski: gr.4cm szer. ok. 20 cm
- deski rampy: 3,5x 14 cm.
I PIĘTRO
- podwalina pod słupami I piętra: 11x 25 cm,
- słupy I piętra (w pomieszczeniu/środkowego rzędu):
20x 25 cm; 22x 26 cm; 20x 27 cm; 20x 28 cm;
- belka główna nad rzędem słupów I piętra: 22 x 30 cm;
- belki stropu nad I piętrem: 20 x 27 cm;
- belki podstropowe (stężenia) nad I p.: 17 x 20cm;
- miecze: 13 x 16 cm;
- słupy ścian (łątki): 20cm x (26 ÷ 30)cm;
- belki ścian (sumiki) piętra: 20 cm x 20 (÷ 23)cm;
- belki policzkowe schodów na piętrze:12x 16 cm;
- deski: gr.4cm szer. ok. 20 cm
II PIĘTRO
- słupy II piętra (w pomieszczeniu/środkowego rzędu):
16x 20 cm; 24x 24 cm; 23x 23 cm; 20x 16 cm;
- słupy II piętra (kozły) w połaciach szczytowych: 25x 30 cm;
- płatew stopowa (murłata) : 16 x 16 cm;
- płatew stężająca (nad murłatą): 13 x 16 cm;
- płatew górna (pod belkami stropowymi): 18 x 24 cm;
- belka główna nad rzędem słupów II piętra: 16 x 20 cm;
- belki stropu nad II piętrem: 21 x 24 cm;
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- belki podstropowe (stężenia) nad II p.: 17 x 20cm;
- miecze: 13 x 18 cm;
- zastrzały: 14 x 14 cm;
- krokwie narożne: 14 x 16 cm;
- krokwie: 14 x 14 cm;
- łaty: 4 x 7 cm;
- gonty: 9 x 65 cm;
- deski: gr.4cm szer. ok. 20 cm,
PODDASZE
- krokwie narożne: 14 x 16 cm;
- krokwie: 14 x 14 cm;
- jętki (stężenia krokwi): 10 x 15 cm do 11 x 16 cm;
- łaty: 4 x 7 cm;
- gonty: 9 x 65 cm;
- deski podłogi: gr.4cm szer. ok. 20 cm.

6.3.2. Postępowanie przy wymianie lub naprawie zniszczonych elementów
konstrukcyjnych
Zanim podjęte zostaną prace związane z wymianą bądź naprawą (flekowaniem)
elementu, należy wszystkie elementy konstrukcyjne znajdujące się w pobliżu,
zabezpieczyć przed ewentualnym wysunięciem z gniazd i połączeń lub/i - przed
możliwym uszkodzeniem.
Stemplowanie elementów, znajdujących się na kondygnacji parteru i wyższych,
należy prowadzić od poziomu terenu.
Wszystkie miejsca, powstałe po wycięciu zniszczonych fragmentów z elementów
pozostających w obiekcie, należy zaimpregnować przez smarowanie środkiem
przeciw korozji biologicznej zgodnie z punktem 5.1. niniejszej opinii.
Nowe elementy drewniane wbudowywane w obiekt zaleca się zaimpregnować
metodą kąpieli.
W trakcie dopasowywania elementów należy zwrócić uwagę na wypionowanie
narożników ścian budynku oraz słupów, a także w razie potrzeby usunąć zbędne
uzupełnienia zamków ścian.
Wszystkie elementy drewniane nowo wmontowywane w obiekt powinny być
w stanie powietrzno – suchym oraz zaimpregnowane metodą smarowania.
Należy w trakcie prowadzonych prac, zabezpieczać wnętrze i wszystkie jego
elementy drewniane przed zalaniem wodami opadowymi.
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Elementy konstrukcyjne, w których zostanie wymieniony fragment lub wykonane
zostanie uzupełnienie (flekowanie) – należy zabezpieczyć dodatkowo łącznikami
stalowymi np. BMF, łączącymi nowy fragment drewna z rekonstruowanym
elementem konstrukcyjnym.
Prace w powyższym zakresie powinny być prowadzone na podstawie projektu
technicznego remontu budynku.

6.4. Inne prace do wykonania w remontowanym obiekcie
Pokrycie dachowe jest do wymiany (lub przełożenia i uzupełnienia o zniszczone
elementy pokrycia)- poluzowane zakłady pomiędzy elementami i liczne szpary
między gontami są przyczyną przecieków wód opadowych- zdj.nr 11.
Należy wymienić (nieliczne) zniszczone przez korozję biologiczną deski podłogi
parteru i I piętra, w większej liczbie – deski II-go piętra oraz większość desek podłogi
poddasza (uginają się znacznie w czasie chodzenia po niej).
Również należy wymienić lub wzmocnić pękniętą belkę zewnętrzną rampy oraz
proponuje się wzmocnienie podestu lub wymianę ok. 5-ciu desek rampy podjazdowej
(końcówki desek zniszczone mechanicznie w wyniku użytkowania- zdj. 12).
Wymianie lub ewentualnie wzmocnieniu (po oczyszczeniu z korozji biologicznej)powinny podlegać zniszczone przez korozję biologiczną belki policzkowe schodów
na II piętro- zdj. 13 i schodów na poddasze.
Naprawić,

wzmocnić,

uzupełnić

balustrady

przy

schodach

między-

kondygnacyjnych.
Należy, przy wykonywaniu prac remontowych, w skoszonych oknach (zdj. 14, 15)
ponownie osadzić kraty (podziały okien z kutego żelaza) i zamontować skrzydła
okienne.
Zniszczone

korozją

biologiczną

fragmenty

drewnianych

elementów

konstrukcyjnych lub wykończeniowych, należy usunąć do zdrowego, nie porażonego
drewna i w przypadku spełnienia wymagań wytrzymałościowych zmniejszonego
przekroju

elementu,

po

oczyszczeniu

szczotkami

stalowymi

zabezpieczyć

preparatem impregnacyjnym zgodnie z zaleceniami punktu 5.1 niniejszej opinii.

6.5. Wykaz elementów do wymiany
Podano numery elementów ścian, zgodnie z inwentaryzacją elewacji budynku,
przekazaną przez Inwestora.
W p.6.5.5. opisano elementy na podstawie oględzin budynku (w ramach niniejszego
opracowania) i zdjęć wykonanych na poszczególnych kondygnacjach, od strony
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wewnętrznej spichlerza.

6.5.1. Elementy elewacji „A” do wymiany
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 7:
PARTER
podwalina A-0 (zdj. 16)
sumiki (belki ścian):
• A-18, A-19, A-20, A-21, A-31, A-32, A-33, A-35, A-36, A-37 (zdj. 17, 19, 20,
21);
łątki (słupy) :
• A-40 (zdj. 17, 21);
I PIĘTRO
sumiki (belki ścian):
• A-7, A-8, A-9, A-10, A-28, A-27 (zdj. 17, 19, 20, 21);
łątki (słupy) :
• A-39 (zdj. 17, 21);
belki ściany (pod okapem dachu) nr 2 i nr 5 (zdj.18).

6.5.2. Elementy elewacji „B” do wymiany
PARTER
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1 oraz na rys. nr 8:
podwalina B-20 - we fragmencie około 1 m przed łątką B-22 do naroża „C/B”,
belki ścian:
•

B-19 (pod łątkami)- lub do flekowania,

•

B-11 (nad łątkami parteru)- zdj. 22,

sumiki (belki ścian)- (zdj. 23):
•

B-87, B-12 (zdj. 22), B-33 (zdj. 24), B-120 (zdj. 25),

łątki (słupy) :
• B-109 (zdj. 26), B-76 (zdj. 27), B-22 (zdj. 28),
I PIĘTRO
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 2 oraz na rys. nr 8:

sumik (belka ściany):
• B-23
łątki (słupy) :
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• B-21 (zdj. 29, zdj. 30), B-45 (zdj. 31), B-99 (zdj. 32)- lub flekowanie
belki pod okapem dachu:
•

nr 8, nr 10, nr 15, nr 16,

•

brak belki nr 26 (zdj. 33).

6.5.3. Elementy elewacji „C” do wymiany
PARTER
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1 oraz na rys. nr 6, nr 9:
sumik (belka ściany) C-32 (zdj. 34, zdj. 35 oraz zdj. 36).

6.5.4. Elementy elewacji „D” do wymiany
PARTER
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1 oraz na rys. nr 10:
łątka (słup):
•

D-22 (zdj. 37- 40),
sumiki (belki):

•

D-33, D-34- lub flekowanie (zdj. 37 oraz zdj. 40)
belka (nad łątką D-50):

•

D-11 –lub wzmocnić (zdj. 41, zdj. 42).
PIĘTRO
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 2 oraz na rys. nr 10:
belki pod okapem dachu:

•

brak belki nr 43 (zdj. 37, zdj. 43),
między belkami D-24 i D-25 oraz D-42 i D-43- brak styku sumików (osiadły)zdj. 43.

6.5.5. Elementy do wymiany, w pomieszczeniach poszczególnych kondygnacji
PARTER
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1:
miecze:
• przy słupie B-76 (zdj. 57a, zdj.27)- lub wzmocnienie
• przy słupie D-81 (zdj. 57b)- lub wzmocnienie
I PIĘTRO
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 2, nr 5:
słup środkowy, pod belką stropu nad łątkami D-23 oraz B-110 (zdj. 44, 45),
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belka stropu, oparta na wymianie przy wejściu na II piętro (zdj. 46, 47, 48),
belka stropu, przy wymianie schodów na II piętro (zdj. 49, 50),
belki policzkowe schodów na II piętro (zdj.13, zdj. 51),
słup środkowy, pod belką stropu nad łątkami D-49 i B-75 (zdj. 52, 53, 54),
miecz słupa środkowego, pod belką stropu nad łątkami D-82 i B-45 (zdj.55)-lub
do wzmocnienia
brak miecza przy łątce A-39 (zdj.56),
miecz:
• przy słupie B-45 (zdj. 31 i zdj. 57c)- lub wzmocnienie.
II PIĘTRO
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 3.
stężenie połaci przy ścianie „B” (zdj. 58 i 59),
płatew pośrednia (stężenie) przy ścianie „A” (zdj. 60), lub flekowanie,
krokiew nad połacią „B” (zdj. 61 i zdj. 62)- lub flekowanie,
krokiew nad połacią „D” (zdj. 63),
słup (kozioł) w połaci „C” wraz z podwaliną (murłatą) i stężeniami połaci- do
wymiany lub wzmocnienia (zdj. 64, zdj. 65, zdj.66),
słup środkowy z mieczem (zdj. 67, zdj. 68),
słup środkowy z mieczem (zdj. 69, zdj. 70),
słup środkowy (przy szczycie „C”) oraz 2 miecze ( zdj. 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77), lub wzmocnienie,
słup środkowy (przy szczycie „A”)- zdj. 78, 79, 80).
PODDASZE
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 4:
krokiew narożna („A/B”) i kulawki (zdj. 81, zdj. 82),
krokiew narożna („A/D”)- zdj. 10- lub wzmocnić.

6.6. Wykaz elementów przeznaczonych do flekowania (wycięcia zniszczonego
fragmentu elementu i wstawienia nowego)

Podane numery elementów ścian, zgodnie z inwentaryzacją elewacji budynku,
przekazaną przez Inwestora.
W p.6.6.5. opisano elementy na podstawie oględzin budynku (w ramach niniejszego
opracowania) i zdjęć wykonanych na poszczególnych kondygnacjach, od strony
wewnętrznej spichlerza.
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6.6.1. Elementy elewacji „A” do flekowania
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 7:
I PIĘTRO
sumiki (belki ściany):
•

A-6, A-25, A-26 (zdj. 17, 21),

belki pod okapem dachu: nr 1, 3, 4, 6 (zdj. 17)
belka A-1
belki stropu nad I piętrem (nad belkami ściany nr 2 i nr 1)- zdj.18.

6.6.2. Elementy elewacji „B” do flekowania
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1, 2, 8:
PARTER
belka B-97 nad podwaliną (około 1 m pod łątką (słupem) B-109 oraz w stronę
naroża „A/B”)- zdj. 83, 84,
belka B-98 (podwalina)- jw.- zdj. 83, 84,
końcówka belki stropu (nad słupem-łątką B-46)- zdj. 85,
końcówka belki stropu (nad sumikiem B-119),
końcówka belki stropu (przy narożu ze ścianą „C”)- zdj. 86.
I PIĘTRO
sumiki (belki ścian):
−

B-24 (zdj.31, zdj. 87); B-102, B-103, B-104, B-105 (zdj.32, zdj. 88).

6.6.3. Elementy elewacji „C” do flekowania
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1, 2 oraz nr 6, 8:
PARTER
podwalina C-38- (zdj. 34, 89, 90),
łątka (słup) C-39- zdj. 36 (naprawa pionowo, od strony wewnętrznej budynku),
sumiki (belki ściany):
•

C-12, C-13, C-14, C-15 (zdj. 34 oraz zdj. 91).
I PIĘTRO
łątka (słup) C-40 (naprawa od strony wewnętrznej)- zdj. 92, zdj. 93,
belki okapu (3 szt.) nad stropem I piętra przy ścianach „A” i „D” (zdj. 93).

6.6.4. Elementy elewacji „D” do flekowania
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1, 2 oraz nr 10:
PARTER
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podwalina D-80 pod łątką D-81 i D-111 oraz przy szczycie „C” (zdj.94, 95, 96),
podwalina D-21 (zdj. 37)
belka D-20 na podwalinie (zdj. 37)
belka D-70
belka D-71 pod stropem parteru w rejonie D-59 (zdj. 97)
sumiki (belki ścian):
• D-110, D-116 (zdj. 98, 99).
I PIĘTRO
sumiki (belki ścian):
• D-102, D-105, D-106, D-107 (zdj. 99, zdj. 100),
• D-29, D-30 (zdj. 2, zdj. 43),
• D-4, D-5, D-6, D-7, D-8 (zdj.2, zdj. 101),
• D-51 przy słupie D-60 (zdj. 102, zdj. 103),
• D-42, D-43 (zdj. 43),
• D-32, D-48, D-47 (zdj. 43),
łątka (słup) D-82 (zdj. 104),
dolna część łątki D-41 (zdj. 43),
dolna część łątki D-60 (zdj. 102, zdj. 103).

6.6.5.

Elementy

do

flekowania,

w

pomieszczeniach

poszczególnych

kondygnacji
PARTER
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 1:
fragment przy mieczach słupa środkowego w osi między łątkami B-22 i D-100
(zdj. 105),
górna część słupa (środkowego, w osi między łątkami B-46 i D-81)- zdj.106,
zdj.107,
miecz ww. słupa (zdj. 108),
fragment w miejscu oparcia mieczy (słupa środkowego, w osi między łątkami
B-76 i D-50)- zdj. 109, zdj. 110,
fragment w miejscu oparcia mieczy słupa środkowego w osi między łątkami B-109
i D-22 (zdj. 111),
fragment podwaliny (zdj. 112).
I PIĘTRO
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 2:
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końcówka belki stropowej (zdj. 32, zdj. 113),
dolna część słupa (zdj. 114)
końcówki mieczy (zdj. 115, 116, 117, 118),
belka stropu (w szczycie A)- zdj. 113,
belka usztywniająca (między słupami)- zdj. 120, zdj. 121,
miecz (przy słupie ściany „B”)- zdj. 122,
belki stropu (sztukowane końcówki)- zdj. 123,
belka stropu (sztukowana końcówka)- zdj. 124.
II piętro
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 3:
belka wzdłużna pod stropem (zdj. 67),
krokiew wiązara głównego (zdj.125),
murłata (zdj. 126, zdj. 127),
krokiew narożna (zdj.128, zdj. 129).
Poddasze
Numery zdjęć pokazano na rys. nr 4:
końcówka krokwi narożnej i krokwie kulawki (zdj. 5, 6),
końcówki krokwi (2 szt.) w złączu kalenicy; złącze poluzowane (zdj. 130),
krokwie przy złączu kalenicy; złącze poluzowane (zdj. 131).

6.7. Oczyszczenie zniszczonego fragmentu elementu oraz flekowanie
(uzupełnianie w niewielkim zakresie)
Podano numery elementów ścian, zgodnie z inwentaryzacją elewacji budynku,
przekazaną przez Inwestora.
W p.6.7.2. opisano elementy na podstawie oględzin budynku (w ramach niniejszego
opracowania) i zdjęć wykonanych na poszczególnych kondygnacjach, od strony
wewnętrznej spichlerza.
6.7. 1. Elementy elewacji
Ściana „A”:
•

sumiki (belki ścian) A-14, A-15, A-33, A-34,

•

ociosanie sumików (belek) A-17 i A-24.
Ściana „B”:

•

podwalina B-98 – zwłaszcza dołem, przy fundamencie, wzdłuż belki,

•

podwalina B-20,

•

belka B-97 przy słupie B-76,

•

belka B-88.
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sumiki (belki):
• B-119 (usunąć deski zastępujące flekowanie), B-121÷B-126,
• B67, B-68, B-70÷B-74,
• B-61÷B-63,
• B-33,
• B-35,
• B-34,
• B-17 – przy szczycie
• B-15 – wymienić ościeże drzwi,
• B-13,
• B-7
• B-1, B-3;
•

ociosać sumiki (belki) B-65, B-66, B-14,
końcówka belki nad łątką (słupem);
Ściana „D”:
belka stropu przy szczycie „A”,
końcówki 2 belek stropu przy szczycie „C”,
sumiki (belki ścian):
• D-18, D-19,
• D-15, D-16,
• D-73÷D-75,
• D-92, D-93,
• D-94÷D97,
• D116,
• D-119, D-120.

6.7. 2. Elementy do oczyszczenia i flekowania (w niewielkim zakresie prac)
w pomieszczeniach poszczególnych kondygnacji
I PIĘTRO
•

belka usztywniająca pod stropem przy ścianie „B”,

•

miecze, belki opierające się na słupie środkowym,

•

belka stropowa do oczyszczenia po zaciekach;
II PIĘTRO

•

końcówka płatwi, mieczy w narożu „B/A”,

•

płatew stopowa połaci „B”,
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•

krokiew połaci „B”,

•

krokiew,

•

krokiew narożna „C/B” przy płatwi stopowej,

•

końcówki 2 mieczy przy słupie środkowym,

•

końcówka belki środkowej opierającej się na słupie,

•

ociosanie płatwi połaci „A”,

•

ociosanie krokwi i miecza;
PODDASZE

− krokiew nad połacią „B”,
− krokiew przy narożu „B/A”,
− ociosanie krokwi narożnej „C/B” oraz krokwi połaci „C”,
− ociosanie krokwi połaci „A” przy narożu z „B”,
− ociosanie krokwi połaci „B” przy narożu z „A”.
6.8. Wykaz zdeformowanych naroży ścian oraz złączy budynku, podlegających
zabezpieczeniu złączami stalowymi lub ściągami
Naroża ścian (np. zdj.132):
−

„A/B”,

−

„A/D”,

−

„C/D”,

−

„C/B”.
Wyboczona (na zewnątrz budynku) ściana „D” przy szczycie „A”.
Sumiki wysunięte z łątek (np. ściana „A”/ I p.- zdj. 133):
PARTER

•

sumiki wysunięte z łątek B-127 i B-128, B-46 – zastosować kotwy ściągające
między łątkami,

•

sumiki wysunięte z łątki D-22,

•

sumiki wysunięte z łątki A-40,
I PIĘTRO

•

sumiki wysunięte z łątki A-39,

•

sumiki wysunięte z łątki B-21,

•

sumiki wysunięte z łątki B-75,

•

sumiki wysunięte z łątki D-82,

•

sumiki wysunięte z łątki D-60,
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•

sumiki wysunięte z łątki D-23; łątka odchyla się od szczytu „A”,

•

sumiki wysunięte z łątki C-40.

Belki stropowe

oraz

belki podstropowe

usztywniające

wiązary główne-

wysunięcie belek (ścian i belek stropowych) ze złączy:
PARTER
•

między innymi- belka stropu nad łątką D-50, belki stropu nad ścianą „D” przy
szczycie „C”– zastosować łączniki stalowe oraz ściągi;
I PIĘTRO

•

belki stropu przy schodach – wymian.

Słupy środkowe budynku:
PARTER
•

głowica słupa, złącze z mieczami;
I PIĘTRO

•

złącze słupa;
II PIĘTRO

•

przechylenie słupa w stronę schodów;

•

wysunięte ze złączy z krokwiami płatwie pośrednie (stężenia połaci „D”);
POŁACIE DACHU
Poluzowane złącza (np. zdj. 131):

•

połączenie słupa z elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej, przy zejściu
się trzech połaci (w kalenicy- od strony „A”),

•

połączenie słupa z elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej, przy zejściu
się trzech połaci (w kalenicy- od strony „C”),

•

złącze miecza z krokwią w połaci „D”,

•

złącze krokwi w połaci „B” wiązara głównego w pobliżu szczytu „A”,

•

złącze krokwi w połaci „D” wiązara głównego w pobliżu szczytu „C”,

•

krokiew narożna „B/A”,

•

złącze krokwi (w połaci „D”) nad schodami,

•

złącze krokwi połaci „B” z jętką.

Uwagi:
− Drewno po zaimpregnowaniu nie powinno być poddawane dalszej obróbce.
W razie wykonania dodatkowych zaciosów lub nawierceń miejsca takie
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powinny być dodatkowo również w tych miejscach impregnowane, tj.
odpowiednio posmarowane środkiem biobójczym. Zaleca się, aby drewno
budowlane zostało najpierw stosownie przycięte i obrobione, wstępnie
zaimpregnowane, a po odparowaniu rozpuszczalników i przesuszeniu do
wymaganego poziomu wilgotności zastosowane w miejscu przeznaczenia.
− Zabezpieczenie impregnacyjne zaleca się powtórzyć najpóźniej po 5 latach
lub wcześniej, zgodnie z zaleceniami producenta środka impregnacyjnego.
− Wszystkie

zniszczone

elementy

w

czasie

przeprowadzanych

prac

rekonstrukcyjnych należy wywieźć na odpowiednie miejsce, wyznaczone
przez władze administracyjne.

Opracowała:

7. …
8. …
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