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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ 

BUDYNKU BETANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 

JAROGNIEWICACH, UL. POZNAŃSKA 25 

 

 

 

1. PODSTAWA I CELE OPRACOWANIA 

 

Projekt remontu dotyczy budynku głównego – pałacu zlokalizowanego w 

Jarogniewicach na terenie zespołu pałacowo-parkowego na terenie, którym poza 

budynkiem pałacu znajdują się inne zabudowania tj. trzy oficyny, budynki gospodarczo 

inwentarskie oraz zabudowania folwarczne i czworaki dworskie. 

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. 

Projekt opracowano w oparciu o umowę zawartą w dniu 04.08.2017 roku pomiędzy 

Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach a Pracownią Projektową „Janiszewscy” 

oraz ustalenia z inwestorem przeprowadzone na miejscu w lipcu i sierpniu 2017r. 

W wyniku tych uzgodnień przyjęto, że projekt obejmować będzie konieczne ze 

względów konstrukcyjnych naprawy elementów więźby dachowej przy założeniu, że 

istniejące pokrycie dachowe nie będzie rozbierane i pozostanie w możliwie 

nienaruszonym stanie. Ponadto zaprojektowana będzie również konserwacja istniejących 

elementów drewnianych więźby dachowej i spodu deskowania. 

Przyjęto, że uwzględnione zostaną warunki umożliwiające wykonanie robót w czynnym 

obiekcie bez przerywania użytkowania budynku. 

W opracowaniu uwzględniono uwagi i zalecenia zawarte w poprzednich opracowaniach 

i wykonywanych przeglądach okresowych stanu technicznego budynku. 

Główna podstawą opracowania były pomiary inwentaryzacyjne i sprawdzenia dokonane 

przez autorów projektu wykonane w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku 2017r. 

Celem opracowania jest przedstawienie inwestorowi szczegółowego zakresu 

koniecznych do wykonania robót remontowych dla zapewnienia należytego stanu 

technicznego dachu. Projekt ma służyć również do zlecenia i wykonania koniecznych 

robót remontowych przez odpowiednio wykwalifikowanego wykonawcę 



  

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie jest w całości projektem budowlanym i wykonawczym umożliwiającym 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz zawiera rozwiązania szczegółowe 

pozwalające na wykonanie robót przez wykwalifikowanego wykonawcę. 

Projekt zawiera część opisową i rysunkową wraz z rysunkami szczegółowymi i  

detalami szczegółów konstrukcyjnych. 

W części opisowej przedstawiono opis stanu istniejącego, ogólny opis wykonania robót 

remontowych wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych uszkodzeń i ich naprawy. 

Ponadto w części opisowej przedstawiono sposób wykonania impregnacji istniejących 

elementów drewnianych. 

Część rysunkowa zawiera inwentaryzację istniejącej więźby dachowej z ponumerowaną 

lokalizacją koniecznych do naprawy uszkodzeń, rysunki szczegółowe naprawy tych 

uszkodzeń oraz szczegóły i detale konstrukcyjne przyjętych w rysunkach szczegółowych 

rozwiązań. Oznaczenia rysunków szczegółowych odniesiono do numeracji uszkodzeń, a 

oznaczenia szczegółów i detali odniesiono do rysunków szczegółowych projektowanych 

napraw.  

Opracowanie dotyczy jedynie remontu więźby dachowej, a nie uwzględnia innych 

elementów budynku. 

W projekcie przedstawiono również warunki bezpiecznego wykonania robót w formie 

informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w trakcie wykonywania robót 

remontowych. 

 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Istniejący budynek główny zespołu pałacowo-parkowego znajduje się na terenie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przy ulicy Poznańskiej 25 i zlokalizowany 

jest na działce budowlanej nr 698/2. 

Budynek pałacu stanowi zwartą bryłę, w części frontowej  z zaakcentowanym portalem 

frontonu z tympanonem wspartym na kolumnach, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z 

nieużytkowym poddaszem i dachem czterospadowym pokrytym blachą cynkową w 

arkuszach na rąbek stojący na pełnym deskowaniu.  



  

Konstrukcja dachu jest drewniana, jętkowa o unikalnym i niespotykanym powszechnie 

układzie konstrukcyjnym. 

Główną konstrukcję dachu stanowią krokwie dachowe z jętką górną na wysokości 6/7 

dachu i jętką dolną na wysokości 1/2 dachu. Jętki podparte są ścianami stolcowymi. Jętki 

górne jedną ścianą stolcową w środku rozpiętości, a jętki dolne dwoma ścianami 

stolcowymi przy połączeniu z krokwiami. Do unikalnych rozwiązań konstrukcji dachu 

należy także zaliczyć załamanie połaci dachu uzyskane przez podwójne krokwie (długie 

nadbitki dolnej części krokwi). Ponadto ściany stolcowe składają się z podwójnych płatwi 

ustawionych pionowo w odległości około 0,5m. W wiązarach pełnych umieszczone są 

również belki poprzeczne 0,5m poniżej jętki ze słupkami łączącymi belkę z jętką. Na tych 

elementach opierają się górne ściany stolcowe pod podparcie jętki górnej. Wiązary pełne 

usztywnione są zastrzałami w kierunku poprzecznym i mieczami w kierunku podłużnym. 

Zastrzały poprzeczne łączą słupki z belką i jętką oraz w części dolnej słupki ze stropem. 

W wiązarach głównych występują również niespotykane w powszechnych 

rozwiązaniach dolne krótkie zastrzały pomiędzy słupkami a belkami stropowymi. 

 Te zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mają pozytywny wpływ na sztywność 

poprzeczną i podłużną całej konstrukcji dachowej. 

Ze względu jednak na wiek konstrukcji oraz wykonywane wcześniej remonty i 

przebudowy występuje szereg wad, zniszczeń i usterek istniejącej konstrukcji dachowej. 

Wszystkie te wady, zniszczenia i usterki szczegółowo zinwentaryzowano i 

przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych oraz w pkt. 6 niniejszego opisu.  

Wady konstrukcji wynikają z wykonanej wcześniej ingerencji w postaci wycięć i 

przeróbek istniejącej konstrukcji spowodowanych budową kominów, szybu windowego 

oraz usunięciu trzech naświetli – wieżyczek w kalenicy dachu. 

Zniszczenia elementów konstrukcyjnych spowodowane są głownie korozją biologiczną 

wynikającą z wieku istnienia budynku oraz braku wcześniejszej impregnacji elementów 

drewnianych. 

Stwierdzone usterki wynikają z wcześniejszych niewłaściwych napraw i 

nieprawidłowego uzupełnienia elementów po wycięciach elementów konstrukcyjnych. 

Występują też miejsca gdzie wyciętych elementów w ogóle nie uzupełniono i nie 

naprawiono. 

Istniejący stan budynku stanowi zagrożenie dla trwałości konstrukcji i wymaga w miarę 

pilnego wykonania remontu polegającego na usunięciu wad i usterek oraz naprawie 

zniszczeń. Konieczne jest również przeprowadzenie kompleksowej impregnacji 



  

biologicznej i ogniochronnej wszystkich elementów konstrukcji dachowej oraz 

wewnętrznej strony deskowania. 

 

 

4. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT PROJEKTOWYCH 

 

Projektowane roboty remontowe polegać będą na naprawie wad, usterek i zniszczeń 

oraz na wykonaniu impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej i deskowania 

dachu. 

Naprawy konstrukcji dachowej zaprojektowano w sposób odpowiadający odtworzeniu 

istniejącej konstrukcji. Polegać to będzie na uzupełnieniu brakujących i wyciętych 

elementów więźby oraz wymianie elementów zniszczonych. Projektuje się również 

zastąpienie prowizorycznych wzmocnień i nadbitek nowymi elementami o wymiarach i 

połączeniach jak elementy pierwotne właściwe dla istniejącej więźby dachowej. 

Zaprojektowane naprawy w maksymalny sposób nawiązują do pierwotnego stanu więźby 

dachowej i są w pewnym zakresie jej renowacją.  

Przyjęto tradycyjne połączenia ciesielskie nowych elementów, wzmocnionych jedynie 

śrubami i wkrętami ciesielskimi. Połączenie elementów drewnianych ze stropem 

masywnym i ścianami murowanymi zaprojektowano za pomocą elementów stalowych 

kotwionych w betonie lub ścianie. 

Zakłada się, że roboty remontowe więźby dachowej wykonywane będą w przestrzeni 

poddasza od środka, bez rozbierania istniejącego pokrycia dachowego i deskowania. 

Szczegółowy opis remontu elementów konstrukcyjnych dachu przedstawiono w opisie 

poszczególnych ponumerowanych uszkodzeń – w pkt. 7 niniejszego opisu. 

Nowe elementy drewniane zaprojektowano z drewna klasy C-27, impregnowanego 

Fobosem  M4 do stopnia trudno zapalności. 

Zwraca się uwagę na konieczność starannej konserwacji wykonanych zacięć i czopów. 

Impregnację istniejących elementów drewnianych całej więźby dachowej 

zaprojektowano także Fobosem M4 – impregnat zabezpieczający przed korozją 

biologiczną i stanowiący ochronę przeciwpożarową. 

Impregnacja powinna być poprzedzona starannym oczyszczeniem i odkurzeniem 

wszystkich elementów drewnianych. 

Szczegółowy opis wykonania impregnacji przedstawiono w pkt. 6 niniejszego opisu. 



  

Wykonane roboty remontowe naprawy więźby dachowej a zwłaszcza zamontowanie 

brakujących zastrzałów i kleszczy pozwoli na zdemontowanie wykonanych wcześniej 

stalowych łączników (pręty stalowe) pomiędzy podwaliną a ścianami zewnętrznymi. 

 

 

5. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH 

 

Dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót konieczne jest zachowanie 

wymaganej kolejności robót. 

Remont więźby dachowej nie należy wykonywać jednocześnie na całym dachu. 

Każde wykonanie naprawy należy poprzedzić wykonaniem impregnacji odpowiednich 

fragmentów więźby i deskowania, po uprzednim ich oczyszczeniu i odkurzeniu. Ponadto 

w trakcie wykonywania impregnacji należy dokładnie sprawdzić istniejące elementy i 

dokonać typowania elementów wymagających naprawy. 

W pierwszej kolejności należy naprawić uszkodzenia i wadliwe elementy w kalenicy 

dachu. Naprawa ta wymaga wykonania rusztowań oraz stemplowań zabezpieczających. 

Po wykonaniu naprawy w rejonie kalenicy należy wykonać naprawy pozostałych 

elementów rozpoczynając od uzupełnienia brakujących fragmentów płatwi i jętek. 

Następnie wykonać naprawy i uzupełnienia fragmentów więźby przyległych do komina 

byłego pieca centralnego ogrzewania. Naprawę słupów oraz wymianę podwalin wykonać 

na końcu po wykonaniu wszystkich przewidzianych do wykonania napraw oraz po 

wykonaniu stemplowania zabezpieczającego.  

Po wykonaniu robót związanych z naprawą więźby dachowej należy sprawdzić czy nie 

zostało uszkodzone pokrycie dachowe. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić w 

sposób zabezpieczający przed możliwością występowania nieszczelności pokrycia. 

 

 

6. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYKONANIA IMPREGNACJI ISTNIEJĄCYCH 

ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

 

Impregnacją zabezpieczającą przed korozją biologiczną i stanowiącą dodatkową 

ochronę pożarową objęte mają być wszystkie elementy drewniane poddasza, więźby 

dachowej i deskowania od spodu. 



  

Zaprojektowano impregnację środkiem impregnującym Fobos M4 po uprzednim 

starannym oczyszczeniu elementów drewnianych szczotkami stalowymi wraz z 

odkurzeniem mechanicznym. 

Zastosowany środek impregnujący jest środkiem solnym rozpuszczalnym w wodzie i 

jest dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Czyszczenie powierzchni drewna przed impregnacją powinno być jednocześnie 

sprawdzeniem ich stanu technicznego i stopnia korozji biologicznej. 

Część elementów więźby jest powierzchniowo skorodowana. Dotyczy to zwłaszcza 

podwalin naciągów oraz niektórych słupów i krokwi. W trakcie oczyszczania powierzchni 

elementy te należy dokładnie oczyścić przez ścięcie wierzchniej, skorodowanej warstwy. 

W przypadku występowania korozji na głębokość większej niż 0,1 grubości istniejącego 

przekroju należy takie elementy zakwalifikować do wymiany lub naprawy. 

Na części poddasza przy ścianie szczytowej istniejąca konstrukcja drewniana zakryta 

jest tynkiem na siatce wykonanym na powierzchni połaci dachowych oraz na słupach, 

jętkach, płatwiach i zastrzałach. Przed wykonaniem impregnacji należy tynki w całości 

odkuć wraz z demontażem mocowań siatki i drewniane elementy starannie oczyścić. 

Przyjęto, że impregnacja wykonywane będzie przez smarowanie (malowanie) 

powierzchni drewna. Smarowanie należy wykonać kilkakrotnie zgodnie z zaleceniami 

producenta tak, aby drewno zabezpieczone było do stopnia trudno zapalności. Przyjęto 

również, że impregnacja wykonywana będzie sukcesywnie i w miejscach 

przeprowadzanych napraw konstrukcji. W trakcie wykonywania impregnacji należy 

zachować warunki bezpieczeństwa zalecane przez producenta. 

 

 

7.  OPIS SZCZEGÓŁOWY NAPRAWY KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ 

 

Naprawa konstrukcji dachowej polega na usunięciu wad, usterek i zniszczeń poprzez 

wymianę i uzupełnienie brakujących lub zniszczonych elementów. 

Opis szczegółowy projektowanych napraw odniesiono do części rysunkowej, w której 

przedstawiono naprawy ponumerowanych na rzucie konstrukcji uszkodzeń. 

 

 

 

 



  

Uszkodzenie nr.1 – płatew skrajna w osi 1 

Uszkodzenie polega na skorodowaniu płatwi i słupka oraz braku zastrzału. 

Projektuje się wycięcie słupka między płatwią górna a dolną belką usztywniającą oraz 

wycięcie skorodowanego odcinka płatwi. 

W wycięte miejsce projektuje się wstawkę płatwi z połączeniem na zakładkę prostą z 

zazębieniem i skręceniem śrubami.  

Wycięcie na zakładki wykonać najpierw w istniejącej płatwi a dopiero po starannym 

spasowaniu w projektowanej wstawce. W miejsce wyciętego słupka projektuje się nowy 

słupek łączący płatew z dolną belką na zacięcie (złącze płetwowe) i skręcenie śrubami. 

Zacięcie spasować z istniejącym gniazdem w belce dolnej. 

Brakujący zastrzał połączyć ze słupkiem przez wzajemne zacięcie i skręcenie śrubą. 

Oparcie zastrzału na belce stropowej na wrąb czołowy z wycięciem gniazda w belce i 

połączeniem wkrętem ciesielskim. Połączenie dodatkowo usztywnione klockiem 

oporowym z drewna twardego zamocowanym wkrętem do belki stropowej. 

 

Uszkodzenie nr.2 – wiązar pełny w osi 2, strona A 

Uszkodzenie polega na braku zastrzałów dolnych oraz słupka. 

Projektuje się uzupełnienie brakujących zastrzałów oraz wstawienie słupka z kleszczami 

podpierającego krokiew. 

Połączenie zastrzałów ze słupem przez zacięcie wzajemne dopasowane starannie do 

istniejących wycięć w słupie, ze skręceniem śrubami. 

Połączenie słupka z krokwią oraz kleszczy z krokwią i słupkiem przez skręcenie śrubami. 

Oparcie zastrzałów na stropie masywnym (strop Kleina) za pomocą stalowych elementów 

podporowych wykonanych z ceownika zimnogiętego z ocynkowaniem. Element 

podporowy mocowany do podłoża kołkami wklejonymi z podbetonu.  

 

Uszkodzenie nr.3 – wiązar pełny w osi 2, strona B 

Uszkodzenie polega na braku części belki pod jętką, braku słupka między belką a jętką 

oraz brakiem zastrzału górnego. 

Projektuje się nacięcie istniejącej części belki oraz zamontowanie brakującego odcinka 

belki z połączeniem z istniejącą belką na nakładkę prostą z zazębieniem i skręceniem 

śrubami i połączenie ze słupkiem na wzajemne zacięcie (złącze płetwowe) i skręcenie 

śrubami z dopasowaniem do istniejącego gniazda. 



  

Zastrzał górny i słupek między jętką a belką łączony na wzajemne zacięcia ze skręceniem 

śrubami. Zacięcia spasować z istniejącymi gniazdami w słupie i jętce i zamontowanej 

wcześniej belce. 

 

Uszkodzenie nr.4 – jętka pomiędzy osiami 2 i 3 

Uszkodzenie polega na braku (wycięciu) części środkowej jętki. 

Naprawa polegać będzie na zamontowaniu brakującego odcinka jętki z połączeniem na 

nakładkę prostą z zazębieniem i skręceniem śrubami. Połączenie wykonać według uwag 

jak w uszkodzeniu nr.1. 

 

Uszkodzenie nr.5 – wiązar pełny w osi 3, strona A 

Uszkodzenie polega na braku zastrzałów – górnego i dolnych oraz słupka. 

Projektuje się zamontowanie brakujących zastrzałów oraz zamontowanie słupka z 

kleszczami pod podparcie krokwi. Połączenia i oparcia nowych elementów z istniejącymi 

oraz oparcie na stropie wykonać zgodnie z opisem jak uszkodzenie nr.2. 

 

Uszkodzenie nr.6 – jętka w osi 3 

Uszkodzenie polega na braku środkowego odcinka jętki oraz braku słupka pomiędzy jętką 

a belką. 

Naprawa polegać będzie na zamontowaniu brakującego odcinka jętki i słupka z 

wykonaniem połączeń jak w opisie uszkodzenia nr.1. 

 

Uszkodzenie nr.7. – część górna wiązara w osi 3 

Uszkodzenie polega na braku (wycięciu) górnych odcinków krokwi i górnej jętki. 

Naprawa uszkodzenia wymagać będzie ustawienia rusztowania  i polegać będzie na 

zamontowaniu brakujących krokwi i jętki.  

W pierwszej kolejności zamontować należy brakującą jętkę. Jętkę wykonać z dwóch 

części łączonych z krokwią na czopy (nową jętkę dociąć według istniejących gniazd w 

krokwiach). Połączenie obu części jętki nad istniejącą płatwią na nakładkę prostą z 

zazębieniem. Połączenie to wykonać zgodnie z uwagami jak w uszkodzeniu nr.1. 

Ze względu na istniejące pokrycie i deskowanie montaż brakujących odcinków krokwi 

będzie utrudniony i pracochłonny i wymagać będzie dużej staranności. 

Projektuje się nowe odcinki krokwi o wysokości przekroju mniejszej o 2,5cm od krokwi 

istniejących. 



  

W istniejących krokwiach wykonać nacięcia proste a po spasowaniu zamontować nowe 

odcinki krokwi z wykonaniem połączeń z krokwiami na nakładkę prostą wzmocnioną 

wkrętem ciesielskim i połączenie w kalenicy na nakładkę prostą ze skręceniem śrubą. 

Po zamontowaniu krokwi należy miedzy krokwie a istniejące deskowanie wstawić nowe 

deski połączone z krokwiami kątownikami ciesielskimi. Deski te mocować do 

istniejącego deskowania wkrętami od spodu. 

Połączenie nowych krokwi z istniejącymi wzmocnić bocznymi nakładkami o grubości 

40mm z połączeniem śrubami. 

 

Uszkodzenie nr.8 – płatew górna między osiami 2-4 

Uszkodzenie polega na braku (wyciętych) odcinków płatwi (część dolna i górna) 

podpierającej górną jętkę. 

Naprawa wymagać będzie ustawienia rusztowania  i polegać będzie na zamontowaniu 

wstawek w  brakujących miejscach płatwi, łączonych z częścią istniejącą na nakładki 

proste ze skręceniem śrubami oraz dodatkowym wzmocnieniem nakładkami bocznymi z 

połączeniem śrubami. 

Nowe odcinki płatwi spasować z wykonanymi wcześniej wcięciami w płatwiach 

istniejących. 

 

Uszkodzenie nr.9 – jętka  między osią 3 - 4  

Uszkodzenie polega na brakującym odcinku jętki 

Naprawa polegać będzie na zamontowaniu brakującego odcinka jętki z połączeniem na 

nakładkę prostą z zazębieniem i skręceniem śrubami. Połączenie wykonać według uwag 

jak w uszkodzeniu nr.1. 

 

Uszkodzenie nr.10 – krokiew miedzy osiami 3-4 

Uszkodzenie polega na korozji biologicznej odcinka krokwi. 

Naprawa wymagać będzie ustawienia rusztowania  i polegać będzie na wzmocnieniu 

zniszczonego odcinka krokwi jednostronną nakładką boczną z bala gr. 70mm połączonego 

i istniejącą krokwią śrubami. 

 

Uszkodzenie nr.11 – wiązar pełny oś 4, strona A 

Uszkodzenie polega na braku zastrzałów i słupka. 



  

Naprawę polegającą na zamontowaniu brakujących zastrzałów oraz zamontowaniu słupka 

z kleszczami wykonać jak dla uszkodzenia nr.2. 

 

Uszkodzenie nr.12 – zastrzał i krokiew oś 3 i 4 , strona B 

Uszkodzenie dotyczy dwóch wiązarów i polega na braku zastrzałów w miejscu zabudowy 

szybem dźwigowym i skorodowanych biologicznie górnych nadbitek krokwi. Wadliwe 

jest również oparcie słupka na stropie szybu dźwigowego. 

Naprawa polegać będzie na zamontowaniu brakującego  zastrzału, wymianie zniszczonej 

nadbitki krokwi i naprawie oparcia słupka. 

Brakujące zastrzały zamontować po wykonaniu gniazda w narożu stropu szybu 

dźwigowego z wykonaniem połączenia ze słupkiem jak opis uszkodzenia nr.1. 

Zamontowanie nowego odcinka nadbitki krokwi wykonać po wycięciu zniszczonej części 

istniejącej nadbitki krokwi i po wykonaniu nacięcia na nakładkę prostą. Zdemontować 

należy też słupki między krokwią główną a jej nadbitką. 

Nowy odcinek o wysokości przekroju mniejszy o 2,5cm od nadbitki nad krokwią główną 

zamontować z połączeniem z istniejącą nakładką prostą wzmocnioną wkrętem 

ciesielskim. Następnie należy zamontować projektowane słupki łączące krokiew główną z 

jej nadbitką z połączeniem przez wzajemne zacięcie ze skręceniem śrubami. 

Po zamontowaniu nadbitki krokwi i słupków łączących, między nadbitkę a istniejące 

deskowanie, wstawić deskę połączoną z nadbitką kątownikami ciesielskimi i przykręcić 

wkrętami do istniejącego deskowania dachu.  

Słupek w miejscu rozcięcia wzmocnić ocynkowanymi płaskownikami stalowymi 

mocowanymi do drewnianego słupka wkrętami a do podłoża betonowego kołkami 

wklejanymi. 

 

Uszkodzenie nr.13- słupy i podwalina oś 2-5, strona A 

Uszkodzenie polega na korozji biologicznej podwaliny i części dolnej słupów. 

Naprawa uszkodzenia polegać będzie na wymianie uszkodzonej części podwaliny i 

naprawie słupów. 

Przed wykonaniem naprawy podstemplować istniejącą płatew dwoma rzędami stempli z 

beleczkami poprzecznymi. Zniszczone w części dolnej słupy wyciąć z wykonaniem 

nacięcia dla połączenia na nakładkę prostą. Nową część słupa spasować z wykonanym w 

słupie istniejącym nacięciem i zamontować wraz z połączeniem śrubami. Wszystkie słupy 

ustawione na podwalinie podlegającej wymianie podciąć dołem, podwalinę uszkodzoną 



  

przeciąć w projektowanym miejscu łączenia i usunąć. W pozostawionej podwalinie 

wykonać nacięcie na nakładkę prostą i zamontować (ze spasowaniem) nową podwalinę w 

miejscu oparcia na ścianie nośnej pierwszego piętra. 

Po zamontowaniu nowego odcinka podwaliny i wykonaniu połączenia na nakładkę prostą 

z wkrętami ciesielskimi złącze wzmocnić nakładkami bocznymi o grubości 70mm ze 

skręceniem śrubami. 

Słupki oparte na nowej podwalinie z podbiciem klinami z drewna twardego i połączeniem 

ocynkowanymi kątownikami ciesielskimi i płaskownikami bocznymi. Kątowniki 

mocowane wkrętami a płaskowniki śrubami. 

 

Uszkodzenie nr.14 - jętka górna w polu między osią 5 a 6 

Uszkodzenie polega na brakującym odcinku jętki. 

Naprawa polegać będzie na zamontowaniu brakującego odcinka jętki z połączeniem na 

nakładkę prostą z zazębieniem i skręceniem śrubami. Połączenie wykonać według uwag 

jak w uszkodzeniu nr.1. 

 

Uszkodzenie nr.15 – krokwie w części kalenicowej, jętka górna i jętka w polu między 

osiami 5 a 6 

Uszkodzenie polega na braku odcinków krokwi w części kalenicowe, jętki górnej oraz 

braku środkowej części jętki dolnej. 

Naprawa wymagać będzie ustawienia rusztowania  i polegać będzie na zamontowaniu 

brakujących krokwi w części kalenicowej i górnej jętki oraz na uzupełnieniu brakującego 

odcinka jętki dolnej.  

Montaż krokwi i górnej jętki wykonać wg opisu jak uszkodzenie nr.7. Naprawę dolnej 

jęki wykonać jak uszkodzenie nr.1. 

 

Uszkodzenie nr.16 – krokwie kalenicowe i górna jętka – oś 6 

Uszkodzenie polega na braku odcinków krokwi w części kalenicowe oraz górnej jętki. 

Naprawa wymagać będzie ustawienia rusztowania  i polegać będzie na zamontowaniu 

brakujących krokwi w części kalenicowej i górnej jętki. Montaż krokwi i górnej jętki 

wykonać wg opisu jak uszkodzenie nr.7.  

 

 

 



  

Uszkodzenie nr.17 – płatew górna między osią 5 – 7 

Uszkodzenie polega na braku (wyciętych) odcinków płatwi w części górnej i całego 

odcinka płatwi w części dolnej oraz braku słupka i zastrzału. 

Naprawa wymagać będzie ustawienia rusztowania  i polegać będzie na zamontowaniu 

dolnego odcinka płatwi, zamontowaniu brakującego słupka i zastrzału oraz wstawieniu 

odcinka górnej części płatwi. 

Naprawę należy rozpocząć od zamontowania wstawki w górnej części płatwi. Po 

wykonaniu nacięć w płatwi istniejącej dla nakładki prostej zamontować wstawkę płatwi 

dopasowaną do zacięć z połączeniem śrubami. Dolną część płatwi montować z dwóch 

odcinków łącznie z montażem słupka po uprzednim wykonaniu nacięć dla połączenia ze 

słupami i połączenia między odcinkami płatwi. Połączenia ze słupami czopami 

dopasowanymi do istniejących gniazd w słupach. Połączenie odcinków płatwi na 

nakładkę prostą z zazębieniem. 

Po zamontowaniu płatwi zamontować brakujący zastrzał z połączeniem przez zacięcie 

wzajemne i skręcenie śrubami 

Po zamontowaniu wszystkich elementów zamontować obustronnie nakładki boczne 

górnej części płatwi. Nakładki o grubości 40 mm z połączeniem śrubami. 

 

Uszkodzenie nr.18 – krokiew okapowa między osią 6-7 

Uszkodzenie polega na zniszczeniu korozją biologiczną górnych nadbitek krokwi. 

Naprawa polegać będzie na wymianie zniszczonej nadbitki krokwi wraz ze słupkami 

międzykrokwiowymi według opisu jak dla uszkodzenia nr.12. 

 

Uszkodzenie nr.19 – krokwie okapowe między osią 7 - 8 

Uszkodzenie dotyczy dwóch obok siebie leżących krokwi i jest identyczne jak 

uszkodzenie nr.18. Naprawa zgodnie z opisem jak dla uszkodzenia nr.12. 

 

Uszkodzenie nr.20 – wiązar pełny oś 8 

Uszkodzenie obejmuje zniszczoną krokiew w części okapowej oraz brak słupka i zastrzału 

dolnego. 

Nowy zastrzał zamontować zgodnie z opisem jak dla uszkodzenia nr.1. 

Zniszczoną krokiew należy wyciąć z jednoczesnym wykonaniem zacięcia na połączenie 

na nakładkę prostą. Nowy odcinek krokwi dopasować do przyciętej krokwi istniejącej i 

zamontować z oparciem na murłacie i połączeniem z istniejącą krokwią złączem na 



  

zakładkę prostą za skręceniem śrubą. Wymienić należy jednocześnie słupki 

międzykrokwiowe. Nowy słupek z kleszczami zamontować zgodnie z opisem jak w 

uszkodzeniu nr.2. 

 

Uszkodzenie nr.21 – jętka dolna w polu między osią 8 a 9 

Uszkodzenie polega na wcześniejszym wycięciu jętki na całej długości. 

Projektuje się naprawę polegającą na zamontowaniu nowej jętki. W pierwszej kolejności 

zamontować końcówki jętki z połączeniem czopowym z krokwią i oparciem na płatwi. 

Końcówki powinny mieć zacięcie dla połączenia w nakładkę prostą z zazębieniem. 

Środkowy odcinek jętki zamontować z połączeniem i oparciem na zamontowanych 

wcześniej końcówkach. Połączenie na zakładkę prostą z zazębieniem wykonać zgodnie z 

opisem jak dla uszkodzenia nr.1.  

 

Uszkodzenie nr.22 – wiązar w osi 9 przy kominie 

Uszkodzenie wynika z wykonanego wcześniej wycięcia jętki górnej, belki dolnej wraz ze 

słupkiem między jętką dolną. Wycięcie wykonano w związku z budową ceglanego 

komina dla pieca centralnego ogrzewania. W miejscu wycięcia wykonano prowizoryczny 

wymian. Naprawa polegać będzie na zamontowaniu górnej jętki z połączeniem 

czopowym z krokwią i oparciem na płatwi górnej po uprzedniej naprawie tej płatwi wg 

opisu uszkodzenia nr.26. Brakującą dolną belkę (pod płatwią) projektuje się wykonać z 

oparciem na wsporniku stalowym osadzonym w ścianie kominowej. Belka połączona 

będzie czopem z krokwią i skręcona śrubami z blachami czołowymi wspornika stalowego. 

Zamontowanie dolnej belki powinno być wykonane łącznie z wymianą zastrzału oraz 

zamontowaniem słupka między jętką a belką. Wykonanie naprawy wiązara wykonać 

należy łącznie z naprawą płatwi górnej według opisu jak dla uszkodzenia nr.26 oraz 

łącznie z wykonaniem nowego wymianu przy ścianie kominowej. Nowy wymian o 

przekroju 16/16 zamontować z oparciem na trzech belkach dwóch skrajnych i środkowej 

opartej na wsporniku stalowym. Pomiędzy wymian a belki wstawić słupki drewniane 

połączone za pomocą bocznych stalowych blach ze skręceniem śrubami. Jętki połączone z 

wymianem śrubami i kątownikami ciesielskimi. Wszystkie naprawy w obrębie komina 

wykonać jednocześnie zachowując prawidłową kolejność robót. 

 

 

 



  

Uszkodzenie nr.23 – wiązar pełny w osi 8, strona B 

Uszkodzenie polega na braku zastrzałów dolnych oraz słupka. 

Projektuje się uzupełnienie brakujących zastrzałów oraz wstawienie słupka z kleszczami 

podpierającego krokiew. 

Oparcie zastrzałów na stropie masywnym (strop Kleina). Naprawę wykonać według opisu 

jak dla uszkodzenia nr.2. 

 

Uszkodzenie nr.24 – wiązar przy kominie w osi 9, strona B 

Uszkodzenie podobne jak nr.23 (brak zastrzału dolnego i słupka). Naprawa jak opis 

uszkodzenia nr 23 i według szczegółowego opisu dla uszkodzenia nr.2. 

 

Uszkodzenie nr.25 – wiązar między osiami 9 a 10 

Uszkodzenie polega na braku (wyciętej) jętki dolnej, zniszczeniu odcinka krokwi w 

miejscu połączenia z jętką górną oraz braku jętki górnej. 

Naprawa wymagać będzie ustawienia rusztowania i polegać będzie na uzupełnieniu 

brakującej części jętki dolnej oraz wymianie części krokwi wraz z jętką górną. 

Brakującą jętkę dolną zamontować z połączeniem z pozostawieniem części skrajnej za 

pomocą złącza na nakładkę prostą z zazębieniem według szczegółowego opisu jak dla 

uszkodzenia nr.1. 

Od strony komina jętkę oprzeć na wymianie ze skręceniem śrubą z wymianem według 

opisu do uszkodzenia nr.22. Krokiew zniszczoną wyciąć wraz z elementami jętki. Nowy 

odcinek krokwi zamontować zgodnie z opisem jak dla uszkodzenia nr.7 

Nową jętkę górna z połączeniem czopowym z nową krokwią oprzeć na płatwi 

kalenicowej naprawionej według opisu do uszkodzenia nr.26. 

 

Uszkodzenie nr.26 – płatew górna między osią 8 – 10 

Uszkodzenie polega na braku środkowego odcinka płatwi – część dolna i górna (wycięte 

w trakcie budowy komina) 

Naprawa uszkodzenia wymaga ustawienia rusztowania i polegać będzie na wykonaniu w 

istniejących częściach płatwi nacięć dla połączeń na nakładkę prostą. Nowe odcinki 

płatwi z dopasowanymi wycięciami zamontować z połączeniem z elementami 

istniejącymi i skręceniem śrubami. 

Połączenia wzmocnione dodatkowo nakładkami bocznymi z bali grubości 40mm i 

połączonych śrubami  



  

Uwaga  Uszkodzenia w rejonie komina nr 22, 25 i 26 wykonać równocześnie. 

 

Uszkodzenia nr.27, 28 i 29 – krokwie okapowe w polu 10 - 11 i połaci bocznej 

Uszkodzenie polega na zniszczeniu korozją biologiczną górnych nadbitek krokwi. 

Naprawa polegać będzie na wymianie zniszczonej nadbitki krokwi wraz ze słupkami 

międzykrokwiowymi według opisu jak dla uszkodzenia nr.12. 

 

Uszkodzenie nr.30 – wiązar pełny w osi 11, strona B 

Uszkodzenie polega na braku zastrzałów dolnych oraz słupka. 

Projektuje się uzupełnienie brakujących zastrzałów oraz wstawienie słupka z kleszczami 

podpierającego krokiew według opisu jak uszkodzenie nr.2. 

 

Wszystkie opisane naprawy uszkodzeń przedstawiono na załączonych rysunkach’ 

Powtarzające się szczegóły i detale przedstawiono w części detale i szczegóły z 

odniesieniem do odpowiednich numerów uszkodzeń.  

 

 

8.  WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBÓT - INFORMACJA  

 

Ze względu na wykonywanie robót w istniejącym i użytkowanym budynku oraz 

występujące zagrożenia wynikające z pracy na wysokości, używanie elektronarzędzi i 

środków chemicznych, konieczne jest opracowanie przez wykonawcę Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz stosowanie wymogów zawartych w tym planie. 

Plan powinien znajdować się na budowie i powinien być dostępny dla wszystkich 

zainteresowanych. Głównym zagrożeniem wymagającym szczegółowych i starannych 

rozwiązań jest prowadzenie robót w czynnym obiekcie. 

Wymagane będzie wydzielenie na terenie ośrodka terenu przeznaczonego na plac 

budowy. Teren ten powinien być ogrodzony trwałym parkanem i odpowiednio 

oznakowany z wydzielonym placem składowania materiałów. Na terenie przeznaczonym 

na plac budowy powinny być usytuowane przestawne pomieszczenia socjalne i sanitarne 

dla pracowników oraz pomieszczenie przeznaczone na biuro budowy i magazyn 

materiałów i urządzeń wymagających szczególnej ochrony. Pomieszczenia dla załogi 

wyposażone powinno być w wymagane środki opatrunkowe i podstawowe leki.  



  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej 

dostosowany do rodzaju wykonywanej pracy. 

Konieczne jest, aby pracownicy posiadali przeszkolenie ogólne zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz każdorazowo byli instruowani na stanowisku pracy o 

wykonywanych czynnościach i występujących zagrożeniach. 

Teren wykonywanych prac – całość poddasza powinien być zabezpieczony przed 

dostępem osób niepowołanych. Zabezpieczenie to powinno być skuteczne przez całą 

dobę, w całym czasie trwania budowy, również w okresach ewentualnych przerw w 

robotach. 

Szczególnego rozwiązania wymagać będzie komunikacja i transport materiałów z terenu 

placu budowy na miejsce prowadzenia robót to jest na poddasze remontowanego 

budynku. W budynku znajduje się tylko jedna klatka schodowa i brak jest innego dojścia 

do poddasza. Konieczne, więc będzie korzystanie z tej jednej klatki schodowej dla 

komunikacji i wnoszenia materiałów i sprzętu na poddasze budynku. Materiały i sprzęt 

mogą być jedynie wnoszone ręcznie przy zachowaniu maksymalnych zasad 

bezpieczeństwa. Wymagane  jest, aby okresy korzystania z klatki schodowej uzgodnione 

były z użytkownikami obiektu i aby w trakcie tego użytkowania klatka schodowa była 

zabezpieczona przed dostępem innych użytkowników. Bez takiego wyłączenia i 

zabezpieczenia korzystanie przez wykonawcę robót nie będzie możliwe 

Szczegółowej uwagi wymagać będzie również wykonywanie robót na istniejącym 

stropie nad pierwszym piętrem. Nie należy dopuścić do nietypowego przeciążenia stropu 

oraz strop należy zabezpieczyć przed możliwością nagłego upadku sprzętu i materiałów 

na strop. 

Prace prowadzone na poddaszu wymagać będą również zachowania zasad 

zabezpieczenia przed pożarem. Związane jest to ze stosowaniem elektronarzędzi z 

odpowiednim zabezpieczeniem przed iskrzeniem i zwarciem. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie na poddaszu prac spawalniczych i prac z otwartym 

ogniem. 

Każdorazowo po zakończeniu prac należy sprawdzić całe poddasze czy nie występuje 

zagrożenie zaprószeniem ognia. 

Prace na wysokości powinny być odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. 

Niezbędne rusztowania należy wykonać w dostosowaniu do istniejących elementów 

konstrukcji dachowe, przy czym niemożliwe jest opieranie rusztowań na jakichkolwiek 

elementach tej konstrukcji. Oparcie rusztowań na stropie wymaga stosowania podwalin 



  

rozkładających miejscowe obciążenia na większą powierzchnię stropu. Rusztowania przed 

przystąpieniem do prac powinny być sprawdzone i odebrane. 

Pracownicy pracujący na wysokości powinni być wyposażeni zabezpieczenia osobiste 

przed upadkiem z wysokości umożliwiające odpowiednie zawieszanie tych zabezpieczeń. 

Teren placu budowy i pomieszczenia, w których wykonywane będą roboty należy 

wyposażyć w sprzęt ochrony p.poż. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawierający między innymi powyższe 

informacje i uwagi powinien być uzgodniony z użytkownikami obiektu. 

 

 

9.  UWAGI KOŃCOWE 

 

9.1. Roboty remontowe związane z naprawą więźby dachowej zostały zaprojektowane w 

sposób z maksymalnym odtworzeniem istniejącej konstrukcji i wymagać będą    

starannego wykonania. 

 

9.2. Roboty powinny być wykonane przez wykwalifikowanego wykonawcę posiadającego 

odpowiednie do zakresu robót umiejętności i wyposażenie. 

 

9.3. Wymiana i uzupełnienie elementów konstrukcji wymagać będzie każdorazowo 

sprawdzenia i spasowania wymiarów w miejscu zamontowania. Możliwe są niewykazane 

w projekcie inne uszkodzenia, które należy naprawić zgodnie z zasadami podanymi w 

szczegółowych rozwiązaniach (uszkodzenia podobne). 

 

9.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń odmiennych niż przyjętych w rozwiązaniach 

szczegółowych należy powiadomić autora opracowania w celu podjęcia decyzji o 

konieczności i sposobie naprawy. 

 

9.5. Zwraca się uwagę na zachowanie warunków bezpiecznego wykonania robót zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w punkcie 8. 

 

dr inż. Dariusz Janiszewski 
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