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OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani projektanci PROJEKTU ZAMIENNEGO PRAC REMONTOWYCH PRZY
ZABYTKU p.t REMONT ZABEZPIECZAJĄCY ZAMEK W GŁOGÓWKU oświadczamy, że projekt ten

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

projektant: mgr inż. arch.
Wojciech Paszkowski

58/01/Op
w spec.

architektonicznej

KONSTRUKCJA

projektant: mgr inż.
Tadeusz Działowski

314/69
w spec. konstrukcyjno -

inż.

Opole, 8 kwietnia 2016

CZĘŚĆ  OPISOWA
 1.   Podstawa opracowania:

 1.1.  Pozwolenie na budowę nr 38 z dnia 2014-02-06 na wykonanie robót
budowlanych z wykonaniem remontu zabezpieczającego zamek w Głogówku
wydane przez Starostę Prudnickiego

 1.2.  Umowa z inwestorem,
 1.3.  Rozmowy wyjaśniające z  Inwestorem
 1.4.  Obowiązujące akty i przepisy prawne
 1.5.  Kopia  zasadniczej  mapy  sytuacyjno  –  wysokościowa  1:500  do  celów

projektowych z dnia 18.09.2013,
 1.6.  Wizja lokalna oraz inwentaryzacja fotograficzna, pomiary sprawdzające
 1.7.   Głogówek – Studium Zamku – Jerzy Rozpędowski, opracowanie wewnętrzne PP

PKZ we Wrocławiu 1958,
 1.8.  Zamek  Głogówek  -  Inwentaryzacja  konstrukcji  i  opinia  o  aktualnym  stanie

konstrukcji, mgr inż. K. Gołda, PP PKZ we Wrocławiu 1976,
 1.9.  PROJEKT PRAC REMONTOWYCH  PRZY ZABYTKU p.t. Remont zabezpieczający

zamek  w  Głogówku  -  REMONT  ZABEZPIECZAJĄCY  WIĘŹBY  DACHOWEJ:  wymiana
pokrycia dachów, odprowadzenie wód opadowych z dachów, PRACOWNIA PROJEKTOWA
W.P., Opole, wrzesień 2013

 1.10.  PROJEKT BUDOWLANY Zamek w Głogówku - Odbudowa instalacji odgromowej
OPRACOWANY PRZEZ Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer, 45-828 Opole, ul.
Przylesie 1/11 - Opole, maj 2014. 

 1.11.  Projekt prac remontowych  przy zabytku p.t. Remont zabezpieczający zamek w
Głogówku -  ODTWORZENIE  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ,  PRACOWNIA PROJEKTOWA
W.P., Opole, listopad 2013

 1.12.   Pozwolenie    Opolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  nr
93/N/2016   z dnia   22.02.2016.

 2.   Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
 2.1.   Projekt zamienny sporządzony został w trakcie trwania prac remontowych –

ratunkowych na  zamku w Głogówku,  po  zrealizowaniu  w latach  2014-2015 prac  w
obrębie całego zamku dolnego (wg załączonego planu usytuowania części 1,2,3,4,8)
oraz skrzydła północnego zamku górnego (wg załączonego planu usytuowania część 7).

 2.2.  Niniejszy projekt zamienny sporządza się w celu rozszerzenia zakresu prac o
niżej wymienione prace:
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 2.2.1  wzmocnienie  konstrukcji  istniejącej  więźby  dachowej  nad  skrzydłem
zachodnim zamku górnego,

 2.2.2  odtworzenie  zawalonego  gzymsu  elewacji  zewnętrznej  przy  wieży
południowej skrzydła zachodniego

 2.2.3   wymianę pokrycia hełmów wież południowych zamku górnego.

 2.3.  Prace  wymienione  wyżej  w  punktach  2.2.1.-2.2.3  objęte  są  pozwoleniem
konserwatorskim    93/N/2016    z  dnia    22.02.2016,  poza  tym pozwolenie  to  obejmuje
również prace objęte zakresem pierwotnego projektu budowlanego, czyli: 

 2.3.1  -impregnacja i częściowa wymiana niektórych elementów więźby dachowej
z zachowaniem materiału i konstrukcji, wzmocnienie istniejącej więźby dachowej
skrzydła zachodniego,

 2.3.2  -wymiana zniszczonego pokrycia dachu z dachówki karpiówki na dachówkę
karpiówkę o kroju zaokr  ąglonym, kolor naturalny, płomieniowana, angobowana,

 2.3.3  -zmiana technologii ułożenia dachówki z istniejącej „w koronkę" na układ w
„łuskę",

 2.3.4  -wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich - koszy, naroży, okapów oraz
zamontowanie rynien i rur spustowych z zastosowaniem blachy cynkowo-tytanowej,

 2.3.5  -przemurowanie  kominów  poddasza  do  zwieńczenia  i  otynkowanie  ich
tynkiem wapienno - piaskowym, 

 2.3.6  przemurowanie korony muru wraz z obróbką blacharską wieńczącą,
 2.3.7  -odcinek zawalonego gzymsu - odtworzenie wraz ze zwieńczeniem ściany,
 2.3.8  -hełmy wież południowych - wymiana pokrycia z istniejącej blachy stalowej

malowanej na blachę miedzianą,
 2.3.9  - zabezpieczenie nawierzchni tarasu,
 2.3.10  -  odtworzenie  kanalizacji  deszczowej  z  zamku górnego wraz z  ujęciem i

odprowadzeniem  wód  opadowych  –  wg  odrębnego  opracowania  projektowego  i
pozwolenia na budowę (przyp. aut.),

 2.3.11  -odtworzenie  instalacji  odgromowej  –  wg  odrębnego  opracowania
projektowego i pozwolenia na budowę (przyp. aut.),

 3.   Usytuowanie  budynku  i  opis  stanu  istniejącego.
 Zespól  budynków zamku w Głogówku   położony jest  w północno  –  zachodniej  części
starego  miasta,  jak  na  mapie.  Jest  obiektem  zabytkowym,  którego  początki  sięgają
średniowiecza.  Opis  historii  obiektu  nie  jest  przedmiotem  niniejszego  opracowania.  
Całość  obiektu  dzieli  się  w  stanie  obecnym  na  zamek  dolny  i  górny,  obie  części
trójskrzydłowe,  w  rzucie  przypominające  dwie  podkowy,  połączone  ze  sobą  skrzydłem
północnym i wspólnym dziedzińcem, wcześniej podzielonym na dolny i górny z nieistniejącą
pergolą – pawilonem na połączeniu dziedzińców. Pomiędzy szczytami, nie stykającymi się
końcami  „podków”  zamków  górnego  i  dolnego  istnieje  łączący  je  parterowy  pawilon
handlowy z  drugiej  połowy XX wieku zakłócający  swoją  prymitywną formą historyczny
układ  zespołu  budowli  zamkowych.
Całość przekryta dachami wysokimi, dwuspadowymi, nad biblioteką dach czterospadowy
namiotowy,  z  górującymi  nad nimi  trzema wieżami  z  hełmami  o  formach barokowych,
hełmem  nad  bramą  wjazdową,  oraz  wieżyczkami  w  formie  baszt  zwieńczonych
blankowaniem.  Na  dachach  wiele  kominów  o  uproszczonych  formach,  w  złym  stanie
technicznym.  
Zakresem niniejszego opracowania objęto dachy skrzydeł zamku górnego: zachodniego i
południowego wraz z hełmami wież południowych. 

 3.1.  Więźby dachowe w zakresie opracowania:
 3.1.1  Część 5 - więźba dachu nad skrzydłem południowym zamku górnego jest

najlepiej zachowaną i jednolitą konstrukcyjnie i stylowo więźbą jętkową o stolcach
leżących pochodzącą z wieku XVIII, z niewielkimi zmianami m.in. wprowadzonymi w
związku z przebudowami konstrukcji  wież podczas poważnego remontu ok. 1958
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roku.  i  w  wiekach  wcześniejszych.  Więźba  ta  jest  w  zadowalającym  stanie
technicznym i wymaga przede wszystkim starannej ochrony przed woda opadową
poprzez likwidację nieszczelności pokrycia dachowego.

 3.1.2  Część  6  -  więźba  dachowa  nad  skrzydłem  zachodnim  jest  więźbą
niejednolitą powstałą w efekcie wielokrotnych przebudów wykorzystującą częściowo
drewno wtórnie użyte, po części z konstrukcji stropów lub z demontażu. Więźba ta
jest mocno zniszczona z powodu wielu nieszczelności pokrycia powstałych m.in. z
powodu  jej  niestabilności  konstrukcyjnej  (brak  usztywnień  podłużnych  i
poprzecznych).

 3.2.  Hełmy  wież  południowych zrekonstruowano  w  latach  50-tych-70-tych  XXw.
nadając im istniejącą nawiązującą do renesansu formę. 

 3.3.   Pokrycie  dachów niejednolite,  z  dachówki  ceramicznej  karpiówki  o  różnym
pochodzeniu,  kształcie  i  kolorze.  Pokrycie  dachu  oraz  zwieńczenia  wież,  hełmy  o
formach  renesansowych  kryte  blachą  pochodzą  z  drugiej  połowy  XX  wieku.  Nie
stwierdzono pokryć historycznych starszymi rodzajami dachówki. Pokrycia nieszczelne,
nad  skrzydłem  południowym w kilku  miejscach,  nad  skrzydłem zachodnim  w  całej
części przyokapowej zdekompletowane, prowizorycznie przykryte płytami blachy.

 3.4.   Instalacja odgromowa. 
Na dachach których remont nastąpił w latach 2014-2015 wykonano nową instalację 
odgromową wg odrębnego opracowania. Na dachach objętych niniejszym 
opracowaniem istnieje instalacja odgromowa złożona z iglic rozmieszczonych na 
kalenicy skrzydła zachodniego oraz ze zwodów odgromowych podłączonych do pokrycia 
hełmów wież skrzydła południowego zamku górnego. Na skrzydłach tych zostanie 
wykonana nowa instalacja odgromowa wg odrębnego opracowania na które wydano 
odrębne pozwolenie na budowę.

 3.5.  Odprowadzenie  wody  z  dachów.  Obróbki  blacharskie,  rynny  i  rury  spustowe
-fragmentarycznie  zachowane  –  wykonane  pierwotnie  z  blachy  cynkowej,  z
uzupełnieniami z blachy stalowej ocynkowanej. Całość naruszona w trakcie rozmaitego
rodzaju prac budowlanych, odkrywek archeologicznych itp. W efekcie woda deszczowa
pochodząca z powierzchni dachów w części,  która spływa po zachowanym pokryciu,
wydostaje się z rynien i poprzerywanych rur spustowych zalewając elewacje,  ściany i
nawadniając  grunt  tuż  przy  ścianach budowli.  Powoduje  to  zawilgocenie  konstrukcji
murowych i ich postępującą degradację. 

 3.6.  Kanalizacja deszczowa dziedzińców zamku dolnego i górnego została 
odtworzona w poprzednich etapach remontu ratunkowego. Woda opadowa z dachów 
objętych opracowaniem będzie odprowadzona od strony dziedzińca rurami spustowymi 
do wykonanych wcześniej wpustów odtworzonej kanalizacji, natomiast z połaci 
zewnętrznych poprzez rury spustowe do lokalnych studzienek chłonnych – zgodnie z 
odrębnym opracowaniem projektowym i wydanym na ten zakres pozwoleniem na 
budowę.

 4.   Konstrukcja  - OPIS  STANU ISTNIEJĄCEGO I OPIS TECHNICZNY
 4.1.  Przedmiot opracowania – Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont

ratunkowy  konstrukcji  dachów  zabytkowego  budynku  -  skrzydła  zachodniego  i
południowego   Zamku w  Głogówku.  Główne  prace  konstrukcyjne  polegały  będą  na
wzmocnieniu konstrukcji drewnianej dachu i odbudowie zawalonego gzymsu skrzydła
zachodniego oraz napraw i uzupełnień zabytkowej więźby skrzydła południowego.

 4.2.     Stan techniczny budynków. Zgodnie z oceną techniczną, stan techniczny
obiektów jest  zróżnicowany oraz ogólnie  zagrożony,  z przeciekającym, nieszczelnym
pokryciem, zniszczonymi obróbkami blacharskimi dachów, zdekompletowanymi rynnami
i  rurami  spustowymi,  brakiem  ujęcia  wody  deszczowej  i  odprowadzenia  jej  do
odpowiedniej kanalizacji. Stan taki grozi postępującym raptownym pogorszeniem stanu
budynków i  zrujnowaniem obiektu.  Aby  ten  stan dokładnie  określić  i  opisać  należy

- 5 / 23-



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRAC REMONTOWYCH PRZY ZABYTKU
REMONT ZABEZPIECZAJĄCY ZAMEK W GŁOGÓWKU ETAP III

sporządzić  odrębne  opracowanie  –  t.j.  kompleksową  opinię  techniczną,  co  nie  jest
przedmiotem tego opracowania. 
Budynki wymagają całego szeregu prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych,
z  których  niniejsze  opracowanie  zajmuje  się  naprawą  o  charakterze  ratunkowym
dachów  skrzydeł  zachodniego  i  południowego  wraz  z  wieżami  zamku  górnego  i
odprowadzeniem wód opadowych. 

 4.3.  Obciążenia przyjęte do obliczeń
• Obciążenia stałe – zgodnie z wartościami wg PN-82/B-02001 oraz ciężarami

zastosowanych materiałów, podanymi przez ich producentów.
• Obciążenia zmienne pomieszczeń – zgodnie z PN-82/B-02003
• Obciążenie śniegiem – wg PN-80/B-02010 i zmiany Az1 z 10.2006 dla 2 strefy

Qk = 0,9 kN/m2 i wspł. obciążenia γf = 1,5
• Obciążenie wiatrem – wg. PN-77/B-02011 dla 1 strefy qk=0,30kN/m2 i wspł.

obciążenia γf = 1,5
 4.4.  Zastosowane materiały

Jako podstawowe materiały w elementach konstrukcyjnych przyjęto:
• cegła ceramiczna pełna na zaprawie cem.-wapiennej kl. 1,5MPa 
• Stal zbrojeniowa – kl. A-III 34GS
• Stal profilowa - St3S
• Drewno sosnowe klasy C-30, o wilgotności max 15%

 4.5.   Opis stanu i niezbędnych prac naprawczych konstrukcji dachów 
poszczególnych skrzydeł obiektu.

 4.5.1     Część 5 – skrzydło południowe, zamek górny
 4.5.1.1  Więźba oryginalna, nie wymieniona w latach 50-tych  na ogół w stanie

dobrym,  około  20% elementów więźby  zostało  częściowo   porażonych  przez
korozję biologiczną. Więźba do bezwzględnego zachowania – niezbędne naprawy
i  uzupełnienia  przeprowadzić  z  drewna  dobranego  gatunkiem,  rozmiarami
elementów i  uzupełnień  wg konstrukcji  istniejącej  ze  stosowaniem sposobów
łączenia stosowanych przy jej budowie. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem
inspektora nadzoru konserwatorskiego.

Rys. Schemat przekroju przez dach nad skrzydłem południowym – zamek górny (rysunek bez
skali) Więźba zabytkowa, oryginalna, ~ XVIIIw..
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 4.5.1.2  Pokrycie  dachowe wykonane  z  dachówki  ceramicznej  zużytej
technicznie,  nieszczelne.  Nieszczelności  spowodowane  ubytkami  zaprawy  i
ukruszeniami dachówek. Pokrycie kwalifikuje się do całkowitej wymiany wraz z
łatami.

 4.5.2  Część 6 – skrzydło tylne – zachodnie – zamek górny
 4.5.2.1  Konstrukcja  więźby  dachowej –  drewniana,  częściowo zbudowana z

wtórnie  zastosowanych  elementów  dawniejszych  konstrukcji  drewnianych.
Częściowo wymieniona w czasie remontu obiektu w latach 50-tych XX wieku.
Drewno więźby na ogół w stanie dobrym, około 15-20% elementów więźby jest
porażonych przez korozję biologiczną przewidziano do wymiany. Belki  wiązara
dachowego nadmiernie ugięte ok. 7-8cm. Na odcinku więźby przylegającej do
tarasu  konstrukcja  nie  zapewnia  sztywności  poprzecznej,  co  spowodowało
wychylenie słupków z pionu na około 10-12cm. Napór konstrukcji drewnianej na
ścianę kolankową spowodował  również jej odchylanie – szczyt ściany nadaje się
do przemurowania,  a konstrukcja wiązara do wzmocnienia.  Pokrycie  dachowe
(dachówka  ceramiczna)  bardzo  nieszczelne  ułożona  i   zużyta  technicznie  ze
znacznymi ubytkami kwalifikuje się do całkowitej wymiany.

 4.5.2.2  Prace przygotowawcze  - Strop pod więźbą skrzydła  zachodniego –
oraz  strop  przy  wieży  na  przełamaniu  skrzydła  południowego  i  zachodniego.
Istniejące  w/w stropy  pod  więźbą  konstrukcji  drewnianej  belkowe ze  ślepym
pułapem  wsparte  na   murowanych  ścianach  podłużnych,  miejscowo  na
podciągach  stalowych.  Konstrukcja  stropów przeważnie  w stanie  technicznym
niedostatecznym, lokalnie grożącym zawaleniem. Głowice belek zniszczone przez
korozję biologiczną spowodowaną głównie nieszczelnością dachu i  zalewaniem
stropu.  Obecny stan konstrukcji  stropu nie  pozwala  na  jego użytkowanie  ani
przeprowadzanie robót związanych z remontem dachu.  

ZABRANIA SIĘ  UŻYTKOWANIA W/W STROPÓW PODCZAS
PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH  DACHU!!!  

Należy  więc  w  pierwszej  kolejności  wzmocnić  wiązary  dachowe  W1-W5,  wg
części  rysunkowej  niniejszego opracowania,  a następnie  na belkach wiązarów
ułożyć  podesty  robocze.  Obciążenie  charakterystyczne  zmienne  podestów
2,5kN/m2.  Podesty  tymczasowe  można  wykonać  np.  z  belek  stalowych  z
dwuteowników  I180  ułożonych  w  rozstawie  1,0m  i  podestów  z  płyty  OSB
gr.32mm.

 4.5.2.3  Wzmocnienia wiązara dachowego W1-W5 – Projektuje się wzmocnienie
wiązara  dachowego  poprzez  wprowadzenie  zastrzałów  i  belki  rozporowej.
zmniejszenie  ugięcia  belki  wiązara  uzyskano  poprzez  zaprojektowanie
dodatkowej belki stężającej połączonej z istniejącą belką podwalinową wiązara
śrubami  ściągającymi.  Szczegółowe  rozwiązania  konstrukcyjne  pokazano  w
części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 4.5.2.4  Wzmocnienie  więźby  dachu. Po  zdjęciu  istniejącego  pokrycia  i  łat
należy na odcinku odbudowywanego gzymsu istniejące krokwie (na obu stronach
połaci  dachu)  dostosować rozstawem do belek stropu,  a  następnie  wzmocnić
konstrukcję  poprzez  dodanie  obustronnie  przekładek  drewnianych  zgodnie  z
rysunkiem konstrukcyjnym wzmocnienia.

 4.5.2.5  Pokrycie  dachowe (dachówka  ceramiczna)  bardzo  nieszczelne,  z
poważnymi  ubytkami  w  stanie  alarmującym.  Pokrycie  od  strony  tarasu
prowizorycznie  zabezpieczone  skrawkami  blachy  i  nie  fachowo  ułożona
dachówką. Kwalifikuje się do całkowitej wymiany wraz z łatami.

 4.5.3  Uwagi:
 4.5.3.1  Drewno wbudowane do wykonania wymian i wzmocnień klasy C 30 i o

wilgotności  maksymalnej  do  15%.   Styki  elementów drewnianych  z  murami
należy izolować przekładkami z papy izolacyjnej. Wbudowane drewno musi by
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impregnowane  przed  korozją  biologiczną  preparatami  dopuszczonymi  do
stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

 4.5.3.2  Istniejącą konstrukcję stropu pod więźbą jak napisano powyżej, 
ocenia się jako NIEDOSTATECZNĄ, w celu prowadzenia prac remontowych dachu
należy bezwzględnie w pierwszej kolejności wykonać wzmocnienie wiązarów 
dachowych a następnie wykonać pomosty robocze!!! 

 4.5.1  Odtworzenie  zniszczonego  gzymsu –  Istniejący  gzyms  murowany  z
cegły ceramicznej jest częściowo zawalony, pozostała część gzymsu ze względu na
nieprawidłowe wykonanie grozi również zawaleniem. Z tego względu przewiduje się
rozbiórkę nieprawidłowo wykonanego gzymsu i jego odbudowę na całym odcinku od
tarasu do wieży ok. 10m długości. Kształt projektowanego gzymsu odwzorować na
podstawie istniejącego po ustawieniu rusztowania. Gzyms należy murować z cegły
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 1,5MPa, zbroić prętami Ø8 co 26cm
oraz na wysokości podparcia belek stropowych w ścianie osadzić teowniki  co 26cm,
długości  ok  75cm.  Szczegółowe  rozwiązanie  konstrukcyjne  odtworzenia  gzymsu
pokazano  w  części  rysunkowej  niniejszego  opracowania.  UWAGA:  WSZYSTKIE
ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ MLECZKIEM CEMENTOWYM PRZED KOROZJĄ
WAPIENNĄ.

 5.   Sposób prowadzenia prac remontowych konstrukcji drewnianych
 5.1.   Występujące pojedyncze uszkodzenia  lub braki drewna konstrukcyjnego (np.

fragmenty  porażone  przez  korozję  biologiczną  i  techniczne  szkodniki  drewna,  lub
wycięte i zrabowane itp), należy wymienić lub uzupełnić analogicznie do istniejących
przekrojów przedmiotowych elementów. 

 5.2.  Więźba dachu skrzydła  południowego zamku górnego pochodząca z  XVII  w.,
szczęśliwie  nie  wymieniona  w  latach  50-tych  przeznaczona  jest  do  bezwzględnego
zachowania.  Niezbędne  naprawy  i  uzupełnienia  należy  przeprowadzić  z  drewna
dobranego gatunkiem, rozmiarami elementów i uzupełnień wg konstrukcji istniejącej ze
stosowaniem sposobów łączenia stosowanych przy jej budowie. Prace prowadzić pod
ścisłym nadzorem inspektora nadzoru konserwatorskiego.

 5.3.   Kwalifikację elementów drewnianych podlegających wymianie lub uzupełnieniu
należy  przeprowadzić  pod  obowiązkowym  nadzorem  projektanta  konstrukcji  i
inspektora nadzoru  konserwatorskiego.

 6.   Projektowane  prace  remontowe. W  ramach  zakresu  objętego  niniejszym
opracowaniem projektowym należy wykonać :

 6.1.   Przed  rozebraniem  istniejącego  pokrycia  wykonać  niezbędne  naprawy
konstrukcji drewnianej więźb dachowych możliwe do przeprowadzenia bez demontażu
pokrycia dachowego - zgodnie w/w opisem. 

 6.2.   Po  zakończeniu  w/w  prac  przeprowadzić  wymianę  pokrycia  dachów  na
poszczególnych skrzydłach:

 6.2.1   Etapowo i metodycznie prowadzić rozbiórkę istniejącego pokrycia wraz z
usunięciem istniejących łat dachówkowych,

 6.2.2   po  zaimpregnowaniu  krokwi  preparatem  przeciw  korozji  biologicznej  i
ogniochronnym (co najmniej  do stanu NRO) wykonać warstwę wiatroizolacyjną z
folii  wysoko  paroprzepuszczalnej,  z  pozostawieniem  szczeliny  wentylacyjnej  w
kalenicy dachu,

 6.2.3   zamontować  łaty  i  kontrłaty  z  drewna  iglastego  klasy  C-30
impregnowanego preparatem przeciw korozji biologicznej i ogniochronnym.  Wraz z
wymianą dachówek konieczna jest całkowita wymiana łacenia co wynika ze złego
stanu łat i zmiany sposobu układania dachówki z istniejącego układu „w koronkę” na
układ „w łuskę”.

 6.2.4   Wykonać niezbędne blacharskie obróbki dachowe – koszy, naroży, okapów
oraz zamontować rynny i rury spustowe – wszystkie z blachy cynkowo – tytanowej,

 6.2.5   równolegle  prowadzić  remont   istniejących  trzonów  kominowych
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wyprowadzonych  ponad dach.  Kominy  istniejące,  murowane  z  cegły  ceramicznej
pełnej,  maja  ujednoliconą  formę  –  zasadę  zwieńczenia  –  powtarzająca  się  w
przypadku każdego komina. Kominy te należy w razie potrzeby przemurować od
poziomu  podłogi  poddasza  do  zwieńczenia,  otynkować  tynkiem  wapienno  -
piaskowym zgodnie z treścią pozwolenia konserwatorskiego.

 6.2.6   ułożyć nowe pokrycie  z dachówki ceramicznej karpiówki w łuskę. Należy
zastosować  dachówki  wyższej  jakości,  z  programu  zabytkowego,   oferującej  co
najmniej 30-letnią gwarancję, np CREATON "Klassik" karpiówka, krój zaokrąglony
18/38/  1,4-1,6  naturalna,  płomieniowana,  angobowana,  co  daje  efekt
nierównomiernych przebarwień, pożądany dla zamku. Należy zastosować dachówkę
co  najmniej  takiej  jakości,  jak  podana,  lub  lepszą.  Dachówkę  mocować  do  łat
wkrętami -1 szt/mb.  

Uwaga!  Próbki  dachówek  przeznaczonych  do  wykonania  pokrycia  bezwzględnie  
uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru konserwatorskiego!

 6.2.7   na  dachach  o  spadku  połaci  powyżej  100% (nachylenie  powyżej  45°)
zamontować stałe uchwyty do montażu lin asekuracyjnych.

 6.2.8    Instalacja odgromowa.  Instalację tę należy bezwzględnie odtworzyć na
podstawie odrębnego opracowania, które otrzymało odrębne pozwolenie na budowę
(patrz podstawa opracowania).

 6.2.9  Rury spustowe połączyć: 
 6.2.9.1  w  obrębie  dziedzińca  wewnętrznego  do  kanalizacji  deszczowej

odtworzonej w poprzednich latach (patrz podstawa opracowania).
 6.2.9.2  Przy  elewacjach  zewnętrznych  do  studzienek  chłonnych  –  wg

odrębnego opracowania projektowego i pozwolenia na budowę.

 6.3.  Hełmy wież południowych - wymiana pokrycia z istniejącej blachy stalowej
malowanej  na  blachę  miedzianą.  Hełmy  te  w  stanie  istniejącym  są  pokryte  blachą
malowaną,  w złym stanie  technicznym, z  licznymi  ogniskami korozji.  Wg niniejszego
projektu należy:

 6.3.1   rozebrać istniejące pokrycie blaszane,
 6.3.2   dokonać oceny stanu istniejącego deskowania pod blachę i zdecydować o

zakresie wymiany tego deskowania na nowe. Deski deskowania nie powinny mieć
więcej niż 15 cm szerokości, przybijane z zachowaniem odstępów wentylacyjnych,
gwoździe głęboko dobijane – dla uniknięcia kontaktu gwoździ z blacha miedzianą i
tym samym ogniskowej korozji elektrochemicznej.

 6.3.3   wykonać pokrycie z blachy miedzianej o gr. 0,6mm na rąbek stojący i leżący
odtwarzając wszystkie detale i połączenia ściśle wg stanu istniejącego,

 6.3.4  wyremontować  zwieńczenia  hełmów  wież  w  postaci  iglic  z  kulami  i
chorągiewkami. Zakres i sposób uzgodnić szczegółowo z projektantem i inspektorem
nadzoru konserwatorskiego po uzyskaniu bezpośredniego dostępu do tych elementów
(z rusztowania).

 6.3.5  Zasady wykonania pokrycia z blachy miedzianej:
 6.3.5.1  Do deskowania stosować deski na podłoże nie szersze niż 15 cm,
 6.3.5.2  Deski  przybijać  z  pozostawieniem  odstępów  wentylacyjnych  między

nimi,
 6.3.5.3  Należy głęboko dobijać gwoździe mocujące deski do krokwi,
 6.3.5.4  Należy  pozostawić  przestrzeń  wentylacyjną  od  strony  wnętrza,

"strychu" hełmów,
 6.3.5.5  Stosować otwory wentylacyjne nawiewne przy okapie i  wywiewne w

kalenicy / szczycie hełmu dla przestrzeni wentylacyjnej dachu,
 6.3.5.6  wszelkie  łączniki  i  akcesoria  muszą  być  wykonane  z  metali

niereagujących  z  miedzią,  jak  stal  nierdzewna,  ołów,  niekiedy  cyna  oraz  stal
cynowana. Nie wolno używać metali szkodliwych dla miedzi: cynku i jego stopów
(również  stopu  cynku  z  tytanem),  stali  ocynkowanej,  aluminium,  jak  również
elementów miedziowanych galwanicznie.
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 6.4.  Remonty trasów zewnętrznych.
 6.4.1  Taras  zachodni przy  dachu skrzydła  zachodniego.  W trakcie  poprzednich

remontów przeprowadzanych w latach 2014-2015 nawierzchnia tego tarasu została
zabezpieczona papą bitumiczną przed dalszym zamakaniem. W ramach niniejszego
opracowania  projektuje  się  uzupełnienie  istniejących  ścian  balustradowych  tego
tarasu o brakujące płyty kamienne wieńczące. Płyty te należy wykonać analogicznie
do  istniejących  z  granitu  lub  piaskowca  impregnowanego  pobierając  wymiary  z
natury.  Koronę  istniejącego  muru  oczyścić  z  zanieczyszczeń,  skuć  warstwy
zmurszałej cegły. Brakujące fragmenty ściany uzupełnić murując z cegły pełnej na
zaprawie  wapienno  –  piaskowej.  Płyty  osadzić  na  odpowiednich  kotwach  i  na
kamieniarskiej  zaprawie  elastycznej,  szczeliny  pomiędzy  płytami  wypełnić
odpowiednią do zastosowanego kamienia zaprawą elastyczną 

 6.4.2   Taras w szczycie skrzydła południowego zamku dolnego. Taras ten należy
oczyścić  z  roślin,  które  porosły  niemal  całą  powierzchnie  tarasu,  oraz  innych
zanieczyszczeń i skuć istniejącą wylewkę tarasową. Całość powierzchni wraz murami
tarasu zneutralizować biologicznie  środkami  grzybo-  i  pleśniobójczymi.  Następnie
pozwolić wyschnąć  w sposób zapewniający przewietrzanie i wentylację zniszczonej
powierzchni  tarasu.  Na  tak  przygotowanym  podłożu  wykonać  nową  wylewkę
betonową  zbrojoną  wraz  z  warstwami  tarasowymi  izolacyjnymi  w  sposób
zapewniający oddylatowanie od ścian balustradowych. Wykonać posadzkę tarasową
z płyt tarasowych ceramicznych mrozoodoprnych. Całość wykonać w kompletnym
certyfikowanym systemie tarasowym np. Ceresit. Szczegóły do ustalenia w nadzorze
autorskim!

Uwaga! 
Wykonawca obowiązkowo przedstawi do akceptacji na etapie wykonawczym kształt i typ

dachówki w postaci próbek do akceptacji projektantowi w ramach nadzoru autorskiego oraz
przedstawicielowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 

 7.   Uwagi końcowe
 7.1.  Niniejszy opis uzupełnia informacje zawarte na rysunkach. Jakiekolwiek zmiany,

braki  lub  niejasności  wynikłe  w  trakcie  realizacji  tego  projektu  należy  zgłaszać   i
wyjaśniać z autorami opracowania w nadzorze autorskim.

 7.2.  Odtworzenie instalacji odgromowej na dachach i hełmach oraz odprowadzenie
wody deszczowej z dachów wg odrębnych opracowań projektowych – patrz punkt 1.10 i
1.11 - „Podstawa opracowania” na str. 3.

 7.3.   Kolorystykę elementów wykończenia oraz szczegóły techniczne należy ustalać z
projektantem  w  ramach  nadzoru  autorskiego  oraz  z  Wojewódzkim  Konserwatorem
Zabytków w Opolu.

 7.4.   Wszelkie  materiały  budowlane konstrukcyjne i  wykończeniowe stosowane w
czasie prac prowadzonych w obiekcie muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do
stosowania zgodnie z prawem budowlanym.

 7.5.   Prace  prowadzić  zgodnie  z  wiedzą  budowlaną,  technicznymi  warunkami
wykonania i odbioru robót budowlanych, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w
tym BHP,  pod nadzorem osób posiadających odpowiednie  przygotowanie  zawodowe
potwierdzone  posiadanymi  uprawnieniami  budowlanymi  oraz  pod  nadzorem
konserwatorskim na każdym etapie robót.

 7.6.   Wszelkie  zmiany  rozwiązań  konstrukcyjno  -  materiałowych  wymagają
akceptacji projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

opracowali:

architektura: konstrukcja:

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski mgr inż. Tadeusz Działowski

Opole, kwiecień 2016
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OPINIA 
TECHNICZNA

DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI I WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA

REMONTU ZABEZPIECZAJĄCEGO ZAMEKU
W GŁOGÓWKU, etap III

TEMAT 
REMONT ZABEZPIECZAJĄCY ZAMEK W GŁOGÓWKU,

etap III
ADRES: ul. Zamkowa 23, 48-250 Głogówek, działka nr 554/1, k.m. 6,

INWESTOR: Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250 Głogówek

AUTOR OCENY  inż. Tadeusz Działowski
GŁ. PROJEKTANT: mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, 

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest określenie możliwości i warunków przeprowadzenia remontu
ratunkowego, zabezpieczającego zamek w Głogówku – Etap III.

2. Podstawa opracowania
 2.1  Odkrywki wybranych elementów konstrukcyjnych
 2.2  Informacje uzyskane od Inwestora 
 2.3  Wizja lokalna oraz inwentaryzacja fotograficzna, pomiary sprawdzające
 2.4  Głogówek – Studium Zamku – Jerzy Rozpędowski, opracowanie wewnętrzne PP PKZ we

Wrocławiu 1958,
 2.5  Zamek Głogówek - Inwentaryzacja konstrukcji i opinia o aktualnym stanie konstrukcji,

mgr inż. K. Gołda, PP PKZ we Wrocławiu 1976,
 2.6  PROJEKT PRAC REMONTOWYCH  PRZY ZABYTKU p.t. Remont zabezpieczający zamek w

Głogówku - REMONT ZABEZPIECZAJĄCY WIĘŹBY DACHOWEJ: wymiana pokrycia dachów,
odprowadzenie  wód  opadowych  z  dachów,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA  W.P.,  Opole,
wrzesień 2013

 2.7  PROJEKT  BUDOWLANY  Zamek  w  Głogówku  -  Odbudowa  instalacji  odgromowej
OPRACOWANY PRZEZ Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer, 45-828 Opole, ul.
Przylesie 1/11 - Opole, maj 2014. 

 2.8  Projekt  prac  remontowych   przy  zabytku  p.t.  Remont  zabezpieczający  zamek  w
Głogówku - ODTWORZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.,
Opole, listopad 2013

 2.9  Pozwolenie   Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr     93/N/2016
z dnia   22.02.2016.

3. Opis stanu istniejącego
 3.1  Ogólny stan techniczny całego obiektu -  zróżnicowany oraz ogólnie zagrożony, z

przeciekającym, nieszczelnym pokryciem, zniszczonymi obróbkami blacharskimi dachów,
zdekompletowanymi  rynnami  i  rurami  spustowymi,  brakiem ujęcia  wody  deszczowej  i
odprowadzenia jej do odpowiedniej kanalizacji. Stan taki grozi postępującym raptownym
pogorszeniem stanu budynków i zrujnowaniem obiektu. Aby ten stan dokładnie określić i
opisać należy sporządzić odrębne opracowanie – t.j. kompleksową opinię techniczną, co
nie jest przedmiotem tego opracowania.
Budynki wymagają całego szeregu prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych, z
których niniejsze opracowanie zajmuje się naprawą o charakterze ratunkowym dachów
skrzydeł zachodniego i południowego wraz z wieżami zamku górnego i odprowadzeniem
wód opadowych. 

 3.2  Skrzydło południowe – zamek górny. Więźba oryginalna, nie wymieniona w latach
50-tych  na ogół w stanie dobrym, około 15-20% elementów więźby zostało częściowo
porażonych przez korozję biologiczną.  Więźba zabytkowa do bezwzględnego zachowania.
Prace  prowadzić  pod  ścisłym nadzorem inspektora  nadzoru  konserwatorskiego.  Stropy
ogólnie  w  stanie  dobrym poza  niewielkim odcinkiem przy  wieży  na  połączeniu  stropu
zachodniego z południowym. Ich stan techniczny poza wymienionym odcinkiem pozwala
na ich użytkowanie w czasie prowadzenia remontu dachu. 

 3.3  Skrzydło  zachodnie -  Konstrukcja  więźby  dachowej  –  drewniana,  częściowo
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zbudowana z wtórnie zastosowanych elementów dawniejszych konstrukcji drewnianych.
Częściowo wymieniona w czasie remontu obiektu w latach 50-tych XX wieku.  Drewno
więźby na ogół w stanie dobrym, około 15-20% elementów więźby jest porażonych przez
korozję biologiczną. Belki wiązara dachowego nadmiernie ugięte ok. 7-8cm. Na odcinku
więźby  przylegającej  do  tarasu  konstrukcja  nie  zapewnia  sztywności  poprzecznej,  co
spowodowało  wychylenie  słupków  z  pionu  na  około  10-12cm.  Napór  konstrukcji
drewnianej  na  ścianę  kolankową  spowodował  również  jej  odchylanie  –  szczyt  ściany
nadaje się do przemurowania, a konstrukcja wiązara do wzmocnienia. Pokrycie dachowe
(dachówka ceramiczna) bardzo nieszczelne ułożona i  zużyta technicznie ze znacznymi
ubytkami kwalifikuje się do całkowitej wymiany. 
Istniejące  stropy  skrzydła  zachodniego  konstrukcji  drewnianej  belkowe  ze  ślepym
pułapem  wsparte  na   murowanych  ścianach  podłużnych,  miejscowo  na  podciągach
stalowych, w stanie niedostatecznym grożącym katastrofą. Większość belek stropów od
pierwszej kondygnacji nadziemnej w górę ma głowice belek porażone w znacznym stopniu
przez korozję biologiczną. Zniszczenia te spowodowane są głównie nieszczelnością dachu i
zalewaniem stropów. 

4. Ocena  stanu  istniejącego  konstrukcji  budynków  pod  kątem  możliwości
przeprowadzenia projektowanych prac

 4.1  Skrzydło południowe – zamek górny
 4.1.1 Stan zasadniczej konstrukcji drewnianej więźby dachowej skrzydła południowego
poza  niewielkimi  porażeniami  korozją  biologiczną   jest  na  ogół  dobry  i  pozwala  na
przeprowadzenie  wymiany  pokrycia.  Zabytkowa  więźba  skrzydła  południowego  do
bezwzględnego zachowania.  Niezbędne naprawy i  uzupełnienia przeprowadzić z drewna
dobranego gatunkiem, rozmiarami elementów i uzupełnień wg konstrukcji istniejącej ze
stosowaniem  sposobów  łączenia  stosowanych  przy  jej  budowie.  Prace  prowadzić  pod
ścisłym nadzorem inspektora nadzoru konserwatorskiego. 
 4.1.2 Również stan niższych kondygnacji i fundamentów pozwala na przeprowadzenie
projektowanych prac.  Prace  te  mają  zabezpieczyć  konstrukcje  budynków przed dalszą
degradacją oraz doprowadzić do poprawy stanu obiektów.

 4.2  Skrzydło zachodnie 
 4.2.1 Zasadnicza  konstrukcja  drewniana  więźby,  w  stanie  dobrym  z  drewna
niezabytkowego wymieniona w latach 50-tych XX wieku. Wykazano jednak ugięcie belek
wiązara  dachowego  ok.  7-8cm  oraz  zbyt  małą  sztywność  konstrukcji  w  kierunku
poprzecznym.  Wiązar  należy  więc  wzmocnić  i  zabezpieczyć  przed  dalszym ugięciem i
wychylaniem. Pokrycie dachowe kwalifikuje się do całkowitej wymiany wraz z ołaceniem.
Obecny  stan  konstrukcji  pozwala  jednak,  a  nawet  wymaga  przeprowadzenia  prac
związanych z wymianą pokrycia i uszczelnieniem dachu co powstrzyma częściowo proces
dalszej degradacji konstrukcji.
 4.2.2 Obecny stan konstrukcji stropów, w szczególności stropu pod więźbą nie pozwala
na jego użytkowanie ani przeprowadzanie robót związanych z remontem dachu.  

PODCZAS PROWADZENIA REMONTU DACHU ZABRANIA SIĘ  UŻYTKOWANIA
STROPÓW SKRZYDŁA ZACHODNIEGO ORAZ ODCINKA STROPU POD WIĘŹBĄ

PRZY WIEŻY, NA POŁĄCZENIU SKRZYDŁA ZACHODNIEGO ORAZ
POŁUDNIOWEGO.

W  celu  ich  użytkowania  należy  zabezpieczyć  strop  przed  jego  zawaleniem  poprzez
podstemplowanie  stropów  od  poziomu  parteru  lub  poprzez  wykonanie  podestów
tymczasowych wykorzystując konstrukcję wiązarów dachowych po ich wzmocnieniu.

5. Wnioski i zalecenia
Obecny  stan  techniczny  obiektu  pozwala  a  wręcz  wymaga  przeprowadzenia  w  nim prac,
związanych z projektowanym zakresem prac ratunkowych zamku w Głogówku, polegających
na remoncie pokrycia  i  konstrukcji  dachów skrzydła zachodniego i  południowego. Na cały
zakres robót winien być opracowany projekt budowlany, wykonawczy i uzyskana decyzja o
pozwoleniu na budowę.                                                                                
W trakcie  opracowywania  projektu  należy mieć na uwadze zły  stan techniczny stropów i
bezwzględny zakaz ich użytkowania w opisanym wyżej zakresie. Na czas prowadzenia prac
remontowych dachu należy przewidzieć ich odpowiednie zabezpieczenie.

                                                         OPRACOWAŁ:     Mgr inż. Tadeusz Działowski
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Inf. BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23. 06. 2003.

PROJ. BUDOWLANY
PRAC REMONTOWYCH

PRZY ZA  BYTKU

REMONT ZABEZPIECZAJĄCY ZAMEK W GŁOGÓWKU,
etap III

ADRES: ul. Zamkowa 23, 48-250 Głogówek, działka nr 554/1, k.m. 6,
INWESTOR: Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250 Głogówek

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin
 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów.  
 1.1. Wykonanie prac remontowych więźby i wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki karpiówki 

w łuskę wraz z folią izolacyjną, obróbkami, rynnami i rurami spustowymi i instalacją odgromową  
prowadzone na wysokości od 10– 26m nad otaczającym gruntem.

 1.2. Odtworzenie  studzienek chłonnych dla deszczówki wokół budynków zamkowych
 2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W obrębie ogrodzenia, poza zespołem budowli zamku

i zabudowaniami gospodarczymi w południowo – zachodnim narożniku terenu brak innych zabudowań.
 3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 3.1.  brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie.

 4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
 4.1. Roboty dekarskie prowadzone w większości na wysokości ponad 5,0m (do 26,0m) nad poziomem 

otaczającego te  renu: wyjątkowe zagrożenie upadkiem z wysokości, zagrożenie urazem od 
przedmiotów spadających z wysokości okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi porażenie
prądem elektrycznym,

 4.2. Prowadzenie robót w obiekcie o złym i nie do końca rozpoznanym stanie technicznym.
 4.3. Prowadzenie prac w obrębie więźby dachowej położonej bezpośrednio nad nie nadającymi się do 

użytku i obciążania w żadnym stopniu stropami nad ostatnią kondygnacją budynku. Stropy te są w 
stanie awaryjnym i stanowią zagrożenie dla osób wykonujących prace związane z remontem więźby 
dachowej. Pracę należy prowadzić z odpowiednich pomostów opartych o wiązary dachowe (po ich 
wzmocnieniu).

 5.  Wskazanie sposobu prow. instruktażu pracowników p. przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych
 5.1. Pracowników przeszkolić co do dróg poruszania się po obiekcie, którego stan konstrukcji stanowi 

realne zagrożenie ich życia. 
 5.2.Wytyczyć i oznakować bezpieczne drogi poruszania się pracowników od rejonu prowadzenia prac 

do wyjścia na zewnątrz zespołu budynków. Oznakować miejsca szczególnie niebezpieczne lub 
zablokować do nich dostęp.

 5.3. pracowników przeszkolić w zakresie przepisów bhp obowiązujących przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz robót na wysokościach z zabezpieczeniem.

 5.4. Kompleksowe szkolenie w zakresie:
 a)- zasad postępowania w przypadku zagrożeń
 b)- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń
 c)- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
 d)- sposobu i miejsca przechowywania, składowania substancji niebezpiecznych wskazanie 

środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 
wykonywanych robót budowlanych.

 6.  Wskazanie środków tech. i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń.
 6.1. nie występują strefy szczególnego zagrożenia

 7.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
 7.1. Ustawienie tablic ostrzegawczych: "praca na wysokości", "teren budowy wstęp wzbroniony".
 7.2. Wytyczenie i zadaszenie – zabezpieczenie przed spadającymi przedmiotami - dojścia do wnętrza 

budynku oraz bram i przejść.

Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

Opole, kwiecień 2016
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SPOSÓB  WZMOCNIENIA WIĘŹBY NA ODCINKU 
ODTWARZANEGO GZYMSU  SKRZYDŁA ZACHODNIEGO

PRZEKRÓJ A2-A2

skala 1:50

istn. belki stropu 17x24

istn. belka wiązara dachowego 17x24

projektowane zastrzały 

2x 8x16cm
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projektowane zastrzały 

2x 8x16cm

SPOSÓB WZMOCNIENIA WIĄZARA KONSTRUKCJI 
WIĘŹBY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI  ODTWARZANEGO 

GZYMSU SKRZYDŁA ZACHODNIEGO

PRZEKRÓJ A1-A1

skala 1:50

Istniejące belki stropu 

UWAGA: istniejącą konstrukcję stropu ocenia się jako 

NIEDOSTATECZNĄ - MIEJSCAMI GROZI 

ZAWALENIEM, w celu prowadzenia prac remontowych 

dachu należy bezwzględnie w pierwszej kolejności 

wykonać wzmocnienie wiązarów wg niniejszego 

opracowania a następnie wykorzystać belki wiązarów 

do ustawienia czasowych podestów roboczych. 

Podesty robocze należy wykonać np. z belek stalowych 

I 180 z rozstawem 1,0m i pomostem roboczym z płyty 

osb gr. 32mm

istniejąca belka (ściąg) wiązara 

dachowego ugięta na ok. 8cm - projektuje 

się wzmocnienie ugiętej belki

projektowane wzmocnienie 

belki wiązara dachowego

projektowane rozpory 12x16 

wzmocniające wiązary dachowe

projektowane śruby 

ściągające M16
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odtwarzany gzyms 

wg rys. nr

A

B

Istniejące belki stropu 17(19)x24 - istniejącą 

konstrukcję stropu na odcinku odtwarzanego gzymsu 

ocenia się jako dobrą - po ułożeniu na belkach 

tymczasowego podestu można na nim prowadzić 

prace związane ze wzmocnieniem więźby  

C

D

istniejące słupy wiązara 12x16

istniejące kleszcze 

2x 5x20cm
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Projekt wykonano wykorzystując rysunki

z opracowania:

Zamek Głogówek - "Inwentaryzacja konstrukcji

i opinia o aktualnym stanie konstrukcji",

mgr inż. K. Gołda, PP PKZ we Wrocławiu 1976



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:5

8
0

1
2
3

1
6
1

1
2
1

1
2
3

1
3
0

6
3

3
2

6
6

3
2

4
0

32

32

32

32

32

6
3

3
2

6
3

3
2

4
0

80 90 80

250

6
2

164

WIDOK ZŁĄCZA PRZEKRÓJ

2
3
0

gwoździe 8,0x250mm

4szt. z każdej strony

2
3
0

16
0

40 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736, email: wpaszkowski2@wp.pl

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/6

Gmina Głogówek

SZCZEGÓŁ A 

mgr inż. Tadeusz Działowski

mgr inż. Agnieszka Borowiecka

314/69konstrukcja

04.2016

1:5

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt ZAMIENNY remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku 

PROJEKT ZAMIENNY do PROJEKTU PRAC REMONTOWYCH PRZY ZABYTKU

WZMOCNIENIE WIĘŹBY SKRZYDŁA ZACHODNIEGO



120

115

155

80

32

32

32

32

32

55
32

73

16
0

WIDOK ZŁĄCZA PRZEKRÓJ

istn. krokiew 9x16

proj. zastrzał

8x16

proj. zastrzał

2x 8x16 

is
tn

. 
k
ro

k
ie

w
9
x
1
6

SZCZEGÓŁ B
SKALA 1:5

gwoździe 8,0x250mm

4szt. z każdej strony

80

90

80

25
0

proj. zastrzał

8x16

160

55

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736, email: wpaszkowski2@wp.pl

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/7

Gmina Głogówek

SZCZEGÓŁ B

mgr inż. Tadeusz Działowski

mgr inż. Agnieszka Borowiecka

314/69konstrukcja

04.2016

1:5

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt ZAMIENNY remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku 

PROJEKT ZAMIENNY do PROJEKTU PRAC REMONTOWYCH PRZY ZABYTKU

WZMOCNIENIE WIĘŹBY SKRZYDŁA ZACHODNIEGO



7
0
°

SZCZEGÓŁ C
SKALA 1:5

p
ro

j. 
za

st
rz

a
ł

1
0
x1

6
 c

m
istn. belka wiązara 
17x24

WRĘB POJEDYNCZY h1=60mm,  Z 
PŁASZCZYZNĄ DOCISKU PO 

DWUSIECZNEJ, 

ŚRUBA M12 kl.4.8, otwór nawiercić wiertłem 
o średnicy 11mm

1
0
0

6
0

śruba M12
kl. 4.8

11
0°

55°

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/110a, 45-083 Opole, tel. 77 4530736, email: wpaszkowski2@wp.pl

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/8

Gmina Głogówek

SZCZEGÓŁ C

mgr inż. Tadeusz Działowski

mgr inż. Agnieszka Borowiecka

314/69konstrukcja

04.2016

1:5

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt ZAMIENNY remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku 

PROJEKT ZAMIENNY do PROJEKTU PRAC REMONTOWYCH PRZY ZABYTKU

WZMOCNIENIE WIĄZARA WIĘŹBY SKRZYDŁA ZACHODNIEGO



SZCZEGÓŁ D
SKALA 1:5

1
9
0

śruba M12
kl. 4.8

p
ro

j. 
z
a
st

rz
a
ł

1
0
x
1
6
 c

m

is
tn

i e
j ą

c
y
 s

łu
p

 
w

i
ą

z
a

r a
 1

2
x
1

6
c
m

projektowany ściąg 12x16cm
wzmacniający istniejący dźwigar
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płytka perforowana typu BFM 
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Ø4,0mm z każdej strony
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ODTWORZENIE ZNISZCZONEGO  GZYMSU 

NA ODCINKU ŚCIANY O DŁUGOŚCI  ~10,0m 
- kształt projektowanego gzymsu odwzorować 
na podstawie istniejącego po ustawieniu 
rusztowania. Gzyms należy murować z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
klasy 1,5MPa i zbroić prętami Ø8 co 26cm.

OSADZIENIE ZBROJENIA ODTWARZANEGO 
GZYMSU -  należy wykuć bruzdę w istniejącej 
ścianie co 26cm i kotwić w niej  zbrojenie o 
projektowany pręt podłużnie osadzony w ściane.

projektowany pręt Ø8 podłużnie 
osadzony w istniejącej ścianie na 
całej długości odtwarzanego gzymsu

projektowany pręt Ø8, L=1000cm,  podłużnie 
osadzony w istniejącej ścianie na całej długości 
odtwarzanego gzymsu

projektowane zbrojenie 
gzymsu pręt Ø8 co 26cm ~36 ~6
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ODTWORZENIE ZNISZCZONEGO  

GZYMSU

skala 1:25
40 Ø8 co 26cm

 L=227cm
1

1

2

2

OSADZIENIE POŁÓWKI DWUTEOWNIKA I120 
na wysokości podparcia belek stropowych w 
ścianie osadzić teowniki  co 26cm, długości ok 
75cm

ISTNIEJĄCA BELKA WIĄZARA DACHOWEGO

ISTNIEJĄCA BELKA STROPU

18

2

2

istniejąca ściana

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY 

STALOWE ZABEZPIECZYĆ 
MLECZKIEM CEMENTOWYM 

PRZED KOROZJĄ WAPIENNĄ.
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