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S t r e s z c z e n i e 
 

W referacie opisano konstrukcję i uszkodzenia drewnianego stropu nawy zabytkowego kościoła 
w Sławkowie. Na podstawie obliczeniowej analizy wykazano przyczynę utraty stateczności 
górnych pasów wieszarów stropowych. Ze względu na przestrzenny charakter pracy konstrukcji 
i przejęcie części obciążeń ze stropu przez wieszary więźby dachowej nie doszło do 
poważniejszej awarii. Opisano sposób wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji przez 
dodatkowe stężenie wieszarów stropowych. 

 

Słowa kluczowe: konstrukcje drewniane, uszkodzenia, wzmocnienia, analiza nośności, 
renowacja 

 
A b s t r a c t 
 

In the paper a structure and damage of the wooden nave ceiling of the historic church in 
Sławków was described. Computational analysis of the load-bearing capacity of the structure 
and causes of loss of form stability of upper top flange ceiling trusses were presented. On 
account of spatial character of the work of the structure and taking over the part of loads from 
the ceiling by roof trusses it did not lead to the more serious failure. The strengthening method 
through the additional bracing of roof trusses and preservation the structure was described. 
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1. Wstęp 

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, pierwotnie Jana Chrzciciela  
w Sławkowie (rys. 1) jest najstarszym zabytkowym obiektem miasta [1]. Kościół został 
ufundowany przez krakowskiego biskupa Fulko zwanego Pełką na początku XIII wieku. 
Zachowane, murowane z cegły prezbiterium w stylu przejściowym romańsko gotyckim, 
datowane jest na połowę XIII wieku. Nawa główna kościoła wzniesiona została w XV w. 
u schyłku stylu gotyckiego. Obecny wygląd kościoła pochodzi z okresu ostatniej większej 
przebudowy w XVIII wieku. Nieznaczne przebudowy miały miejsce jeszcze w XIX i XX 
wieku. 

 

 
Rys. 1. Widok kościoła w Sławkowie 

Fig. 1. View of the church in Sławków 
 

Wnętrza tej zabytkowej świątyni są aktualnie poddane szeroko zakrojonym pracom 
konserwatorskim. Odkryte na ścianach i suficie nawy XIX wieku polichromie, zakryte pod 
polichromiami z XX wieku, zostaną odsłonięte i odrestaurowane, podobnie jak zabytkowe 
barokowe ołtarze i nagrobki. Drewniany, tynkowany na trzcinie, sufit nawy, pokryty 
malowidłem przedstawiającym koronację Matki Bożej oraz czterech ewangelistów (rys. 2), 
znajdował się w złym stanie technicznym. Występowały liczne spękania tynku, ubytki, 
odspojenia, ślady przecieków. Ze względów bezpieczeństwa pod sufitem zamontowano 
siatkę ochronną (rys. 3). Podczas przeglądu [2] stwierdzono uszkodzenia i wady nośnej 
drewnianej konstrukcji stropu sufitu, które wymagały usunięcia przed podjęciem 
właściwych prac konserwatorskich. W referacie opisano konstrukcję stropu nawy, 
przedstawiono jego stan techniczny, analizę występujących nieprawidłowości oraz sposób 
remontu i wzmocnienia. 
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Rys. 2. Widok sufitu nad nawą główną 

Fig. 2. View of the ceiling above the central nave 

 
Rys. 3. Siatka zabezpieczająca pod sufitem nawy głównej 

Fig. 3. Protecting net beneath the ceiling of the central nave 
 
 

2. Opis konstrukcji stropu 

Wiek drewnianego stropu nad nawą główną i zasadniczej konstrukcji więźby dachowej 
ocenia się na około 120 lat. Nad nawą główną o wym.: w świetle ścian 14,60 x 15,80 m 
wykonany został strop na belkach drewnianych o poprz. przekrojach 23 x (28 ÷ 30) cm, 
rozpiętości 15,0 m i rozstawie co 110 cm. Belki stropowe, oparte na ścianach podłużnych, 
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podwieszone są na długości w 2 miejscach do dolnych pasów trapezowych podłużnych 
wieszarów stropowych lub stanowią dolne pasy poprzecznych wieszarów, jętkowej 
dwuwieszakowej więźby dachowej. Trapezowe wieszary opierają się na dolnych pasach 
wieszarów więźby oraz na ścianach nawy. W połowie długości wieszarów stropowych 
znajduje się styk montażowy dolnych pasów wieszarów wykonany w postaci rozciąganego 
złącza wzdłużnego na zamek ukośny (w tak zwany „znak piorunowy”) skręcony śrubami. 
Jętki dachowej więźby podparte są płatwiami przekazującymi obciążenia z dachu na słupy 
wieszarów. Konstrukcję nośną stropu nawy przedstawiono na rysunkach – rzut na rys. 4, 
przekrój poprzeczny – rys. 5, przekrój podłużny – rys. 6. Sufit stropu stanowi tynk 
wapienny na trzcinie i deskowaniu. Dach kryty jest blachą na ażurowym deskowaniu i 
ciągłych dwuprzęsłowych krokwiach. 

 

 
Rys. 4. Rzut konstrukcji stropu nawy: 

1 - trapezowe wieszary stropowe, 2 - belki stropowe, 3 - dolne pasy wieszarów dachowych, 
 4 - płatwie więźby, 5 - oś wychylenia wieszara stropowego (opis w tekście) 

Fig. 4. Stage of the construction of the nave ceiling: 
1 - floor roof trusses, 2 - ceiling joists, 3 - bottom belts of roof trusses, 4 - purlins of the rafter framing, 

5 - axis of leaning the floor roof truss (description in the text) 
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Rys. 5. Przekrój poprzeczny stropu i więźby:  

1 - słupy, zastrzały, rozpora i pas dolny wieszara dachowego, 2 - wieszary stropowe, 3 - płatew,  
4 - miecze, 5 - jętka, 6 - krokwie, 7 - oś wychylenia z pionu wieszara stropowego 

Fig. 5. A cross section of the ceiling and rafter framings: 
1 - poles, whitlows, the stretcher and the bottom belt of the roof truss, 2 - floor roof trusses, 3 - purlin, 4 - swords, 

5 - ephemerid, 6 - rafters, 7 - axis of leaning the floor roof truss from the division 
 

 

Rys. 6. Przekrój podłużny: 
1 - belki stropowe 23 x 28 cm,  2 - dolne pasy wieszarów dachowych 23 x 30 cm,  

3 - słupy i zastrzały wieszarów dachowych 18 x 23 cm,  4 - rozpory wieszarów dachowych 18 x 23 cm,  
5 - elementy wieszarów stropowych 22 x 20 cm,  6 - złącze wzdłużne pasa dolnego na zamek ukośny, 
 7 - płatew 18 x 23 cm,  8 - kleszcze 16 x 18 cm,  9 - jętki 18 x 23 cm,  10 - osie krokwi 16 x 18 cm,  

11 - sufit - tynk wapienny na trzcinie i deskowaniu 
 

Fig. 6. Longitudinal cross section: 
1 - ceiling joists 23 x of 28 cm,  2 - bottom belts of roof trusses 23 x of 30 cm, 

3 - poles and whitlows of roof trusses 18 x of 23 cm,  4 - stretchers of roof trusses 18 x of 23 cm, 
5 - elements of floor roof trusses 22 x of 20 cm,  6 - longitudinal connector of the bottom belt to the oblique lock, 

7 - purlin 18 x of 23 cm,  8 - forceps 16 x of 18 cm, 9 - ephemerides 18 x of 23 cm, 
10 - axes of rafter 16 x of 18 cm,  11 - ceiling - cement plaster on the reed and the boarding 
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3. Opis stanu konstrukcji 

Na podstawie dokonanego przeglądu konstrukcji stropu nawy i dachowej więźby 
stwierdzono występowanie uszkodzeń i wad budowlanych: 

- Powierzchniowe zniszczenia korozyjne drewna spowodowane przez owady. 
Największe zniszczenia wykazywały stropowe belki nawy a zwłaszcza belka 
usytuowana przy styku pasa dolnego wieszarów stropowych. Przykłady uszkodzeń 
korozyjnych przedstawiono na fotografiach – rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Przykłady uszkodzeń korozyjnych elementów drewnianych 

Fig. 7. Examples of damage to corrosion wooden elements 
 
- Wychylenie z płaszczyzny jednego z wieszarów stropowych – rys. 4, 8. Wartość 

wychylenia w poziomie rozpory wynosi około 300 mm (rys. 5). Wieszary stropowe 
nie zostały poprzecznie stężone i długość wyboczeniowa ściskanych prętów znacznie 
przekracza dopuszczalną wartość. Brak stężeń poprzecznych wieszarów jest wadą 
konstrukcyjną, pochodzącą jeszcze z okresu budowy, która doprowadziła do utraty 
stateczności i przechylenie wieszara. 
 

 
Rys. 8. Wychylenie z pionu wieszara stropowego 

Fig. 8. Roof truss leaning from the division 
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- Wysunięcie się wieszaków wiązarów stropowych i dachowych z pasów dolnych  
w miejscach połączeń rozciąganych – rys. 9.  

- Uszkodzenie mechaniczne jednej z płatwi konstrukcji dachu, częściowo 
zabezpieczone prawdopodobnie podczas wymiany pokrycia, 

- Spękania i lokalne odspojenia wapiennych tynków sufitowych stropu nas nawą 
główną, wynikające z naturalnego technicznego zużycia i wpływów termiczno-
wilgotnościowych – rys. 10. 

 

 
Rys. 9. Rozluźnienie węzła połączenia wieszaka wiązara stropowego z pasem dolnym 

Fig. 9. Loosening of connecting the stand of the floor truss with the bottom belt 
 

 
Rys. 10. Spękania tynków sufitowych stropu nawy 

Fig. 10. Cracks of ceiling plaster on the nave 
 

Na podstawie badań makroskopowych i laboratoryjnych stwierdzono ogólnie 
zadowalający stan zachowania nośnych konstrukcji drewnianych, za wyjątkiem lokalnych 
stref uszkodzonych przez owady i wychylonego z pionu wieszara. Uszkodzenia korozyjne 
drewna mają jednak powierzchniowy charakter i przy zastosowanych, masywnych 
poprzecznych przekrojach elementów, nie stanowią zagrożenia dla nośności konstrukcji. 
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Wymagać będą miejscowych napraw, oczyszczenia i zabezpieczenia środkami ochrony 
biologicznej drewna. Oceniono, dla potrzeb obliczeń statyczno wytrzymałościowych, klasę 
drewna belek stropowych i elementów więźby dachowej na C16 a drewna wieszarów 
stropowych na C18. Ocena ta jest ostrożną i uwzględnia techniczne zużycie drewna  
w istniejącej konstrukcji. 
 
 

4. Analiza nośności konstrukcji 

W celu oceny nośności konstrukcji stropu i więźby dachowej przeprowadzono analizę 
statyczno-wytrzymałościową. Na rysunku 11 przedstawiono przestrzenny model głównej 
konstrukcji stropu. W modelu uwzględniono konstrukcję węzłów - połączenia przegubowe, 
więzy jednostronne. Wyniki obliczeń w postaci wykresów ugięć i sił wewnętrznych, dla 
przypadku maksymalnych stałych obciążeń symetrycznych, przedstawiono na rys. 12 ÷ 14.  
W analizie wytrzymałościowej wykazano, że stany graniczne nośności wszystkich 
elementów konstrukcji drewnianej stropu i więźby są zachowane, przy założeniu 
usztywnienia bocznego węzłów ściskanego pasa wieszara stropowego. 

 
Rys. 11. Model obliczeniowy konstrukcji nośnej stropu 

Fig. 11. Computational model of the load-bearing structure of the ceiling 
 

 

Rys. 12. Ugięcia konstrukcji i momenty zginające 
Fig. 12. Deformations the structure and bending moments 
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Rys. 13. Siły osiowe w wieszarach stropowym i dachowym 
Fig. 13. Axial forces in roof trusses 

 

 
Rys. 14. Momenty zginające w belkach stropu nawy 
Fig. 14. Bending moments in beams of the ceiling 

 
 

5. Sposób wzmocnienia konstrukcji 

Wzmocnienie konstrukcji zaproponowano poprzez stężenie pasów górnych wieszarów 
stropowych [2]. Pasy stężono w płaszczyźnie słupków wieszarów drewnianymi 
krzyżującymi się prętami. Sposób wzmocnienia przedstawiono na rys. 15, zaś wykonaną 
konstrukcję stężeń na rys. 16. Dodatkowo wzmocniono strefy oparcia wieszarów na 
ścianach za pomocą nakładek bocznych ze stalowych ceowników skręconych z belkami 
dolnego pasa wieszarów – przekrój B-B na rys. 15. 
Całość drewnianej konstrukcji stropu nawy oraz elementy więźby dachowej zabezpieczono 
następnie specjalistycznymi impregnacyjnymi środkami grzybo- i owadobójczymi. Po 
wykonaniu zabezpieczenia konstrukcji przystąpiono do konserwatorskiej renowacji tynków 
sufitowych oraz malowideł – rys. 17. 
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Rys. 15. Sposób wzmocnienia konstrukcji: 

1 - pas dolny wieszara,  2 - ceowniki na dębowych podkładkach, 
skręcone z pasem dolnym w strefach podporowych,  3 - osie stężeń 

Fig. 15. Way of reinforcing the structure: 
1 - bottom belt of the roof truss,  2 - C-bars on oaken pads, screwed together with the bottom belt in support zones, 

3 - axes of concentrations 

 
Rys. 16. Widok wzmocnienia konstrukcji 
Fig. 16. View of reinforcing the structure 
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Rys. 17. Prace renowacyjne sufitu stropu nawy; widok rusztowań, renowacja sufitu 

Fig. 17. Renovation works of the ceiling; view of scaffoldings, renovation of the ceiling 
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6. Podsumowanie 

Wadliwie zrealizowana od początku konstrukcja nośna głównych wieszarów 
stropowych doprowadziła do utraty stateczności wieszarów i wychylenia się ich z pionu. Ze 
względu na przestrzenny charakter pracy konstrukcji i przejęcie części obciążeń ze stropu 
przez wieszary konstrukcji więźby dachowej, na których oparto pasy dolne wieszarów 
stropowych, nie doszło jednak do poważniejszej awarii. Utrata stateczności wieszarów 
spowodowała jednak wzrost ugięć stropu i najprawdopodobniej do wystąpienia większych 
spękań i odspojeń od podłoża tynków sufitowych. 
Przeprowadzona analiza obliczeniowa przestrzennego modelu konstrukcji pozwoliła na 
ustalenie przyczyn wychylenia z płaszczyzny wieszarów stropowych i zaproponowanie 
stosunkowo prostego zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji. 
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