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Wprowadzenie

Kościół poewangelicki w Leśnej zlokalizowano 
w centrum nieregularnej parceli, ogrodzonej kamien-
nym murem, do którego dobudowane są liczne budyn-
ki mieszkalne i gospodarcze. Od północnego zachodu 
graniczy z dawnym cmentarzem. Historia kościoła się-

Introduction

The Evangelical Church in Leśna is located in the mid-
dle of a plot of land with an irregular shape, surrounded 
with stone walls, to which numerous residential and util-
ity buildings have been added. It abuts a former ceme-
tery from the north-west. The history of the church dates 
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ga XIV wieku, jednak w obecnej formie powstał w la-
tach 1703–1719 na osnowie wcześniejszej świątyni, 
częściowo spalonej w roku 1702. W 1704 ukończono 
prezbiterium, a w 1711 założono sklepienia korpusu 
(rys. 1)1. Obiekt charakteryzuje się silnie rozczłonko-
waną i masywną bryłą krytą w części korpusu potęż-
nym czterospadowym dachem. Jest dwunawowy, za-
kończony od wschodu prezbiterium przechodzącym 
w półkolistą absydę (ryc. 2, 3).

Urozmaicona bryła kościoła jest efektem licznych 
przebudów. W roku 1685, z inicjatywy okolicznych za-
możnych rodów, dokonano jego istotnej rozbudowy, 
co dokumentuje tablica fundacyjna umieszczona nad 
dawnym wejściem południowym. Wtedy też budow-
la została znacznie powiększona: dobudowano nawę 

Ryc. 1. Kościół graniczny w Leśnej, panorama z XIX wieku; autor nieznany.
Fig. 1. Border Church in Leśna, panoramic view from nineteenth century; author unknown.

Ryc. 2. Kościół graniczny w Leśnej, widok nawy głównej oraz prezbiterium z łukiem tęczowym, 2018; fot. K. Ałykow.
Fig. 2. Border Church in Leśna, main nave, presbytery with chancel arch, 2018; photo by K. Ałykow.

Ryc. 3. Rzut kościoła, 2018; oprac. M. Napiórkowska-Ałykow.
Fig. 3. Church plan, 2018; by M. Napiórkowska-Ałykow.
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Ryc. 4. Spękania sklepień, 2018; fot. K. Ałykow.
Fig. 4. Vault cracks, 2018; photo by K. Ałykow.

Ryc. 5. Rzut sklepień, 2018; oprac. M. Napiórkowska-Ałykow.
Fig. 5. Vault plan, 2018; drawings by M. Napiórkowska-Ałykow.

Ryc. 6. Przekrój poprzeczny sklepień I-I z zaznaczonymi miejscami ugięć, 2018; oprac. M. Napiórkowska-Ałykow.
Fig. 6. Cross-section of vaults I–I with deflections, 2018; by M. Napiórkowska-Ałykow.
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południową oraz od północy prezbiterium z pomiesz-
czeniami loży kolatorskiej. Na początku XVIII wieku 
dokonano barokizacji elewacji świątyni, a także zmiany 
pierwotnego kształtu niektórych otworów okiennych 
i drzwiowych oraz górnej części wieży.

O wartościach artystycznych tego obiektu 
świadczą przede wszystkim urozmaicona bryła, ar-
chitektoniczny wystrój wnętrza, staranność w opra-
cowaniu detalu architektonicznego, widoczna 
zwłaszcza w wieży i dowodząca wysokiej jakości wy-
konania. Kościół ma interesujące rozwiązanie prze-
strzenne z rzadko spotykanym dwunawowym i trój-
przęsłowym korpusem.

Stan techniczny sklepień

W roku 2018 autorzy artykułu sporządzili eksper-
tyzę stanu technicznego sklepień kościoła. W wyni-
ku przeprowadzonych badań i oględzin stwierdzo-
no widoczne liczne rysy na podniebieniu sklepień 
w układzie południkowym, z propagacją w osi po-
przecznej kościoła (ryc. 4, 5). Nie stwierdzono wi-
docznych rys na podniebieniu sklepień w układzie 
południkowym, z propagacją w osi podłużnej ko-
ścioła. Nie odnotowano również widocznych rys na 
grzbiecie i gurtach sklepień2. W wyniku pomiarów 
wychwycono deformację krzywizn podniebienia 
sklepień pod gurtami oraz ich wybrzuszenia (ryc. 
6, 7). Stan zachowania ceramiki sklepień jest różny 
i zależy w dużym stopniu od miejsca usytuowania 
elementów ceramicznych na obiekcie. Powierzchnia 
ceramiczna jest zabrudzona, z licznymi większymi 
lub mniejszymi uszkodzeniami. Powierzchnia skle-
pień i gurtów ma wyprawę wapienną, częściowo 
powierzchniowo zdegradowaną. Nie zarejestrowa-
no śladów uszkodzeń i ubytków masy ceramicznej 
gurtów, wysklepek czy filarów; nie zaobserwowano 
ubytków zaprawy ze spoin spowodowanych wypłu-
kiwaniem przez wodę opadową, śnieg itp. ani śladów 
niszczenia struktury ceramiki, widocznych jako roz-
warstwianie i osypywanie części przypowierzchnio-
wej elementów ceramicznych. Uszkodzenia struktu-

back to the fourteenth century; however, its present form, 
taken on in the years 1703 through 1719, was based on a 
former church which had partially burned down in 1702. 
The presbytery was completed in 1704, and the main 
body of the church was vaulted in 1711 (Fig. 1).1

This building has a fragmented and massive body, 
its main section is covered with a large hip roof. The 
church has two naves and an east-facing presbytery 
which transitions into a semi-circular apse (Fig. 2, 3).

The diversified shape of the church is the effect of 
many remodeling projects. On the initiative of some 
rich local families, there was a significant outward ex-
tension of the church in 1685, which was documented 
with a foundation plaque located above the old south-
ern entrance. It was then that the church was consider-
ably enlarged—a nave was added to its southern section 
and a presbytery with a patron’s pew was built in the 
northern part of the building. 

The baroquization of the church facade along with 
some alterations of the original shape of some window 
and door openings as well as the upper part of the tower 
were made at the beginning of the eighteenth century.

The elements of the building which hold high ar-
tistic value are, first and foremost, its varied shape, the 
architecture of the interior, as well as great attention 
to architectural details, especially visible in the tower, 
which is  evidence of high-quality workmanship. This 
church has some very interesting spatial solutions, with 
rarely seen two naves and three bays forming the main 
body of the building.

Technical condition of vaults

In 2018, the authors of this paper made an assessment 
report on the technical condition of the vaults. As a re-
sult of the examination and inspection, some visible lon-
gitudinal cracks were found in the vault intrados which 
propagated along the transverse axis of the church (Fig. 
4, 5). There were no visible longitudinal cracks found in 
the vault intrados which would propagate along the lon-
gitudinal axis of the church. Also, no visible cracks were 
found on the vault extrados or buttresses.2

The measurements which had been performed 
showed that there was bulging and deformations of the 
curvature of the vault intrados located under the but-
tresses (Fig. 6, 7). 

The condition of the ceramics on the vaults varies 
and depends to a large extent on the location of the ce-
ramic elements of the building. 

Partially compromised, the surface of the vaults 
and buttresses consisted of lime plaster. The ceramic 
surface was covered with dirt and had many defects of 
varying size. 

No traces of damage or loss of the ceramic mass in 
buttresses, vault cells or piers were found. 

No loss of mortar from the joints caused by rain 
water, snow, etc. was found. Also, no traces of damage 
to the ceramic structure, which could be visible as layer 
separation or powdering of the near-surface part of the 

Ryc. 7. Przekrój poprzeczny sklepienia „3” z zaznaczonymi miej-
scami ugięć, 2018; oprac. M. Napiórkowska-Ałykow.
Fig. 7. Cross section of vault 3 with deflections, 2018; by M. Na-
piórkowska-Ałykow.
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ry, inicjowane zwykle przez migrację i krystalizację 
soli rozpuszczalnych w wodzie, zarówno podciąga-
nych kapilarnie z podłoża, jak i przedostających się 
przez korpus ściany z zalań wewnątrz obiektu, kry-
stalizując się na granicy odparowania, prowadzą do 
rozrywania wiązań mineralnych i w konsekwencji 
do postępującego, nieodwracalnego zniszczenia po-
wierzchniowych warstw elementów ceramicznych. 
Nie stwierdzono śladów wystąpienia zjawisk fizy-

ceramic elements, were found. Structural damage usu-
ally occurs as a result of migration and crystallization 
of water-soluble salts, both due to the upward capillary 
draw of water from the floor surface and to the water 
from flooding of a building interior passing through 
the walls, and when crystallizing at the point of evap-
oration, they lead to breaking of mineral bonds and, 
consequently, to progressive and irreversible damage to 
the surface layers of ceramic elements. 

Ryc. 8. Nadmurowane filary na gurcie sklepienia, 2018; fot. K. Ałykow.
Fig. 8. Pier support on vault buttress, 2018; photo by K. Ałykow.

Ryc. 9. Naprawa więźby dachowej, 2018; fot. K. Ałykow.
Fig. 9. Timber roof truss repair, 2018; photo by K. Ałykow.
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Ryc. 10. Brak oryginalnych elementów konstrukcji ciesielskiej, 2018; fot. K. Ałykow.
Fig. 10. The absence of original elements, 2018; photo by K. Ałykow.

ko-chemicznych, których efektem są przebarwienia 
i odspojenia fragmentów elementów ceramicznych, 
zwłaszcza w obrębie naroży, będące efektem długo-
trwałych procesów korozyjnych i erozyjnych.

Układ rys i geometria sklepień jednoznacznie 
dowodzą, że najbardziej prawdopodobną przyczy-
ną powstania rys na podniebieniu sklepień w ukła-
dzie południkowym, z propagacją w osi poprzecznej 
kościoła oraz deformacji ich geometrii, jest wtórny 
efekt redystrybucji naprężeń, spowodowany przebu-
dową układu konstrukcyjnego konstrukcji ciesiel-
skiej więźby dachowej w obrębie dwóch głównych 
układów wieszarowych poprzecznych i dodatkowe-
go ich oparcia na gurtach za pośrednictwem wtór-
nych filarów w połowie XIX wieku. Biorąc pod 
uwagę fakt, że rysy te są widoczne na sklepieniach, 
które były malowane w okresie około 10 lat, można 
stwierdzić, że nadal aktywny jest proces przemiesz-
czania się czół sklepień z wypychaniem korony ścian 
podłużnych na zewnątrz kościoła.

Stan techniczny więźby dachowej

Równocześnie z oceną stanu technicznego sklepień 
dokonano oceny stanu więźby dachowej. Wykorzy-
stano m.in. doświadczenia innych autorów analizują-
cych skomplikowane i zdegradowane ustroje dacho-
we3. Autorzy ekspertyzy odnotowali widoczne ślady 
przeróbki konstrukcji ciesielskiej więźby dachowej 
oraz zmiany jej pierwotnego układu statycznego, 
prawdopodobnie z okresu remontu w połowie XIX 
wieku (ryc. 8, 9). Zmiany te to brak części elementów 
konstrukcji ciesielskiej więźby dachowej w dwóch 
głównych układach wieszarowych poprzecznych, do 
których podwieszone były (kleszczowo, z użyciem 
dodatkowej belki wiązarowej na śrubach) belki wiąza-
rowe podłużnych wiązarów głównych i zredukowa-
nych, a także oparcie dwóch głównych wieszarów po-
przecznych na wtórnych filarach nadmurowanych na 

No traces of any physical and chemical phenom-
ena were found, the visible effect of which would be 
discoloration and/or separation of fragments of the 
ceramic elements, in particular, in the corner areas, 
which would be the result of a long-lasting corrosive 
and erosive processes.

The arrangement of cracks and the vault geometry 
clearly showed that the most likely cause of longitudi-
nal cracks at the vault intrados which propagated along 
the transverse axis of the church and the deformation 
of their geometry was the secondary effect of the stress 
redistribution caused by the mid-nineteenth century 
alteration of its structural elements, namely the timber 
roof truss in the area where the two major transverse 
truss structures are located, and their additional resting 
on the buttresses by virtue of secondary piers.

Considering the fact that these cracks were visible 
on the vaults which were being painted for approxi-
mately 10 years, it is possible to say that the process of 
shifting of the front part of the vaults while, at the same 
time, pushing out the top part of the longitudinal walls 
in the outward direction, was still taking place.

Technical condition of timber roof truss

The assessment of the technical condition of the vaults 
was carried out simultaneously with the assessment 
of the timber roof truss condition. The experiences of 
other authors who analyzed complicated and degraded 
roof systems were used.3 The authors found some vis-
ible traces of modification of the timber roof truss and 
changes to its original static structure—most likely from 
the period of its renovation in the mid-nineteenth cen-
tury (Fig. 8, 9). These changes consist in the absence of 
the timber roof truss elements in two major transverse 
truss structures to which tie beams of the longitudinal 
primary beams were underslung (as doubled ties with 
the use of an additional tie beam with through bolts) 
and then reduced, and the two main transverse truss 
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gurtach poprzecznych w ich osi (ryc. 10). W obrębie 
więźby dachowej nie stwierdzono śladów po próbach 
stabilizacji sklepień powstałych potencjalnie podczas 
naprawy więźby dachowej z przełożeniem pokrycia 
dachu, dokonanej przed około 10 laty. Stąd założenie, 
że prawdopodobnie naprawa więźby dachowej z wy-
mianą pokrycia dodatkowo przyczyniła się do zwięk-
szenia oddziaływań na gurty sklepień i tym samym 
propagacji rys na wysklepkach.

Zdiagnozowane trwające nadal niekorzystne uwa-
runkowania techniczne jednoznacznie wskazują na 
konieczność podjęcia działań technologicznych mają-
cych na celu ustabilizowanie konstrukcji sklepień nawy 
w trybie pilnym pod rygorem doprowadzenia do awarii 
budowlanej.

Badania sklepień

W ramach ekspertyzy przeprowadzono również bada-
nia in situ metodami NDT sklepień kościoła w Leśnej; 
zbadano wilgotność sklepień i porowatości oraz wyko-
nano badania sklerometryczne.

Badania wilgotności

Znajomość rozkładu wilgotności przegród w budynku 
pozwala ustalić przyczyny i źródła zawilgocenia; są one 
wynikiem ustalania się równowagi wilgotnościowej 
pomiędzy ilością wilgoci przenikającej do przegrody 
a jej ilością odparowującą z powierzchni. Równowaga 
ta ustala się po długim okresie użytkowania obiektu 
i zależy od wielu różnych czynników.

W trakcie wizji lokalnej nie odnotowano właści-
wych dla zawilgocenia objawów wizualnych na skle-
pieniach, takich jak wysolenia, odspojenia tynków 
i powłok malarskich. Badania przesiewowe przepro-
wadzono w obrębie wierzchu i powierzchni bocznych 
gurtów oraz grzbietu wysklepek i powierzchni bocz-
nych filarów na gurtach. Wilgotność zbadano, stosując 
metodę nieniszczącą opartą na pomiarach właściwości 
dielektrycznych materiału. Badania metodą nieniszczą-
cą (NDT) wykonano miernikiem TROTEC 660, po-
zwalającym określić uśredniony stopień zawilgocenia 
przegród budowlanych do głębokości około 5 ÷ 10 cm 
od powierzchni.

W wyniku pomiarów stwierdzono wilgotność ele-
mentów sklepień od 0,0% do 0,1% Wm. W polskiej 
literaturze technicznej4 przyjmowany jest następujący 
podział murów ze względu na ich zawilgocenie:
Wm = 0 ÷ 3% – ściany o dopuszczalnej wilgotności,
Wm = 3 ÷ 5% – ściany o podwyższonej wilgotności,
Wm = 5 ÷ 8% – ściany średnio zawilgocone,
Wm = 8 ÷ 12% – ściany mocno zawilgocone,
Wm > 12% – ściany mokre.

W przyszłości w przypadku występowania pro-
blemów z zawilgoceniem można rozważyć stały 
monitoring poziomu zawilgocenia sklepień w tech-
nologii proponowanej np. w pracy Dariusza Bajno 

i zespołu5.

structures resting on secondary piers built upon the 
buttresses’ transverse axis (Fig. 10).

In the section of the roof truss, no traces of any 
attempts to stabilize the vaults, which were likely to 
have been made around 10 years ago during the roof 
truss repair, which involved roofing replacement, were 
found. This lends credibility to the assumption that it 
is likely that the above-mentioned timber roof truss 
repair with roofing replacement will contribute to the 
increased impact on the vault buttresses and also to the 
propagation of vault cell cracks.

The ongoing poor technical conditions diagnosed 
clearly indicated that it was absolutely necessary to stabi-
lize the vault structure of the nave, and do so as a matter 
of urgency in order to avoid a construction disaster.

Vault testing

As part of the assessment report, an in-situ test using 
NDT methods was also conducted—its aim to check 
the condition of the vaults in the church in Leśna. 
Moisture and porosity measurement in the vaults were 
made and the rebound hammer test was conducted.

Moisture testing

Knowledge of the distribution of moisture in the 
building partitions allows to determine the causes and 
sources of moisture. Moisture is the effect (result) of 
establishing the humidity balance between the amount 
of moisture (water) penetrating into the partition and 
its amount evaporating from the surface. This balance 
is established after a long period of using the building 
and depends on many different factors.

During the site inspection, no visual signs, which 
would be typical of the presence of damp in the vaults, 
such as efflorescence, debonding of plaster or peeling 
paint, were found. Screening tests were made in the 
top and lateral surface of the buttresses, as well as in 
the cell extrados and the lateral surface of the piers po-
sitioned on the vault buttresses.

Moisture testing was performed using a non- 
destructive method based on measurements of dielec-
tric properties of the material. Non-destructive testing 
(NDT) was performed with the TROTEC 660 me-
ter. This meter allows to determine the average degree 
of moisture in building partitions to a depth of about  
5 ÷ 10 cm from the surface.

The measuring results showed that the level of 
moisture in the vault elements ranged from 0.0% to 
0.1%. In the Polish technical literature4 the following 
division of the walls due to their dampness is assumed:
Wm = 0 ÷ 3% – walls with acceptable humidity,
Wm = 3 ÷ 5% – walls with increased humidity,
Wm = 5 ÷ 8% – walls with medium damp,
Wm = 8 ÷ 12% – walls with heavy damp,
Wm > 12% wet walls.

In the future, if there are problems with moisture, 
constant monitoring of the vault moisture level can be 
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Badania porowatości

Badania przesiewowe przeprowadzono w obrębie po-
wierzchni bocznych gurtów oraz bocznych filarów na 
gurtach, stwierdzając porowatość elementów sklepień 
około 5,42% i około 7,24% dla elementów wtórnych 
filarów. 

Badania sklerometryczne

Badań sklerometrycznych dokonano z wykorzysta-
niem młotka Schmidta typu CONCRETO L numer 
seryjny 31601113, odnotowując niską wytrzymałość 
elementów murowych sklepień, gurtów i filarów. 

Wnioski

Analizując stan zachowania elementów konstrukcji 
sklepień nawy, stwierdzono niską wytrzymałość ele-
mentów murowych sklepień. Wynika to z dużej nie-
jednorodności struktury wewnętrznej wbudowanych 
cegieł, typowej dla technologii z okresu powstania skle-
pień, co potwierdza pomierzona stosunkowo wysoka 
porowatość. Struktura tego typu umożliwia redystry-
bucję naprężeń wewnątrz powłokowej cienkościennej 
konstrukcji sklepienia oraz częściową lokalną relaksa-
cję poprzez dostosowanie geometrii do zmienionego 
układu obciążeń, jak w przypadku sklepień dodatkowo 
obciążonych reakcją z dachu za pośrednictwem wtór-
nych filarów na gurtach. Fakt lokalnego dostosowania 
geometrii układu konstrukcyjnego sklepienia do zmie-
nionego w stosunku do pierwotnego układu schema-
tu obciążeń jest również wskaźnikiem niekorzystnych 
procesów zachodzących w strukturze nośnej, gdzie 
przy przekroczeniu wartości granicznych dochodzi do 
awarii lub katastrofy budowlanej. Odkształcenia geo-
metrii sklepień są nieodwracalne – nie ma możliwości 
technicznych ich korekty bez konieczności wykonania 
ich na nowo.

Powyższe zjawiska doprowadziły do sytuacji, że 
budynek, zwłaszcza sklepienia nawy, pracuje w sta-
nie pozanormowym i nie stanowi nośnej struktury 
budowlanej w rozumieniu obowiązujących przepi-
sów prawa budowlanego oraz norm budowlanych 
w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych 
i ustrojów nośnych.

Z powodu braku możliwości technicznych korekty 
geometrii sklepień celem przywrócenia ich pierwot-
nego kształtu konieczne jest podjęcie działań mają-
cych na celu zmianę struktury konstrukcji sklepień na 
taką, aby rozkład naprężeń w ich przekroju był przez 
nią przenoszony, np. poprzez doklejenie mat typu 
FRP (Fiber Reinforced Polimer) lub siatek C-FRCM 
(Carbon-Fiber Reinforced Cementitious Matrix)6. 
Materiały tego rodzaju odznaczają się bardzo dobry-
mi parametrami technicznymi, jednocześnie metody 
ich wytwarzania są proste, a cena coraz niższa. Pod 
uwagę należy brać nie tylko cenę materiału, lecz także 
koszt jego montażu (robociznę). Najistotniejszą za-

considered in the technology proposed e.g.: at work 
Dariusz Bajno and others.5

Porosity testing

Screening tests were performed in the lateral surface 
of the buttresses, and in the lateral surface of the piers 
positioned on the vault buttresses. 

The measuring results showed that the level of po-
rosity in the vault elements was ca. 5.42%, and 7.24% in 
the secondary pier elements.

Rebound hammer test

A rebound hammer test was performed with a  
CONCERTO L-type Schmidt Rebound Hammer, se-
rial number 31601113. 

The measurement readings showed that the 
strength of the masonry elements of the vaults, but-
tresses and piers was low. 

Conclusions

By analyzing the condition of the nave vault elements, 
it was found that the strength of the masonry elements 
of the vaults was low. This was due to the heteroge-
neous internal structure of the bricks that were built 
into the masonry structure, which was typical of the 
technology used at the time when the vaults were con-
structed, and it was also supported with high results 
of the porosity tests. This type of structure allows to 
redistribute stresses inside the thin-walled vault sur-
face structure and partial local relaxation by adjusting 
the geometry to the altered load system, as in the case 
of the vaults which have additionally been loaded with 
reactions from the roof via the secondary piers placed 
on the buttresses.

The fact that there existed a local adjustment of the 
vault structural system geometry to the original load dis-
tribution is also an indicator that there were some un-
favorable processes occurring in the load-bearing struc-
ture where if the limit values are exceeded, and this can 
result in element failure or a construction disaster. 

The deflection of the vaults’ geometry is irreversi-
ble. It is not technically possible to correct it, and they 
must therefore be rebuilt.

The above phenomena led to the situation where 
the building, and, in particular, its nave vaults, work 
outside the boundaries of their standard condition, 
and they do not constitute a load-bearing structure as 
provided for in the construction regulations and con-
struction standards on structural safety and the safety 
of load-bearing structural components.

Because it is not possible to technically correct the 
vault geometry, so as to restore its original shape, it was 
necessary to take measures to change the structure of 
the vaults in such a way that the stress distribution in 
their cross section was carried by the structure, e.g. 
by gluing FRP (Fiber Reinforced Polymer) mats or 
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letą materiałów kompozytowych jest wysoka wartość 
stosunku wytrzymałości do masy oraz łatwy trans-
port i montaż. Wykazują one dużą efektywność przy 
znacznej redukcji kosztów, związanej np. z uniknię-
ciem zjawisk korozji. Materiały typu FRP o osnowach 
polimerowych, takie jak pręty, taśmy i maty, mają jed-
ną poważną wadę systemu wzmacniania konstrukcji 
budowlanych – słabą odporność ogniową połączenia, 
czyli kleju. Z tego powodu połączenia klejowe po-
winny być chronione przed ewentualnym działaniem 
ognia oraz występującej w konstrukcji wilgoci. Jest to 
dość poważny problem wszystkich połączeń klejo-
wych epoksydowych.

Systemy FRCM składają się z siatki z włókien (np. 
węglowych C–FRCM) w osnowach mineralnych 
bez udziału żywicy epoksydowej. Opierają się na do-
świadczeniach wynikających ze stosowania wzmac-
niających konstrukcje betonowe siatek stalowych oraz 
siatek i mat z włókien naturalnych wykorzystywanych 
w budownictwie tradycyjnym, gdzie używane są nie-
organiczne zaprawy składające się z hydraulicznego 
spoiwa oraz dodatków, które są chemicznie, fizycznie 
i mechanicznie kompatybilne z podłożem. Zastoso-
wanie w systemach FRCM zaprawy mineralnej jako 
matrycy łączącej wzmocnienie z włókien z elementem 
konstrukcyjnym posiada wiele zalet, takich jak: odpor-
ność na działanie wysokiej temperatury, możliwość 
nałożenia na wilgotne podłoże, łatwe nakładanie nawet 
na nierównych i nieregularnych podłożach; wzmoc-
nienie wykonywane jest w warunkach budowy bezpo-
średnio na konstrukcji, a grubość warstwy wzmocnie-
nia wynosi około 1 do 2 cm.

Wzmocnienie systemami FRCM umożliwia wzrost 
nośności konstrukcji wzmacnianej przez rozłożenie 
naprężeń rozciągających na większą powierzchnię. 
Dodatkowo część obciążenia jest przejmowana przez 
wzmocnienie dzięki efektowi skutecznego połącze-
nia wzmocnienia wykonanego z mineralnej zaprawy 
z wtopioną jedną lub dwiema warstwami siatki z włók-
na węglowego z powierzchnią wzmacnianej konstrukcji 
murowanej czy żelbetowej. Dodatkowo należy zapew-

C-FRCM mesh (Carbon-Fiber Reinforced Cementi-
tious Matrix).6 Materials of this type are characterized 
by very good technical parameters, at the same time the 
methods of their production are simple and the price 
is decreasing. Not only the price of the material itself 
should be taken into account, but also the cost of its 
installation—labor. The most important advantage of 
composite materials is the high strength-to-weight ra-
tio and easy transport and assembly. Composite materi-
als show high efficiency with a significant reduction of 
costs associated with, for example: avoiding corrosion. 
FRP materials with polymeric mats, such as rods, tapes 
and mats, show one serious disadvantage of a construc-
tion reinforcement system—poor fire resistance of the 
connection—adhesive. For this reason, adhesive joints 
should be protected against possible fire and moisture 
in the structure. This is quite a serious problem seen in 
all epoxy adhesive joints.

FRCM systems consist of a fiber mesh (e.g. carbon 
C-FRCM) in mineral matrices without epoxy resin. 
The systems are based on the experience of using steel 
mesh and natural fiber nets and mats used in traditional 
construction, where inorganic mortar is used, consisting 
of a hydraulic binder and additives that are chemically, 
physically and mechanically compatible with the sub-
strate. The use of mineral mortar in FRCM systems as a 
matrix combining fiber reinforcement with a structural 
element, has many advantages, such as e.g.: resistance 
to high temperature, possibility of application on damp 
substrate, easy application even on uneven and irregular 
substrates, the reinforcement is performed under con-
struction conditions directly on the structure; the rein-
forcement layer thickness is about 1 to 2 cm.

Reinforcement with FRCM systems allows to in-
crease the load-bearing capacity of the reinforced struc-
ture by spreading the tensile stress over a larger area. 
In addition, part of the load is taken over by the rein-
forcement thanks to the effective combination of the 
reinforcement made of mineral mortar with one or two 
layers of carbon fiber mesh embedded in the surface of 
the reinforced masonry or reinforced concrete structure.

Ryc. 11. Proponowany sposób wzmocnienia – ściągi stalowe, 
2018; oprac. M. Napiórkowska-Ałykow.
Fig. 11. Planned way of reinforcement—pull rods, 2018; by M. Na-
piórkowska-Ałykow.

Ryc. 12. Proponowany sposób wzmocnienia – ściągi stalowe, 
2018; oprac. M. Napiórkowska-Ałykow.
Fig. 12. Proposed reinforcement method—pull rods, 2018; by M. 
Napiórkowska-Ałykow.
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nić prawidłowość układu konstrukcyjnego sklepień 
poprzez ustabilizowanie ich oporów na zewnętrznych 
ścianach podłużnych, np. układem ściągów – autorzy 
zaproponowali zastosowanie ściągów w takim ukła-
dzie, jak na powyższych rysunkach.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych przez autorów analiz 
stwierdzono, że oryginalna konstrukcja ciesielska została 
w wyniku przebudów obrócona o 90 stopni. Zaistniała 
więc konieczność dobudowania dodatkowych filarów 
podtrzymujących więźbę dachową na gurtach sklepień, 
co na przestrzeni lat doprowadziło do ich nadmiernej 
deformacji spowodowanej dodatkowym obciążeniem. 
Tak obciążone sklepienia pracują w stanie pozanormo-
wym, co sprawia, że nie spełniają żadnych wymogów 
bezpieczeństwa. Konieczna jest zatem stabilizacja kon-
strukcji7. W związku ze stanem technicznym obiektu 
spowodowanym jego przebudowami i zaniedbaniami 
w późniejszych latach należy rozważyć, czy podczas prac 
konsolidujących i wzmacniających nie zamontować sys-
temu monitorującego jego pracę statyczną. W przypad-
ku ograniczeń finansowych system może funkcjonować 
nawet w formie prostego, punktowego pomiaru zmian 
geometrii konstrukcji dachu, ścian i sklepień.
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Streszczenie

Wpływ sił i ugięć przenoszonych z dachu na konstrukcję 
budynku jest istotny, zwłaszcza jeśli jest spowodowany 
zmianami w sposobie pracy innych ważnych elementów 
konstrukcji, takich jak sklepienia. Przedstawiony w arty-
kule renesansowy budynek z końca XVI wieku jest przy-
kładem ewangelickiego kościoła granicznego. Zmiany 
konstrukcji ciesielskiej dachu w latach 1703–1719 doko-
nano z ponownym wykorzystaniem oryginalnych ele-
mentów. Po zbadaniu konstrukcji dachu i sklepień auto-
rzy zalecili systemowe rozwiązania konserwacji obiektu, 
w zakresie konstrukcyjnym wykorzystujące technologię 
C-FRCM, jako sposób na wzmocnienie i zabezpiecze-
nie sklepień. W artykule zostały również przedstawione 
wyniki analizy budowy luterańskiego kościoła granicz-
nego, wpływ zmian konstrukcji ciesielskiej i jej wielo-
letniej pracy na sklepienia oraz rozwiązania techniczne 
przewidziane do ratowania monumentalnej budowli.

Abstract

The influence of forces and deflections transferred 
from the roof to the entire building structure is very 
important, especially if caused by changes in the type of 
interaction with other major structural elements, such 
as vaults. The Renaissance building (from the end of 
sixteenth century) presented here is an example of a 
Lutheran Border Church (Leśna, Poland). The altera-
tion of its timber roof truss structure in the years 1703–
1719, was made by re-using its original elements. After 
examination and analysis of the roof and vault struc-
tures, the authors recommended systemic solutions 
for its conservation, using C-FRCM technology. The 
authors have presented the results of the analysis of the 
structure and the effects of changes in the timber roof 
truss and their long-term effect on the condition of the 
vaults, as well as offered some technical solutions that 
can potentially save this historical building.


