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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne
1.1.
Stadium projektu, cel opracowania
Dokumentacja niniejsza obejmuje inwentaryzację architektoniczno – budowlaną
(konserwatorską), ocenę stanu technicznego oraz projekt rozbiórki (demontażu) i transportu
zabytkowego wiatraka zlokalizowanego w m. Sobienie Kiełczewskie II (gm. Sobienie Jeziory, dz. nr ewid. 13-27). Celem opracowania jest wskazanie niezbędnego zakresu robót
mających na celu demontaż, transport i zabezpieczenie elementów wiatraka na terenie tzw.
Folwarku Zachodniego na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dz. nr ewid.
2/7). Wiatrak wpisany jest do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr-em 52
(wpis z dnia 14.07.2003 r.).
1.2.
Inwestor
Inwestorem jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki
Potockiego 10/16, 02 - 958 Warszawa.
1.3.
Jednostka projektowa
Jednostka wykonująca dokumentację: „Tomaszewski” Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Norwida
3/5 lok. 38, 94 - 024 Łódź. Wykonawcami dokumentacji są: mgr inż. arch. Filip Tomaszewski
(upr. upr. proj. nr 13/R-245/ŁOIA/04) oraz mgr inż. Bogdan Tomaszewski (upr. proj. nr
73/01/WŁ).
1.4.
Podstawa opracowania
Umowa nr 278/DR/JS/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

•
•
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•
•
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1.5.
Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji
pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane w VIII 2021 r.,
dokumentacja fotograficzna wykonana w VIII 2021 r.,
karta ewidencyjna zabytku, tzw. zielona, 1959 r.
karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa - wiatrak w m. Sobienie
Kiełczewskie II (autor: mgr Jan Maraśkiewicz, data: lipiec 1992 r.)
karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa - wiatrak w m. Sobienie
Kiełczewskie II (autor: Maciej Warchoł, data: listopad 2005 r.)
Baranowski B., Polskie młynarstwo. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Warszawa. Kraków. Gdańsk 1977.
Dąmbska E., Budownictwo i architektura młynów wietrznych w Polsce. „Zeszyty
Naukowe Politechniki Krakowskiej”, Architektura 1967, z.19.
Dzik A., Młynarstwo w Polsce. Warszawa 1928.
Jurga R., Przetwórstwo zbóż. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
Kluge T., Krowacki S., Steinborn W., Woroch S., Technologia młynarstwa.
Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1956.
Kupric J.N., Teoria i technologia przemiału zboża. Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i
Spożywczego, Warszawa 1957.
Pawlik M., Wiatraki północno-wschodniej Polski. Rozprawy Uniwersytetu
Warszawskiego, Białystok 1984, wyd. Filii UW w Białymstoku.
Solski S., Architekt Polski. Wrocław 1959.
Święch Jan, WIATRAKI. Młynarstwo wietrzne na Kujawach. Oficyna Wydawnicza
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Włocławek 2001.
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Wesołowska H., Etnograficzne badania nad młynarstwem wiejskim Opolszczyzny
(Wiatraki). Opole 1961.
2. Usytuowanie obiektu

Wiatrak usytuowany jest na działce nr 13-27, w otwartym terenie, na sztucznie usypanym
lokalnym wzniesieniu, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 801 z Warszawy
do Dęblina i Puław. Obecnie obiekt jest unieruchomiony i skierowany ścianą nawietrzną ku
zachodowi.

3. Historia obiektu, nawarstwienia
Wiatrak wzniesiony został w latach 1837 - 1838 r. z fundacji hr. Seweryna Łubieńskiego.
Budowniczym obiektu był cieśla Stefan Bochański. Na mącznicy zachowała się inskrypcja
fundacyjna o treści: „Błogosław Boże Jaśnie Pana który młyn funduie niech Jego Pan Bóg
wzdrowiu i szczęściu serwuie. Budowniczy Stefan Bochański Dnia 1 Stycznia w 1838 Roku.
Fundator Jaś. W. H. Sew. Łub.”
Zgodnie z przekazami rodzinnymi obecnych właścicieli obiektu własnością Łubieńskich
obiekt pozostawał przez około 30 lat. W końcu lat 60. XIX w. przeszedł w posiadanie rodziny
Bączkowskich, pozostając w rękach ich spadkobierców do chwili obecnej. Wiatrak posiadał
napęd wiatrowy do momentu urwania się dwóch śmigieł w dniu 10.06.1969 r. Następnie
dostosowany został do napędu elektrycznego, pracując od 1.09.1969 r. do 2001 r. jako młyn
motorowy. Ostatnie śmigło zdjęte zostało w 1978 r. Od 2001 r. obiekt był nieużytkowany1.
Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie ewidencyjnej wiatraka z 1992 r. już wtedy
system transmisji napędu od silnika elektrycznego był zdekompletowany. Trudno zatem
przyjąć za pewnik, że jeszcze w 2001 r. wiatrak pracował jako młyn produkujący mąkę (być
może służył jako śrutownik wykorzystywany na własne potrzeby).
Według informacji zawartych w karcie ewidencyjnej wiatraka z 1992 r. w obiekcie
dwukrotnie wymieniany był wał skrzydłowy i kilkakrotnie śmigi. Cykliczna wymiana śmig
była naturalną czynnością, ich pozostałości były wtórnie wykorzystywane w innych
1

karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa - wiatrak w m. Sobienie Kiełczewskie II, autor: Maciej
Warchoł, data: listopad 2005 r.
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mechanizmach, a czasem nawet w konstrukcji wiatraka (w tym przypadku fragment tzw.
szpicy wykorzystano jako element hamulca - tzw. prasy dociskającej element cierny do
wieńca koła palecznego). W 1907 r. w młynie zainstalowano kamienie młyńskie francuskie.
Według w/w karty wiatrak pierwotnie pracował na trzech złożeniach kamieni młyńskich2.
Były to: złożenie kamieni wykonanych z piaskowca, tzw. ślązaków, służące do wyrobu śruty,
złożenie kamieni kwarcowych, tzw. francuzów - do wyrobu mąki, trzecie zaś przeznaczone
do czyszczenia - obłuskiwania ziarna (pełniło rolę żubrownika). Dziś po trzecim złożeniu nie
pozostał żaden ślad.
W konstrukcji obiektu nie stwierdzono nawarstwień, pozostała ona w większości
niezmieniona od czasu budowy obiektu. Modernizacja młyna dotyczyła przede wszystkim
wyposażenia technologicznego. Najprawdopodobniej pierwotnie wiatrak posiadał jedno koło
paleczne napędzające złożenie kamieni młyńskich piaskowcowych (usytuowane centralnie w
poziomie II piętra). Następnie dodano drugie koło - zamocowane bliżej strony nawietrznej i
napędzające drugie złożenie kamieni - tym razem nowocześniejszych, tzw. francuskich. Oba
złożenia zachowały się do dnia dzisiejszego (kamienie francuskie są zdemontowane, oparte
obecnie o konstrukcję ściany przedniej, nawietrznej; w karcie ewidencyjnej z 1992 r. błędnie
podano, że są to kamienie sztuczne, tzw. wylewane).
Według karty ewidencyjnej z 1992 r. centralnie usytuowane złożenie kamieni młyńskich (nr
1) składa się właśnie z „francuzów” (według autora niniejszego projektu są to „ślązaki” kwestia do weryfikacji), które służyły do produkcji mąki. Drugie zaś złożenie (nr 2)
napędzane wtórnym, dodanym później kołem palecznym - to kamienie piaskowcowe służące
do śrutowania. Oba złożenia współpracowały z odsiewaczami graniastymi, przy czym
odsiewacz nr 1 (przejmujący mlewo ze złożenia nr 1) jest większy i z pewnością jest
odsiewaczem „mącznym”. Drugie złożenie współpracowało z mniejszym odsiewaczem
graniastym (nr 2), opiętym tkaniną odsiewającą sortującą najprawdopodobniej kaszki i śrutę.
Wychodzi zatem, że na „gorszych” kamieniach („ślązakach”) produkowano mąkę, a na
lepszych („francuzach”) - kaszki i śrutę. Kwestia ta wymaga dalszych badań i weryfikacji
(chodzi przede wszystkim o sprawdzenie rodzaju kamieni w trakcie prac demontażowych
wiatraka).
Trudno jest obecnie stwierdzić jak wyglądał system transmisji w czasach kiedy wiatrak
pracował jako młyn motorowy napędzany silnikiem elektrycznym (według rzutu I piętra
przedstawionym w karcie ewidencyjnej z 1992 r. silnik znajdował się na I piętrze przy ścianie
bocznej, północnej). Elementy transmisji od silnika elektrycznego nie zachowały się.
Czytelny jest natomiast system transmisji napędu od wału skrzydłowego i zainstalowanych na
nim kół palecznych. Stopień zachowania tego systemu opisano w dalszych częściach
niniejszego opracowania.
Czytelna jest modernizacja tzw. windy wiatrakowej służącej do pionowego transportu
worków - na poziomie II piętra zachował się silnik elektryczny współpracujący z kołem
pasowym zamocowanym na windzie, który zastępował lub wspomagał ręczne uruchamianie
windy.
Wiatrak w Sobieniach Kiełczewskich doskonale dokumentuje rozwój techniki młynarskiej.
Trzeba podkreślić, że rozwój młynarstwa ma fundamentalne znaczenie dla historii techniki.
Historia młynarstwa to historia postępu technicznego i odkryć, które odmieniły warunki życia
na Ziemi i stały się motorem przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych.
Wynalazek żaren legł u podstaw przemian nomadycznych społeczeństw zbieracko myśliwskich w społeczeństwa rolnicze (rewolucja neolityczna). Żarna nieckowate, a
następnie obrotowe stały się później podstawą skonstruowania młyna zwierzęcego, wodnego,
a w końcu wiatraka. W świetle powyższych rozważań należy uznać wiatrak w Sobieniach
Kiełczewskich za istotny zabytek dokumentujący historię techniki.
2

karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa - wiatrak w m. Sobienie Kiełczewskie II, autor: mgr Jan
Maraśkiewicz, data: lipiec 1992 r.
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4. Dane o budynku – wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe
Budynek na planie prostokąta (6,63 x 5,92 m w przyziemiu), trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy z naczółkiem od strony skrzydeł (elewacja zachodnia),
wschodni szczyt dachu wystaje poza lico ściany (nadwieszenie szczytu ściany tylnej miało na
celu umożliwienie transportu worków ze zbożem lub mąką). Ściany wiatraka tworzą korpus o
formie ściętego ostrosłupa (ściany są nieznacznie zbieżne ku górze).
- Długość budynku – 6,63 m
- Szerokość budynku – 5,92 m
- Wysokość budynku (od poziomu terenu do kalenicy) – 13,14 m
- Powierzchnia zabudowy – 39,25 m2
- Powierzchnia użytkowa – 33,40 + 29,00 = 62,40 m2
- Kubatura brutto – 437 m3
5. Charakterystyka konstrukcyjno – materiałowa
5.1.
Fundamenty
Budynek wiatraka posadowiony jest na fundamencie wykonanym z kamieni (głazów) polnych
oraz cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej.
Ściany, konstrukcja kozła
5.2.
Wiatrak jest obiektem trzykondygnacyjnym, wzniesionym z drewna sosnowego, o ścianach
wiszących o konstrukcji słupowej z poziomymi ryglami, stężonych krzyżującymi się
zastrzałami, wspartych na konstrukcji kozła. Ściany przednia („wietrzna”, „nawietrzna”, po
stronie której znajdowały się śmigi) i tylna wsparte są na tzw. „naprożnicach”
spoczywających na krańcach dwóch belek – tzw. „pojazdów”. Ściany boczne zawieszone są
za pośrednictwem rygli „mącznych” na belce „mącznej” (tzw. „mącznicy”). Ściany na
zewnątrz oszalowane są deskami gr. 3,0 - 3,5 cm w układzie pionowym. Deski szalunku
połączone są na pióro - wpust (bez ołacenia styków). W poziomie przyziemia
zidentyfikowano też wtórne szalowanie deskami gr. 2,5 cm łączonymi na styk (z ołaceniem
złączy lub bez). Ściana nawietrzna pokryta jest (była - krycie zachowane w szczątkowej
formie) dodatkową warstwą gontu, co chroniło przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Konstrukcja kozła wraz z mącznicą przesunięta jest ku ścianie nawietrznej
(zachodniej), co równoważyło ciężar skrzydeł i mechanizmów wewnętrznych. Kozioł
stanowiący nieruchomą podstawę wiatraka składa się z dwóch krzyżujących się podwalin,
t.zw. „przyciesi”, „sztembra” (stanowiącego oś obrotu całego budynku) połączonego z
podwalinami w miejscu ich krzyżowania się, czterech zastrzałów oraz tzw. „siodła”
spoczywającego na poziomo ukształtowanych górnych zakończeniach zastrzałów. Siodło,
wykonane z belek łączonych na czopy, stanowi szeroką podstawę będącą dolnym łożyskiem
dla elementów części ruchomej wiatraka. Na siodle spoczywają dwie belki, tzw. pojazdy
będące oparciem dla ścian przedniej i tylnej wiatraka, a także dla stropu nad parterem.
Pojazdy są położone tuż koło sztembra, prawie na styku, w taki sposób, aby mogły się wokół
niego obracać (przy sztembrze między pojazdami występują dwa wymiany). Powyżej siodła
sztember zmienia przekrój z kwadratowego na ośmioboczny. Zakończenie sztembra w postaci
czopu (tzw. „szyja” sztembra) stanowiącego podporę i łożysko dla obracającej się na nim
najważniejszej belki w młynie tj. mącznicy. Mącznica oparta jest na sztembrze za
pośrednictwem „poduszki” wykonanej z dębiny (poduszka dwudzielna, skręcona śrubami).
Na mącznicy za pośrednictwem rygli „mącznych” zawieszone są ściany boczne wiatraka.
Dyszel pierwotnie służący do obracania budynku do kierunku wiatru zamocowany był
między pojazdami i podparty ryglem w ścianie tylnej (zawietrznej, wschodniej). W
naprożnicach i ryglach mącznych, na ich końcach, zamocowane są cztery narożne słupy, tzw.
„narożniki”. Konstrukcję ryglową ściany bocznej tworzą: 2 słupy narożne, 7 rygli, 2 słupy
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pośrednie, oczep i 8 zastrzałów. Konstrukcję ryglową ściany przedniej tworzą: 2 słupy
narożne, 6 rygli, 1 słup pośredni centralny (tzw. „panna”), 8 zastrzałów i oczep. Konstrukcję
ryglową ściany tylnej tworzą: 2 słupy narożne, 9 rygli, 5 słupów pośrednich i oczep. Słupy
narożne są u góry związane oczepami. Na oczepach ścian bocznych wystawione są krokwie 7
wiązarów dachowych. Oczep poprzeczny w ścianie nawietrznej stanowi podporę dla wału
skrzydłowego. Szkielet nośny wiatraka przedstawia poniższa ilustracja:

str. 7

5.3.
Stropy
Stropy belkowe nagie: nad parterem belki oparte na „pojazdach” i ryglach ścian bocznych,
nad piętrem strop belkowy występuje między belką „mączną”, a ścianą tylną (belki oparte na
„mącznicy” i ryglu ściany tylnej). Pomiędzy „mącznicą”, a ścianą przednią strop wykonany z
bali gr. 10 cm opartych na mącznicy i ryglu ściany przedniej (nawietrznej).
5.4.
Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowej z naczółkiem od strony
nawietrznej, zachodniej (od strony skrzydeł), kryty gontem na łatach drewnianych.
Konstrukcja dachu składa się z 7 wiązarów. Krokwie wystawione są bezpośrednio na
oczepach ścian bocznych (pierwszy wiązar od strony nawietrznej zamocowany jest w oczepie
ściany przedniej, dwa wiązary od strony tylnej zamocowane są w oczepie ściany tylnej i belce
stanowiącej podstawę nadwieszonego szczytu). Krokwie południowej połaci dachu są
dodatkowo usztywnione wiatrownicą. Szczyt elewacji wschodniej (tylnej) wysunięty przed
lico ściany na 108 cm. Nadwieszenie szczytu ściany tylnej umożliwiało transport (za pomocą
specjalnego kołowrotu - tzw. windy wiatrakowej) worków ze zbożem na górne kondygnacje
wiatraka. Dach nie posiada orynnowania.
5.5.
Schody
Schody zewnętrzne prowadzące na ganek (balkon) w elewacji tylnej jednobiegowe, o
konstrukcji policzkowej, górą oparte na prawym pojeździe, dołem zaś przymocowane do
narożnego słupa (schody zewnętrzne znajdują się w bardzo złym stanie technicznym). Schody
wewnętrzne pomiędzy pierwszym, a drugim piętrem jednobiegowe, o konstrukcji
policzkowej, górnym końcem oparte są na „mącznicy”, dolnym – przymocowane do podłogi.
5.6.
Podłogi
Podłogi wykonane z desek z drewna żywicowego gr. 3,5 cm łączonych na pióro i wpust.
5.7.
Stolarka drzwiowa
Drzwi o konstrukcji szpongowej jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Konstrukcja
skrzydeł drzwiowych składa się z desek ustawionych pionowo, połączonych poziomymi
szpongami. Drzwi osadzone są na zawiasach pasowych kowalskiej roboty. Otwory drzwiowe
występują tylko w elewacji wschodniej (tylnej). Są to: na parterze – drzwi wejściowe
wykonane z desek gr. 2,5 cm łączonych na styk, na I piętrze – drzwi wejściowe oraz tzw.
drzwi „mączne”, przez które mąka opuszczała młyn, na II piętrze (poziom górny) – tzw.
drzwi „zbożowe”, przez które zboże podawane było do wnętrza wiatraka. Drzwi na I i II
piętrze wykonane są z desek gr. 3,0 - 3,5 cm łączonych na obce pióro. Drzwi „zbożowe” i
„mączne” zamykane są od wewnątrz na haczyki, drzwi wejściowe na I piętrze wyposażone są
w zamek skrzynkowy kowalskiej roboty, drzwi wejściowe na parterze zamykane są za
pomocą skobla z kłódką.
5.8.
Okna
W budynku występują okna, tzw. „widoki” - w elewacjach bocznych (północnej i
południowej) w postaci otworów okrągłych o średnicy 24-29 cm, wycinanych w deskowaniu
ścian. Otwory zaopatrzone są w przesuwne okiennice wewnętrzne. W półszczycie ściany
nawietrznej znajduje się dodatkowy otwór, zamykany, pozwalający na dostęp do głowicy
wału skrzydłowego i śmig w niej (pierwotnie) zamocowanych.
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5.9.
Złącza ciesielskie, znaki ciesielskie
Połączenia elementów konstrukcyjnych: ciesielskie, wykonane bez użycia elementów
stalowych, kołkowane. Podłogi i deskowanie ścian nabijane na szkielet za pomocą gwoździ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Połączenie podwalin: na nakładkę prostą (wrąb krzyżowy) z wykonaniem wcięć do
połowy grubości elementu, z pozostawieniem wcięć na „wąsy” (czopy) sztembra.
Połączenie sztembra z podwalinami: za pomocą 4 „wąsów” (czopów) sztembra
zamocowanych we wrębach wykonanych w podwalinach.
Połączenie podwalin z zastrzałami kozła: wrąb czołowy podwójny.
Połączenie sztembra z mącznicą: czop i gniazdo.
Połączenie naprożnic z pojazdami: wrąb płetwowy.
Połączenie mącznicy z ryglami mącznymi: wrąb płetwowy.
Połączenie naprożnic i rygli mącznych ze słupami narożnymi: zwidłowanie, kołkowane
(czop nakładkowy).
Połączenie słupów narożnych z oczepami wzdłużnymi: czop i gniazdo.
Połączenie oczepów wzdłużnych z poprzecznymi: na nakładkę (wrąb wzajemny).
Połączenie rygli ścian ze słupami narożnymi: czop i gniazdo, kołkowane.
Połączenie zastrzałów ścian z ryglami i słupami: na nakładkę, kołkowane (wrąb
płetwowy).
Połączenie słupów pośrednich z ryglami i zastrzałami: na nakładkę prostą z wykonaniem
wcięć do połowy grubości elementu, kołkowane.
Połączenie krokwi z oczepami ścian bocznych: wrąb czołowy.
Połączenie krokwi z jętkami: czop i gniazdo, kołkowane (czop wykonany w jętce, gniazdo
w krokwi)
Połączenie krokwi w kalenicy: zwidłowanie, kołkowane.

W trakcie oględzin obiektu nie zidentyfikowano znaków ciesielskich. Jest bardzo
prawdopodobne, że występują one od strony zewnętrznej. Identyfikacja znaków nastąpi
dopiero w trakcie demontażu obiektu. No południowo - zachodnim słupie narożnym w
poziomie parteru stwierdzono występowanie znaków handlowych (fot. 62).
6. Kolorystyka obiektu
Budynek charakteryzuje się barwą naturalnego, ściemniałego drewna.
7. Instalacje wewnętrzne
Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną (obecnie nieczynną)
8. Mechanizmy napędowe wiatraka
8.1.
Śmigi - skrzydła
Śmigi (skrzydła) nie zachowały się (wymagają rekonstrukcji). Śmigi osadzone były w
drewnianej głowicy wału skrzydłowego. Z zachowanych archiwalnych fotografii wynika, że
były to tzw. śmigi płachtowe, wyposażone w ręcznie zakładane tzw. płachty. W skład
skrzydeł wchodziły dwa dębowe lub sosnowe „bursztyki” o zmiennym przekroju
przechodzące przez dwa gniazda przelotowe w głowicy wału. „Bursztyki” powinny być
usztywnione drewnianymi klinami. Do „bursztyków” przymocowane były za pomocą śrub i
stalowych obejm cztery sosnowe „szpice” będące przedłużeniem „bursztyków”. W każdej
„szpicy” zamocowane były niesymetrycznie poprzeczne miecze (szczeble) związane na
końcach podłużnymi listwami (tzw. „burtnice”). Miecze zamocowane były w przelotowych
gniazdach wyciętych w „szpicy” pod zmiennymi kątami tak, aby kąty natarcia
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poszczególnych przekrojów łopaty śmigła miały w przybliżeniu wartość stałą (prędkość
obwodowa łopaty rośnie wraz z oddalaniem się od wału). W celu zwiększenia kąta
nastawienia przekrojów łopaty, na krótszą część mieczy nabite były drewniane elementy –
tzw. „knapy”, których kąt nastawienia również powinien być zmienny (powinien maleć wraz
z oddalaniem się od głowicy wału). „Knapy” tworzyły tzw. „płachtę przednią” skrzydła, czyli
tzw. „przodek”. Płachta przednia pierwsza przecinała powietrze, za nią w czasie ruchu
podążała szersza część skrzydła – tzw. „pośladek” lub „płachta tylna”.
Powierzchnie skrzydeł wypełnione były tzw. „płachtami” wykonanymi z cienkich dranic
sosnowych gr. ok. 5 mm. Płachty mocowane były do szkieletu skrzydła za pomocą
drewnianych zaczepek. Płachty zakładało się lub zdejmowało w zależności od prędkości
wiatru. Przy silnym wietrze, około 20 m/s (72 km/h), usuwało się dwie płachty tylne i jeden
przodek. Maksymalnie trzy płachty tylne i dwa przodki były ruchome, reszta zaś była stała.
8.2.
Wał skrzydłowy
Główny wał napędowy wykonano z jednego kawałka drewna sosnowego. Posiada on na swej
długości różny kształt i zmienne przekroje poprzeczne. Drewniana głowica wału o przekroju
kwadratowym 60 x 60 cm wystaje poza lico budynku, w niej zamocowane były śmigi. W
miejscu podparcia głowica wału ma kształt walca o średnicy 58 cm (tzw. szyja wału). Szyja
wału wzmocniona jest stalowymi płaskownikami, tzw. „podoskami”, spoczywa ona na
panewce wykonanej z twardego drewna. W środkowej części wału (przekrój kwadratowy 63
x 63 cm) zamocowane są dwa koła paleczne. Dalszy odcinek wału charakteryzuje się wyraźną
zbieżystością i przechodzi w przekrój ośmioboczny i na końcu w kołowy. Koniec wału jest
ściągnięty 2 stalowymi obręczami i zaopatrzony w metalowy czop (sworzeń) obracający się w
łożysku (panewce) zamocowanym w „walniczce” – belce leżącej na dwóch wymianach
opartych na oczepie ściany tylnej i drugiej belce równoległej do oczepu. Na końcu wału
zainstalowano drewniane koło (Ø 85 cm) do łańcuchowego napędu windy wiatrakowej. Oś
wału nachylona jest do poziomu pod kątem ok. 3 - 4 stopni (głowica wału ułożona jest wyżej
niż jego drugi koniec).
8.3.
Koła paleczne, szt. 2
Koło paleczne nr 1 (położone bliżej środka wiatraka) osadzone jest na wale skrzydłowym za
pośrednictwem dwóch ramion o przekroju 15 x 36 cm. Ramiona krzyżują się w gniazdach
wyciętych w wale skrzydłowym. Ramiona w miejscu ich krzyżowania się połączono na
nakładkę prostą z wykonaniem wcięć do połowy grubości elementów.
Wieniec koła o średnicy 333 cm złożony jest z dwóch warstw:
• Tzw. naczółek wykonany z odcinków drewna grabowego w postaci pierścienia o
szerokości 20 cm i grubości 11,5 cm. Wykonano w nim prostokątne gniazda na zęby koła.
• Warstwa nośna gr. 20 cm wykonana z czterech odcinków koła (czterech krążyn dzwonów).
Wieniec koła przymocowany jest do ramion za pomocą śrub kowalskiej roboty. Obydwie
warstwy wieńca połączone są ze sobą za pomocą drewnianych kołków oraz trzonów zębów
tkwiących w gniazdach przechodzących przez pełną grubość wieńca. Zęby koła umocowane
są promieniście w płaszczyźnie czołowej koła. Zęby, wykonane z drewna grabowego, są
zabezpieczone przed wypadaniem drewnianymi kołeczkami (przetyczkami prostopadłymi do
osi zębów).
Koło paleczne nr 2 (położone bliżej ściany nawietrznej) osadzone jest na wale skrzydłowym
za pośrednictwem czterech ramion (dwóch par) o przekroju 9 x 26 cm. Ramiona opasują wał
skrzydłowy, krzyżują się parami. Ramiona w miejscu ich krzyżowania się połączono na
nakładkę prostą z wykonaniem wcięć do połowy grubości elementów.
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Wieniec koła o średnicy 307 cm złożony jest z trzech warstw:
• Tzw. naczółek wykonany z odcinków drewna grabowego w postaci pierścienia o
szerokości 23 cm i grubości 10 cm. Wykonano w nim prostokątne gniazda na zęby koła.
• Warstwa nośna gr. 8 cm wykonana z sześciu odcinków koła (sześciu krążyn - dzwonów).
• Druga warstwa nośna gr. 10 cm wykonana z sześciu odcinków koła obróconych w
stosunku do pierwszej warstwy o kąt 45 stopni.
Wieniec koła przymocowany jest do ramion za pomocą śrub kowalskiej roboty. Wszystkie
warstwy wieńca połączone są ze sobą za pomocą drewnianych kołków oraz trzonów zębów
tkwiących w gniazdach przechodzących przez pełną grubość wieńca. Zęby koła (obecnie
niezachowane) umocowane były promieniście w płaszczyźnie czołowej koła.

Fot. 169 - Koło paleczne nr 1 osadzone na wale skrzydłowym; w głębi widoczne ramiona
koła palecznego nr 2.
8.4.
Przekazanie napędu na urządzenia
W omawianym wiatraku każde z kół palecznych przekazywało napęd na złożenie kamieni
młyńskich (koło paleczne położone centralnie - na złożenie kamieni nr 1, koło paleczne
położone bliżej ściany nawietrznej - na złożenie kamieni nr 2). Przekazanie napędu z kół
palecznych odbywało się za pośrednictwem drewnianych cewii osadzonych na żeliwnych
wałach. „Cewia” jest stożkowym kołem zębatym zbudowanym z dwóch kręgów o różnej
średnicy. Na obwodach kręgów rozmieszczone są „cewki” wykonane z grabiny. Kręgi górny i
dolny są wzmocnione stalowymi obręczami nakładanymi „na gorąco”.
Pionowe wały (tzw. „sochy”) napędzające górne kamienie młyńskie w mlewnikach
kamiennych górnym końcem ułożyskowane były w belkach rozpiętych pomiędzy ścianami
bocznymi wiatraka (tzw. „sztogi”). Dolne części soch w formie rozwidlenia „nachodziły” od
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góry na paprzyce (elementy siodłowe biegunów - górnych kamieni młyńskich). Obecnie obie
cewie z sochami są zdemontowane - spoczywają luzem na II piętrze wiatraka.

Fot. 217 - Zdemontowane cewie z sochami zmagazynowane na II piętrze wiatraka.
W ciekawy sposób rozwiązano napęd dwóch odsiewaczy graniastych oraz przenośnika
ślimakowego (znajdują się na I piętrze): odbywał się on za pośrednictwem kół pasowych
osadzonych na wrzecionach złożeń kamieni młyńskich i przekładni stożkowych żeliwnych
zamocowanych na ścianach bocznych odsiewaczy. Napęd ten jest obecnie zdekompletowany:
brakuje wrzeciona złożenia kamieni nr 2 oraz przekładni stożkowych odsiewaczy.
Nie zachowały się wtórne elementy napędu od silnika elektrycznego (wały napędowe z
kołami pasowymi oraz sam silnik, zainstalowany w poziomie I piętra).
9. Maszyny i urządzenia młyńskie / technologiczne
9.1.
Mlewniki kamienne
Mlewniki kamienne – dwa złożenia kamieni młyńskich znajdują się na III kondygnacji
wiatraka. Złożenie kamieni młyńskich nr 1 (usytuowane centralnie) tworzą kamienie
wykonane z piaskowca, tzw. „ślązaki”; złożenie kamieni młyńskich nr 2 (usytuowane bliżej
ściany nawietrznej) tworzą kamienie kwarcowe, tzw. „francuzy” (do zweryfikowania w
trakcie demontażu wiatraka). Złożenie kamieni nr 2 jest obecnie zdemontowane - kamienie
oparte są o konstrukcję ściany nawietrznej.
Zasadniczą częścią składową złożenia kamieni młyńskich są dwie okrągłe płyty kamienne
ułożone poziomo na sobie. Pomiędzy kamieniami znajduje się przestrzeń mieląca.
„Ślązaki” wykonane są z jednego kawałka piaskowca. Kamienie młyńskie francuskie były
kamieniami produkowanymi przez przemysł w oparciu o kwarce słodkowodne sprowadzane z
miejscowości La Ferte sous Jouarre (Szampania). Składały się ze starannie dobranych i
dopasowanych kawałków kwarcu połączonych spoiwem z wysokogatunkowego cementu.
Dolny kamień – leżak – jest nieruchomy i spoczywa na tzw. „łożu”. Nad nim znajduje się
kamień ruchomy – biegun. Biegun jest grubszy, cięższy i nieco twardszy od leżaka, jako że
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wykonywał główną pracę drobienia i ulegał szybszemu zużyciu. W środku leżaka i bieguna
znajduje się otwór zwany okiem młyńskim, przez który wsypywało się zboże pomiędzy
płaszczyzny trące. Oko leżaka jest mniejsze od oka bieguna i jest w nim ustawiony pionowy,
stalowy wał obrotowy, zwany wrzecionem. Następna część, mająca stożkowaty profil,
nazywa się strefą podającą kamienia lub gardłem albo przełykiem kamienia. Zewnętrzny pas
poziomej powierzchni kamienia nazywa się strefą mielenia. Kamienie młyńskie otoczone są
stalowymi obręczami chroniącymi je przed rozpadaniem się.
Powierzchnie pracy kamieni posiadają bruzdy i bruzdki wykute przy użyciu specjalnych
narzędzi, jak perliki, oskardy i oskardziki. Zadaniem bruzd było chłodzenie powierzchni
mielących kamieni i chłodzenie mlewa, a zadaniem bruzdek, zwanych również rowkami,
właściwe rozdrabnianie mlewa. Zadaniem bruzd był także transport drobionego mlewa od
wlotu między kamienie do wylotu, tj. do zewnętrznej krawędzi kamieni.
Całość złożenia kamieni była szczelnie obudowana („ubie” lub „łubie”) i nakryta specjalną
pokrywą („put”). Nad obudową złożenia w specjalnej ramie zainstalowany był kosz
zasypowy z korytkiem. Wsypane do kosza ziarno wylatywało do korytka (tzw. „korcyna”) i
dalej do oka młyńskiego. „Korcyna” podwieszona była do ramy, ponadto dzięki specjalnemu
napinaczowi jeden bok koryta przylegał do „sochy” (o przekroju kwadratowym) - ruch
obrotowy sochy wprawiał koryto w drgania umożliwiające regularny zasyp ziarna do
mlewnika. Obecnie obudowy kamieni wraz z urządzeniami zasypowymi są zdemontowane i
częściowo zdekompletowane - brakuje jednej obudowy, a także koszy zasypowych,
zachowały się natomiast stojaki koszów oraz korytka, którymi ziarno dozowane było do
mlewników.
Napęd górnego kamienia młyńskiego odbywał się za pośrednictwem pionowego metalowego
wału napędowego współpracującego z cewią i paprzycą. Wał składa się z dwóch odcinków
(dolnego i górnego) połączonych paprzycą. Górny odcinek wału zwany sochą posiada
przekrój kwadratowy, na nim osadzona jest cewia. Górny koniec tego odcinka ułożyskowany
jest w belce drewnianej, zaś dolny koniec – rozszerzony i rozwidlony – obejmuje paprzycę
tkwiącą w spodzie bieguna. W centralnym miejscu paprzyca posiada czterokątny otwór
(gniazdo), w który wpuszczony jest górny koniec dolnego odcinka wału napędowego, zwany
wrzecionem. Wrzeciono ułożyskowane jest w łożysku oporowym znajdującym się na
poziomej belce („podelga”) służącej jednocześnie do regulacji wysokości górnego kamienia.
Wykonane w ten sposób połączenie bieguna z pionowym metalowym wałem było zupełnie
sztywne, a równocześnie umożliwiało podnoszenie i opuszczanie paprzycy i wrzeciona w
trakcie regulacji wysokości górnego kamienia młyńskiego. W omawianym wiatraku
zachowały się sochy dla obu złożeń oraz wrzeciono z podelgą złożenia nr 1. Złożenie nr 2 jest
zdekompletowane - brakuje wrzeciona, podelga zaś jest zdemontowana.
Biegun jest zawieszony na wrzecionie za pomocą urządzenia siodłowego, czyli wspomnianej
wyżej paprzycy. Paprzyca jest jednorodną sztabą, której cztery rozwidlone ramiona
(„szpony”) wchodzą w odpowiednie wyżłobienia dolnej płaszczyzny bieguna. Zadaniem
paprzycy było przenoszenie ruchu obrotowego z wrzeciona na biegun oraz utrzymywanie
płaszczyzny bieguna w czasie ruchu w położeniu równoległym do płaszczyzny leżaka.
Paprzyca umożliwiała także regulację wysokości bieguna względem leżaka.
Odprowadzenie mlewa ze złożenia kamieni młyńskich nr 1 następowało za pośrednictwem
przenośnika ślimakowego do odsiewacza graniastego nr 1 znajdującego się na I piętrze
wiatraka lub spadem rurowym bezpośrednio do worka. Odprowadzenie mlewa ze złożenia nr
2 prawdopodobnie następowało za pośrednictwem spadu rurowego bezpośrednio do worka
lub do odsiewacza nr 2.
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Ilustracja 2. Złożenie kamieni młyńskich. 1. Socha. 2. Wrzeciono. 3. Łożysko. 4. Podelga.
5. Paprzyca. 6. Szpony paprzący. 7. Otwór na wrzeciono. 8. Górny kamień młyński – biegun.
9. Dolny kamień młyński – leżak.

Ilustracja 3. Urządzenie siodłowe kamienia młyńskiego – paprzyca. 1. Górny kamień
młyński. 2. Paprzyca. 3. Wrzeciono.
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Fot. 124 - Złożenia kamieni młyńskich zlokalizowane na II piętrze wiatraka; na pierwszym
planie złożenie nr 1, na dalszym zdemontowane złożenie nr 2; po prawej stronie widoczna
obudowa złożenia (prawdopodobnie nr 1).
9.2.
Urządzenie do regulacji wysokości bieguna
Wysokość górnego kamienia młyńskiego ulegała zmianie wraz ze zmianą prędkości wiatru.
Przy wzroście prędkości wiatru wzrasta odpowiednio prędkość obrotowa bieguna, który może
mieć wtedy tendencję do tzw. „pływania”. Aby temu zapobiec i zachować poprawne warunki
przemiału zboża należy wirujący kamień odpowiednio obniżyć i odwrotnie. W omawianym
wiatraku zabieg ten dla złożenia kamieni młyńskich nr 1 odbywał się automatycznie za
pomocą odśrodkowego regulatora Watta, zaś dla małego złożenia - prawdopodobnie ręcznie.
Obecnie regulacja zachowała się tylko dla złożenia nr 1.
Regulator odśrodkowy składający się z pionowego wału stalowego i dwóch ciężarków
stalowych zainstalowany jest pod konstrukcją dachu, pobierał napęd z wału skrzydłowego za
pomocą przekładni pasowej. Regulator odśrodkowy poprzez układ dźwigni ustalał położenie
bieguna w zależności od chwilowej prędkości obrotowej przekaźnika napędu. Układ belek i
dźwigni do regulacji wysokości biegunów zainstalowany jest pod stropem w poziomie I piętra
wiatraka (połączony stalowym cięgnem z dźwigniami w przestrzeni dachu).
Według danych zawartych w karcie ewidencyjnej obiektu z 1992 r. regulator odśrodkowy
został wyprodukowany w warszawskiej fabryce maszyn młyńskich „Łęgiewski i Hartwig”.
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Fot. 100 - Belka, tzw. podelga stanowiąca podstawę łożyska dla wrzeciona z dźwignią do
regulacji wysokości bieguna (górnego kamienia młyńskiego w złożeniu nr 1).

Fot. 180 - Regulator odśrodkowy Watta do automatycznego ustalania wysokości górnego
kamienia młyńskiego złożenia nr 2 (regulator podwieszony jest do konstrukcji dachu).
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9.3.
Maszyny odsiewające – odsiewacze graniaste
Maszynami służącymi do odsiewania mlewa są w opisywanym wiatraku dwa odsiewacze
graniaste zlokalizowane na II kondygnacji budynku. Odsiewacz nr 1 przyjmował mlewo ze
złożenia kamieni młyńskich nr 1 (za pośrednictwem przenośnika ślimakowego), zaś
odsiewacz nr 2 przyjmował mlewo ze złożenia kamieni młyńskich nr 2 (prawdopodobnie
spadem rurowym - grawitacyjnie).
Odsiewacze graniaste opięte były pierwotnie tkaniną odsiewającą (gazą młyńską) z jedwabiu
naturalnego. Elementem pracującym odsiewacza jest obracający się, nieco pochylony bęben o
przekroju foremnego sześciokąta. Bęben ten jest zainstalowany w drewnianej skrzyni. Mlewo
doprowadzane było przenośnikiem ślimakowym do bębna odsiewacza od jego wyższej
strony. Pod działaniem pochylenia (ok. 5%) i ruchu obrotowego bębna mlewo przesuwało się
do wylotu. Przesuwając się po wewnętrznych ściankach bębna obitych tkaniną odsiewającą
(gazą młyńską), mlewo ocierało się o nie, wskutek czego cząstki mniejsze od oczek tkaniny
odsiewającej przelatywały przez nie i opadały na dno zbiornika pod bębnem (pełniącego rolę
skrzyni na mąkę). Cząstki większe od oczek przesuwały się po tkaninie dalej i po przejściu
całej długości bębna wypadały do kanału wylotowego.
W odsiewaczu nr 1 bęben zachował się, natomiast z odsiewacza nr 2 bęben został
wymontowany i spoczywa obecnie luzem w przestrzeni poddasza.
Poważną wadą odsiewacza graniastego było to, że nie można w nim było sortować mlewa
równocześnie na kilka grubości, lecz tylko na dwie, a najwyżej trzy frakcje (mąka,
półprodukt, otręby). Ponadto odsiewacz taki zajmował dużo miejsca, a wydajność jego w
stosunku do powierzchni odsiewania była bardzo mała.
W odsiewaczach graniastych stosowano opięcia rzadsze od strony wlotu i gęściejsze od
strony wylotu, jako że produkt wpadający do odsiewacza zawierał najwięcej mąki, której
ilość zmniejszała się w miarę przesuwania się mlewa do wylotu (gdyby sito było pokryte
mlewem równomiernie na całej powierzchni, wtedy nie byłoby konieczności różnicowania
opięć).
Napęd odsiewaczy odbywał się za pośrednictwem kół pasowych osadzonych na wrzecionach
złożeń kamieni młyńskich oraz stalowych przekładni stożkowych. Elementy tego napędu nie
zachowały się (poza kołem pasowym osadzonym na wrzecionie złożenia kamieni nr 1).

Fot. 81 - Odsiewacz graniasty nr 1.
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9.4.
Przenośnik ślimakowy
W omawianym wiatraku zachował się przenośnik ślimakowy podwieszony pod stropem II
piętra. Zadaniem przenośnika był odbiór mlewa ze złożenia kamieni młyńskich nr 1 i
przetransportowanie go do odsiewacza graniastego nr 1.

Fot. 94 - Przenośnik ślimakowy
9.5.
Urządzenie sygnalizujące brak ziarna w koszu zasypowym
Urządzenie sygnalizujące brak ziarna w koszu zasypowym zamontowane jest na tzw.
„sztodze” - belce rozpiętej pomiędzy ścianami bocznymi wiatraka, w której ułożyskowany
był górny koniec tzw. „sochy” (pionowego wału napędzającego górny kamień młyński).
Zasada działania urządzenia była następująca: w koszu zasypowym zamontowana była
klapka, która wraz z ubywaniem ziarna obniżała się pociągając za pomocą sznurka dźwignię
urządzenia. W odpowiednim położeniu dźwigienka zaczynała uderzać w klapkę (deseczkę)
zamocowaną do obracającego się koła palecznego. Na końcu dźwigienki znajdował się
dzwonek, który na skutek uderzeń zaczynał sygnalizować potrzebę uzupełnienia ziarna w
koszu zasypowym złożenia.
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Fot. 132 - Urządzenie sygnalizujące brak ziarna w koszu zasypowym.
9.6.
Wyciągarka do worków (winda wiatrakowa)
W skład wyciągarki do worków (rys. 14) wchodzą: wał drewniany o przekroju kołowym i
kwadratowym, koło linowe o średnicy 142 cm osadzone na wale (do napędu ręcznego), koło
linowe / łańcuchowe o średnicy 65 cm (pobierające napęd za pomocą łańcucha z wału
skrzydłowego) oraz koło pasowe o średnicy 148 cm (wtórne, pobierające napęd od silnika
elektrycznego zamocowanego na konstrukcji ściany południowej). Wał windy jednym
końcem ułożyskowany jest w konstrukcji nadwieszonego szczytu tylnej ściany wiatraka,
drugim zaś podwieszony do jętki 4 wiązara dachu (środkowego). Na wystający poza lico
ściany tylnej fragment wału wyciągarki nawinięty był łańcuch lub lina, do której
przywiązywano worki ze zbożem lub mąką. Istotne było, aby wał wyciągarki oraz drzwi
„zbożowe” i „mączne” były usytuowane na jednej osi.
Załączeni napędu od wału skrzydłowego odbywało się z pośrednictwem specjalnego
naprężacza łańcucha.
Prawdopodobnie istniała też możliwość transportu worków pomiędzy I, a II piętrem
wewnątrz wiatraka (w tym celu w podłodze nad I piętrem powinna znajdować się rozwieralna
klapa).

str. 19

