Fot. 164 - Winda wiatrakowa (dalszy plan; na pierwszym planie widoczny jest wał
skrzydłowy).
9.7.
Układ hamulcowy
W omawianym wiatraku hamulec zainstalowany został na centralnym kole palecznym (nr 1).
Układ hamulcowy służył do zatrzymania obrotów koła palecznego, a więc zatrzymania pracy
całego wiatraka. Element cierny hamulca, tzw. „bicycho” wykonane z drewna liściatego
współpracuje z zewnętrznym obrysem koła palecznego (na długości ok. 2/3 obwodu koła).
Jeden z końców „bicycha” połączono z poziomą belką, tzw. „dusielcem”, przegubowo
utwierdzonym w pionowym słupku – „biskupie”. Ten z kolei wmontowany jest w konstrukcję
bocznej, południowej ściany wiatraka. Drugi koniec „bicycha” jest połączony z poziomą
belką - dźwignią, która za pomocą łącznika współpracuje przegubowo z tzw. belką
„stawidłową” (inaczej zwaną „prasą”). Prasa z kolei zamocowana jest w pionowym słupku,
tzw. „parobku”. Prasę / stawidło można było podnosić lub opuszczać przy pomocy tzw.
„windy hamulcowej”, a tym samym dociskać lub zwalniać „bicycho”. Zdarzało się, że dla
zwiększenia efektywności hamowania stawidło było dodatkowo obciążane workami z
piaskiem, kamieniami, a nawet workami ze zbożem.
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Fot. 173 - Elementy układu hamulcowego - dźwignia połączona pionowym łącznikiem z
belką stawidłową - tzw. „prasą”.

Fot. 148 - Elementy układu hamulcowego - tzw. winda hamulcowa.
9.8.

Urządzenie do obrotu wiatraka wokół jego osi

Obrót budowli wiatraka następował wokół jego własnej, pionowej osi, czyli wokół
„sztembra”. Urządzenie do obrotu wiatraka składało się z dyszla (nie zachował się) oraz
kołowrotu (również nie zachował się) i służyło do nastawiania (obracania) budowli wiatraka
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śmigami w stronę wiatru. Dyszel był drągiem zamocowanym pomiędzy „pojazdami” i
opartym na konstrukcji ściany tylnej. Dyszel, zwany także „ogonem” wystawał pochyło ku
ziemi z tylnej ściany wiatraka (ściany wschodniej). Za koniec dyszla zaczepiało się łańcuch
kołowrotu. Kołowrót składał się z nieruchomej podstawy oraz osadzonego w niej pionowego
wału drewnianego, na który nawijany był łańcuch. Przez otwór w wale przechodził drugi drąg
pełniący funkcję rękojeści do wprowadzania wału kołowrotu w ruch obrotowy. Następowało
nawinięcie łańcucha na wał i obrót obudowy wiatraka o pewien pożądany kąt. Przy obrocie
wiatraka kołowrót przestawiało się kilkakrotnie, zaczepiając jego podstawę o pachołki (paliki,
pale) zapuszczane w gruncie na ok. 150 cm i wystające nad ziemię na 15 – 20 cm. Pachołki
były wkopane w ziemię w promieniu 11 – 12 metrów od osi pionowej wiatraka.

Ilustracja 4. Schemat urządzenia do nastawiania wiatraka skrzydłami do kierunku wiatru.
1. Dyszel. 2. Łańcuch. 3. Kołowrót. 4. Nieruchoma podstawa kołowrotu – tzw. „sanki”.
5. Tzw. „kark” kołowrotu. 6. Wał kołowrotu. 7. Drąg (rękojeść) do obracania pionowego
wału. 8. Pachołek.
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10. Ocena stanu technicznego – ekspertyza techniczna
Budynek wiatraka znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym dalszej
egzystencji zabytku (zagrożenie katastrofą budowlaną). Szczególne niebezpieczeństwo
stwarza pęknięcie słupa nośnego (tzw. „panny”) w ścianie nawietrznej w poziomie I piętra.
Słup ten jest obciążony, poza konstrukcją, także dwoma złożeniami kamieni młyńskich oraz
wałem skrzydłowym z dwoma kołami palecznymi.
Katastrofalny stan techniczny jest efektem braku konserwacji obiektu w okresie ostatnich
kilkunastu lat. Spowodowało to prawie całkowite zniszczenie gontowego pokrycia dachu oraz
jego konstrukcji. Nieszczelność pokrycia dachu, przy stosunkowo szczelnym poszyciu ścian
(a tym samym braku możliwości skutecznego przewietrzania budynku) powoduje kumulację
wilgoci wewnątrz i postępującą korozję biologiczną całej struktury zabytku (atak grzybów,
mchów, porostów, a także szkodników technicznych drewna).
Mimo złego stanu technicznego konstrukcji, w trakcie odbudowy wiatraka należy dążyć do
maksymalnego wykorzystania oryginalnych, możliwych do uratowania elementów.
Dokonano wstępnej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu. Wizualna
ocena stanu zachowania pozwoliła na wyodrębnienie czterech typów elementów:
 znajdujących się w dostatecznym stanie technicznym przeznaczonych do zachowania,
 wymagających uzupełnień - flekowania,
 wymagających wymiany.
Elementy te wskazano na ilustracjach nr 5, 6, 7, 8.
Zakwalifikowanie elementów do grupy przeznaczonych do zachowania nie wyklucza
możliwości wykonania drobnych wstawek, zwłaszcza od strony zewnętrznej, zdecydowanie
bardziej narażonej na korozję biologiczną.
Należy podkreślić, że ocena ma charakter wstępny. Pełna ocena stanu zachowania
poszczególnych elementów będzie możliwa po demontażu deskowego szalunku ścian.
Należy wtedy dokonać dokładniejszego rozpoznania stanu zachowania w obecności
projektanta, wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie elementy, także te zakwalifikowane do wymiany, należy przetransportować do
miejsca docelowej lokalizacji wiatraka.
10.1.
Wstępna ocena mykologiczna
Dokonano oceny konstrukcji obiektu na okoliczność występowania najbardziej szkodliwych
owadów - szkodników technicznych drewna. Praktycznie wszystkie elementy drewniane są w
większym lub mniejszym stopniu porażone.
 Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.). Drewno atakowane: iglaste w budynkach.
Stwierdzono.
 Kołatek domowy (Anobium punctatum Deg.). Drewno atakowane: iglaste i liściaste.
Stwierdzono pojedyncze żerowiska
 Kołatek uparty (Anobium pertinax L.). Drewno atakowane: iglaste i liściaste. Nie
stwierdzono.
 Borodziej próchnik (Ergates faber L.). Drewno atakowane: sosnowe, świerkowe,
jodłowe silnie zawilgocone. Stwierdzono.
 Miazgowiec parkietowy (Lyctus linearis Goeze). Drewno atakowane: liściaste (dąb,
jesion). Nie stwierdzono.
Na wielu zawilgoconych elementach stwierdzono występowanie grzybni podskórnika
zatokowatego (Coriolellus sinuosus).
10.2.
Fundamenty
Fundamenty (głazy polne, cegła ceramiczna pełna na zaprawie wapiennej) znajdują się w
dostatecznym stanie technicznym. Fundament nie wykazuje odchyłek od swojej pierwotnej
geometrii. Cegła wykazuje bardzo wyraźne ślady osłabienia w strefie przypowierzchniowej.
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Cegła się pudruje i odspaja. Przyczyną degradacji cegieł jest zarówno oddziaływanie
podciąganej kapilarnie wilgoci, jak i słaba jakość materiału ceglanego.
10.3.
Kozioł wiatraka
Konstrukcja kozła wraz z „mącznicą” i „pojazdami” znajduje się w zróżnicowanym stanie
technicznym. Całkowitej niemal destrukcji uległy końcówki „pojazdów” wystające poza lico
ściany tylnej wiatraka (natomiast pozostała ich część znajduje się w dobrym stanie
technicznym). Pozostałe elementy kozła znajdują w dostatecznym stanie technicznym,
pretendującym je do ponownego użycia. Stwierdzono w nich żerowiska owadów –
szkodników drewna. Elementy te (podwaliny, sztember, zastrzały, siodło, mącznica)
wymagają prac konserwatorskich, m.in. dezynsekcji i flekowania. Mącznica jest częściowo
zawilgocona (stan techniczny jej górnych partii z uwagi na brak dostępu pozostaje do
weryfikacji).

Fot. 47 - Związanie kozła w siodle - zadowalający stan techniczny.
10.4.
Ściany
Szkieletowa konstrukcja ścian wykazuje znaczny stopień zużycia biologicznego. Elementy
konstrukcyjne są porażone przez owady – szkodniki drewna. Ponadto stwierdzono silne
zawilgocenie i miejscowe występowanie grzybni podskórnika zatokowatego. Warstwa
bielmowa wielu elementów została całkowicie zniszczona. Centralny słup ściany nawietrznej
(tzw. „panna”) jest pęknięty w poziomie I piętra, co może skutkować katastrofą budowlaną.
Ocenia się, że ok. 70 - 80 % elementów konstrukcji ścian nadaje się do wymiany. Pozostałe
wymagają flekowania, dezynfekcji, dezynsekcji oraz impregnacji. W bardzo złym stanie
znajdują się oczepy ścian bocznych regularnie zalewane wodą opadową (z powodu braku
dachu). Przy czym najbardziej zniszczone są zewnętrzne partie oczepów. Na obecnym etapie
należy dążyć do zachowania i ponownego użycia naprożnic (głównych rygli ścian przedniej i
tylnej), rygli mącznych (głównych rygli ścian bocznych), oczepów oraz słupów narożnych.
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Słupy te, mimo pozornego zniszczenia, mogą mieć dobrze zachowaną warstwę
twardzielowatą, dlatego warto rozważyć ich zachowanie. Większość pozostałych elementów
będzie wymagała rekonstrukcji. Elementy o dużych przekrojach (powyżej wartości 27 x 27
cm) przeznaczono do zachowania / flekowania, jednak ostateczna decyzja dotycząca
możliwości ich ponownego użycia powinna zostać podjęta po demontażu obiektu.
Wiele elementów charakteryzuje się dostatecznym stanem technicznym warstwy
twardzielowatej (występującej od strony wewnętrznej) i bardzo złym stanem warstwy
bielastej (przeważnie występującej od strony zewnętrznej). Mimo tak zróżnicowanego stanu,
może okazać się, że elementy te zachowują ciągłość i sztywność i będzie można je zachować.
Elementy, które ciągłości nie zachowują, będą wymagały flekowania z wykonaniem złącz
naprawczych lub wymiany. Należy podkreślić, że w elementach zakwalifikowanych do grupy
„do zachowania”, dopuszczalne jest wykonanie fleków od strony zewnętrznej, bez naruszania
strony wewnętrznej.
Szalunek deskowy ścian znajduje się w bardzo złym stanie i wymaga całkowitego
odtworzenia.

Fot. 138 - Narożnik południowo - wschodni; widoczna degradacja oczepu ściany bocznej,
południowej - grzybnia podskórnika zatokowatego powstała w wyniku znacznego
zawilgocenia elementu (spowodowanego nieszczelnością pokrycia dachowego).
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Fot. 182 - Oczep ściany bocznej, południowej; widoczne silne zawilgocenie i degradacja
elementów.

Fot. 108 - Konstrukcja ściany zachodniej - nawietrznej; widoczne pęknięcie centralnego słupa
nośnego, tzw. „panny” (w miejscu połączenia z ryglem).
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10.5.
Stropy
Belki stropowe nad I piętrem wykazują znaczny stopień zużycia biologicznego – są porażone
przez owady – szkodniki drewna, zawilgocone i zaatakowane przez grzyby. Belki stropowe
nad parterem znajdują się w dostatecznym stanie technicznym.

Fot. 82 - Strop nad I piętrem - widoczna grzybnia podskórnika zatokowatego powstała w
wyniku znacznego zawilgocenia elementu (spowodowanego nieszczelnością pokrycia
dachowego).

Fot. 114 - Strop nad I piętrem - widoczna grzybnia podskórnika zatokowatego powstała w
wyniku znacznego zawilgocenia elementu (spowodowanego nieszczelnością pokrycia
dachowego).
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