
OPIS  TECHNICZNY

     1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna, ogl dziny budynku, pomiary  z natury autora niniejszego

opracowania

- literatura i obowi zuj ce normy

- uzgodnienia z inwestorem co do zakresu i technologii robót

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szko y

Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie. Termomodernizacja b dzie

obejmowa  nast puj cy zakres robót: docieplenie cian zewn trznych budynku oraz

dociepelenie stropodachu wraz z robotami towarzysz cymi. Termorenowacja ma na celu

ograniczenie zu ycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku oraz poprawienie estetyki

elewacji budynku.

3. Opis techniczny – stan istniej cy budynku

Istniej ce budynki szko y s  budynkami trzykondygnacyjnym najwi ksza wysoko  od terenu

do spodu gzymsu 11,90 mb wykonany w technologii tradycyjnej . Budynki sk adaj  si  z

czterech cz ci tj. budynek stary, budynek nowy, cznik i dobudowana klatka schodowa od

elewacji pó nocnej.

- fundamenty budynku elbetowe

- ciany zewn trzne warstwowe gr.42cm .

- ciany wewn trzne no ne  gr. 24cm.

- stropy elbetowe monolityczne p ytowe prefabrykowane

- stropodach budynku prefabrykowany wentylowany elbetowy

- Pokrycie dachu pap

- klatka schodowa elbetowa monolityczna

- kominy murowane z ceg y

Ogólny stan techniczny budynku w zakresie statyki zadawalaj cy.



4. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU

3.1. Ocena stanu technicznego stropodachu budynku

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono z y stan pokrycia i obróbek blacharskich

stropodachów. Przeprowadzane kilkakrotne reperacje polega y na fragmentarycznych

pracach remontowych pokrycia. Pokrycie dachu posiada bardzo nierówn  powierzchni ,

co sprzyja tworzeniu si  zastoin. Obecny stan pokrycia i orynnowania budynku

jest równie  przyczyn  uci liwych przecieków, powoduj cych wyst powanie na

cianach zewn trznych plam i zacieków oraz odpadanie tynku zewn trznego.

3.2. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE –   DACH

       I   STROPODACH

3.1. Demonta  zewn trznych elementów budynku.

3.1.1.Demonta    rynien,   rur   spustowych oraz  zewn trznych   obróbek   blacharskich dachu

           i t.p.

3.1.2. Demonta  instalacji odgromowej –wymiana instalacji .

3.2. Remont kominów

3.2.1. Wykonanie tynków kominów na starej cz ci budynku i ich malowanie, przetarcie

tynków cementowo-wapiennych na kominach oraz ich pomalowanie farb

akrylow  fasadow  dwukrotnie.

3.2.2. Obsadzenie na wszystkich wylotach kana ów wentylacji grawitacyjnej po uprzednim

          przemurowaniu otworów kratek wentylacyjnych stalowych o wymiarach 14 x 14cm,

          14x20 cm ponad dachem.

4.  Docieplenie  i pokrycie dachu pap  termozgrzewaln  stropodachu

-Sprawdzenie i wyrównanie istniej cego pokrycie dachu. W miejscach

wyst powania p cherzy    nale y pap  ponacina , podsuszy  i podklei , ca

oczy ci  i wyrówna .

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - np. dwukrotne gruntowanie mas  asfaltowo-

kauczukow  w ilo ci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. 1mm. Paroizolacj  nale y



wyprowadzi  na ciany, kominy i inne pionowe elementy dachu powy ej izolacji

termicznej.

- Monta  kraw dziaka drewnianego 15x10cm wokó  obwodu dachu ,kotwionego do

stropodachu kotwami i obrobionego nast pnie blach  ocynkowan , w celu mo liwo ci

pó niejszego  monta u obróbek blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy p yty izolacyjne z  we ny mineralnej

skalnej gr. 15 cm  przyklejanej do pod a klejem bitumicznym na zimno wg

technologii producenta. P yt  dociskamy po ok. 15 min. Po naniesieniu kleju . Jest to

czas potrzebny do odparowania substancji lotnych zawartych w kleju. Dosuwamy

starannie jedn  p yt  do drugiej, tak aby unikn  mostków termicznych.

- Przyklejamy pap  podk adow  termozgrzewaln  do p yty , nanosimy klej na p yt

zgodnie z podanymi zasadami producenta. Zu ycie kleju wzrasta do ok. 30%.

Nast pnie rozwijamy rolk  papy podk adowej i dociskamy po ok. 15 minutach od

na enia kleju. Pap  podk adow  zgrzewamy mi dzy sob  na zak adk  lub sklejamy

na zak adk  klejem bitumicznym przynale nym do danego systemu.

- Zgrzewamy pap  wierzchniego krycia do papy podk adowej na ca ej powierzchni nie

wcze niej ni  dwie doby od przyklejenia papy podk adowej do p yt  z we ny

mineralnej skalnej. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych

w kleju.

  -   Obróbki kominów i innych elementów wyst puj cych na dachu z\ blachy    ocynkowanej

z zastosowaniem klinów styropianowych lub z we ny mineralnej

         o przekroju trójk tnym. Uwaga. Pokrycie dachu nale y wykona  po wszystkich pracach

budowlanych dotycz cych remontu kominów budynku.

5. Monta  zewn trznych elementów wyko czenia budynku i stropodachów

5.1.1. Wykonanie wszystkich nowych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych ,

podrynnowych gzymsu,  ogniomurów, wydry cian  itd. z blachy ocynkowanej  gr.

60-70mm.

5.1.2 Zamontowanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej fi 150mm

5.1.3.Ponowny monta  instalacji odgromowej na nowych  wspornikach



 Obliczenia cieplne

 STROPODACH  PRZED  TERMORENOWACJ

Stropodach sk ada si  patrz c od góry z nast puj cych elementów:

- ad  cementowa gr. 5cm – wsp. =1,00

- we na mineralna gr. 5cm

- yty prefabrykowane elbetowe - wsp. =1,70

07,225,1023,005,0
04,0
05,0

70,1
04,0

00,1
05,0dR   m2 K/W

to ca kowity opór cieplny stropodachu wynosi

RT = 0,17+1,25+0,04 = 1,46 m2 K/W

A wi c wspó czynnik przenikania ciep a dla stropodachu istniej cego wynosi

U = U=1/1,46=0,68 W/m2  K >dop. U= 0,30 W/m2  K

STROPODACH  PO TERMORENOWACJI

Ca kowity opór cieplny dla stropodachu po dociepleniu p ytami z we ny mineralnej skalnej

gr. 12cm  – wsp. przewodzenia ciep a dla p yt z we ny mineralnej wynosi =0,04;

A wi c R = 0,12/0,04=3,00 m2  K/W

To wspó czynnik przenikania ciep a dla stropodachu po termorenowacji wynosi

2/27,0
68,3
1

00,368,0
1 mW

0,27 W/m2 a wi c  U < od dop. U=0,30 W/m2

6. TERMOMODERNIZACJA  CIAN   ZEWN TRZNYCH

6.1.Ocena stanu technicznego elewacji

Po ogl dzinach stwierdza si  ubytki tynku zewn trznego, jego silne zabrudzenia, ubytki

gzymsu pod rynnami oraz zawilgocenia elewacji  przy poziomie terenu. ciany zewn trzne



budynku  nie spe niaj  normy dla wspó czynnika przenikania ciep a dla tego rodzaju

przeznaczenia budynków. Dlatego po dokonaniu oblicze  cieplnych projektuje si

docieplenie cian zewn trznych styropianem EPS 70 040 fasada gr. 5cm.

6.2.PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE –   CIANY
ZEWN TRZNE

6.2.1. Demonta  stalowych  podokienników zewn trznych .

6.2.2. Monta   parapetów zewn trznych .

6.2.3. Docieplenie cian zewn trznych budynku styropianem EPS 70 040 gr. 5cm metod

lekk  –mokr  z wypraw  tynkarsk  akrylow

6.2.4. Malowanie elementów metalowych budynku-balustrady, nakrywy studzienek

piwnicznych, uchwyty, drzwiczki itp

6.2.5. Wymiana pokry  daszków wej ciowych.

7. Parapety zewn trzne

Podokienniki zewn trzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze br zowym. Obróbki

te powinny wystawa  poza lico ciany  4,0cm.

   Podokienniki zaleca si  uk ada  je  na piance monta owej lub zaprawie cementowej ze

spadkiem na zewn trz.. Pianka zapewnia dobr  izolacj  termiczn  i u atwi ewentualny

demonta  parapetu w przysz ci. Je eli parapet montowany b dzie na zaprawie nale y

mocowa  go na wkr ty stalowe z uszczelk . Styk okna i parapetu wewn trznego

uszczelniamy mas  silikonow .

Przed wykonaniem parapetów ich wymiary nale y sprawdzi  na miejscu.

8. Docieplenie cian zewn trznych

Docieplenie budynku przedszkola nale y wykona  zgodnie z wytycznymi zawartymi w

wiadectwie ITB wydanym  dla danego systemu .
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przyj to do celów projektowych system docieple  budynków
i kolorystyk  wg firmy ATLAS. Nie jest to system wi cy Inwestora i Wykonawc  prac, a jedynie
propozycja przyj ta do potrzeb projektu. Inwestor mo e przyj  inny system docieple  o parametrach nie
gorszych lub równowa nych ni  system ATLAS.

Nale y zdemontowa  z powierzchni cian wszystkie zamocowane w nich elementy (np.

lampy, tablice, rury spustowe, obróbki blacharskie) niektóre elementy –szyldy zostan



przeniesione na nowo wykonan  zewn trzn  pow ok  ocieplenia. ci gaj c rury spustowe

nale y pami ta  o wykonaniu tymczasowego odprowadzenia wody opadowej z po aci dachu.

Przed rozpocz ciem prac nale y zgodnie z zasadami BHP wykona  monta  odpowiednich

rusztowa  lub specjalnych pomostów roboczych.

Przed przyst pieniem do ocieplenia nale y sprawdzi  trwa  pod a pod docieplenie

–le y to w gestii potencjalnego Wykonawcy docieplenia, w celu odpowiedniego

przygotowania istniej cego pod a pod ocieplenie.

Przygotowanie pod a (powierzchni cian) polega na sprawdzeniu przyczepno ci

tynku do ciany oraz zlikwidowaniu nierówno ci powierzchni ciany wi kszych ni  10mm.

          Projektowana kolorystyka elewacji

Wed ug palety barw systemu ATLAS

ciany –  kolor nr 0398; 0417; 0058

-cokó  -  kolor nr 0145

W razie wykonywania tynków w innym systemie nale y dobra  kolory po uprzednim

uzgodnieniu z Inwestorem.

Obliczenia – ciany zewn trznej  przed  termorenowacj

ciany warstwowe, licz c od strony zewn trznej

-bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm; wspó czynnik przewodzenia

                                                                     ciep a =0,35 W/(m  K)

-bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm; wspó czynnik przewodzenia

                                                                     ciep a =0,35 W/(m  K)

Opór cieplny dla przegrody wynosi

02,168,034,0
35,0
24,0

35,0
12,0dR m2 K/W

A wi c ca kowity opór cieplny przegrody istniej cej  wynosi

    RT = Rsi + R1 + R2 + ...Rn + Rse

    RT = 1,02 + 0,04 = 1,06 m2 K/W

Wspó czynnik przenikania ciep a dla ciany istniej cej wynosi



U=
02,1
11

TR
=0,98 W/m2  K >dop. U= 0,55 W/m2  K

Obliczenia cieplne – dla ciany zewn trznej po termorenowacji

Obliczam ca kowity opór cieplny dla ciany zewn trznej po dociepleniu p ytami

styropianowymi EPS 70 040 frezowanymi gr. 5cm – wspó czynnik przewodzenia ciep a dla

styropianu wynosi =0,04;

A wi c
0

25,1
04,0
05,0R

m2  K/W

To 43,0
28,2
1

25,103,1
11

TR
U  W/m2  K

Przyjmuj c warto  dodatku U=0,05 (Tablica NA.1-PN-EN ISO 6946) wyra aj cego wp yw

mostków cieplnych ( przegród z mostkami cieplnymi liniowymi)

To wspó czynnik przenikania  ciep a dla ciany zewn trznej po termorenowacji wynosi

UK = U+ U = 0,43+0,05=0,48 W/m2 K < od dop. U=0,55 W/m2  K.

9. Wp yw inwestycji na rodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzaj adnego zagro enia dla rodowiska

naturalnego. W trakcie realizacji robót nie b  stosowane technologie i materia y

niebezpieczne dla rodowiska. Wykonywanie prac nie b dzie generowa o uci liwego dla

otoczenia ha asu.

10. Bezpiecze stwo przeciwpo arowe

Wszystkie   prace   remontowe   zawarte   w opisie powy ej   nie   pogorsz

bezpiecze stwa po arowego istniej cego budynku.

opracowa


