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OPIS USYTUOWANIA OBIEKTU NA DZIAŁCE 
 
 

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest docieplenie ścian i dachów oraz 
wymiana stolarki drzwiowej w budynku dydaktyczno - gospodarczym w ramach przedsięwzięcia:” 
Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi”.      . 

 
    II.     PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
       -      uzgodnienia z  Inwestorem; 

-  mapa zasadnicza w skali 1:500 obejmująca część działki o nr ewid. gruntów 6004/24; 
- Inwentaryzacja obiektów oraz wizja lokalna;. 
- audyt energetyczny budynku. 

 
III. LOKALIZACJA 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki  nr ewid. 6004/24 położonej w Tucholi  

przy ul. Nowodworskiego 9-13.  
      
       Położenie budynków objętych zakresem opracowania pokazano na rysunku „Opis usytuowania  

obiektu”.  
 

IV. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
       ZABUDOWA ISTNIEJĄCA 
       Przedmiotowa działka w chwili obecnej jest zabudowana  i zagospodarowana. 
       Znajduje się na niej  budynek dydaktyczny – główny, budynek dydaktyczno – gospodarczy, sala  
       gimnastyczna oraz dwa budynki -  internaty oraz kuchnia ze stołówką.   
       W części graficznej ujęto  część budynku dydaktycznego głównego oraz objety opracowaniem  
       budynek dydaktyczno – gospodarczy.  
          

UZBROJENIE 
W chwili obecnej działka jest całkowicie uzbrojona. W skład uzbrojenia   działki  wchodzą 
przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  energetyczne oraz 
przyłącze co zasilane z gazowej miejskiej kotłowni.  

 
         DOJŚCIA I DOJAZDY 
         Do  obiektów usytuowanych na działce  prowadzą istniejące utwardzone dojazdy jak i  dojścia. 
 
         MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW 
         Miejsca  parkingowe przed budynkami gwarantują odpowiednią liczbę miejsc  postojowych  dla  
         samochodów. 
 
         MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 
         Na działce występuje miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów   stałych w  
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         postaci kontenerów. Odpady stałe są regularnie wywożone prze koncesjonowaną firmę. 
 
          ZIELEŃ  
          Na działce znajduje się  zieleń wysoka i niska, trawniki. 
 
          OGRODZENIE 
          Działka  jest częściowo ogrodzona. Od ul. Nowodworskiego występuje typowe ogrodzenie  
          działki. 
 
           PRZEWIDYWANE ZMIANY 
 

W związku z projektowanym dociepleniem budynku zagospodarowanie  działki nie ulegnie 
zmianie. 
Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu w stosunku do stanu istniejącego, nie 
ulegną zmianie charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu wokół  inwestycji. 

        
V. DANE INFORMACYJNE 

 
           Działka na której znajduje się budynek objęty opracowaniem ujęta jest w miejscowym planie  
           zagospodarowania przestrzennego Tucholi –  A24UO – teren usług i oświaty. Działka na  
           której usytuowany jest  budynek znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej.   
 
 

VI. POTENCJALNE ZAGROŻENIA 

     Realizacja robót budowlanych nie naruszy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania    

przestrzennego, ani nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, nie pogorszy 

stanu środowiska i stanu zachowania zabytków, nie pogorszy warunków zdrowotno – 

sanitarnych oraz nie spowoduje zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
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OPIS INWENTARYZACJI BUDYNKU 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Inwentaryzacja budowlana.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

a. Uzgodnienia z Inwestorem, 

b. Wizja i pomiary w terenie 

c. Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejący budynek  gospodarczo-dydaktyczny  jest budynkiem wielobryłowym. 

Niższa  część jest budynkiem  parterowym z dachem wysokim pełniąca funkcje małej sali 

gimnastycznej z zapleczem i pralnią i druga niższa parterowa z dachem płaski pełniąca funkcje 

warsztatu stolarskiego. Wyższa część jest budynkiem piętrowym z dachem płaskim pełniąca 

funkcje dydaktyczno-gospodarcze.  Najwyższa  wysokość budynku od terenu do  gzymsu wynosi 

 6,10 m a całkowita wysokość 6,40 m. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. 

Dane wielkościowe: 

Ilość kondygnacji – zróżnicowane – jedna niższa parterowa, pozostała część budynku dwie 

kondygnacje parter i piętro . 

Powierzchnia zabudowy                        –    979,44 m2; 

Powierzchnia użytkowa budynku            – 1345,93 m2; 

Kubatura budynku                                  – 5180,00 m3 . 
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Jednokondygnacyjna część budynku pełniąca funkcję małej sali gimnastycznej 

 

 

Dwukondygnacyjna część budynku o funkcji dydaktycznej i gospodarczej 

Opis konstrukcji budynku: 

� Ściany zewnętrzne o grubości około 28 do 35  cm wykonane z betonu komórkowego – 

cegły ceramicznej pełnej obustronnie otynkowane; 

� Ściany wewnętrzne nośne o grubości 41 i 28 cm; 

� Stropy typu DZ-3  - gęsto żebrowy prefabrykowany strop belkowo-pustakowy; 

� Stropodach –ocieplony żużlem i pokryty papą. 

�  Dach o konstrukcji  drewnianej  kryty  dachówką kształtową 

� Istniejący  sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych; 

� Stolarka okienna PCV ; 

� Stolarka drzwiowa drewniana; 

� Kominy murowane z cegły pełnej, otynkowane; 

� Schody zewnętrzne betonowe; 

� Klatka schodowa w budynku żelbetowa monolityczna; 

� Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana. 

Budynek wyposażony w instalacje: 

• Wodociągową, 

• Kanalizacji sanitarnej, 

• Elektryczną 

• Centralnego ogrzewania i c.w.u. z węzła ciepłowniczego zlokalizowanym w budynku 

głownym szkoły. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest załącznik do zgłoszenia robót budowlanych obejmujący docieplenie 

ścian i dachów oraz wymiana stolarki drzwiowej w  budynku dydaktyczno – gospodarczym w ramach 

przedsięwzięcia: „Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi” na 

działce oznaczone w ewidencji gruntów pod numerem 6004/24. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

a. Uzgodnienia z Inwestorem, 

b. Wizja i pomiary w terenie 

c. Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

d. Opracowany audyt energetyczny przedmiotowego budynku. 

 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

a. Docieplenie ścian zewnętrznych  

b. Docieplenie dachu płaskiego krytego papą 

c. Docieplenie  dachu wysokiego krytego  dachówką 

d. Wymiana stolarki  drzwiowej (drzwi wejściowych i bram)  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejący budynek  gospodarczo-dydaktyczny  jest budynkiem wielobryłowym. 

Niższa  część jest budynkiem  parterowym z dachem wysokim pełniąca funkcje małej sali 

gimnastycznej z zapleczem i pralnią i druga niższa parterowa z dachem płaski pełniąca funkcje 

warsztatu stolarskiego. Wyższa część jest budynkiem piętrowym z dachem płaskim pełniąca 

funkcje dydaktyczno-gospodarcze.  Najwyższa  wysokość budynku od terenu do  gzymsu wynosi 

 6,10 m a całkowita wysokość 6,40 m. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. 

Dane wielkościowe: 

Ilość kondygnacji – zróżnicowane – jedna niższa parterowa, pozostała część budynku dwie 

kondygnacje parter i piętro . 

Powierzchnia zabudowy                        –    979,44 m2; 

Powierzchnia netto budynku                  – 1345,93 m2; 

Kubatura budynku                                  – 5180,00 m3 . 
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Jednokondygnacyjna część budynku pełniąca funkcję małej sali gimnastycznej 

 

Dwukondygnacyjna część budynku o funkcji dydaktycznej i gospodarczej 

Opis konstrukcji budynku: 

� Ściany zewnętrzne o grubości około 28 do 35  cm wykonane z betonu komórkowego – 

cegły ceramicznej pełnej obustronnie otynkowane; 

� Ściany wewnętrzne nośne o grubości 41 i 28 cm; 

� Stropy typu DZ-3  - gęsto żebrowy prefabrykowany strop belkowo-pustakowy; 

� Stropodach –ocieplony żużlem i pokryty papą. 

�  Dach o konstrukcji  drewnianej  kryty  dachówką kształtową 

� Istniejący  sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych; 

� Stolarka okienna PCV ; 

� Stolarka drzwiowa drewniana; 
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� Kominy murowane z cegły pełnej, otynkowane; 

� Schody zewnętrzne betonowe; 

� Klatka schodowa w budynku żelbetowa monolityczna; 

� Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana. 

 

Zalecenia: 

� Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  budynku – ściany istniejące nie spełniają 

wymaganej izolacyjności cieplnej; 

� Wymiana stolarki  drzwiowej niespełniającej wymagań izolacyjności cieplnej; 

� Ocieplenie stropodachów dachów płaskich – istniejące nie posiadają wymaganej 

izolacyjności cieplnej; 

� Ocieplenie  dachu wysokiego dwuspadowego z wymianą podsufitki – istniejący nie spełnia 

wymaganej izolacyjności cieplnej. 

 

Podstawą doboru optymalnego materiału izolacyjnego jak również jego grubości warstwy na 

poszczególnych przegrodach (dachy oraz ściany) jest sporządzony audyt energetyczny budynku. Analizując 

dopuszczalne wymagania przenikania ciepła przez poszczególne przegrody, aspekty ekonomiczne oraz 

wymagania dla przegród od 1 stycznia 2017 r. zawarte w rozporządzeniu Ministra w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokonano wyboru spośród trzech 

wariantów, i tak: 

-  dla przegrody – ściana -  wybrano wariant docieplenia styropianem o grubości 15 cm, 

- dla przegrody – dach płaski - wybrano wariant docieplenia styropapą o grubości 20 cm, 

- dla przegrody – dach wysoki - wybrano wariant docieplenia wełną mineralną o grubości 16 cm, 

W opracowanym audycie energetycznym ujęto również wymianę drzwi i bram garażowych o wymaganym 

współczynniku ciepła Umax 1,5 W/(m2K). 

5. OCIEPLENIE ŚCIAN W TECHNOLOGII BSO Z WYKORZYSTANIEM STYROPIANU.  

Na ocieplenie tą metodą składają się trzy warstwy: izolacyjna (płyty ze styropianu, czyli polistyrenu 

ekspandowanego oznaczonego skrótem EPS), wzmacniająca (zaprawa klejąca i siatka z włókna 

szklanego) oraz elewacyjna (wyprawa tynkarska), które tworzą wzajemnie dopasowany, aktywny 

system termoizolacyjny. 
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Trwałość systemów ociepleniowych wykonanych w tej technologii ocenia się na co najmniej 30 lat, przy 

założeniu, że prowadzone są okresowe konserwacje wyprawy tynkarskiej 

A. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 

zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby 

spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany.  

B. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna 

Rozpoczynając układanie izolacji termicznej należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej 

przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji, (grunt pod wpływem mrozu czasami 

się podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację). Najczęściej jest 

to linia cokołu budynku wyznaczona izolacją przeciwwilgociową ułożoną na ścianach 

fundamentowych lub piwnicznych. Krawędzie szczelin dylatacyjnych są wykonane przy użyciu 

profili cokołowych i są mocowane za pomocą kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do 

warstwy konstrukcyjnej. 

C. Warstwa izolacyjna 

Układając izolację ze styropianu starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 

powstawania mostków termicznych na złączeniach.  Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na 

prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, 

że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na 

pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna 

powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie 

występuje słabe podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice 

otworów okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając 

kołków rozprężnych. Stosując  płyty frezowane wystarczą 4 kołki/m2. W mocnych ścianach 

wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej 

wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy 

stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe 

kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, 
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rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić 

wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od 

całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi 

rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych. 

D. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej 

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroża na 

parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile ochronne z fabrycznie 

wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe paski siatki zbrojącej, ułożone 

ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. Po dwóch-czterech 

dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się warstwę podkładową o 

grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej wciskamy, od góry do 

dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na 

całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, 

od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na 

wszystkie narożniki, profile ochronne itp. 

E. Wykonanie warstwy elewacyjnej 

Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin. Na wyschnięte podłoże 

nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny, zaleca się gruntowanie podłoża 

podkładem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyką tynku. Podkład schnie minimum 24 

godziny. Wykonując izolację styropianem możemy wybrać prawie każdy rodzaj tynku: akrylowy, 

mineralny i silikatowy. Wart polecenia jest tynk mineralny lub polimerowo-mineralny - jego koszt jest 

mniejszy niż akrylowego, a efekt równie dobry. Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską nakłada 

się za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej, a następnie rozprowadza cienką, równomierną 

warstwę. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w 

masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy. 

F. Właściwa pora wykonania ocieplenia 

Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, 

czyli temperaturze od +5 do 25oC, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy 
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elewacji jest wskazane jak najszybciej. Położenie tynku w sposób naturalny zamyka dostęp 

czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, który ukryty jest pod cienką 

warstwą kleju z zatopioną siatką. 

6. OPIS  TECHNOLOGII  WYKONANIA  DOCIEPLENIA  ŚCIAN BUDYNKU. 

a.      Zamontowanie systemów ocieplania na prawidłowo przygotowanym podłożu 

Podłoże stanowi zewnętrzna powierzchnia ściany, a w przypadku mocowania łącznikami 

mechanicznymi, także warstwa ściany o wymaganej głębokości zakotwienia. Prawidłowo przygotowane 

podłoże powinno być: 

- odpowiednio nośne - o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa, (określonej metodą 

"pull off" lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji termicznej), oczyszczone 

z pyłu, luźnych powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane (w 

przypadku kiedy, gdy jest to konieczne); 

- odpowiednio płaskie - dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny od + 2 mm do - 4 mm, ewentualne 

lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub 

warstwy wyrównawczej; 

- odpowiednio czyste - wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych 

środków antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia biologiczne oraz znajdujące się w 

podłożu materiały, które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w reakcję chemiczną z materiałami 

systemu ocieplenia, powinny być usunięte mechanicznie lub zmyte wodą pod dopuszczalnym 

ciśnieniem (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych); 

- odpowiednio mało wilgotne - wyschnięte po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego podciągania 

kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 

b.      Prace dociepleniowe powinny być prowadzone w czasie: 

- gdy nie występują opady atmosferyczne, 

- kiedy nie jest spodziewany spadek temperatury poniżej 0oC w ciągu doby, 

- w zakresie temperatury powietrza od 5oC do 25oC, 

- przy osłonięciu ocieplenia przed działaniem słońca i wiatru. W trakcie trwania pzerw 

technologicznych należy zadbać o zabezpieczenie ocieplenia przed wymienionymi wpływami 

środowiskowymi. 
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c.      Wykończenie krawędzi warstwy ocieplającej – krawędzie: dolna i ewentualne boczne, w 

przypadku gdy warstwa izolacji cieplnej nie występuje na całej powierzchni obudowy (np. w przypadku 

ocieplenia tylko ścian szczytowych), powinny być zabezpieczone odpowiednimi kształtownikami lub 

zbrojoną wyprawą tynkarską. Górna krawędź warstwy ocieplającej powinna być odpowiednio osłonięta 

gzymsem, okapem lub w przypadku ścianki attykowej obróbką blacharską. Połączenie górnej krawędzi 

izolacji cieplnej z obróbką powinno być elastyczne i wodoszczelne - należy w tym celu zastosować 

odpowiedni materiał lub taśmę uszczelniającą. 

d.      Wykonanie połączeń ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi – połączenie powinno być: 

elastyczne oraz odpowiednio szczelne na przenikanie wody i powietrza. Konieczne jest stosowanie 

taśm, materiałów uszczelniających lub specjalnych kształtowników systemowych. Przy niewłaściwym 

wykonaniu np. połączenia w podokienniku, narażamy się na intensywne wentylowanie powietrzem 

zewnętrznym przestrzeni pod parapetem zewnętrznym i pod progiem okna przez co znacząco wzrasta 

podatność na powierzchniową kondensację pary wodnej po stronie wewnętrznej ściany. 

 

e.      Przyklejanie płyt styropianowych – podłoże zazwyczaj nie jest wystarczająco równe, by 

zastosować równomierne nałożenie zaprawy pacą zębatą, dlatego płyty izolacji cieplnej powinny być 

mocowane przez nałożenie masy klejącej wzdłuż ich krawędzi na szerokości co najmniej 3 cm, a na 

pozostałej powierzchni plackami, tak aby łącznie masa klejąca pokrywała ponad 40% powierzchni. 

Niedostateczne przyklejenie płyt może być przyczyną oderwania ocieplenia od ściany. Płyty powinny 

być układane mijankowo tak, aby nie występowały spoiny krzyżowe. 

f.      Układanie płyt styropianowych – szczeliny między płytami nie powinny być większe niż to wynika z 

dopuszczalnych tolerancji wymiarowych płyt. Niemożliwe do uniknięcia większe szczeliny powinny być 

wypełnione klinowymi wycinkami z zastosowanej izolacji cieplnej (do wypełnienia szczelin nie należy 

używać zaprawy, ponieważ powstanie wówczas mostek termiczny).   

g.      Mocowanie łącznikami mechanicznymi – w przypadku zastosowania łączników mechanicznych 

należy zapewnić, aby ich liczba, rozmieszczenie, rodzaj, głębokość zakotwienia były zgodne z 

ustaleniami podanymi w projekcie, wynikającymi z oceny: obciążenia warstwy ocieplenia w konkretnym 

budynku, rodzaju podłoża, do którego mocowana jest ta warstwa oraz zastosowanego rodzaju izolacji 

cieplnej. Brak wymaganego mocowania łącznikami lub mocowanie niewłaściwe polegające np. na 

przypadkowym rozmieszczeniu łączników, zbyt małym ich zakotwieniu w podłożu, użyciu 
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niedopuszczonych do stosowania wyrobów może być przyczyną awaryjnej pracy warstwy ocieplenia w 

budynku. 

h.      Wykonanie warstwy zbrojonej – siatka zbrojąca powinna być zakryta zaprawą, tak aby była 

całkowicie niewidoczna na powierzchni warstwy zbrojonej. Należy układać ją z zakładami nie 

mniejszymi niż 10 cm gwarantującymi ciągłość zbrojenia. Naroża otworów okien i drzwi  powinny być 

dodatkowo zbrojone siatką ułożoną pod kątem 45 stopni, w celu zorientowania zbrojenia względem 

lokalnego układu naprężeń głównych. Podwójnego zbrojenia może wymagać ocieplenie w pasie 

najniższej kondygnacji nadziemnej, w celu zwiększenia jej odporności na przypadkowe uszkodzenia. 

Zastosowanie siatki niezgodnie z podanymi zasadami (np. układanie siatki zbrojącej na styk lub ze zbyt 

małym zakładem) może być przyczyną pojawienia się widocznych uszkodzeń w postaci wielu rys w 

warstwie zbrojonej i wyprawie tynkarskiej.  

i.      Niewłaściwe mocowanie rynien, rur spustowych, szyldów, reklam przez warstwę ocieplenia, 

polegające na znaczącym naruszeniu warstwy izolacji cieplnej powoduje powstawanie mostków 

termicznych. Przez warstwę izolacji cieplnej powinny przechodzić jedynie łączniki mechaniczne 

tworzące niewielkie punktowe mostki cieplne  (najlepiej łączniki z mniej przewodzącej ciepło stali 

nierdzewnej). 

j.  Prace dociepleniowe ścian winny być wykonywane z rusztowań umieszczonych na stabilnym 

podłożu o nośności nie mniejszej niż 10 Kpa. Na właściwe przygotowanym podłożu należy ułożyć 

drewniane podkłady. Następnie należy rozmieścić stopy ram, gdzie dwie stopy winny opierać się na 

jednym podkładzie ułożonym prostopadle do ściany. Montując kolejne elementy rusztowania należy 

stosować regułę stężenia w trójkąt. Stężenia poziome w konstrukcji rusztowania pełnią rolę usztywnień 

konstrukcji w płaszczyźnie poziomej. W rusztowaniach ramowych rolę tę pełnią płyty pomostu, 

zamocowane do rygli razem i zabezpieczone przed przypadkowym demontażem. Kotwienie rusztowań 

należy zastosować wówczas, gdy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego 

wymiaru podstawy rusztowania. W takim przypadku należy kotwić rusztowania od drugiego poziomu 

rusztowania. Każde rusztowanie wykonane z elementów metalowych i ustawione na zewnątrz powinno 

być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Odporność uziemienia mierzona prądem o 

częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ω. Odległość między uziomami nie powinna 

przekraczać 12 m. 



Docieplenie ścian i dachów oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku 

 dydaktyczno – gospodarczym w ramach przedsięwzięcia: 

„Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi”. 

 
PONADTO: 

Podczas prac na wysokości należy dokonywać kontroli stanowisk, a zwłaszcza prawidłowości 

usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających.  

Przy budowlach i budynkach należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować znakami 

ostrzegawczymi.  

Urządzenia podstawowe służące do transportu poziomego i pionowego należy obsługiwać zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa. 

Przed dopuszczeniem do pracy pracowników należy przeszkolić w zakresie bezpiecznego 

wykonywania robót informując o zagrożeniach związanych z pracą.  

Do prac na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po przerwie w 

użytkowaniu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 

dokonać ponownej kontroli technicznej. 

Pomostów rusztowań nie wolno przeciążać materiałami ani ludźmi. 

Na rusztowaniu powinna znajdować się tablica informująca o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

Wchodzić i schodzić z rusztowania można tylko po drabinach ustawionych w ciągach komunikacyjnych. 

Pracownicy pracujący na kilku poziomach rusztowania nie powinni znajdować się bezpośrednio jeden 

nad drugim. 

Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z nie wielkiej wysokości gruzu i zużytych 

materiałów. 

 

7. OPIS  WYMIANY  DRZWI I BRAM ZEWNĘTRZNYCH 

 A Ogólne warunki montażu 

Stolarka powinna być przenoszona lub podnoszona w pozycji w jakiej będzie wbudowana. Przy 

przechowywaniu i składowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny być wyłożone materiałem 

amortyzującym wstrząsy. Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed : 

- promieniowaniem słonecznym; 

- opadami deszczu i śniegu; 

- podmuchami wiatru oraz oddalone od urządzeń grzewczych minimum 1m. 

 B  Montaż stolarki 

 1. Ustawienie w otworze. 
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Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki należy sprawdzić czy elementy są wykonane 

odpowiednio do istniejących lub nowych otworów i zapewniają luz między ościeżnicą a murem: 

szerokość 20-40 mm, wysokość 10-30 mm. 

 2. Wbudowanie w otworze. 

W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę (bez skrzydeł) i unieruchamia za pomocą 

klocków usztywniających (do ustawienia ramy względem ścian bocznych). Ustawienie ościeżnicy 

należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokość usytuowania 

ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany. 

Klocków usztywniających nie należy usuwać do czasu ustabilizowania się pianki montażowej. 

3. Zamocowanie w otworze. 

Podstawową techniką mocowania jest montaż za pomocą kołków rozporowych (dybli) lub śrub o 

średnicy co najmniej 8 mm.(w przypadku Porothermu zastosować 2 śruby o średnicy co najmniej 8 mm 

i długości min.120 mm). 

Zamiennie dopuszcza się mocowanie za pomocą kotew montażowych przewidzianych do danego 

systemu aluminiowego, które jednym końcem przytwierdza się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy np. 

przez zakleszczenie w specjalnym wyżłobieniu i przykręca wkrętem ze stali nierdzewnej. Drugim 

końcem kotwę montuje się do ościeża za pomocą kołków rozporowych (dybli) lub wkrętów (śrub). 

Po zamocowaniu ościeżnicy należy na niej zawiesić skrzydła. 

4.  Uszczelnienie. 

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wykonuje się za pomocą pianki 

poliuretanowej w taki sposób, by pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę, nie rozlewając się 

jednak na boczne powierzchnie oście ż nicy. Przy wyborze pianki montażowo - uszczelniającej należ y 

uwzględnić temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym należy 

bezwzględnie stosować piankę przystosowaną do niskich temperaturach ( należy przestrzegać zalecenia 

producenta pianki). 

Montaż może być prowadzony w temperaturze do - 10oC. 

Po zawiązaniu pianki wyjąć klocki usztywniające uzupełnić piankę i następnie obciąć nadmiar równo z 

ramą okna i sprawdzić sprawność działania skrzydeł i dokonać ewentualnej regulacji stolarki. 
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Drzwi: 

• Drzwi zewnętrzne: 
o 1,00 x 2,05 m - sztuk 1 
o 1,0 x 2,10 m - sztuk 1 
o 2,08 x 2,54 m  - sztuk 1 
o 1,1 x 2,10 m - sztuk 1 
o 1,2 x 2,10 m - sztuk 1 
o 1,5 x 2,10 m - sztuk 1 
o 1,3 x 2,10 m - sztuk 1 
o 1,0 x 2,1 m - sztuk 4 
o 0,90 x 2,1 - sztuk 1 

Bramy: 
• 2,4x 2,6 m - sztuk 1 
• 2,4 x 2,4 m - sztuk 3 
• 1,8 x 2,1 m -  sztuk 1 

 

8. OPIS  DOCIEPLENIA STROPODACHÓW. 

       Należy sprawdzić i wyrównać istniejące pokrycie dachu. W miejscach występowania pęcherzy należy    

       istniejąca papę ponacinać i podkleić, całość oczyścić i wyrównać; 

Wykonanie warstwy paroizolacyjnej –np.  poprzez gruntowanie masa asfaltowo – kauczukową w ilości 

około 1,5 kg/m2 do grubości około 1 mm, alternatywnie folia polietylenowa bądź membrana  bitumiczna  

Paroizolacje należy wyprowadzić na murki ogniowe, ściany i kominy – mianowicie wszystkie elementy 

pionowe powyżej izolacji termicznej dachu; 

Zaleca się montaż krawędziaka drewnianego 14 x 14 cm wokół obwodu dachu, kotwionego do 

stropodachu kotwami i obrobionego nastepnie blacha cynkowo-tytanową  w celu możliwości 

późniejszego montażu obróbek blacharskich; 

Płyty ze styropapy grubości 20 cm  należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą 

płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do 

mocowania płyt należy stosować łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego – 

dla stropodachu betonowego oraz dla stropodachu drewnianego – łączniki składające się z teleskopu i 

wkrętu z wiertłem. Ilość łączników uzależnioną jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na 

jakiej się znajduje. 

Podział dachu na strefy oddziaływania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008.  

       Wyróżnia się tu cztery strefy: 
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· strefa narożna (F), 

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 

· strefa wewnętrzna (I). 

 

 

 

 

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 

następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 

Zaleca się następujący rozkład łączników. 
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Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 

jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika 

nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej 

do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, 

dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub 

inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 

 

Dla strefy narożnej 

Dla strefy brzegowej 

Dla strefy wewnętrznej 
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9.  OPIS  DOCIEPLENIA DACHU  WYSOKIEGO. 

       Ocieplenie dachu  wysokiego nastąpi poprzez następujące  prace: 

� Demontaż  starej  istniejącej  podsufitki; 

� Wypełnienie  przestrzeni pomiędzy dachem i sufitem wełną mineralną grubości 16 cm; 

� Ułożenie  foli paroszczelnej i paro przepuszczalnej; 

� Wykonanie nowej podsufitki z płyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych na ruszcie 

metalowym; 

� Wykonanie nowych powłok malarskich na sufitach i ścianach w związku z pracami 

budowlanymi. 

 

W związku z planowanymi robotami docieplenia ścian dachu płaskiego zachodzi konieczność 

demontażu wszystkich elementów mocowanych na płaszczyznach ścian i dachu. Do elementów 

tych zalicza się: instalacje odgromową, rynny, opierzenia, parapety, zadaszenia nad wejściami, 

tablice informacyjne, dzwonki, oświetlenie zewnętrzne, kamery, uchwyty do masztów itp. Elementy 

te po demontażu należy zutylizować zgodnie z ich przeznaczeniem. Po wykonaniu docieplenia 

ścian i dachu należy zamontować nowe opierzenia, parapety, rynny, tablice, zadaszenia, instalację 

odgromową, lampy oświetleniowe itp. 

 

 

 

 

 

 












