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OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania  

Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku produkcyjnego nr inw. 102/4 Z.M. 

"DEZAMET" w Nowej Dębie w zakresie termomodernizacji ścian i dachu. 

1.2 Inwestor  

Zakłady Metalowe DEZAMET w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1 

1.3 Lokalizacja obiektu  

Ul. Szypowskiego 1, Nowa Dęba 

Obiekt położony na dz. ew. 161/36 w Nowej Dębie,  obręb 003 Nowa Dęba  

1.3 Cel  

1. Poprawa parametrów termicznych wybranych przegród zewnętrznych budynku. 

2. Uszczelnienie hydroizolacji dachowej.   

1.4 Podstawa merytoryczna opracowania 

1) Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna w zakresie niezbędnym do sporządzenia ni-

niejszego projektu, dokonana przez autora. 

2) Fragmentaryczna, archiwalna dokumentacja projektowa budynku. 

3) Przepisy techniczno-budowlane i prawne. 

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

       Budynek produkcyjny. 

       Kategoria XVIII  

1.5 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

       Sposób użytkowania oraz program użytkowy pozostają bez zmian i nie są przedmiotem   

       niniejszego projektu. 

1.6 Charakterystyczne parametry budynku 

 - szerokość: 49,94m 

       - długość:   126,91 

       - wysokość: 14,20m segmenty wyższe,  10,55m segmenty niższe 

       - liczba kondygnacji: 1. 

 

2. RAMOWY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTY NINIEJSZYM PROJEKTEM 

1) Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku płytami warstwowymi poprzedzona 

demontażem płyt warstwowych istniejących. 
2) Uszczelnienie dachowych koryt rynnowych. 
3) Termomodernizacja dachu dachowymi płytami warstwowymi.  
4) Wymiana dachowych zwodów instalacji odgromowej. 
5) Montaż instalacji odladzającej koryta rynnowe. 
6) Wymiana „przeszklenia” naświetli w połaciach szedowych 
7) Renowacja tynków mineralnych wykonanych na zewnętrznych ścianach murowanych. 

8) Montaż drabin zewnętrznych dachowych 
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9) Kompleksowa wymiana wywietrzaków dachowych 

10) Wymiana wszystkich obróbek blacharskich ściennych i dachowych. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

      Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna  

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, średniowysokim. 

Składa się z trzech, wzajemnie się uzupełniających, segmentów i tworzących jednolitą 

funkcjonalną całość, przeznaczoną na potrzeby produkcyjne  firmy DEZAMET S.A.  

Segmenty stanowią halowy kompleks przestrzenny o powierzchni otwartej z lekkimi we-

wnętrznymi przepierzeniami. Wyjątkiem jest fragment wydzielonej powierzchni, na której 

usytuowano zamkniętą stacje transformatorową.  

Od strony południowo-wschodniej przedmiotowa hala przylega ścianą szczytową do mu-

rowanego budynku administracyjnego. 

Dach hali – pilasty.  

Od strony południowo-zachodniej hala ma połacie pełne, przykryte płytami żelbetowymi 

żebrowymi, zaś od strony północno-wschodniej połacie szedowe są niemal w całości 

wykorzystane na naświetla. Dachowe płyty żebrowe mają wymiar modularny 1,5x6,0m. 

Wysokość żeber obwodowych płyt dachowych wynosi 24cm, zaś grubość powierzchni 

stanowiącej przykrycie wynosi zaledwie 3cm.  

Płyty dachowe oparto na pasach górnych stalowych dźwigarów dachowych. Zamki 

międzyżebrowe wypełniono zaprawą cementową. 

Na płytach ułożono paraizolacją i ocieploną płytami termoizolacyjnymi gr. ok. 4,5 cm.  

Hydroizolacja dachu 

Izolacją przeciwdeszczową dachu na jego pełnych połaciach jest kilka warstw papy 

asfaltowej, przy czym warstwa wierzchnia położono jest z papy termozgrzewalnej. 

Przy kalenicy papę wywinięto na połać prostopadłą i przycięto przy naświetlach. 

Dołem, u zbiegu połaci dachowych, znajdują się koryta rynnowe z odpływami 

pogrążonymi (do wnętrza budynku).  

Naświetla szedowe 

W połaciach dachowych o nachyleniu 64 stopni (elewacja północno-wschodnia) 

umieszczono naświetla stałe, osłonięte przeźroczystymi panelami z tworzywa sztucznego. 

Poszczególne panele łączone są ze sobą metodą pióro-wpust. Poszczególne styki spełniają 

rolę mikrowentylacji, przeciwdziałającą wypaczeniom. Całość, wraz z profilami 

obwodowymi  przymocowana jest do podkonstrukcji  z ramownic stalowych, a te z kolei 

przytwierdzono do kratownicy płaskiej, stanowiącej element nośny stromej połaci 

szedowej i zarazem oparcie szczytowe dla pośrednich dźwigarów dachowych.  

Dla zapewnienia skutecznej wentylacji hali, w ww. naświetlach umieszczono wywietrzniki 

ze zdalnie sterowanym uchyłem.  

Koryta rynnowe  

Orynnowanie dachu pilastego wykonane jest w postaci stałych koryt dachowych. 
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Koryta wewnętrzne (miedzy połaciowe) ograniczone są po bokach obudową 

konstrukcyjną dachu (płytami żelbetowymi), a od dołu podbudową z  blachy i lekkiego 

betonu.  

Koryta skrajne zamknięte są w przestrzeni miedzy połaciami dachowymi a ściankami 

attykowymi.  Koryta uszczelniono lepiszczem bitumicznym i papą asfaltową.  

Odprowadzenie wody deszczowej z koryt następuje poprzez wpusty dachowe do rur 

kanalizacyjnych wewnętrznych. Woda odprowadzana jest rurociągami wewnętrznymi 

ułożonymi z rur PVC DN150 do kanalizacji ściekowej, podposadzkowej, a w przypadku 

części odpływów  doprowadzana jest do posadzki przy ścianach zewnętrznych i poprzez 

nie  wypuszczana jest na zewnątrz, z rozprowadzaniem po powierzchni terenu.  Koryta 

rynnowe ze względu na formę architektoniczną obiektu nie wyposażono w przelewy 

awaryjne (rzygacze). 

Ściany zewnętrzne  

Zasadniczą część osłony ściennej obiektu stanowią lekkie płyty warstwowe składające się              

z dwóch warstw blachy aluminiowej przedzielonych poliuretanowym trzpieniem 

termoizolacyjnym o grubości 5cm. Łączniki płyt są przykryte listwami maskującymi, 

pełniącymi jednocześnie rolę spinaczy poszczególnych paneli. 

Konstrukcją nośną dla płyt warstwowych są rygle z ceowników walcowanych U140 

mocowane do słupów zewnętrznych konstrukcji szkieletowej. 

Do wysokości parapetów podokiennych ściany zewnętrzne są murowane. Murowany jest 

także fragment ściany szczytowej przylegający do naroża północno-zachodniego i ściana 

zewnętrzna transformatorowi. 

W ścianach podłużnych od poziomu ok. +1,02m do +2, 55, licząc od posadzki, 

umieszczono ciąg okien i naświetli  przerywany bramami przemysłowymi. Pojedyncze 

okna osadzono także w ścianie murowanej oraz w płytach warstwowych elewacji 

szczytowej. 

Obróbki blacharskie 

Obróbka górnych krawędzi ścian warstwowych - z blachy stalowej (blacha czarna lub 

ocynkowana, skorodowana - obecnie bez śladu cynku).  

Osłona podwaliny murowanej (styk ściany warstwowej z murem) - blacha stalowa, 

powlekana. 

Opierzenia bram / drzwi – blacha stal. ocynkowana i blacha powlekana. 

Obróbki ościeży okiennych wprawionych w ściany  warstwowe- z blachy aluminiowej. 

Okapniki nadokienne, pasy dylatacyjne na elewacjach szczytowych, naroża wypukłe ścian 

warstwowych – blacha aluminiowa.  

Wywiewki kanalizacyjne i wywietrzaki naddachowe 

Wywiewki kanalizacyjne i wywietrzaki posiadają bezpośrednie, przestrzałowe przejścia 

przez dach. Podstawy dachowe wywietrzaków oparto na cokołach betonowych, 

uszczelnionych papą i lepikiem asfaltowym. Do cokołów przytwierdzono blaszane 

podstawy dachowe a do nich wywietrzaki cylindryczne. 

Osłona termoizolacyjna budynku. 
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Zewnętrzną obudowę hali, jak wspomniano wcześniej, wykonano z cienkościennych płyt 

warstwowych o gr. 5cm, w której rolę izolatora termicznego stanowi trzpień 

poliuretanowy. Płyty posiadają obustronną powlokę z blachy aluminiowej. 

Dach ma osłoną cieplną w postaci płyt termoizolacyjnych gr. 4.5cm o skuteczność 

zbliżonej do płyt wiórkowo-cementowych.  

Instalacja piorunochronna 

Obiekt posiada ochronę odgromową. Na dachu rozciągnięto prętowe zwody poziome: 

- wzdłuż każdej kalenicy, 

- prostopadłe do kalenic,  co ok. 18m. 

Odprowadzenie ładunku następuje poprzez konstrukcję stalową hali do uziomu umiesz-

czonego pod powierzchnią przylegającego terenu.  Z informacji pozyskanych od przedsta-

wicieli Inwestora wynika, że instalacja odgromowa jest technicznie sprawna. 

 

   Konstrukcja obiektu. 

Stalowa, szkieletowa, słupowo -wiązarowa, czteronawowa.  

Konstrukcję stanowią: 

a) słupy główne, spawane, o rozstawie modularnym 12x18m, 

b) słupy drugorzędne z profili walcowanych, rozmieszczone wzdłuż ścian zewnętrz-

nych, stanowiące oparcie rygli ściennych oraz ślusarki okiennej 

c) stalowe, kratowe wiązary dachowe,  

d) stalowe belki podkorytowe, 

e) stalowe elementy uzupełniające: stężenia, ściągi rygle itp,  

f) fundamenty -  monolityczne, żelbetowe. 

g) płyty dachowe - żelbetowe panwiowe i żelbetowe pełne.  

 

Wiązary dachowe stanowią uzupełniający się układ dźwigarów i prostopadłych do nich 

kratownic ramowych. 

Dźwigary rozmieszczono prostopadle do osi podłużnej budynku w odstępach 6m, a w 

przypadku dźwigarów skrajnych ( przy szczytach) – 5,8m.   

Kratownice ramowe o rozpiętości modularnej 18, ustawiono wzdłuż  przeszklonej połaci 

dachowej. Stanowią konstrukcję podporową dla dźwigarów dachowych i oparcie dla pod-

konstrukcji naświetli szedowych. 

 

4.  OCENA  STANU TECHNICZNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU 

 

1. Konstrukcja nośna (dźwigary, słupy, kratownice płaskie połaci szedowej, stężenia) – 

poza niewielkimi ubytkami powłok malarskich i zaczątków korozji jest w stanie 

technicznym dobrym. 

2. Dachowe płyty żebrowe – stan techniczny dobry. 

3. Połać osłonięta naświetlami. 

Zauważono drobne nieszczelności przyleganiu podkonstrukcja stalowej naświetli do 

konstrukcji nośnej. Poza tym naświetla są zabrudzone i zapylone, wymagają 

oczyszczenia. Powierzchnia szklenia jest wystarczająca dla oświetlenia hali światłem 
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naturalnym. Termoizolacyjność paneli naświetlających jest niewielka w porównaniu z 

obecnymi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 

Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych w masie tworzywa sztucznego, z którego 

wykonano panele naświetlające jednakże poliwęglan, którego deklarowana przez 

producentów, bezawaryjna przydatność wynosi 10 lat może niebawem wykruszać się      

i rozszczelniać, z uwagi na długi czas jego użytkowania. 

Alternatywą dla bieżących konserwacji i doszczelnień jest kompleksowa wymiana 

przeźroczystego materiału osłaniającego naświetla. W takim przypadku zakres robót 

musi być powiększony o demontaż nie tylko tworzywa przezroczystego, lecz także jego 

obudowy brzegowej i kotwień. 

4. Połać dachowa kryta papą 

Wierzchnia warstwa papy dachowej jest mocno przyklejona do podłoża i nie licząc 

niewielkich sfalowań stwierdza się jej poprawność wykonania. O drobnych przeciekach 

świadczą niewielkie ślady rdzy na fragmentach górnych pasów dźwigarów stalowych.   

Nie wykonywano odkrywek w pokryciu, lecz kierując się doświadczeniem zawodowym 

można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że po sześćdziesięcioletniej 

eksploatacji obiektu, spodnie uwarstwienie izolacyjne jest zesztywniałe i skruszałe. 

Pełni iluzoryczną izolację stanowiąc jednocześnie znaczący, a zarazem zbędny stały 

balast obciążeniowy. 

Biorąc pod uwagę małą skuteczność izolacyjną aktualnej osłony termicznej dachu, 

wymagana jest poprawa tego stanu, np. poprzez jego pokrycie płytami warstwowymi    

o małym wskaźniku przenikania ciepła. Warunkiem koniecznym będzie jednak 

równoważące odciążenie konstrukcji, co jest możliwe poprzez usuniecie starych 

warstw papy na powierzchniach, na których projektowana będzie osłona z płyt 

warstwowych.   

5. Koryta rynnowe  

Koryta są wyłożone papą asfaltową, przy czym jej wierzchnia warstwa jest z papy 

termozgrzewalnej.  Zauważono niewielkie pęknięcia izolacji przy spustach dachowych, 

przez które może infiltrować woda do wnętrza. Wpusty dachowe w korytach nie 

osłonięto koszami filtracyjnymi, chroniącymi rurarz przed zanieczyszczeniami 

mechanicznymi. Koryta nie posiadają awaryjnych rzygaczy przelewowych.  

Stan techniczny koryt wymaga bieżącej konserwacji i dodatkowego uszczelnienia. 

6. Ściany osłonowe- warstwowe 

Stwierdzono miejscowe wypaczenia i rozszczelnienia. Blacha osłonowa aluminiowa jest 

w niewielkim stopniu spatynowana, lecz bez wpływu na jej dalszą przydatność. Ze 

względu na niską skuteczność termoizolacyjną aktualnych osłon, kwalifikuje się je do 

wymiany na płyty warstwowe gwarantujące wymaganą w tym względzie skuteczność.  

7. Obróbki blacharskie  

Obróbki ścian szczytowych są mocno skorodowane i kwalifikują się do wymiany lub 

gruntownego oczyszczenia i malowania antykorozyjnego.  
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Obróbka murowej podwaliny ściany szczytowej, w linii styku z ściennymi płytami 

warstwowymi, jest wykonana wadliwie, a woda opadowa zawilgaca podwalinę z 

jednoczesną możliwością przeciekania do wnętrza. 

Zaznacza się, że w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wszystkie obróbki 

blacharskie muszą być wymienione, bez względu na ich obecny stan, czy poprawność 

wykonania. Ta sama uwaga dotyczy ścian osłonowych. 

8. Instalacja odgromowa 

Instalacja jest sprawna, lecz przy zmianie pokrycia podobnie wszystkie naddachowe 

zwody instalacji odgromowej będą musiały być przełożone.  

 

9. Izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych 

 
Stan istniejący  - dach pełny nad pomieszczeniami ogrzewanymi 
Materiał grubość               

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  l          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory                   

przejmowania:    

Ri, Re           

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

płyta dachowa żelbetowa, panwiowa 0,030           1,700    0,0176

płyty izolacji termicznej 0,045           0,130    0,3462

papa asfaltowa 0,050           0,180    0,2778

opór odpływu Re 0,04

        Razem 0,6416 0,14

Współczynnik przenikania ciepła:                Uk  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                                      U= 1,279 [W/m2 K ] > 0,15 [W/m2 K]  

 

 

Stan istniejący  - ściany osłonowe - powierzchnie obłożone ściennymi płytami war-
stwowymi  
Materiał Grubość               

[m]

Wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  l          
[W/mK]

Opór 

cieplny 

warstwy       

R          

[m2K/W]  

opory                   

przejmowania:    

Ri, Re           

[m2K/W]

Opór napływu Ri 0,13

Płyty ścienne warstwowe 0,050            0,045    1,1111

Opór odpływu Re 0,04

        Razem 1,1111 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                Uk  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                                      U= 0,781 [W/m2 K ] > 0,2 [W/m2 K]   
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Stan istniejący  - ściany osłonowe murowane 
Materiał Grubość               

[m]

Wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  l          

[W/mK]

Opór cieplny 

warstwy       

R          

[m2K/W]  

Opory                   

przejmowania

:    Ri, Re           

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

Tynk cementowo-wapienny 0,015               0,820    0,0187

Sciana murowana 0,250               0,770    0,3247

Styropian 0,080               0,040    2,0000

tynk cienkowarstwowy z wyprawą akrylową      0,005               0,770    0,006

opór odpływu Re 0,04

        Razem 2,3498 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                Uk  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                                      U= 0,397 [W/m2 K ] > 0,2 [W/m2 K]   
 

 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

5.1 OBLICZENIE WYMAGANEJ GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI DACHU I ŚCIAN 
 
Dach pełny  

Materiał Grubość               

[m]

Wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  l          

[W/mK]

Opór 

cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

Opory                   

przejmowania:    

Ri, Re           

[m2K/W]

Opór napływu Ri 0,1

Płyta dachowa żelbetowa, panwiowa 0,030          1,700    0,0176

Płyty izolacji termicznej - istniejące 0,045          0,130    0,3462

Dachowe płyty warstwowe, trzpień PIR 0,140          0,022    6,3636

Opór odpływu Re 0,04

        Razem 6,7274 0,14

Współczynnik przenikania ciepła:                Uk  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                                      U= 0,146 [W/m2 K ] < 0,15 [W/m2 K]  

 

Ściany  - powierzchnie ocieplane płytami warstwowymi gr. 12cm 

Materiał Grubość               

[m]

Wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  l          

[W/mK]

Opór 

cieplny 

warstwy       

R          

[m2K/W]  

Opory                   

przejmowania:    

Ri, Re           

[m2K/W]

Opór napływu Ri 0,13

Płyty ścienne warstwowe o trzpieniu PIR 0,120          0,022    5,4545

Opór odpływu Re 0,04

        Razem 5,4545 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                Uk  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                                      U= 0,178 [W/m2 K ] <0,2 [W/m2 K]   
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Ściany  - powierzchnie szczytowe międzysegmentowe, ocieplane płytami warstwowymi gr. 5cm 

 

Materiał Grubość               

[m]

Wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  l          

[W/mK]

Opór 

cieplny 

warstwy       

R          

[m2K/W]  

Opory                   

przejmowania:    

Ri, Re           

[m2K/W]

Opór napływu Ri 0,13

Płyty ścienne warstwowe o trzpieniu PIR 0,050          0,022    2,2727

Opór odpływu Re 0,04

        Razem 2,2727 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                Uk  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                                      U= 0,409

                                                                      U= 0,409

 >  0,2 [W/m2 K] 

 <  0,781 [W/m2 K]  (aktualny wsp.)

 

W przypadku ścian międzysegmentowych warunku termoizolacyjności nie można w pełni 

dotrzymać z powodu istniejących rozwiązań konstrukcyjnych budynku.  

 

5.2 SPRAWDZENIE OBCIĄŻENIA DACHU PROJEKTOWANYM DOCIEPLENIEM 
     

   1. Dociążenie dachu w kg/m2 przy jego pokryciu płytami warstwowym . 

Uśredniony ciężar płyt warstwowych gr. 14 cm i rusztu wyrównawczego (płatwi):   

a) płyta PIR 14cm  

w podwójnej osłonie z blachy stalowej gr. 0,5mm     = 14,00 kg/m2 

b) ruszt wyrównawczy z profili rurowych zamkniętych 

#80x40x3  w rozstawie 1,5m (na szerokości 10m):  

[7szt. x 1m x5,19 (kg/m)] /10m  + łączniki                        3,7 kg/m2 

                                                                                                Razem    = 17,7 kg/m2 

 

2. Wyliczenie wartości odciążenia dachu w kg/m2 możliwe do uzyskania wskutek usu-

nięcia  starych powłok z papy asfaltowej na lepiku.  

        - przyjęta liczba warstw papy do zerwania:  4 

        - ciężar normowy 1 warstwy : 5 kg/m2 

        - odciążenie połaci dachowej razem :     4 x 5 kg/m2 = 20,0 kg/m2. 

 

Konkluzja 

Po zdjęciu z dachu istniejących powłok papowych ciężary materiału usuniętego z połaci 

i projektowanego docieplenia praktycznie się zrównują, zatem stan zewnętrznego ob-

ciążenia konstrukcji praktycznie pozostaje nie zmieniony.  
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5.3 WYLICZENIE MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ POŁACI  
       DACHOWYCH ŚNIEGIEM 

 

W nawiązaniu do wytycznych zawartych w: 

-  PN-B-02010_1980. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

-  1980-Az1. 2006 . Zmiany do PN-B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych, 

poniżej zestawiono dopuszczalne grubości warstw śniegu zalegającego na konstrukcji 

dachu w zależności od stanu skupienia. 

Założenia do obliczeń 

1. Dach pilasty - połacie o nachyleniu 26 i 64 stopni w stosunku do poziomu. 

2. Rok budowy: lata 60 XXw. 

3. Strefa obciążenia śniegiem:  II. 

4. Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem na gruncie: S= 0,9 kN/m2. 

5. Współczynniki kształtu dachu:  

- na wysokości kalenicy    C1 = 0,8,  

- na wysokości koryta         C2 = 0,8(30+26)/30=1,49  

6. Obciążenie normowe połaci o nachyleniu 26 liczone na wysokości kalenicy:   

S1 =  C1x0,9 = 0,8*0,9 = 0,72kN/m2 

7. Obciążenie normowe ww. połaci lecz  w poziomie koryta:  

S2 =  C2x0,9 = 1,49*0,9 = 1,34 kN/m2 

8. Maksymalna dopuszczalna grubość warstwy śniegu: h = S/R  

w tabeli poniżej 

R – uśredniony ciężar objętościowy śniegu lub lodu w zależności od stanu 

skupienia. 

S – normowy obciążenie dachu (S1 -połać, S2 - koryto)  

Dopuszczalne grubości warstw śniegu na dachu budynku produkcyjnego  

nr inw. 102/4 

Z.M. DEZAMET S.A. w Nowej Dębie 

Stan pokrywy śnieżnej zalegającej  

na dachu budynku 

Średni ciężar 

objętościowy 

śniegu lub 

lodu  

R [kN/m3]  

Maksymalna grubość warstwy  

liczona prostopadle do mierzo-

nej powierzchni                                 

[cm]  

Połać  Koryto 

śnieg świeży –do kilku godzin po 

opadach 
1,0  64 134 

śnieg osiadły (do kilku dni po opa-

dach)  
2  32 67 

śnieg suchy zleżały   

a) kilka tygodni po opadach 

b) kilka miesięcy po opadach  

2,5 

3,5  

25 

18 

53 

38 

śnieg mokry  4,0  16 33 

śnieg zlodowaciały  7,0  9  19 

lód  9,0  7 14,5 

 



 

12 

 

Konkluzja 

1. Podane dopuszczalne grubości pokrywy śniegowej oraz lodu nie mogą być prze-

kroczone, a mokry śnieg i lód nie powinien zalegać na dachu, aż do czasu samoist-

nego stopienia. 

2. Bardzo niebezpieczne jest zjawisko przykrywania świeżym śniegiem warstw już 

zalegających mokrych, a tym bardziej zlodowaciałych. To najczęściej wówczas 

dochodzi do przeciążenia konstrukcji.  Zaleca się zatem, by zleżały śnieg był usu-

wany z dachu najszybciej jak to możliwe. 

3. W każdym przypadku, gdy grubość warstwy śniegu/lodu w określonym stanie sku-

pienia zbliży się do 80% wartości dopuszczalnej, wykazanej w tabelce, zaleca się 

przystąpienie do odśnieżania dachu. W przeciwnym przypadku konstrukcja budyn-

ku może być  przeciążona kolejnym opadem  i grozić katastrofą budowlaną.  

4. Przy odśnieżaniu nie można dopuścić do przeciążania poszczególnych dźwigarów  

poprzez gromadzenie na fragmentach dachu zgarnianych warstw śniegu. Grubości 

dopuszczalne podane powyżej obowiązują również przy odśnieżaniu. 

5. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą wykonywać tylko pracownicy 

posiadający aktualne badania lekarskie, zezwalające do pracy na wysokości. 

Prace należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów BHP. 

6. Mając na uwadze ukształtowanie bryły budynku i warunek nie przeciążania dachu 

zgarnianymi zwałami, niezbędna będzie przy odśnieżaniu systematyczność i sto-

sowanie adekwatnego sprzętu.  

7. Na czas trwania robót odśnieżających instalacja odladzającą koryta rynnowe musi 

być wyłączona. Instalację odladzającą należy chronić przed przypadkowym uszko-

dzeniem w czasie odśnieżania.   

 

5.2 DACH – OPIS ROBÓT REMONTOWYCH 

5.2.1 Połacie pełne 

W ramach termomodernizacji  budynku projekt przewiduje ocieplenie pełnych połaci da-

chowych płytami warstwowymi o trzpieniu poliizocyjanuratowym (PIR) gr. 14cm, charakte-

ryzującymi się  współczynnikiem przewodzenia ciepła    λ≤ 0,022 [W/m *K]. 

 Szerokość pasów docieplających, a tym samym długość płyt warstwowych będzie wynosiła  

10m licząc od kalenicy w dół. Koryta ściekowe pozostawia się bez docieplenia, co podykto-

wane jest uwarunkowaniami technicznymi. 
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Powierzchnie cięte (czołowe) płyt warstwowych, przy kalenicach i korytach, należy osłaniać 

obróbkami blacharskimi.   

Czoła płyt żelbetowych przy kalenicach należy przykrywać blachą trapezową o formacie i ko-

lorze analogicznym jak zewnętrzna warstwa płyt warstwowych.  

Przygotowanie połaci dachowej pod krycie płatami warstwowymi. 

 Powierzchnie dachu, które będą docieplane należy wpierw odciążyć poprzez usunię-

cie zbędnego uwarstwienia izolacyjnego z papy. Papę należy zerwać także z czoło-

wych przykalenicowych powierzchni płyt żebrowych nad naświetlami usytuowanymi 

w połaciach szedowych. Przewiduje się usunięcie wszystkich warstw papy aż do war-

stwy termoizolacyjnej. W przypadku braku możliwości jej oddzielenia od papy należy 

ją również zerwać . 

Izolacji nie należy usuwać z koryt rynnowych i powierzchni do nich przyległych tj. od 

dna koryta do najniżej położonego rzędu płatwi, a na przeciwległej połaci - do na-

świetli ( porównaj cz. graficzną- przekroje poprzeczne).   

 Pod płyty warstwowe musi być wcześniej wykonany sztywny podkład (odpowiednik 

płatwi), ujednolicający  płaszczyznę krycia, co jest jednym z warunków  szczelności. 

Podkład ten wykonać w postaci rusztu (płatwi) kotwionego do konstrukcji żelbeto-

wej dachu w sposób opisany w następnym akapicie.   

 Rozstaw płatwi mierzony równolegle do połaci wynosi 1,5m i dokładnie powinien 

odpowiadać rozstawowi modułowemu dachowych płyt żelbetowych.  

 Ruszt wyrównawczy (płatwie) należy wykonać stosując stalowe, zimnowalcowane, 

zamknięte profile prostokątne o przekroju #80x40x3mm.  Profile stalowe przed za-

montowaniem należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.  

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione 

innych zanieczyszczeń.  Należy zatem stal poddać obróbce strumieniowo-ściernej do uzy-

skania stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN -ISO 8501-1:1996. W przypadku niewielkich zanie-

czyszczonych powierzchni dopuszcza się czyszczenie ręczne i narzędziami z napędem me-

chanicznym do czystości co najmniej St2. Oczyszczone podłoże pomalować w okresie nie 

dłuższym niż 6 godz. od oczyszczenia, aby zapobiec powstawaniu rdzy nalotowej. 
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W przypadku, gdy ciężar usuwanej powłoki bitumicznej w przeliczeniu na 1m2 będzie 

mniejszy niż 18kg zamiast profili stalowych należy zastosować krawędziaki z wysuszonego     

i ciśnieniowo impregnowanego drewna o przekroju # 80x60mm. 

Do impregnacji drewna stosować środki ochrony biologicznej i p. pożarowej, tak by zaim-

pregnowane drewno można było zaklasyfikować w klasie NN. 

 

Kotwienia płatwi, zarówno stalowych jak i drewnianych, wykonywać wyłącznie do  betonu 

wypełniającego bruzdy między pobocznicami żeber dachowych płyt żelbetowych. Zabra-

nia się jednocześnie rozwiercania wspomnianych żeber.  

W związku z powyższym wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia na połaci dacho-

wej osi wspomnianych  bruzd.  Można tego dokonać od wnętrza przez nawiercenia kontrol-

ne lub od zewnątrz poprzez odkrywki w istniejącej warstwie termoizolacji. 

Kotwienia wykonywać śrubami  samogwintującymi przeznaczonymi  do zamocowań w be-

tonie: RAWLPLUG R-LX-10x160 z jednoczesnym warunkiem, że minimalna głę-

bokość osadzenia  śrub  w podłożu betonowym  nie będzie  mniejsza niż 10  

cm. Wymagany przy tym jest rozwiert wstępny w betonie wiertłem Ø 10mm. Rozstaw ko-

tew – co 1,5 m.  

Alternatywnie płatwie można kotwić śrubami M12x160 wklejanymi chemicznie zaprawą 

epoksydową w analogicznym rozstawie.   

Płatwie muszą być ułożone w jednej płaszczyźnie, a z uwagi na ich niewielki przekrój i tym 

samym małą odporność na ugięcia wymaga się, by między ich dolną półką a połacią dacho-

wą nie było prześwitów. W tym celu, w przypadkach uzasadnionych nierównościami podło-

ża, pod płatwie należy wyrównać  zaprawę cementową M5. W przypadku płatwi drewnia-

nych oddzielać je od podłoża betonowego izolacją z foli budowlanej lub papy. 

Mocowania skrajne płatwi przy ścianach szczytowych, wypadające nad elementami kon-

strukcji stalowej (ceownikami szczytowymi), wymagać będą zastosowania śrub samowier-

cących do stali ∅5,5/6,3 – o długości ok. 10-12cm.  

Zaznacza się, że wszystkie główki śrub kotwiących muszą być chowane wewnątrz profili ru-

rowych, stąd też dla ich osadzania konieczne będą wycięcia przelotowe w górnych ściankach 

profili. Brzegi otworów przelotowych powinny być zabezpieczone farbę antykorozyjną.   W 

przypadku płatwi drewnianych konieczne będą poszerzone od góry odwierty,  umożliwiają-

ce schowanie główek śrub kotwiących.  
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Krycie dachu płytami warstwowymi. 

Szerokość pasma krycia wynosi 10m licząc od kalenicy w kierunku koryta.  

Na przytwierdzonych do podłoża profilach stalowych należy przed układaniem płyt rozłożyć 

samoprzylepną taśmę PES  3x50. 

 Do zamocowania płyt warstwowych dachowych stosuje się łączniki samowiercące z pod-

kładkami, wykonane z hartowanej stali węglowej, zabezpieczonej powierzchniowo.  Wszyst-

kie łączniki powinny być wyposażone w uszczelki z EPDM.  Dla przedmiotowego krycia sto-

sować łączniki samowiercące ∅5,5/6,3 - L 210-230mm. 

Rozmieszczenie łączników:  a) w płytach skrajnych - na każdej fali 

b) w płytach pośrednich - 2szt./płytę  

c) w przypadku płatwi położonych najwyżej (przy kalenicy)i 

najniżej (przy korycie) - łączenia zawsze na każdej fali  

W celu zachowania szczelności dachu i wyeliminowania zgniotów, należy w punkcie moco-

wania, pod łącznikami, stosować metalowe kaloty dopasowane do szerokości fali trapezo-

wej. 

Montaż płyt dachowych wykonywać z użyciem dźwigów i podnośników próżniowych.  Każdą 

kolejną płytę mocno dociskać do poprzedniej w celu zapewnienia szczelności. Styki podłuż-

ne m. płytami uszczelniać podkładkami poliuretanowymi. Niezależnie od tego między styka-

jącymi się blachami zakładek zaleca się na górnych trapezach rozkładać pasmem uszczelnia-

jącą samoprzylepną taśmę lub masę butylową.  

Do osadzania łączników samowiercących należy stosować specjalistyczne elektronarzędzia. 

Wkrętarki powinny być wyposażone w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich łączni-

ków oraz w ogranicznik głębokości osadzania. Dzięki temu zapewniona jest prawidłowość 

prowadzonego montażu, tzn. utrzymane położenie prostopadłe łącznika względem płyty, 

ograniczone do minimum ryzyko uszkodzenia powierzchni płyty oraz zapewnienie szczelno-

ści mocowania. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca się używanie nożyc elektrycznych, specjalistycz-

nych pił tarczowych lub pilarek o drobnozębnych brzeszczotach przeznaczonych do cięcia 

blachy na zimno. Po docięciu na żądany wymiar, wszelkie pozostałości po cięciu (opiłki) na-

leży bezwzględnie i dokładnie usunąć z powierzchni płyty, a przycinane  krawędzie płyt za-

malować  2x warstwą lakieru (materiał z dostawy producenta płyt). 
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Montaż płyt rozpoczynać s od zamocowania skrajnej płyty po jednym łączniku samowiercą-

cym w kalenicy i przy okapie co pozwoli dobrze ustawić pozycie płyt, po czym wkręcać się 

pozostałe łączniki do każdej płatwi. 

Płyty skrajne jak wspomniano wcześniej mocowane są do konstrukcji (płatwi) trzema łączni-

kami samowiercącymi na szerokości płyty, wszystkie w górnej części trapezu.  

Zabrania się wkręcanie łączników w dolnej części ! 

Płyty pośrednie (środkowe) mocowane są do konstrukcji (płatwi) dwoma łącznikami samo-

wiercącymi na szerokości płyty, wszystkie w górnej części trapezu. Jeden stosuje się na tra-

pezie łączącym sąsiednie płyty, drugi na dowolnym z dwóch środkowych trapezów. W wyni-

ku obciążeń termicznych płyt warstwowych może dojść do częściowego wykręcania się 

łączników. W związku powyższym zaleca się dokonywanie kontroli dachu  i jeśli to konieczne 

dokręcanie łączników.  Aby tę uciążliwość skutecznie pomniejszyć zaleca się stosowanie płyt 

warstwowych w  odcieniach  bieli. 

Aby zapewnić właściwą szczelność połączeniom należy na fali łączącej sąsiednie płyty  sto-

sować dodatkowe  łączniki samowiercące (blachowkręt z podkładką EPDM)  w rozstawie 

około 300 - 330 mm. 

 W przejściach przez dach wywiewek i wywietrzaków  o wymiarach większych niż wskazy-

wane przez producenta płyt  (zwykle przy otworach > 20cm) należy stosować dodatkową 

podkonstrukcję. Elementami podkonstrukcji mogą być profile  stalowe używane na płatwie.  

Okładzin płyt dachowych na zakładach  nie wolno łączyć nitami. Zaleca się stosowanie bla-

chowkrętów z podkładką EPDM. 

Celem uniknięcia problemów podczas montażu, należy bezwzględnie przestrzegać kolejno-

ści montażowej. Przy montażu każdej płyty (bez względu na rodzaj dachu) należy zwrócić 

uwagę na dokładne dopasowanie w obszarze styku płyt. Po zakończonym montażu dachu 

nie jest możliwe usuniecie tego typu usterek.  

 

Wykonywanie doszczelnień 

Do uszczelniania połączeń między płytami warstwowymi stosować  materiały: 

a/ uszczelki z pianki PES (polietylenowej) o komórkach zamkniętych ( wypełniacze profi-

lowe dla płyt dachowych, uszczelki na konstrukcję pod płyty warstwowe); 

b/ uszczelki lub uszczelniacze na bazie butylu, stosowane głównie na połaciach dacho-

wych; zapewniają szczelność przez długi okres użytkowania; 
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c/ uszczelniacze na bazie poliuretanu nieodporne na UV, musza być osłonięte przed tym 

promieniowaniem. 

W dolnych krawędziach płyt dachowych (przy korytach rynnowych) wykształtować okapnik 

szer. 5-6cm przez wycięcie spodniej okładziny blaszanej i pianki. Przeciętą krawędź zamknąć 

obróbką blacharską mocując ją do wspomnianego okapnika.  

Przy układaniu i mocowaniu płyt należy przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta ( 

instrukcje montażu). 

5.2.2 Kalenica dachu 

Przy kalenicy pas szerokości  ok. 50 cm  będzie osłaniany  blachą trapezową o profilu i kolo-

rze analogicznym jak wierzchnia obudowa dachowych płyt warstwowych. Ostateczną szero-

kość tego pasma osłonowego należy ustalić w drodze pomiarów na budowie, co będzie 

możliwe po zerwaniu izolacji z papy . 

Boczną osłonową blachę trapezową  należy mocować  następująco. 

 1) Dołem:  do czoła żelbetowych belko-płyt  dachowych -  samogwintującymi  śrubami 

wkręcane do betonu RAWLAPLUG R-LX-ZF-HF-05x075, L=75mm (rozwiert wstępny 

wiertłem  ∅5mm).  Pod główki śrub podkładać  uszczelniające  podkładki EPDM ze-

spolone z blachą usztywniającą (podkładki te nie stanowią kompletu z śrubami, na-

leży je zamawiać indywidualnie). Rozstaw śrub  2 szt/m w dolnych falach (porównaj 

rysunek szczegółu nr 2).  

2) Górą:  osłonową blachę trapezową łączyć klamrami  z dachową płytą warstwową leżą-

cą na przeciwległej połaci. 

        Klamry wykonywać z bednarki ocynkowanej # 30x3mm.  

        Do spinania klamer z blachami  stosować wkręty samowiercące ocynkowane 

Ø5,5mm.  

 Liczba klamer :  2szt/m  (umieszczać tylko w dolnych falach).  

Przykryciem kalenicy jest blacha płaska gr. 0,7mm powlekana poliuretanem,  wyprofilowana 

adekwatnie do kątów nachylenia sąsiednich połaci. Pod blachę kalenicową zakładać samo-

przylepne uszczelki profilowe z pianki polietylenowej (PE )  a na nie i obróbkę grzebieniową, 

zamykająca trapezy (porównaj – cz. graficzna szczegół nr2). 

5.2.3 Koryta rynnowe  

Powierzchnie dachu kształtujące koryta rynnowe  pozostawia się bez docieplenia, co podyk-

towane jest uwarunkowaniami technicznymi i użytkowymi. Na tych powierzchniach pozo-

stawia się istniejącą hydroizolację z papy. 
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1. Koryta rynnowe zaleca się poddać remontowi w zakresie : 

a) usunięcia wady wykonawczej przez przyklejenie warstwy papy bezpośrednio pod 

naświetlami, tak by w sposób nakładkowy nachodziła na papę położoną niżej; 

b) uszczelnienia wpustów dachowych - otwory odpływowe w korytach należy 

uszczelnić montując profesjonalne pusty dachowe pionowe, zintegrowane z koł-

nierzem bitumicznym i koszem ochronnym filtrującym; kołnierz wtopić pod przyle-

gające do otworów warstwy papy; 

c) naniesienia dodatkowej izolacji na powierzchnie tworzące koryto rynnowe z folii w 

płynie, odporną na promieniowanie UV i układanej wraz dodatkowym zbrojeniem 

wkładką z siatki poliestrowej. 

Przed tymi robotami podłoże bitumiczne należy oczyścić i usunąć wszelkie jej uszkodzenia. 

Miejsca ewentualnych sfalowań oraz pęcherzy ponacinać i ponownie przykleić papę. W na-

rożach wklęsłych wkleić trójkątne typowe dachowe profile odbojowe.  

  

Do wierzchniego uszczelnienia koryt rynnowych i powierzchni przyległych należy stosować 

odporną na promieniowanie UV, samowulkanizującą folię dachową w płynie pod nazwą 

handlową ENKOPUR. Jest to produkt bardzo elastyczny, przeznaczony m innymi do stoso-

wania na podłoża bitumiczne. Zaletą jego jest to, że może być stosowany w miejscach, gdzie 

przez dłuższy czas występuje woda stojąca np. w rynnach.  

Podłoże przed foliowaniem powinno być odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, po-

zbawione elementów zmniejszających przyczepność tzn. kurzu, oleju, powłok antyadhezyj-

nych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Przygotowane podłoże należy zagrun-

tować jednokrotnie preparatem gruntującym np. Enke Universal Voranstrich 933. Przed 

przystąpieniem do nakładania materiał należy dokładnie wymieszać  ( od 3 do 4 min) uzy-

skując jednolitą masę. Folię nanosić w dwóch warstwach. Na wcześniej przygotowane pod-

łoże nakładać wałkiem malarskim w zależności od równości i jakości podłoża min. 2kg/m2 

masy Enkopur. Następnie na świeżo nałożoną powłokę, rozwijać włókninę poliestrową Enke 

Polyflexvlies, dociskając ją starannie wałkiem. Pasy włókniny nie mogą zawierać pęcherzy 

powietrza ani zmarszczek. Kolejnym krokiem jest nałożenie drugiej warstwy Enkopur-u me-

todą „ mokre na mokre” w takiej ilości, aby włóknina była równomiernie pokryta. Niedo-

puszczalna jest widoczna kratka włókniny na drugiej warstwie folii, otwarte spoiny, lub pę-

cherze powietrza. Prawidłowe zużycie masy folii płynnej na wierzchniej warstwie nie może 

być mniejsze niż 1kg/m2. Folię rozprowadzać poza krawędź włókniny ok. 1,5 cm.  
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UWAGA: Pominięcie włókniny powoduje powstawanie ryzyka odkształcenia, oraz uszkodze-

nia cienkiej warstwy powłoki wodochronnej. Niezależnie od podanych powyżej uwag wyko-

nawczych należy przestrzegać instrukcji producenta danego wyrobu. 

 

5.2.4 Połać szedowa z naświetlami 

W przypadku decyzji Inwestora o wymianie przesłon należy zastosować panele poliwęgla-

nowe wielokomorowe, kanalikowe o zwiększonej termoizolacyjności. 

Ze względów termicznych wskazane jest, by liczba komór w panelach zapewniała otrzyma-

nie współczynnika przewodności cieplnej minimum U≤ 1,2 [W/m2*k], a jeszcze lepiej        

U≤ 1,0 [W/m2*k].  

Poliwęglan stosować wyłącznie transparentny, samogasnący, małodymiący, nie kapiący pod 

wpływem ognia. W reakcji na ogień produkt powinien charakteryzować się klasą B-s1,d0. 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy obiekt podlega tylko remontowi, to zgodnie z  przepisami 

technicznymi (§2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie ma formalnych podstaw 

do wymagalności klasy BROOF (badań  na oddziaływanie ognia zewnętrznego na 

dachy) .  Zachęca się jednak do profilaktycznego zastosowania materiału  po-

siadającego taką kwalif ikację.  

 Dla zobrazowania wymagań odnośnie warunków przeszklenia naświetli w przedmiotowym 

budynku posłużono się w projekcie przykładem certyfikowanych paneli o nazwie handlowej                 

SEPLUX 40 5PX. 

 

 

 

Dane techniczne paneli SEPLUX 40 5PX 
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Panele mają szerokość 435mm zaś długość do 7m. Na zamówienie mogą być przycinane na 

krótszą długość. Poszczególne panele łączone będą ze sobą na pióro-wpust. Ich kotwienie 

do podkonstrukcji konstrukcji podporowej odbywa się : 

1) po obwodzie za pośrednictwem profili brzegowych, które z kolei łączone są z podkon-

strukcją stalową, 

 2) do dwóch istniejących podpór pośrednich, biegnących prostopadle do kierunku układa-

nia paneli i rozmieszczonych w odstępach ok. 140cm.  

Łączenia z podporami pośrednimi wykonywać pomocą specjalnych profilowanych kotew ze 

stali nierdzewnej.  

Dla zapewnienia szczelności szklenia poliwęglanowego i przeciwdziałania późniejszym rozsz-

czelnieniom, powodowanym siłami ssania wiatru, każdy panel powinien być kotwiony do 

podpór pośrednich (do wymienionych profili) specjalnie profilowanymi kotwami ze stali nie-

rdzewnej.  
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Obrzeża paneli należy zamknąć profilami aluminiowymi i przytwierdzić do podkonstrukcji 

stalowej wkrętami samowiercącymi wyposażonymi w podkładki epdm.  Zarówno aluminio-

we okucia brzegowe jak i kotwy ze stali nierdzewnej wchodząc w skład systemu SEPLUX. 

Wszystkie okucia brzegowe, mocowania, podkładki dystansowe itp. musza być wykonane 

zgodnie z instrukcjami producenta paneli świetlikowych.    

Poniżej przedstawiono profile  

a) górny i zarazem boczny 

b) dolny i boczny  

c) zamykające  

d) kotwiący 

  

  

 

 

5.3 ŚCIANY OSŁONOWE WARSTWOWE 

Termomodernizacji zostaną poddane wszystkie ściany zewnętrzne, obudowane dotychczas  

płytami warstwowymi o gr. 5 cm. W ich miejsce projektuje się obudowę z płyt warstwowych  

o grubości 12 cm. Wyjątkiem są powierzchnie szczytowe, międzysegmentowe.  Na tych 

ścianach obudowa budynku musi mieć grubości 5 cm z uwagi na uwarunkowania konstruk-
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cyjne. Mianowicie, część rygli ściennych stanowiących konstrukcję wsporczą płyt warstwo-

wych przebiega poniżej połaci dachowej, a szerokość szczelin między elementami konstruk-

cyjnymi, umożliwiająca wprowadzenie płyt warstwowych pod połać wynosi zaledwie 6 cm. 

Zatem, osłona szczytów międzysegmentowych musi pozostać taka, jak obecnie, lub być do-

cieplona nowymi płytami o analogicznej grubości 5cm.  

Ostatecznie projektuje się w miejsce aktualnej osłony nowe płyty warstwowe w obustron-

nej okładzinie z blachy gr. 0,5mm,  z powłoką poliuretanową  o trzpieniu termoizolacyjnym 

poliizocyjanurowym (PIR)  jak niżej: 

a) o grubości 12cm o wsp.  λ≤ 0,022[W/m *K]  na wszystkich ścianach zewnętrznych w 

miejscach istniejących płyt warstwowych poza ścianami szczytowymi między segmen-

towymi 

b) o grubości 5 cm  o wsp.  λ≤ 0,022 [W/m *K]  na powierzchniach szczytowych między-

segmentowych z przyczyn opisanych wcześniej. 

Płyty mocować w układzie pionowym. Łączniki kryte lub widoczne stosownie do zaleceń 

producenta.  

Kolor powłoki zewnętrznej:  biała lub odcienie koloru białego. 

Docinanie płyt przeznaczonych na ścianę szczytową wykonywać na podkładzie pobranego 

wcześniej szablonu z natury. Należy pamiętać, że zgodnie z przedmiotowym projektem, 

górne  krawędzie płyt warstwowych ścian szczytowych powinny wystawać minimum 10 cm 

ponad połacie dachowe i być do nich równoległe. Wszystkie obróbki blacharskie ścian wy-

konywać z blachy płaskiej  gr. 0,7mm powlekanej poliuretanem. 

 Sygnalizuje się jednocześnie, że, szerokość okapów obróbek blacharskich mocowanych na 

szczytach płyt, musi być wysunięta poza lico ścian tak,  by przykrywać trapezy płyt ściennych 

i ich obróbkę naroży.  

Możliwość zabudowy projektowanych płyt ściennych zaistnieje po uprzedniej rozbiórce ist-

niejącej obudowy, co wymienia się w dalszej części projektu w akapicie „Rozbiórki i demon-

taże”.  

Elementami wsporczymi dla płyt są istniejące rygle ścienne  U140 z ceownika walcowanego, 

obecnie ukryte pod aktualną obudową. Ich dokładne rozmieszczenie zostanie uwidocznione 

po jej rozbiórce.  

Przed montażem płyt należy sprawdzić stan malowań antykorozyjnych a w przypadku 

stwierdzenia korozji rygle oczyścić i przemalować farbą antykorozyjną. 
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Przed montażem płyt  należy przykleić do  zewnętrznych półek rygli samoprzylepną taśmę 

jednostronnie klejącą z pianki polietylenowej (PES). Przytwierdza się ją do konstrukcji w 

miejscach gdzie stykać się ona będzie z okładziną wewnętrzną płyt warstwowych. 

Do mocowania płyt z ryglami stosować typowe łączniki samowiercące do PW z podkładkami 

EPDM ∅5,5/6,3 -  L 190mm,  przewiedziane  do przewiertu podkładów stalowych o gru-

bości do 12mm. 

Wytyczne montażu płyt ściennych są podobne jak opisane wcześniej płyt dachowych. 

Obudowa zewnętrznych ścian budynku płytami warstwowymi powinna być kompleksowa     

i obejmować również wszystkie obróbki blacharskie występujące w obrębie wymienianych 

płyt w tym również usztywniające element podkonstrukcji.  
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5.4 ŚCIANY OSŁONOWE MUROWANE.  

Powierzchnie ścian pokryte tynkiem cienkościennym ( podmurówki przyokienne, naroże 

północno zachodnie budynku,  ściana zewnętrzna trafostacji) należy oczyścić  z zabrudzeń 

mechanicznych i biologicznych. Drobne uszkodzenia naprawić przez naniesienie faktury 

identycznej do istniejącej. W przypadku uszkodzeń faktury zewnętrznej lub warstwy zbrojo-

nej  siatką szklaną należy wstawić łaty z materiału analogicznego jak uszkodzony.  

Całą powierzchnie tynkowaną zagruntować prewencyjnie środkiem przeciwgrzybicznym i 

przemalować dwukrotnie farbą elewacyjną silikatową. 

Kolor farby: ciemno- szary 

 

5.5 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Modernizacja pokrycia dachowego i wymiana ścian osłonowych  wymaga jednoczesnej 

kompleksowej wymiany obróbek blacharskich. 

Wszystkie otwarte przekroje musza być ostatecznie zamknięte. Dotyczy to okapników nado-

kiennych, obramowań otworów technologicznych, ościeży okiennych i drzwiowych (w tym 

bram), okapników nad ścianami murowanymi, krawędzi górnych płyt, naroży zewnętrznych i 

wewnętrznych. Wspomniane obróbki wykonać z blachy stalowej gr. 0,7mm powlekanej po-

włoką poliuretanową w kolorze analogicznym jak kolor ścian.  

Obróbki dachowe w miejscach wrażliwych wykonać z blachy nierdzewnej. Zaliczają się do 

nich elementy narażone na szkodliwe oddziaływanie lepiku. Część obróbek blacharskich 

wymaga uprzedniego wykonania podkonstrukcji ( ścianki attykowe przy korytach rynno-

wych). Złącza poszczególnych arkuszy blach wykonywać zgodnie z zasadami połączeń dekar-

skich. Przy zszywaniu blach stosować blachowkręty z podkładkami EPDM. Na zakładach 

blach rozprowadzać uszczelnienia z dwustronnie lepnych taśm butylowych lub wyciskanych 

z kartuszy mas, w co najmniej dwóch poprzecznych rzędach na danym złączu.  

 

5.6 POZOSTAŁE ELEMENTY  

Drabiny. 

Istniejące drabiny wyłazowe po demontażu należy wymienić na nowe, dostępne w handlu, 

lub wykonane na indywidualne zamówienie,  stosownie do miejsca ich wbudowania. 

Mocowania drabin - wyłącznie do elementów konstrukcyjnych budynku (nie do ścian osło-

nowych). Zaleca się powtórzyć aktualne miejsca mocowań. Przejścia przez płyty warstwowe 

uszczelnić masą butylową z dodatkowym jej dociskiem.    
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Drabiny powinny odpowiadać przepisom techniczno-budowlanym jak niżej: 

Szerokość użytkowa drabin powinna być nie mniejsza niż 0,5 m, a odstępy między szczebla-

mi drabiny lub pionowymi klamrami nie mogą być większe niż 0,3 m.  

Począwszy od wysokości 2,5- 3 m od poziomu terenu, drabiny powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed upadkiem (obręcze). Przez szerokość użytkową drabin ro-

zumie się długość szczeblin drabiny w prześwicie jej pobocznic. Rozstaw obręczy powinien 

być nie większy niż 0,8 m, przy czym obręcze powinny być usztywnione pionowymi prętami, 

rozmieszczonymi w odstępie nie większym niż 0,3 m. Odległość obręczy ochronnej od dra-

biny lub klamer w miejscu najbardziej oddalonym nie powinna być mniejsza niż 0,7 m i nie 

większa niż 0,8 m. 

Odległość drabiny od ściany bądź innego elementu konstrukcji, do których są zamocowane,  

powinna być nie mniejsza niż 0,15 m. Drabiny stałe powinny być zamocowane pionowo i       

wystawać 1,1 m ponad poziom, do którego prowadzą.  

 

Wywiewki i wywietrzaki dachowe 

Po dociepleniu dachu płytami warstwowymi zaleca się wymianę cokołów, podstaw dacho-

wych, wywietrzaków i wywiewek na nowe  z blachy stalowej ocynkowanej o analogicznych 

średnicach jak wymieniane.  Istniejące cokoły betonowe należy ostrożnie rozebrać, tak by 

nie naruszyć struktury betonowej płyt dachowych. zabrania się używania do tego celu mło-

tów udarowych lub innych urządzeń wywołujących drgania. Odpowiednimi będą ręczne piły 

i przecinarki do cięcia betonu i stali (cokoły zapewne są zbrojone). 

Przeciwdeszczowe uszczelnienia dachowe przy podstawach, wykonać w sposób zalecany 

przez producenta płyt warstwowych i z zastosowaniem jego firmowych materiałów. 

W części graficznej przedstawiono schematyczny sposób uszczelnień takich przejść, gdzie 

istotnym rozwiązaniem problemu szczelności jest dokładna obróbka cokołów, oraz pas bla-

chy odwadniającej zakładany na górne trapezy płyt warstwowych i ciągnący się od kalenicy 

do cokołu wywietrzaków.  

Nowe cokoły należy zamawiać indywidualnie, stosownie do pomiarów z natury istniejących 

otworów w dachowych płytach żebrowych i nachylenia połaci.  Należy przy tym mieć na 

względzie, by podstawa cokołu dla bezpiecznego mocowania wychodziła ok. 18-20 cm poza 

niepokruszony otwór w płytach żebrowych z  każdej strony. Kotwienia wykonywać śrubami 

samogwintującymi do betonu (patrz cz. graficzna) 

Zawieszenia elewacyjne, przejścia technologiczne przez ściany 
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Na ścianach elewacji z mocowaniem do blach osłonowych możliwe jest zawieszanie wy-

łącznie drobnych elementów takich jak tabliczki lekkie tablice informacyjne. 

Elementy takie jak lampy oświetleniowe, kamery monitoringowe wentylatory, wsporniki,  

drabiny  itp. muszą być kotwione do konstrukcji nośnej. Wszystkie przejścia przez płyty          

warstwowe należy uszczelniać masą butylową. Kołnierze osłonowe przepustów rurowych 

przez ściany mocować do blach okładzinowych  po obu stronach płyty. 

Śniegołapy - zabudowa ewentualna 

Śniegołapy na dachu można montować wyłącznie wówczas, gdy niema przeciwwskazań 

producenta płyt dachowych.  Montaż w takim przypadku powinien być zgodne z wytyczny-

mi producenta. Nie zaleca się stosowania płotków ciągłych, lecz ustawiać je w szachownicę 

co druga fałda mijankowo w rzędzie górnym i dolny,.  

 

5.7 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE  

Profile stalowe stanowiące podkład pod dachowe płyty warstwowe – malować  antykoro-

zyjną farbą ftalową.  

Stan techniczny powłok antykorozyjnych rygli ściennych przykrytych ścianami osłonowymi 

będzie możliwy do stwierdzenia do oceny po rozbiórce płyt warstwowych. W przypadku ko-

rozji należy przewidywać ich malowanie antykorozyjne i ewentualnie wyceniać w ramach 

robót dodatkowych. 

Pozostałe elementy stalowe stanowiące zewnętrzną obudowę budynku: wrota stalowe            

z ościeżami, okna elewacyjne- nie są objęte opracowaniem. O ich ewentualnej wymianie, 

naprawie, zabezpieczeniach antykorozyjne należy podjąć decyzję w ramach robót dodatko-

wych, stosownie do potrzeb i zasobów finansowych Inwestora.   

 

5.8 INSTALACJA ODGROMOWA 

Wymiana pokrycia dachowego wymusza konieczność przełożenia zwodów naddachowych  

instalacji odgromowej. Nowe rozwiązania należy oprzeć na aktualnie obowiązujących prze-

pisach technicznych dotyczących instalacji piorunochronnych. Zastosować przewody o 

średnicy 8mm w zamian za obecnie istniejące 6mm. 

Zwody poziome podłużne należy poprowadzić wzdłuż wszystkich kalenic oraz ścianek atty-

kowych. Przewody te należy spinać w całość poprzecznymi przewodami, co ok. 18m. 
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Zwody podłużne mocować rozwieszać na zaprojektowanych do tego celu hakach stalowych 

rozmieszczanych co 6m przy kalenicach i na ściankach attykowych. Przy wywietrzakach sto-

sować odgromniki pionowe wystające ponad urządzenia.  

Zwody poprzeczne prowadzić wzdłuż połaci mocując je do fal trapezowych typowymi 

uchwytami śrubowymi zaciskowymi, bez uszkadzania blachy i powłoki ochronnej (uchwyty 

powinny być wyposażone w podkładki elastyczne EPDM). 

Na połaciach przeszklonych stosować naciągi linkowe rozpostarte między hakami oczkowy-

mi.  

Haki oczkowe naciągowe dolne (pod naświetlami)  wklejać zaprawą chemiczną do dyli be-

tonowych co ~18m. Haki dolne powinny być umieszczone współosiowo w pionie z hakami 

górnymi. 

 

5.9 INSTALACJA ODLADZAJĄCA 

W dachowych korytach rynnowych przewiduje się założenie instalacji elektrycznej, odladza-

jącej,  uniemożliwiającej czopowanie wpustów lodem, oraz przeciwdziałającej przeciążeniu 

masą zlodowaciałego śniegu gromadzącego się w kieszeniach rynnowych. Przewody odla-

dzające należy wprowadzać  do wpustów ściekowych na głębokość ok. 0,6-0.8m. 

Założenie tej instalacji jest warunkiem wymiany pokrycia papowego na płyty warstwowe. 

 

6.  WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH i DEMONTAŻOWYCH 

Rozbiórka ścian osłonowych 

Płyty warstwowe należy, w miarę możliwości,  demontować  tak, by nie ulegały uszkodze-

niom. Elementy porozbiórkowe składować w stosy na palcu budowy, a po zakończeniu ro-

bót przekazać Inwestorowi.  

 

Instalacja odgromowa. 

Budynek w czasie trwania prac remontowych nie może być całkowicie pozbawiony ochrony 

odgromowej. Demontaż tej instalacji powinien być przeprowadzany etapami, tak by zapew-

nić ciągłość ochrony. Każdy kolejny etap demontażu może być wykonany po odbudowaniu 

instalacji na wcześniej rozebranym odcinku. 

Nowe zwody instalacji odgromowej wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. 

Obróbki blacharskie. 
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Wraz z wymianą pokrycia dachowego, obudowy ścian zewnętrznych, dociepleniu podmu-

rówki podparapetowej, nastąpi wymiana wszystkich obróbek blacharskich. Zdemontowana 

blacha nie będzie kwalifikowała się do ponownego zastosowania. 

Pokrycie papowe połaci pełnych (na płytach żelbetowych, panwiowych). 

Powierzchnie dachowe planowane do docieplenia płytami warstwowymi należy wpierw od-

ciążyć poprzez mechaniczne zerwanie istniejącego pokrycia papowego, aż do płyty termo-

izolacyjnej. W przypadku kiedy jej oddzielenie od papy okaże się niemożliwe należy ją rów-

nież usunąć z połaci.  

Zerwać należy także pas papy kalenicowej wywiniętej na połać szedową położoną nad na-

świetlami. 

Nie należy usuwać  papy: 

a)  z połaci dachowej przyległej do koryta rynnowego w pasie ~1,5m tj. od dna koryta  do 

pierwszego, najniżej projektowanego rzędu płatwi.  

b) z przeciwległej połaci, stanowiącej dolne oparcie naświetli dachowych.  

Uwaga! Papa porozbiórkowa jest złomem szczególnego znaczenia i powinna być  przeka-

zana w sposób kontrolowany do utylizacji . 

Powierzchnie pozbawione stałej osłony przeciwdeszczowej należy na czas przerw pracy,           

a także zawsze przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, osłaniać tymczasowymi 

plandekami, chroniąc obiekt przed zawilgoceniem lub zalaniem. 

Demontaż innych elementów kolidujących z planowanymi robotami 

 Demontaż drabin wyłazowych usytuowanych przy ścian zewnętrznych. 

 Demontaż cokołów, podstaw dachowych i wywietrzaków 

 Przełożenie wywiewek dachowych. 

Wszelkie otwory w połaci dachowej należy na czas trwania robót zaślepić nośnymi i szczel-

nymi deklami ( względy użytkowe i  bhp). 

Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian osłonowych należy zdemontować wszystkie przed-

mioty zawieszone na ścianach (tablice, lampy, kamery, wentylatory itp.). Przewody elek-

tryczne zasilające odpiąć od źródeł energii. W tym przedmiocie należy ściśle współpracować 

z odpowiednimi przedstawicielami Inwestora.  
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7. UWAGI KOŃCOWE DO PROJEKTU 
 

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien ustalić z Inwestorem ograniczenia 

organizacyjne (obiekt czynny) – ustalić terminy i strefy wyłączeń z eksploatacji. 

2. Prace remontowe wykonywać w logicznej kolejności, wynikającej z przedmiotu i zakresu 

zamówienia, przy przestrzeganiu zaleceń i ograniczeń opisanych w niniejszym projekcie, in-

strukcjach montażowych, kartach materiałowych udostępnianych przez producentów wyro-

bów budowlanych. 

3.  Stosować materiały dopuszczone do prac w budownictwie (wymóg posiadania deklaracji  

zgodności z dokumentami odniesienia).  

4. Przed sprowadzaniem materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu Wykonaw-

ca powinien dokonywać szczegółowych adekwatnych pomiarów natury. Wymiary podane 

na rysunkach mogą w pewnym stopniu różnić się od rzeczywistych. Ostateczne wartości 

powinny być dokonywane po rozebraniu istniejącej obudowy poprzez pomiary bezpośred-

nie. 

5. Na dachu budynku zabrania się gromadzenia materiałów ponad bieżące potrzeby i w ilo-

ści przekraczającej wagę 80kg/m2. W przypadku ciężaru skupionego obowiązkowo stoso-

wać sztywne blaty rozkładające obciążenie na żebra płyt dachowych. 

6. W czasie prac na dachu, znajdująca się pod nim powierzchnia hali powinna być wyłączo-

na z użytkowania.  

7. Pracownicy wykonujące prace na dachu powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeń-

stwa mocowane do stałych punktów kotwionych do elementów konstrukcyjnych. 

8. Roboty rozbiórkowe i montażowe w obrębie naświetli szedowych wykonywać ze sztyw-

nych przesuwnych pomostów opartych dołem o dno koryta zaś górą czoła dachowych płyt 

żelbetowych.  

9. Wykonawca powinien chronić obiekt przed zalaniem wodami opadowymi od chwili prze-

kazania placu budowy do zakończenia remontu. 

10. Istnieje bardzo duże zagrożenie upadku z wysokości ludzi lub spadku przedmiotów, 

szczególne przy pracach wykonywanych w obrębie naświetli oraz dachowych otworów wy-

wietrzakowych.  Pod tymi powierzchniami sugeruje się, na czas robót, zakładanie przesuw-

nych rusztowań asekuracyjnych od strony wewnętrznej. 

11. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. 

12. Do wykonywania poszczególnych robót specjalistycznych mogą być dopuszczeni tylko 

wykwalifikowani w danej branży pracownicy. 

13. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed roz-

poczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiek-

tu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 
 

                                                                              Projektant   


