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1.Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest modernizacja energetyczna  budynku głównego i budynku 
chirurgii Szpitala  im Św.Jadwigi  Śląskiej w Trzebnicy. Budynki zlokalizowane są w Trzebnicy, powiat 
Trzebnica, przy ulicy Prusickiej, działka nr 1/1,9/1 AM-40. 

 Celem opracowanie jest projekt techniczny ocieplenia ścian , stropodachu budynków , wymiany 
stolarki z zastosowaniem nawiewników higrosterowalnych oraz modernizacja systemu grzewczego i ciepłej 
wody użytkowej z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych i  instalacji pomp ciepła . 
Zmodernizowany obiekt w oparciu o niniejsze opracowanie spełni wymagania izolacyjności, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dania 12 kwietnia 2002r., wraz z późniejszymi zmianami – WT-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GŁÓWNEGO 

A.1. Dane ogólne 

Budynek objęty opracowaniem jest  jednym z budynków znajdujących się na działce nr 1/1 

 w Trzebnicy. Główna bryła budynku złożona  jest z dwóch prostopadłościanów ułozonych 
względem siebie pod koąrtem prostym. Główny dach jest  dachem płaskim o nachyleniu do 10 
stopni. Częściwo budynek jest przykryty dachem dwuspadowym / o pochyleniu 100%/ 
niesymetrycznym – w częściach skrajnych budynku. Obiekt, podlegający termomodernizacji, jest 
budynkiem czterokondygnacyjnym. Budynek pełni funkcję budynku szpitalnego. 

Wysokość budynku wynosi  17,27-23,81 m / attyka /. 

Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej: trójwarstwowa:  

pustak ceramiczny 25 cm,  

styropian 8 cm, 

 cegła elewacyjna 12 cm.   

Częściowo ściany sa otynkowane, częściowo wykończone cegła klinkierowa częściowo płytkami 
klinkierowymi.   

Dach został wykonany w formie stropdachu z pustką powietrzną:  

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop Teriva 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm.                                                                                                . 

Ogólna charakterystyka budynku 

Powierzchnia zabudowy – 983,36 m2. 

Powierzchnia całkowita -4012 m2. 

kubatura – 12637,804 m3. 

Wysokość ścian budynku –20,69 m – 16,41 m., attyka- 23,81 m. 

Powierzchnia stropodachu  - 2375,93 m2. 

Powierzchnia ścian zewnętrznych do poziomu 0.00- 3512,03 m2. 

 

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Charakterystyka budynku: 

-Fundamenty: ławy betonowe, ściany fundamentowe\: bloczki betonowe, ściany żelbetowe. 



-Ściany kondygnacji wyższych: pustak ceramiczny o gr 25 cm, ocieplonych warstwą styropianuo grubości 8 
cm, warstywa elewacyjna z cegły pełnej o gr 12 cm. 

-Ścianki działowe: cegła ceramiczna dziurawka lub cegła pełna o grubość ścian 6cm, 12cm. 

-Stropy:  stropy Teriva o wysokości 34 cm z pustakami żużlo-betonowymi. 

-Stropodach: strop Teriva o wysokości 34 cm z warstwą ocieplającą z wełny mineralnej o gr 20 cm, izolacją 
, kryty papą lub płyty korytkowe z ociepleniem wełną mineralną o gr 20 cm. 

-Stolarka: okna i drzwi – PCV, Al. 

-Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2 m płytki 
glazurowane. 

-Elewacje zewnętrzne: tynki cementowo-wapienne, cegła klinkierowa lub płytki klinkierowe. 

-Instalacje: wodno-kanalizacyjna – podłączenie do sieci miejskiej, instalacja c.o. z indywidualnej 
kotłowni,instalacje gazu ziemnego, instalacja elektryczna, oświetleniowa i odgromowa. 

-Izolacje przeciwwilgociowe: na ławach fundamentowych 2x papa na lepiku, pionowa dwuwarstwowy lepik 
ze smoła. 

-Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia. Powierzchnie pochyłłe dachu- dachówka ceramiczna , matowa. 

Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z elewacją. 

Elewacje budynku proste, z elementami dekoracyjnymi. Okna w budynku  wykonane  

z PCV i Al. Przed wykonaniem docieplenia należy odbić tynk i sprawdzić stan techniczny istniejącego 
ocieplenia naściasnie szczytowej- elewacja zachodnia z wizerunkiem Św Jadwigi: jego wytrzymałość. 

Ogólny stan techniczny elewacji – dobry. 

Zakres prac do wykonania 

-Ocieplenie ścian budynku  styropianem o gr. 10cm z wyprawą elewacyjną imiptującą płytki 
ceramiczne w miejscu cegły elewacyjnej/ np Ceresit/. Elementy dekoracyjne na elewacji wykonane 
zostaną z tynku w innym kolorze.   

-Ocieplenie stropodachu styropapą o grubości 5 cm  i wełną mineralną o takich samych 
parametrach w częściach ukośnych dachu. Dach ukośny- docieplenie wraz z  demontażem 
dachówki i wymianie dachówki na karpiówkę podwójnie ew. zakładkową . 

-Częściowa wymiana opierzeń, całkowita wymiana rynien, rur spustowych na elementy z blachy 
tytanowo-cynkowej o grubości 0.7mm, 

- wymiana parapetów na parapety z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm bez zaślepek bocznych, 

- demontaż i montaż elementów mocowanych do elewacji z zastosowaniem kotew pianowych.  

- Wymiana stolarki z zastosowaniem nawiewników higrosterowalnych, 

- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji ogromowej. 

Podstawowe zasady termomodernizacji 

Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na ogrzewanie obiektów 
budowlanych już istniejących. Przynosi ona wymierne korzyści, jednorazowe, znaczne nakłady finansowe 
zwracają się w postaci dużo niższych kosztów ogrzewania budynków. Dodatkową korzyścią jest również 
korzystny wpływ termomodernizacji budynków na środowisko naturalne, poprzez mniejsze zużycie energii. 

Zakres prac termomodernizacyjnych zależy od: 

-wieku budynku, 



-technologii, w jakiej budynek został zrealizowany, 

-aktualnego statu technicznego elewacji. 

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w oszczędności energii cieplnej budynek powinien być poddany 
kompleksowo termomodernizacji polegającej na wykonaniu następujących robót: 

-ocieplenie przegród zewnętrznych, 

-modernizacji instalacji grzewczej. 

A.2.Obliczanie współczynników przenikalności ciepła U – stan istniejący 

A.2.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki eksploatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- cegła pełnas 25 cm lub bwton 25 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Cegła pełna 25cm 

lub beton 25 cm 
0,25 

lub0,25 
0,770 

lub1,300 
0,325 

lub0,192 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 2,588 
Lub 2,7475 

 

Współczynnik przenikania ciepła Umax=1/RT = 1 / 2,7475 m2K/W = 0,364 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody  

Umax=0,23 W/(m2K) 
Ściany wymagają docieplenia. 

 

 

 



A.2.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – stropodach. 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop Teriva 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop Teriva  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 79,88 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,,0125 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= 0,208 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

Stropodach wymaga docieplenia. 

A.3.Obliczanie współczynników przenikania ciepła – stan projektowany 

A.3.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 



Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- cegła pełnas 25 cm lub bwton 25 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

-Styropian PS-E FS 15 gr. 10 cm 

-Tynk strukturalny 0,5cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 
[m] [W/mK] [m2K/W]  

- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Cegła pełna 25cm 

lub beton 25 cm 
0,25 

lub0,25 
0,770 

lub1,300 
0,325 

lub0,192 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
6 izolacja-styropian FS-15 0,10 0,031 3,226 
7 tynk strukturalny 0,002 0,85 0,002 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 5,819  
lub 5,686 

 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,172 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 

 Umax=0,23 W/(m2K) 

Zmiana w stosunku do pierwotnego współczynnika przenikania ciepła: -55%. 
 

A.3.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – dach płaski 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

 

Warstwy w przegrodzie (od góry): 

 -Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 



- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop Teriva 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

- Styropapa 10 cm. 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop Teriva  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
7 Styropapa –styropian EPS 0,05 0,035 1,429 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

  81,309 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT =0,012 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= 1/6,309 W/(m2K)=0,158 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

W celu zapewnienia wymaganego współczynnik przenikania ciepła dla przegrody należy zastosować 5 
cm styropianu EPS-STYROPAPA. 

W częściach ukośnych dachu należy zastosować wełnę mineralną o takich samych współczynnikach.  

A.4.Technologia docieplenia ścian budynku oraz przyjęte rozwiązania projektowe 

Zaprojektowano ocieplenie przy zastosowaniu metody lekko-mokrej według rozwiązań systemowych 
producentów styropianu. Wybór systemu pozostawia się do dyspozycji inwestora. 

W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U” przyjęto docieplenie ścian 
osłonowych styropianem FS-15 o grubości 10cm, stropodach – styropianem o grubości 5 cm. Płyty 
styropianowe mocować klejem „na placki” i kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuk na metr 
kwadratowy powierzchni ściany. 

W wyniku ocieplenia budynku otrzymano następujące współczynniki przenikalności ciepła 

-dla ścian osłonowych – U = 0,172 W/(m2K) 

-dla stropodachu – U =  0,158/(m2K) 

A.4.1 OCIEPLENIE BUDYNKU 

Przed położeniem termoizolacji należy sprawdzić przygotowanie ścian. Ich równość i brak 

odchyleń od pionu. Ściany powinny być bez  zabrudzeń i uszkodzeń zmniejszających przyczepność 

kleju. Podłoże opukać młotkiem w celu sprawdzenia przyczepności tynku. Głuchy dźwięk świadczy 



o odspojeniu tynku od podłoża i wówczas należy go skuć. Zaleca się bezwzględne usunięcie tynku 

wokół ościeży. Podłoże pokryte powłokami malarskimi należy sprawdzić pod kątem przyczepności 

poprzez nacięcie nożem, przyklejenie taśmy i oderwanie jej. Jeśli w wyniku tej próby na taśmie 

pozostanie powłoka malarska, świadczy to o jej zbyt słabej przyczepności. 

W celu zwiększenia przyczepności, likwidacji zapylenia i nadmiernej nasiąkliwości, powierzchnie 

należy zawsze zagruntować właściwym preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją stosowania i 

zaleceniami dostawcy systemu dociepleń fasady. 

Podłoże powinno być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione 

elementów zmniejszających przyczepność, takich jak: kurz, olej szalunkowy, wykwity, powłoki 

antyadhezyjne, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Niewielkie nierówności (do 2 cm), 

defekty, ubytki wyrównuje się za pomocą murarskiej zaprawy wyrównującej. Większe nierówności 

(ponad 2 cm) można zlikwidować poprzez różnicowanie grubości naklejanych płyt styropianu. 

Odpadające płytki elewacyjne należy zdjąć i wypełnić tę przestrzeń zaprawą wyrównującą. 

 Nie dopuszcza się wyrównywania podłoża fasady poprzez podklejanie cienkowarstwowych 

płyt styropianowych. 

 Przed przystąpieniem do montażu listwy startowej-cokołowej należy wyznaczyć wysokość cokołu 

i zaznaczyć ją na ścianie. Listwa cokołowa ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i 

kolejnych warstw płyt styropianowych. Stanowi równocześnie wzmocnienie dolnej krawędzi 

ocieplenia. Listwę cokołową montuje się wokół całego budynku. Powinna ona być dopasowana do 

grubości styropianu i montowana za pomocą montażowych łączników mechanicznych 

rozmieszczonych w ilości po 3 łączniki na metr bieżący. 

 Na narożach budynku listwę cokołową należy dociąć pod odpowiednim kątem i zamocować 

mechanicznie. W przypadku łączenia dwóch listew należy pamiętać o zamocowaniu mechanicznym 

ich krawędzi. Wszelkie nierówności ścian pod listwami należy wyrównywać podkładkami 

dystansowymi. Pas cokołowy wokół ścian budynku powinien mieć wysokość min 30 ponad 

poziomem otaczającego terenu. 

Płyty styropianu kleić należy wykonując placki z klejem i klejenie obwodowe. 

Konsekwencją błędnego  klejenia może być wyginania się płyt, wyraźnie zarysowane granice płyt 

na gotowej elewacji a nawet odspajanie się płyt. Przed nałożeniem kleju na płytę, jej powierzchnię 

należy przetrzeć papierem ściernym lub tarką. 
 
Zaprawę klejową, należy nanosić na płytę jedną z poniższych metod: 
     a) obwodowo-punktową, zgodnie z którą zaprawę klejową należy nakładać na obrzeżach płyt, 
pasmami o  szerokości 4-6 cm. Na pozostałej powierzchni płyty, klej nakłada się punktowo, 
kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 40% powierzchni płyt 
białych i 60% płyt grafitowych. 



 

 
metoda obwodowo-punktowa 
 
     b) grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych 
powierzchni. Klej nanosi się za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych na całą powierzchnię 
płyty. 
 

 
metoda grzebieniowa 
 

Zaprawę klejącą nanosić wyłącznie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
 

Do klejenia płyt należy wybrać klej o wysokiej jakości. Nieodpowiednio dobrany klej, może 

odspoić się wraz z całym dociepleniem pod wpływem ciężaru kolejnych warstw systemu. 

Płyty styropianu należy układać starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół 

długości płyty od dołu do góry, zaczynając od rogu ściany.  Należy pamiętać również  

o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę”. 
 

 
 



Po przyklejeniu płyt styropianu do fasady, między płytami występują mniejsze lub większe 

szczeliny. Pozostawienie szczelin lub wypełnienie ich zaprawą klejącą jest błędem, ponieważ 

tworzą się tam tzw. mostki termiczne. 

 Do wypełniania szczelin o szerokości do 4 mm, należy stosować  piany PU. Większe szpary należy 

zabezpieczyć dociętymi kawałkami styropianu. 

 Osadzenie kołków 

 Zbyt głębokie osadzenie kołka w ociepleniu powoduje zniszczenie struktury płyt 

termoizolacyjnych i powstanie mostka cieplnego. Zbyt płytkie osadzenie powoduje powstawanie 

wypukłości, która będzie widoczna na elewacji. 

 Po naklejeniu płyt należy wyszlifować nierówności. Przed wykonaniem kolejnych prac, 

powierzchnia przyklejonych do elewacji płyt powinna być równa. 

 Na rysunku zaznaczono sposób  ułożenia płyt styropianowych w narożnikach otworów. 

 
 

Nie należy prowadzić prac przy temperaturach powietrzna poniżej 5°C oraz powyżej 25°C  

lub w czasie opadów deszczu. 

Przy użyciu szarego styropianu należy stosować osłony przeciwsłoneczne. Temperatura 

powierzchni szarego styropianu, wystawionej na bezpośrednie działanie słońca, rośnie bardzo 

szybko, powodując silne naprężenia termiczne. Naprężenia mogą skutkować odkształceniem i 

skurczami płyt, a w skrajnych przypadkach odspajaniem się płyt od fasady.  

Uwagi ogólne dotyczące szarego styropianu 

 Ze względu na swoje doskonałe parametry izolacyjne, ekonomię użycia i korzystny balans 

ekologiczny, szary styropian jest jednym z najlepszych materiałów dociepleniowych . 

 Pewną niedogodnością związaną z szarymi styropianami, są występujące w nich stosunkowo silne 

naprężenia wewnętrzne. Naprężenia mogą skutkować odkształceniem i skurczami płyt, a w 

skrajnych przypadkach odspajaniem się płyt od fasady. Wykonywanie dociepleń przy użyciu 

szarego styropianu jest bezpieczne, ale z powodu naprężeń, należy stosować klej najwyższej jakości 

oraz niezwykle skrupulatnie przestrzegać instrukcji aplikacyjnej. 

 Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt. 
Oderwaną od fasady płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do 
ponownego klejenia. Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są zjawiskiem 
normalnym i nie wykraczają poza tolerancję dopuszczalną przez norm PN-EN 13163. Nie należy 
używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych mechanicznie. Płyty 
wystające w narożach można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju.. 



 Mocowanie płyt styropianowych do fasady za pomocą łączników mechanicznych 

   Ewentualne mocowanie mechaniczne płyt wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Dokumentacji Technicznej. Najczęściej zalecane jest stosowanie 4 łączników na 1 m² w części 

środkowej ściany. W strefie narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników ze względu na 

większą siłę ssania wiatru – zastosować 9 łączników na 1 m² na ścianach zachodnich w pasie o 

szerokości 3 m. Na pozostałych elewacjach zastosować po 6 łączników na 1 m² na ścianach 

zachodnich w pasach o  szerokości 3,0 m . W metodzie lekkiej-mokrej niedopuszczalne jest 

pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. 

Dobór łączników zależny jest od rodzaju podłoża oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. 

Do mocowania płyt styropianowych stosować można łączniki z trzpieniem z tworzywa lub 

stalowym . Długość łączników należy dobrać tak, aby nie wystawały ponad płaszczyznę styropianu. 

Nie mogą również być zbyt mocno zagłębione w warstwie termoizolacyjnej. Główka łącznika 

powinna być zlicowana z powierzchnią styropianu. 

 
Siatka z włókna szklanego. 

Zadaniem siatki z włókna szklanego jest przezbrojenie masy szpachlowej. Oznacza to, że siatka 
powinna być zatopiona pomiędzy warstwami masy szpachlowej. Nakładanie siatki na „goły 
styropian” i „smarowanie” – przecieranie przez siatkę masy szpachlowej jest niedopuszczalne. 
Poszczególne pasy siatki powinny zachodzić na siebie na zakładkę o szerokości ok. 10 cm, oraz 
przylegać bezpośrednio do siebie.  

Tynk. 

W częściach ścian budynków, na których znajduje sie cegła lub płytki ceramiczne imitujące cegłę 
należy wykonać tynk z zastosowaniem szablonów w kształcie cegły. Zastosowac kolor  tynku RAL 
i fugę w kolorze RAL  . Na pozostałej powierzchni ścian wykonać tyunk cienkowarstwowy 
akrylowy  w kolorze RAL .. 

Masę tynkarska należy przygotowac ściśle wg zaleceń producenta. 
Nieodpowiednie przygotowanie materiału może być przyczyną niejednorodnego wyglądu 
tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach (niedokładne wymieszanie) może to 
doprowadzić do nieprawidłowości wiązania i utraty spójności warstwy tynku.  
Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej jakichkolwiek, nieprzewidzianych 
przez producenta dodatków, np. przyspieszających lub opóźniających wiązanie albo obniżających 
temperaturę zamarzania wody zarobowej, jest niedopuszczalne. 
 
Zbyt grube nałożenie (niedostateczne ściągnięcie pacą) zaprawy lub masy tynkarskiej powoduje  
nieprawidłowe zatarcie materiału prowadzi do powstawania spękań skurczowych, a w 
konsekwencji do obniżenia trwałości fasady. Nidopuszczalne jest przerywanie tynkowania w 



trakcie pokrywania większej powierzchni. Na gotowej elewacji będą wówczas widoczne wyraźne, 
nieregularne granice pomiędzy poszczególnymi powierzchniami tynku. Należy zapewnić 
odpowiednią ilość pracowników i rusztowań w celu dobrej organizacji pracy- na wszystkich 
poziomach równoczesna praca. Należy przed rozpoczeciem prac wyznaczyć pola robocze i linie 
styku pól roboczych. Wykonywanie tynku należy prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych lnii. 
Tynk w takich miejscach należy wykańczać sukcesywnie, w miarę zacierania powierzchni, nie 
odkładając tego na później. W trakcie realizacji robót elementy budynku sąsiadujące z 
tynkowanymi powierzchniami należy osłaniać, a w przypadku ich zabrudzenia bezzwłocznie 
oczyszczać nie dopuszczając do stwardnienia zaprawy.  

 
Wyprawę tynkarską nakładać i rozprowadzać na tynkowanej powierzchni przy użyciu kielni i pac 
tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę wyprawy należy zacierać 
pacami z tworzywa sztucznego, gąbki lub filcu, w zależności od przewidzianej faktury tynku.  
 
Tynki cienkowarstwowe wykonywać w zakresie temperatury powietrza od +5 do +25°C . Nie 
wolno prowadzić robót w czasie opadów atmosferycznych, intensywnego wiatru oraz w przypadku 
zapowiadanego w przeciągu 24 godzin spadku temperatury poniżej 0°C . Nie wolno wykonywać 
tynku na elewacjach silnie nasłonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania 
elewację należy osłaniać przed bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami 
atmosferycznymi. 

Elementy ozdobne na elewacji np logo szpitala zostaną wykonane wg szblanu  tynkiem kolorowym 
lub wariantowo zostaną namlowane na elewacji. 

Elementy takie jak klimatyzatory tzn elementy mocowane do ścian zostaną zdemontowane a 
następnie ponownie zamontowane z zastosowaniem kotew pianowych , które spowodują brak 
mostków remicznych. 

Styropapa 

Styropapę na częściach płaskich dachów  budynku głównego i budynku chirurgii ułożyć na 
przygotowanym, oczyszconym podłożu. Styropape mocować na klej z  zastosowaniem łaczników 
maechanicznych w strefach brzegowych o szerokości 2,80 – 9 kotew /1 m2 wzdłóż  narożników 
prostopadłych do siebie i 6 kotew /1 m2 wzdłóż  pozostałych krawędzi dachu. Dokoła kominów 
wykonać operzenia  zblachy tytan-cynk o gr 0,7 mm. Drobne elementy  typu kominki wenty;acyjne, 
instalacje – zaizolować  należy taśmą z dodatkiem aluminium  i klejem z uszczelniaczem – trwale 
elastyczna masa uszczelniająco – klejowa. 

Wełna mineralna. 

Wełna mineralna ma zastospoowanie do ocieplenia części dachu o pochyleniu 100 % krytych 
dcahówką ceramiczną, załozyć folie paroszczelna, wełnę m ineralną, folie paroprzepussczalną i 
wykoanć szczelinę wentylacyjną pod dachówka. Następnie ponownie założyć dachówkę. 

Rynny i rury spustowe.  

W związku z projektowanym ociepleniem ścian i stropodachu należy wymienmić rynny i rury 
spustowe. Zastosować rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7 mm. 

Przed nałożeniem cyny lutowniczej powierzchnie należy odtłuścić za pomocą specjalnego płynu do 
lutowania.Następnie ułożyć rynny. 

Odcinki rynny należy przygotować majac na uwadze, że długość zakładu  to 2-3 cm oraz 
uwzględniając długość dylatacji. 
Rurę spustową zamontowac  wodległosci ok 25 cm od ściany. Pirwszą obejme zamotowac w 
osległości 150 cm od kolanka. Następne obejmy montowac co 2 m ale na każdą rure mają 
przy[pdasć minimum dwie obejmy. 



Rury spustowej nie wolno montowac bezpośrednio do kanalizacji. Odległość wylewki od ziemi 
powinna wynosić 20 cm. Żaden element systemu nie może miec kontaktu z elementami 
miedzianymi i stalowymi.Elementy systemu przed montazem i w trakcie motażu należy chronić 
przed opadami ze względu na możliwośc zmainy koloru pod wpływem wody. 
 
A.4.2.OKNA I PARAPETY. 
Przewidziano do wymiany część stolarki otworowej. 
Należy zastosować okna PCV w kolorze białym RAL 9003 o wspólczynniku przenikalności ciepła 
Umax= 1,1 W/m2K.. 
Należy zastosować okna z nawiewnikami higrosterowalnymi – wstępnie przyjęto nawiewniki Areco 
EHA606 o przepływie 5-30 m3/h. Dobór nawiewników wg PN-EN12056-3:2002. 
Okna zostaną zamontowane w warstwie ocieplenia istniejącej ściany – tak zamontowane są okna 
istniejące. Do montazu okien nalezy użyć kotew, piankuPUoraz taśmy roz[rężnej. Taśmę należy 
stosowac na czystym podłożu.Należy zapewnić ciągłość izolacji termicznej  wmiejscu motażu 
rolety zewnętrznej. 
Parapety z blachy tytanowo-cynkowej należy montować z zachowaniem dylatacji od strony muru 
mając na względzie rozszerzalnosc termiczną. Nie wolno parapetami zasłonić otworów 
odwadniajacych. Parapet zamontować zachowując nachylenie minimum 8%. W kierunku 
odprowadzenia wody opadowej.  
Należy zachować istniejacy podział stolarki. Rolety, kraty i siatkiz abezpieczajce zastosować tak 
jak są zastosowane obecnie. Szcegóły dotyczące stolarki ustalić z Inwestorem  na etapie 
wykonwastwa- przed zamówieniem stolarki.    
 

Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały stosowane do docieplenia budynku muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieć świadectwo autoryzacji 
producenta systemu ociepleniowego, a prace winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU CHIRURGIIi. 

B.1. Dane ogólne 

Budynek objęty opracowaniem jest  jednym z budynków znajdujących się na działce nr 9/1. Główna bryła 
budynku jest kształtu prostopadłościanu w formie zabudowy atrialnej o zróżnicowanej wysokości ścian, 
zasadniczy dach jest  dachem płaskim o nachyleniu do 10stopni. Wzdłóż krawędzi wschodniej i północnej 
wykonano daszki strome /o pochyleniu 100%/ dwuspadowe niesymetryczne. Rynna prostokątna osłonięta 
jest listwami, które przeznaczono do demontażu.  Obiekt, podlegający termomodernizacji, jest budynkiem 
dwukondygnacyjnym. Budynek pełni funkcję budynku odziału chirurgii szpitala. 

Wysokość budynku wynosi 7 m. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej waestwowe z 
pustaków typu max, pustka powietrzna i cegła modularna .  

Ogólna charakterystyka budynku 

Powierzchnia zabudowy - 2305 m2. 

Powierzchnia całkowita - 4610 m2. 

kubatura – 12637,80 m3. 

Wysokośc ścian budynku -7 m. 

Powierzchnia stropodachu – 2229,3 m2. 

Powierzchnia ścian zewnętrznych do poziomu 0,00 – 1390.0 m2. 

 

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Charakterystyka budynku: 

-Fundamenty: ławy żelbetowe 

- Ściany fundamentowe – żelbetowe o gr 25 cm. 

-Ściany zewnętrzne warstwowe z pustaków typu max o grubości 29 cm, 

 Styropian 8 cm, cegła modularna 9 cm, 

- ściany wewnetrzne nosne – cegła pełna. 

-Ścianki działowe: cegła ceramiczna dziurawka, grubość ścian: 24,12cm 

-Stropy:  kanałowe 

-Stropodach: strop DZ-3/WPS z warstwą żużlobetonu, izolacją żużlem, kryty papą 

- stopodach płaski – wełna mineralna 24 cm, paroizolacja 1xpapa, płytki kprytkowe pokryte 3xpapa na 
wylewce betonowej o gr 3cm 

-Stolarka: Okna i drzwi – PCV STAL. 

-Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne. 

-Elewacje zewnętrzne: tynki cementowo-wapienne, crgła , płytki klinkier. 

-Instalacje: wodno-kanalizacyjna – podłączenie do sieci miejskiej, instalacja elektryczna, oświetleniowa i 
odgromowa. 

-Izolacje przeciwwilgociowe: na ławach fundamentowych 2x papa na lepiku, pionowa dwuwarstwowy lepik 
ze smoła. 



-Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia nad cześciami płaskimi dachu, dachówka nad częściami 
ukośnymi. 

Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z elewacją 

Elewacje budynku proste, z elementami dekoracyjnymi. Okna w budynku  wykonane  

z PCV. Przed wykonaniem docieplenia należy odbić tynk i sprawdzić stan techniczny istniejących ścian, ich 
wytrzymałość. 

Ogólny stan techniczny elewacji – dobry. 

Zakres prac do wykonania 

-Ocieplenie ścian budynku  styropianem o gr 10 cm (λ= 0,031 ) FS15, 

-ocieplenie stropodachu styropapa lub wełną mineralną o gr 5 cm (λ= 0,035), 

-częściowa wymiana opierzeń, rynien, rur spustowych wraz z demontażem bez odtwarzania listew 
osłonowych na elewacji wschodniej 

-modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

-wymiana stolarki okiennej w 100% wraz  z wymianą podokienników. Zastosować stolarkę PCV z 
nawiewnikami. 

Podstawowe zasady termomodernizacji 

Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na ogrzewanie obiektów 
budowlanych już istniejących. Przynosi ona wymierne korzyści, jednorazowe, znaczne nakłady finansowe 
zwracają się w postaci dużo niższych kosztów ogrzewania budynków. Dodatkową korzyścią jest również 
korzystny wpływ termomodernizacji budynków na środowisko naturalne, poprzez mniejsze zużycie energii. 

Zakres prac termomodernizacyjnych zależy od: 

-wieku budynku, 

-technologii, w jakiej budynek został zrealizowany, 

-aktualnego statu technicznego elewacji. 

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w oszczędności energii cieplnej budynek powinien być poddany 
kompleksowo termomodernizacji polegającej na wykonaniu następujących robót: 

-ocieplenie przegród zewnętrznych, 

-naprawy lub wymiany zużytej stolarki okiennej, 

-modernizacji instalacji grzewczej. 

B.2.Obliczanie współczynników przenikalności ciepła U – stan istniejący 

B.2.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna I – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 



Warunki eksploatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- pustaski max 29 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 

1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Pustak typu max 0,29 0,56 0,518 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 2,784 
 

Współczynnik przenikania ciepła Umax=1/RT = 1 / 2,784 m2K/W = 0,359 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody  

Umax=0,23 W/(m2K) 
Ściany wymagają docieplenia. 

 

B.2.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – sropodach. 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

Warstwy w przegrodzie: 

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop kanałowy 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 



 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop kanałowy  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 

6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 79,88 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,,0125 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= =0,208 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

Stropodach wymaga docieplenia. 

 

B.3.Obliczanie współczynników przenikania ciepła – stan projektowany 

B.3.1 Ściany zewnętrzne 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – ściana osłonowa 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

  

Warstwy w przegrodzie: 

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

-cegła pełna 12 cm 

-styropian gr. 8 cm. 

- cegła pełnas 25 cm lub bwton 25 cm 

- tynk cem-wap 1.5 cm 

-Styropian PS-E FS 15 gr. 12 cm 

-Tynk strukturalny 0,5cm 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 
[m] [W/mK] [m2K/W]  

- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,130 



1 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
2 Pustak typu max 0,29 0,56 0,518 
3 styropian gr.8 cm. 0,08 0,042 1,905 
4 Cegła pełna 12 cm 0,12 0,77 0,155 

5 tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 
6 izolacja-styropian FS-15 0,10 0,031 3,226 
7 tynk strukturalny 0,002 0,85 0,002 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

 RT= 6,012 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT = 0,166 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 

 Umax=0,23 W/(m2K) 

Zmiana w stosunku do pierwotnego współczynnika przenikania ciepła: -55%. 
                                                                                                                                                                                                                                                

B.3.2 Stropodach 

Dane ogólne przegrody 

Rodzaj przegrody – dach płaski 

Warunki ekspoatacji – średnio wilgotne 

Strefa klimatyczna II – temperatura obliczeniowa: -18°C 

  

Warstwy w przegrodzie (od góry): 

-Papa  

-Gładź cementowa 2cm 

-1xpapa 

-płyty korytkowe betonowe, 

- pustka powietrzna śr 150 cm 

-wełna mineralna  20 cm 

- strop kanałowy 34 cm 

-Tynk cementowo-wapienny 1,5cm. 

- Styropapa 10 cm. 

 

Warstwa di λi Ri=di/λi 

[m] [W/mK] [m2K/W]  
- Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi - - 0,100 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,018 0,820 0,018 
2 Strop kanałowy  0,34 1,7 0,200 
3 Wełna mineralna 0,20 0,045 4,444 
4 Papa - - 0,000 
5 Pustka powietrzna  1,5 0,02 75 



6 Płyty korytkowe 0,10 1,7 0,059 
7 Gładź cementowa 0,02 1,050 0,019 
6 Papa - - 0,000 
7 Styropapa –styropian EPS 0,05 0,035 1,429 
- Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse - - 0,040 

  81,309 
 

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT =0,012 W/(m2K) 

JEDNAK POMIJAJĄC PUSTKĘ POWIETRZA U= 1/6,309 W/(m2K)=0,158 W/(m2K) 

Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegrody Umax=0,18 W/(m2K) 

W celu zapewnienia wymaganego współczynnik przenikania ciepła dla przegrody należy zastosować 5 
cm styropianu EPS-STYROPAPA. 

Wczęściach ukośnych dachu należy zastosować wełnę mineralną o takich samych współczynnikach.  

B.4.Technologia docieplenia ścian budynku oraz przyjęte rozwiązania projektowe 

Zaprojektowano ocieplenie przy zastosowaniu metody lekko-mokrej według rozwiązań systemowych 
producentów styropianu. Wybór systemu pozostawia się do dyspozycji inwestora. 

W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U” przyjęto docieplenie ścian 
osłonowych wełną mineralną grubości 14cm i stropodachu – 18 cm wełny mineralnej. Płyty wełny 
mineralanej mocować klejem „na placki” i kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuk na metr 
kwadratowy powierzchni ściany. 

W wyniku ocieplenia budynku otrzymano następujące współczynniki przenikalności ciepła 

-dla ścian osłonowych – U = 0,166 W/(m2K) 

-dla stropodachu – U =  0,158 W/(m2K) 

B.4.1 OCIEPLENIE BUDYNKU. 

Przed położeniem termoizolacji należy sprawdzić przygotowanie ścian. Ich równość i brak 

odchyleń od pionu. Ściany powinny być bez  zabrudzeń i uszkodzeń zmniejszających przyczepność 

kleju. Podłoże opukać młotkiem w celu sprawdzenia przyczepności tynku. Głuchy dźwięk świadczy 

o odspojeniu tynku od podłoża i wówczas należy go skuć. Zaleca się bezwzględne usunięcie tynku 

wokół ościeży. Podłoże pokryte powłokami malarskimi należy sprawdzić pod kątem przyczepności 

poprzez nacięcie nożem, przyklejenie taśmy i oderwanie jej. Jeśli w wyniku tej próby na taśmie 

pozostanie powłoka malarska, świadczy to o jej zbyt słabej przyczepności. 

  

W celu zwiększenia przyczepności, likwidacji zapylenia i nadmiernej nasiąkliwości, powierzchnie 

należy zawsze zagruntować właściwym preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją stosowania i 

zaleceniami dostawcy systemu dociepleń fasady. 

Podłoże powinno być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione 

elementów zmniejszających przyczepność, takich jak: kurz, olej szalunkowy, wykwity, powłoki 

antyadhezyjne, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Niewielkie nierówności (do 2 cm), 

defekty, ubytki wyrównuje się za pomocą murarskiej zaprawy wyrównującej. Większe nierówności 

(ponad 2 cm) można zlikwidować poprzez różnicowanie grubości naklejanych płyt styropianu. 



Odpadające płytki elewacyjne należy zdjąć i wypełnić tę przestrzeń zaprawą wyrównującą. 

 Nie dopuszcza się wyrównywania podłoża fasady poprzez podklejanie cienkowarstwowych 

płyt styropianowych. 

  

Przed przystąpieniem do montażu listwy startowej-cokołowej należy wyznaczyć wysokość cokołu i 

zaznaczyć ją na ścianie. Listwa cokołowa ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i 

kolejnych warstw płyt styropianowych. Stanowi równocześnie wzmocnienie dolnej krawędzi 

ocieplenia. Listwę cokołową montuje się wokół całego budynku. Powinna ona być dopasowana do 

grubości styropianu i montowana za pomocą montażowych łączników mechanicznych 

rozmieszczonych w ilości po 3 łączniki na metr bieżący. 

  

Na narożach budynku listwę cokołową należy dociąć pod odpowiednim kątem i zamocować 

mechanicznie. W przypadku łączenia dwóch listew należy pamiętać o zamocowaniu mechanicznym 

ich krawędzi. Wszelkie nierówności ścian pod listwami należy wyrównywać podkładkami 

dystansowymi. Pas cokołowy wokół ścian budynku powinien mieć wysokość min 30 ponad 

poziomem otaczającego terenu. 

Płyty styropianu kleić należy wykonując placki z klejem i klejenie obwodowe. 

Konsekwencją błędnego  klejenia może być wyginania się płyt, wyraźnie zarysowane granice płyt 

na gotowej elewacji a nawet odspajanie się płyt. Przed nałożeniem kleju na płytę, jej powierzchnię 

należy przetrzeć papierem ściernym lub tarką. 
 
Zaprawę klejową, należy nanosić na płytę jedną z poniższych metod: 
     a) obwodowo-punktową, zgodnie z którą zaprawę klejową należy nakładać na obrzeżach płyt, 
pasmami o  szerokości 4-6 cm. Na pozostałej powierzchni płyty, klej nakłada się punktowo, 
kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 40% powierzchni płyt 
białych i 60% płyt grafitowych. 
 

 
metoda obwodowo-punktowa 
 
 

     b) grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych 

powierzchni. Klej nanosi się za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych na całą powierzchnię 

płyty. 



 

 
metoda grzebieniowa 
 
 

Zaprawę klejącą nanosić wyłącznie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
 

Do klejenia płyt należy wybrać klej o wysokiej jakości. Nieodpowiednio dobrany klej, może 

odspoić się wraz z całym dociepleniem pod wpływem ciężaru kolejnych warstw systemu. 

 Płyty styropianu należy układać starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół 

długości płyty od dołu do góry, zaczynając od rogu ściany.  Należy pamiętać również  

o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę”. 
 

 
 

Po przyklejeniu płyt styropianu do fasady, między płytami występują mniejsze lub większe 

szczeliny. Pozostawienie szczelin lub wypełnienie ich zaprawą klejącą jest błędem, ponieważ 

tworzą się tam tzw. mostki termiczne. 

 Do wypełniania szczelin o szerokości do 4 mm, należy stosować  piany PU. Większe szpary należy 

zabezpieczyć dociętymi kawałkami styropianu. 

 Osadzenie kołków 

 Zbyt głębokie osadzenie kołka w ociepleniu powoduje zniszczenie struktury płyt 

termoizolacyjnych i powstanie mostka cieplnego. Zbyt płytkie osadzenie powoduje powstawanie 

wypukłości, która będzie widoczna na elewacji. 

 Po naklejeniu płyt należy wyszlifować nierówności. Przed wykonaniem kolejnych prac, 

powierzchnia przyklejonych do elewacji płyt powinna być równa. 

 Na rysunku zaznaczono sposób  ułożenia płyt styropianowych w narożnikach otworów. 



 

 
 

Nie należy prowadzić prac przy temperaturach powietrzna poniżej 5°C oraz powyżej 25°C  

lub w czasie opadów deszczu. 

Przy użyciu szarego styropianu należy stosować osłony przeciwsłoneczne. Temperatura 

powierzchni szarego styropianu, wystawionej na bezpośrednie działanie słońca, rośnie bardzo 

szybko, powodując silne naprężenia termiczne. Naprężenia mogą skutkować odkształceniem i 

skurczami płyt, a w skrajnych przypadkach odspajaniem się płyt od fasady.  

Uwagi ogólne dotyczące szarego styropianu 

 Ze względu na swoje doskonałe parametry izolacyjne, ekonomię użycia i korzystny balans 

ekologiczny, szary styropian jest jednym z najlepszych materiałów dociepleniowych .  

Pewną niedogodnością związaną z szarymi styropianami, są występujące w nich stosunkowo silne 

naprężenia wewnętrzne. Naprężenia mogą skutkować odkształceniem i skurczami płyt, a w 

skrajnych przypadkach odspajaniem się płyt od fasady. Wykonywanie dociepleń przy użyciu 

szarego styropianu jest bezpieczne, ale z powodu naprężeń, należy stosować klej najwyższej jakości 

oraz niezwykle skrupulatnie przestrzegać instrukcji aplikacyjnej. 

Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt. 
Oderwaną od fasady płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do 
ponownego klejenia. Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są zjawiskiem 
normalnym i nie wykraczają poza tolerancję dopuszczalną przez norm PN-EN 13163. Nie należy 
używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych mechanicznie. Płyty 
wystające w narożach można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju.. 

 Mocowanie płyt styropianowych do fasady za pomocą łączników mechanicznych 

 Ewentualne mocowanie mechaniczne płyt wykonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Dokumentacji Technicznej. Najczęściej zalecane jest stosowanie 4 łączników na 1 m² w części 

środkowej ściany. W strefie narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników ze względu na 

większą siłę ssania wiatru – zastosować 9 łączników na 1 m² na ścianach zachodnich w pasie o 

szerokości 3 m. Na pozostałych elewacjach zastosować po 6 łączników na 1 m² na ścianach 

zachodnich w pasach o  szerokości 3,0 m . W metodzie lekkiej-mokrej niedopuszczalne jest 

pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. 

Dobór łączników zależny jest od rodzaju podłoża oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. 

Do mocowania płyt styropianowych stosować można łączniki z trzpieniem z tworzywa lub 

stalowym . Długość łączników należy dobrać tak, aby nie wystawały ponad płaszczyznę styropianu. 



Nie mogą również być zbyt mocno zagłębione w warstwie termoizolacyjnej. Główka łącznika 

powinna być zlicowana z powierzchnią styropianu. 

 
Siatka z włókna szklanego. 

Zadaniem siatki z włókna szklanego jest przezbrojenie masy szpachlowej. Oznacza to, że siatka 
powinna być zatopiona pomiędzy warstwami masy szpachlowej. Nakładanie siatki na „goły 
styropian” i „smarowanie” – przecieranie przez siatkę masy szpachlowej jest niedopuszczalne. 
Poszczególne pasy siatki powinny zachodzić na siebie na zakładkę o szerokości ok. 10 cm, oraz 
przylegać bezpośrednio do siebie.  

Tynk. 

W częściach ścian budynków, na których znajduje sie cegła lub płytki ceramiczne imitujące cegłę 
należy wykonać tynk z zastosowaniem szablonów w kształcie cegły. Zastosowac kolor  tynku RAL 
i fugę w kolorze RAL  . Na pozostałej powierzchni ścian wykonać tyunk cienkowarstwowy 
akrylowy  w kolorze RAL .. 

Masę tynkarska należy przygotowac ściśle wg zaleceń producenta. 
Nieodpowiednie przygotowanie materiału może być przyczyną niejednorodnego wyglądu 
tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach (niedokładne wymieszanie) może to 
doprowadzić do nieprawidłowości wiązania i utraty spójności warstwy tynku.  
Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej jakichkolwiek, nieprzewidzianych 
przez producenta dodatków, np. przyspieszających lub opóźniających wiązanie albo obniżających 
temperaturę zamarzania wody zarobowej, jest niedopuszczalne. 
 
Zbyt grube nałożenie (niedostateczne ściągnięcie pacą) zaprawy lub masy tynkarskiej powoduje  
nieprawidłowe zatarcie materiału prowadzi do powstawania spękań skurczowych, a w 
konsekwencji do obniżenia trwałości fasady. Nidopuszczalne jest przerywanie tynkowania w 
trakcie pokrywania większej powierzchni. Na gotowej elewacji będą wówczas widoczne wyraźne, 
nieregularne granice pomiędzy poszczególnymi powierzchniami tynku. Należy zapewnić 
odpowiednią ilość pracowników i rusztowań w celu dobrej organizacji pracy- na wszystkich 
poziomach równoczesna praca. Należy przed rozpoczeciem prac wyznaczyć pola robocze i linie 
styku pól roboczych. Wykonywanie tynku należy prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych lnii. 
Tynk w takich miejscach należy wykańczać sukcesywnie, w miarę zacierania powierzchni, nie 
odkładając tego na później. W trakcie realizacji robót elementy budynku sąsiadujące z 
tynkowanymi powierzchniami należy osłaniać, a w przypadku ich zabrudzenia bezzwłocznie 
oczyszczać nie dopuszczając do stwardnienia zaprawy.  

Wyprawę tynkarską nakładać i rozprowadzać na tynkowanej powierzchni przy użyciu kielni i pac 
tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę wyprawy należy zacierać 
pacami z tworzywa sztucznego, gąbki lub filcu, w zależności od przewidzianej faktury tynku.  
 
Tynki cienkowarstwowe wykonywać w zakresie temperatury powietrza od +5 do +25°C . Nie 



wolno prowadzić robót w czasie opadów atmosferycznych, intensywnego wiatru oraz w przypadku 
zapowiadanego w przeciągu 24 godzin spadku temperatury poniżej 0°C . Nie wolno wykonywać 
tynku na elewacjach silnie nasłonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania 
elewację należy osłaniać przed bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami 
atmosferycznymi. 

Elementy ozdobne na elewacji np logo szpitala zostaną wykonane wg szblanu  tynkiem kolorowym 
lub wariantowo zostaną namlowane na elewacji. 

Elementy takie jak klimatyzatory tzn elementy mocowane do ścian zostaną zdemontowane a 
następnie ponownie zamontowane z zastosowaniem kotew pianowych , które spowodują brak 
mostków remicznych. 

Styropapa 

Styropapę na częściach płaskich dachów  budynku głównego i budynku chirurgii ułożyć na 
przygotowanym, oczyszconym podłożu. Styropape mocować na klej z  zastosowaniem łaczników 
maechanicznych w strefach brzegowych o szerokości 2,80 – 9 kotew /1 m2 wzdłóż  narożników 
prostopadłych do siebie i 6 kotew /1 m2 wzdłóż  pozostałych krawędzi dachu. Dokoła kominów 
wykonać operzenia  zblachy tytan-cynk o gr 0,7 mm. Drobne elementy  typu kominki wenty;acyjne, 
instalacje – zaizolować  należy taśmą z dodatkiem aluminium  i klejem z uszczelniaczem – trwale 
elastyczna masa uszczelniająco – klejowa. 

Wełna mineralna. 

Wełna mineralna ma zastospoowanie do ocieplenia części dachu o pochyleniu 100 % krytych 
dcahówką ceramiczną, załozyć folie paroszczelna, wełnę m ineralną, folie paroprzepussczalną i 
wykoanć szczelinę wentylacyjną pod dachówka. Następnie ponownie założyć dachówkę. 

Rynny i rury spustowe.  

W zwiąwzku z projektowanym ociepleniem ścian i stropodachu należy wymienmić rynny i rury 
spustowe. Zastosować rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7 mm. 

W budynku chirurgii należy zdemontowac listwy maskujące rynny. Ponownie ich nie montować.   

Prace montażowe rozpocząć od zamontowania deski czołowej, do której przymocowane zostaną 
doczołowe haki rynnowe. Rozstaw  haków rynnowych od 0,6 do 1 m.  
Montując rynnę należy uwzględnić jej spadek, który powinien być nie mniejszy niż 2,5 mm na 1 
mb rynny.  
W przypadku połaci dłuższych niż 10 m należy zastosować spadek dwu-kierunkowy. Przed 
osadzeniem rynny w hakach należy zamontować denka na obu końcach rynny oraz wyciąć otwór na 
sztucer.   
Przed nałożeniem cyny lutowniczej powierzchnie należy odtłuścić za pomocą specjalnego płynu do 
lutowania. 

Następnie ułożyć rynny. 

Najdłuższy odcinek rynny łączony na stałe bez dylatacji to 15 mb, a w przypadku występowania 
narożników czy zakończeń przy ścianie to max. 7,5 mb.  
Po przekroczeniu podanych wartości konieczne jest zamontowanie pomiędzy łączonymi 
fragmentami rynny złączki kompensującej.  
Odcinki rynny należy przygotować majac na uwadze, że długość zakładu  to 2-3 cm oraz 
uwzględniając długość dylatacji. 
Rurę spustową zamontowac  wodległosci ok 25 cm od ściany. Pirwszą obejme zamotowac w 
osległości 150 cm od kolanka. Następne obejmy montowac co 2 m ale na każdą rure mają 
przy[pdasć minimum dwie obejmy. 
Rury spustowej nie wolno montowac bezpośrednio do kanalizacji. Odległość wylewki od ziemi 
powinna wynosić 20 cm. Żaden element systemu nie może miec kontaktu z elementami 



miedzianymi i stalowymi.Elementy systemu przed montazem i w trakcie motażu należy chronić 
przed opadami ze względu na możliwośc zmainy koloru pod wpływem wody. 
 
B.4.2 OKNA I PARAPETY. 
Przewidziano do wymiany część stolarki otworowej. 
Należy zastosować okna PCV w kolorze białym RAL 9003 o wspólczynniku przenikalności ciepła 
Umax= 1,1 W/m2K.. 
Należy zastosować okna z nawiewnikami higrosterowalnymi – wstępnie przyjęto nawiewniki Areco 
EHA606 o przepływie 5-30 m3/h. Dobór nawiewników wg PN-EN12056-3:2002. 
Okna zostaną zamontowane w warstwie ocieplenia istniejącej ściany – tak zamontowane są okna 
istniejące. Do montazu okien nalezy użyć kotew, piankuPUoraz taśmy roz[rężnej. Taśmę należy 
stosowac na czystym podłożu.Należy zapewnić ciągłość izolacji termicznej  wmiejscu motażu 
rolety zewnętrznej. 
Parapety z blachy tytanowo-cynkowej należy montować z zachowaniem dylatacji od strony muru 
mając na względzie rozszerzalnosc termiczną. Nie wolno parapetami zasłonić otworów 
odwadniajacych. Parapet zamontować zachowując nachylenie minimum 8%. W kierunku 
odprowadzenia wody opadowej.  
Należy zachować istniejacy podział stolarki. Rolety, kraty i siatkiz abezpieczajce zastosować tak 
jak są zastosowane obecnie. Szcegóły dotyczące stolarki ustalić z Inwestorem  na etapie 
wykonwastwa- przed zamówieniem stolarki.    

Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały stosowane do docieplenia budynku muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieć świadectwo autoryzacji 
producenta systemu ociepleniowego, a prace winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 
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Zakres robót całego przedsięwzięcia 

 Zakres robót obejmuje ocieplenie ścian budynkÓW. 

Kolejność wykonywania robót: 

-Ustawienie rusztowań 

-Roboty budowlane 

-Roboty wykończeniowe 

-Zdjęcie rusztowań 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, podlegającego termomodernizacji znajdują się inne budynku, które 
nie stanowią jednak niebezpieczeństwa dla prac budowlanych. Należy zabezpieczyć teren prac budowlanych 
w celu ochrony mieszkańców i użytkowników sąsiednich budynków. 

Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót 

Roboty ziemne 

-nie przewiduje się zagrożenia 

Roboty dociepleniowe i wykończeniowe 

-ryzyko upadku z wysokości 

-potknięcia 

-uderzenie o nieruchome przedmioty 

-kontakt z przedmiotami szorstkimi 

-uderzenie spadającymi przedmiotami osoby postronnej 

Inne zagrożenia 

-kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 

-kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 

-obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy, 

-obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego – otwarta przestrzeń placu budowy 

-porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót spawalniczych, obsługi 
pilarek i elektronarzędzi, 

-zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 

-hałas – prace rozbiórkowe, 

-spaliny –wykonywanie izolacji 

-promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania prac 
spawalniczych 

Szkolenia pracowników 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 



· szkolenie wstępne, 
· szkolenie okresowe. 
 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

 

D. Dokumentacja fotograficza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. SPIS RYSUNKÓW 

A-0 Mapa zasadnicza 1:500 

A-1 Elewacja wschodnia 1:100 

A-2 Elewacja wschodnia-kolor 1:100 

A-3 Elewacja północna 1:100 

A-4 Elewacja północna -kolor1:100 

A-5 Elewacja zachodnia   1:100 

A-6 Elewacja zachodnia-kolor   1:100 

A-7 Elewacja południowa  1:100 

A-8 Elewacja południowa-kolor  1:100 

A-9 Rzut dachu-cz1 1:100 

A-10 Rzut dachu-cz.2 1:100 

A-11 Zestawienie stolarki 

B-1 Elewacja póółnocna. Elewacja zachodnia 1:100 

B-1.1 Elewacja póółnocna. Elewacja zachodnia -kolor1:100 

B-2 Elewacja południowa. Elewacja wwschodnia. 1:100 

B-2.2 Elewacja południowa. Elewacja wwschodnia-kolor. 1:100 

B-3 Rzut dachu. 1:100 

B-4 Zestawienie stolarki 

D-1 Ocieolenie ścian 

D-2 Mocowanie rynny 

D-3 Ocieplenie nadproża,attyka 

D-4 Mocowanie okna i parapetu zewnętrznego 

D-5 Izolacja dachu płaskiego 

D-6 Izolascja dachu stromego 

 


