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OPISOWA
DANE OGÓLNE
Inwestor / Zleceniodawca

Gmina Mogielnica
05-640 Mogielnica, Rynek 1
1.2. Podstawa opracowania
- Umowa ze Zleceniodawc ,
- Wizja lokalna i ogl dziny budynku dokonane w listopadzie 2016 roku,
- Wywiad z u ytkownikiem obiektu
- Inwentaryzacja w asna budynku do przedmiotowego zadania
- Wykonanie szczegó owych ogl dzin konstrukcji,
- Wytyczne wykonywania ocieple cian zewn trznych metod „lekk na mokro”,
- Normy i przepisy Prawa Budowlanego.
Przepisy ogólnobudowlane:
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (D.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z
pó niejszymi zmianami.)
Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (D.U. Nr 129, poz. 844, 2002 D.U. Nr 91, poz. 811 obj ty
tekstem jednolitym D.U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z dniem 28 sierpnia 2003 r.)
1.3.

Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest parterowy budynek Ochotniczej Stra y Po arnej w miejscowo ci
Otal po ony na dzia ce o numerze ewidencyjnym 39, przy drodze gminnej.
1.4. Cel opracowania
Celem zadania inwestycyjnego jest spe nienie wymaga w zakresie bezpiecze stwa
konstrukcji i efektywno ci energetycznej budynku u yteczno ci publicznej – OSP w Otal y
poprzez
zmian konstrukcji dachu przy zachowaniu jej dotychczasowych gabarytów
o wymian konstrukcji dachowej z zachowaniem istniej cych spadków i
geometrii dachu,
termomodernizacj budynku polegaj ca na :
o ociepleniu cian zewn trznych warstw termoizolacyjn grubo ci 20cm z
wykonaniem ocieplenia w pasach 2,0m od granicy z we ny mineralnej,
o ociepleniu cian fundamentowych do g boko ci 1m styrodurem 12cm
o ociepleniu stropodachu na spodzie konstrukcji styropianem o grubo ci 25cm
o ociepleniu ciany szczytowej usytuowanej w granicy od wewn trz we
mineraln z przek adk z paroszczelnej folii aluminiowej,
o wymian okien na nowe o wspó czynniku przenikania ciep a 0,9 W/m2 K.
o wymian drzwi zewn trznych na nowe, o odpowiednim wspó czynniku,
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami - WT 2021.
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Niniejsze opracowanie jest projektem architektoniczno – budowlanym zmiany konstrukcji
stropodachu oraz ocieplenia budynku ograniczaj cego straty ciep a przez przegrody
zewn trzne przy zastosowaniu rozwi za technicznych pozwalaj cych na popraw
termoizolacyjno ci przegród zewn trznych oraz spe nienia wymaga ochrony cieplnej,
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (WT 2021).
Zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pó niejszymi zmianami
rozdzia 4 artyku 29.1 i 29.2 oraz artyku 30.1 wykonywanie robót budowlanych
polegaj cych na remoncie/wymianie konstrukcji dachowej na now , o tych samych
gabarytach zewn trznych oraz ociepleniu budynku o wysoko ci poni ej 12m nie wymaga
pozwolenia na budow ani zg oszenia w ciwemu organowi.
1.5

Stan istniej cy zagospodarowania dzia ki

Dzia ka, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek OSP ma kszta t prostok tny,
usytuowana krótkim bokiem wzd
drogi gminnej i podzielona jest p otem na zabudowan
cz
frontow o g boko ci oko o 55m od drogi i dalsz cz
o g boko ci ok. 95m
niezabudowan – rola RIVb. Przedmiotowy budynek jest usytuowany równolegle do drogi
szczytem wschodnim w granicy z dzia
s siedni o nr ewid. 42/1.
Dojazd do budynku jest realizowany poprzez 2 istniej ce zjazdy z drogi gminnej, które
prowadz do budynku gara owego oraz na parking przed przedmiotowym budynkiem.
Budynek pod czony jest do gminnej sieci wodoci gowej, gazowej, posiada przy cze energii
elektrycznej oraz lokaln kanalizacj sanitarn – zbiornik szczelny na nieczysto ci p ynne.
Przewidywane prace nie maj zwi zku ze stanem i rodzajem istniej cych sieci i przy czy.
2.

ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO.

2.1

Ogólny opis budynku

Przedmiotowy budynek jest niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem zaplecza
Ochotniczej Stra y Po arnej w Otal y. Budynek wzniesiony zosta w konstrukcji murowej,
tradycyjnej i jest zaliczany do budynków niskich, poniewa jego wysoko nie przekracza
12m.
Stropodach budynku wykonany w systemie skratowanych z desek bindr drewnianych.
Stan obecny –
pod oga na gruncie - brak informacji o ociepleniu,
ciany zewn trzne murowane z pustaka o grubo ci 24cm obustronnie tynkowane,
od wewn trz w cz ci pomieszcze wyko czone boazeri drewnian ,
ciany zewn trzne z widocznymi sp kaniami,
okna ró ne – g ównie pcw, w elewacji bocznej i tylnej 2 okna drewniane wspó czynnik przenikania ciep a dla okien istniej cych U=1,6 – 2,6
drzwi wej ciowe do budynku stalowe, w elewacji frontowej i bocznej, o
wspó czynniku przenikania ciep a U=1,6 oraz jedne drzwi balkonowe od wewn trz
zas oni te boazeri ,
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stropodach o konstrukcji drewnianej ze skratowanych bindr, które utraci y swoj
stateczno – nie zachowuj pionu ze wzgl du na brak po cze usztywniaj cych
konstrukcj mi dzy poszczególnymi bindrami,
pokrycie dachu blach trapezow w znacznym stopni skorodowan ,
rynny i niektóre rury spustowe z blachy ocynkowanej z wykwitami rdzy,
cz
rur spustowych z pcw w kolorze br zowym.
2.2

Wyniki ogl dzin budynku

Po dokonaniu ogl dzin cian dedykowanych do ocieplenia stwierdzono, e :
nie ma mo liwo ci ocieplenia wschodniej, granicznej ciany szczytowej od zewn trz,
poniewa budynek usytuowany jest w granicy z dzia s siedni ,
cian szczytow graniczn nale y ociepli od wewn trz budynku,
ciany prostopad e do ciany granicznej na odleg ci min. 2,00m od granicy musz by
ocieplone we mineraln ze wzgl dów przeciwpo arowych (patrz WT),
nale y zamurowa otwór drzwiowy po zdemontowaniu drzwi balkonowych w elewacji
frontowej,
ciany budynku – poza ju wymienionymi - mo na ociepli styropianem,
ciany zewn trzne budynku nale y ociepli do g boko ci minimum 100cm poni ej
poziomu terenu oprócz ciany granicznej,
docieplanie ca ej pod ogi jest ekonomicznie nieuzasadnione,
konstrukcj nowego stropodachu wentylowanego nale y ociepli w pasie dolnym – na
wysoko ci sufitu podwieszonego,
przed ocieplaniem cian nale y wymieni wszystkie okna na okna o wspó czynniku
przenikania ciep a U=0,9,
okienko w cianie granicznej zamurowa ,
widoczne na cianach w partii przy gruncie s zawilgocenia, odparzone i spuchni te tynki,
co wiadczy o nieprawid owej poziomej izolacji przeciwwodnej
2.3. Wnioski i zalecenia
Na podstawie wizji lokalnej ze wzgl du na nie spe nianie normowych wymogów ochrony
cieplnej w budynku oraz bior c pod uwag wymogi dotycz ce ochrony przeciw po arowej i
po dokonaniu oblicze termicznych zaleca si wykonanie:
skucie opaski oko obudynkowej na szeroko c min. 1,0m od budynku,
odkopanie cian fundamentowych budynku,
skucie starych, odspojonych tynków i wykonanie nowej obrzutki pod ocieplenie,
wykonanie nowej obrzutki tynkarskiej w celu stworzenia trwa ego podk adu pod
warstwy izolacyjne,
wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na cianach fundamentowych,
ocieplenie cian fundamentowych budynku styropianem twardym o wspó czynniku
przenikania ciep a 0,04W/m2 K
ocieplenie ciany szczytowej granicznej we
mineraln od wewn trz na przek adce z
aluminiowej folii paroszczelnej,
wymiana okien o wspó czynniku przenikania ni szym ni U=1,3 – okna drewniane i
plastikowe starego typu – na okna o wspó czynniku U=0,9 z nawiewnikami (wymiary
okien pobra z natury )
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ocieplenie cian zewn trznych styropianem, a przygranicznych pasów o szeroko ci
2,0m we mineraln – wspó czynniki przenikania ciep a 0,04W/m2 K
nowe parapety podokienne zewn trzne wykona z blachy powlekanej,
wykonanie i monta nowej wi by dachowej o gabarytach identycznych z istniej
(remont przez wymian )
ocieplenia stropodachu warstw 25 cm we ny mineralnej w poziomie dolnego pasa
skratowania bindr
pokrycie dachu blacha trapezow malowan proszkowo,
demonta i ponowny monta wie y sygna owej,
monta dodatkowych wywietrzaków dachowych wentyluj cych pomieszczenia
parteru,
wymian obróbek blacharskich na nowe wykonane ze stali ocynkowanej,
wymian rynien i rur spustowych,
skrzynk gazow pozostawi bez zmian, zabezpieczy (ocieplenie dooko a),
ówny wy cznik pr du pozostawi bez zmian, instalacj od miejsca przy czenia do
budynku prowadzi w rurkach os onowych pod warstw ocieplenia,
zdemontowa i po ociepleniu ponownie zamontowa klimatyzator,
wymiana o wietlenia zewn trznego.
Budynek jest w stanie technicznym nadaj cym si do wykonania niezb dnych prac
remontowych i po ich wykonaniu b dzie si nadawa do dalszego u ytkowania.
3. PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU OSP
3.1 Zakres ocieplenia budynku
Projektuje si ocieplenie budynku warstw termoizoluj , zgodnie z rysunkami projektu,
materia em termoizolacyjnym o wspó czynniku lambda =0.04 W/m2 K. Ociepleniu
podlegaj :
o
ciany zewn trzne cz ci nadziemnej styropianem EPS / we
mineraln o
grubo ci 20cm,
o
stropodach warstw 25 cm we ny mineralnej,
o
ciany fundamentowe zag bione w gruncie ocieplane do g boko ci 1,00 p.p.t.
ytami styropianowymi grubo ci 12 cm ze styropianu twardego (styroduru)z
równoczesnym odtworzeniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej,
o
wymian wszystkich okien ze wzgl du na niski wspó czynnik przenikania ciep a na
okna plastikowe o wspó czynniku przenikania ciep a. U=0,9,
o
wymian drzwi zewn trznych na nowe o odpowiednim wspó czynniku zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami - WT 2021.
cian szczytow graniczn nale y ociepli od wewn trz 20cm warstw we ny mineralnej
o wspó czynniku lambda =0.04 W/m2 K na przek adce z paroszczelnej folii aluminiowej.
ciany prostopad e do ciany szczytowej na odcinkach 2,0m od granicy musz zosta
ocieplone we
mineraln ze wzgl du na odporno po arow budynku – ciana w
granicy musi mie parametry ciany oddzielenia po arowego.
3.2 Opis projektowanych rozwi za ocieplenia
Ocieplenie cian zaprojektowane w technologii „lekkiej – mokrej” zarówno we
jak i – w przewa aj cej wi kszo ci - styropianem.

mineralna
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yty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego zgodnie z PN-EN 13163 o powierzchniach
szorstkich, kraw dziach prostych, ostrych, bez wyszczerbie . P yty EPS typu Fasada powinny
charakteryzowa si klas palno ci E, co odpowiada okre leniu samogasn ce wed ug
Rozporz dzania Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pó niejszymi zmianami
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Wymaga si , aby p yty cechowa a odporno na rozci ganie prostopad e do powierzchni
czo owych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.
Ocieplenie cian we mineraln o wspó czynniku lambda =0.04 W/m2 K. Do kotwienia plyt
z we ny nale y u ywa wy cznie ko ków o trzpieniach stalowych.
3.3 Projektowane warstwy ocieplenia cian zewn trznych
1. Preparat g boko penetruj cy
2. Klej do przyklejenia p yt ze styropianu / we ny mineralnej
3.
yty styropianu lub we ny mineralnej o przewodno ci cieplnej = 0.04/(mK),
[uk adanie rozpocz od do u listw startow ]
4. Listwa naro nikowa z siatk
5. Warstwa lub dwie [w zale no ci od zagro enia udarem mechanicznym] siatki z
ókna szklanego
6. Klej do styropianu/ we ny, do warstwy zbrojenia
7. Podk ad tynkarski
8. Masa tynkarska elewacyjna - wyko czeniowa
3.4. Monta we ny mineralnej lub styropianu, siatki, ko kowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przyst pieniem do prac nale y sprawdzi stan techniczny budynku. Wystaj ce cz ci
muru jak gzymsy czy betonowe parapety nale y zbi do jednolitej powierzchni i wyrówna .
Warstwy zbite oczy ci i dokona ich renowacji warstw zaprawy – wype ni ubytki,
wyrówna . Odkopa ciany fundamentowe, sku odparzone tynki w partii przy ziemi,
wykona obrzutk tynkarska pod izolacje i zabezpieczy przeciwwilgociowo wed ug przyj tej
technologii.
Nale y przygotowa materia y, narz dzia i sprz t zgodnie ze specyfikacj podan w
technologii wykonania ocieplenia. Sprawdzi czy materia y odpowiadaj wymaganiom norm
i aprobat technicznych oraz czy maj wiadectwa jako ci i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI CIAN.
Przed przyst pieniem do ocieplenia cian nale y dok adne sprawdzi ich powierzchni i
dokona oceny stanu technicznego pod a. Pod e powinno by no ne, suche, równe,
oczyszczone z pow ok antyadhezyjnych takich jak np.: brud, kurz, py , t uste zabrudzenia czy
bitumy oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Warstwy pod a o s abej przyczepno ci (np.: s abe lub odparzone tynki, odspojone pow oki
malarskie, niezwi zane cz stki muru) nale y usun . Wyst puj ce grzyby i porosty nale y
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bezwzgl dnie usun przy pomocy preparatu bioaktywnego (np. Biolit lub inny o nie
gorszych parametrach).
W celu oczyszczenia pod a z kurzu, brudu czy s abo trzymaj cych si pow ok zaleca
si zmycie pod a rozproszonym strumieniem wody. Niezb dne jest jednak ca kowite
wyschni cie pod a przed rozpocz ciem przyklejania p yt termoizolacyjnych.
Nierówno ci i ubytki pod a (rz du 5-10mm) nale y odpowiednio wcze niej wyrówna
zapraw wyrównawczo-murarsk . Pod e ch onne zagruntowa (Grunlit ST/ Bolix T lub
podobne o nie gorszych parametrach).
Przed przyst pieniem do przyklejania p yt styropianowych czy we ny mineralnej dokona
oceny geometrii pod a tj. równo powierzchni i odchylenia do pionu. Znaczne nierówno ci
i krzywizny obni aj efekt ko cowy prac, a tak e zmniejszaj wytrzyma
mechaniczn i
trwa
wykonanego ocieplenia.
W przypadku wyst powania niewielkich nierówno ci i krzywizn powierzchni w
granicach +/_ 3cm nale y przeprowadzi wcze niejsze wyrównanie nierówno ci za pomoc
zaprawy wyrównawczo-murarskiej.
Niew ciwa ocena no no ci cian oraz brak odpowiedniego przygotowania pod a, mo e
doprowadzi do odpadni cia ocieplenia od ciany.
MOCOWANIE P YT STYROPIANOWYCH LUB WE NY DO POD
A
Po sprawdzeniu i przygotowaniu cian oraz zdj ciu obróbek blacharskich i rur spustowych.
nale y wykonywa tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku, a
nast pnie mo na przyst pi do przyklejenia odpowiednich p yt ociepleniowych. Nale y
sprawdzi skuteczno mocowania mechanicznego.
Przed realizacj mocowania mechanicznego ocieplenia do pod a, nale y sprawdzi
na 4-6 próbkach si wyrywaj
czniki z pod a (wg zasad okre lonych w wiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest w ciwe dobranie rodzaju, liczby oraz
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim g boko ci zakotwiczenia czników.
Przygotowan zapraw klej
uk ada na p ycie styropianowej / we ny metod „pasmowopunktow ”, czyli na obrze ach pasmami o szeroko ci 3-6cm, a na pozosta ej powierzchni
„plackami” o rednicy oko o 8-10 cm. Pasma nak ada na obwodzie p yty w odleg ci oko o
3 cm od kraw dzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciska a si po za kraw dzie p yty.
Gdy p yta ma wymiar 50 x 100 cm to na rodkowej jej cz ci nale y na
oko o 8-10
„placków’ zaprawy. Prawid owo na ona zaprawa klej ca powinna pokrywa min. 40%
powierzchni p yty, a grubo warstwy kleju nie powinna przekracza 10mm.
Przygotowane p yty nale y bezzw ocznie przyk ada do ciany i dociska , a do uzyskania
równej powierzchni z s siednimi p ytami. Po 10 minutach od momentu przyklejania p yt nie
nale y ju porusza i poprawia ich ustawienia.
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Rozk ad i d ugo ci ko ków w strefach przynaro nikowych (1,5 m od naro nika zewn trznego)
-8/10 ko ków na m2 dla we ny mineralnej oraz 5/6ko ków dla styropianu, d ugo ci ko ków
zale ne od grubo ci warstwy ocieplenia i materia u ciany ocieplanej.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJ CEJ
Do wykonania warstwy zbroj cej na powierzchni p yt styropianowych przyst pujemy po
wyrównaniu i oczyszczeniu powierzchni z lu nych w ókien, nie wcze niej ni po up ywie 48
godzin od przyklejania.
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Klej nanosi przy pomocy pacy stalowej na grubo 2-3 mm, pionowymi pasami na
szeroko tkaniny zbroj cej, z góry na dó ciany.
Po naci gni ciu kleju nale y bezzw ocznie wtopi siatk zbrojeniow z w ókna szklanego o
masie minimum 145g/m2 [odporn na odczyny alkaliczne] zatopion w zaprawie, wciskaj c
pac , po czym nanie wyrównuj
warstw kleju ok 1 mm, a do ca kowitego pokrycia
siatki. Ca kowita grubo warstwy zbroj cej powinna wynosi 3-5 mm. Siatk nale y uk ada
z zak adem ok 10 cm w miejscach po cze oraz siatki sko ne w naro ach.
WYTYCZNE WYKONAWCZE
Temperatura pod a i otoczenia w trakcie nak adania i wysychania kleju powinna wynosi
od +5o C do +30o C.
Ocieplan elewacj nale y chroni przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem silnego
wiatru i opadami deszczu, przy czym temperatura pod a nie powinna by ni sza ni +5o C.
Do ko kowania przyklejonych p yt przyst pujemy nie wcze niej ni po 36 godzinach od ich
przyklejenia. Nale y stosowa ko ki polecane przez producenta wybranego systemu
docieple .
Rodzaj oraz d ugo stosowanych ko ków do ocieplenia budynku nale y przyjmowa o
ugo ci mocowania min.6cm w materiale zwartym (beton, ceg a) i min.8cm. mocowania w
materiale lu nym (gazobeton), przy czym do mocowania we ny mineralnej nale y u ywa
wy cznie ko ków z trzpieniem stalowym.
Przyj to :
dla warstwy 12cm ocieplaj cej ciany fundamentowe klejenie bez ko kowania ze wzgl du
na warstw dociskow ziemi
dla nowej warstwy ocieplaj cej ciany o gr.20cm nale y przyj ko ki mocuj ce o
ugo ci minimalnej 30 cm ze wzgl du na s aby materia cienny,
Podczas wykonywania robót ociepleniowych nale y stosowa si do zasad sztuki budowlanej.
ZU YCIE
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TYNKU SILIKATOWEGO
Podk ad gruntuj cy nanie na przygotowane pod e za pomoc p dzla lub wa ka. Nie
stosowa w temperaturze poni ej +10o C (temp. obiektu).
Warstwy klejowe zbrojone siatk powinny by ca kowicie wyschni te – minimum 3 dni od
ich wykonania. W celu wyrównania ch onno ci suche pod a nale y zagruntowa rodkiem
podk adowym podbarwionym pod kolor tynku.
WZMOCNIENIE WARSTWY DOCIEPLAJAJ CEJ
ówne wzmocnienie warstwy ocieplaj cej stanowi siatka zbrojeniowa z w ókna szklanego o
masie minimum 145g/m2 [odporna na odczyny alkaliczne] zatopiona w zaprawie.
W obr bie parteru do górnej kraw dzi okien siatk stosowa podwójnie. Dodatkowo
wszystkie naro niki zewn trzne budynku, zabezpieczy listw aluminiowa do wys. 3m nad
poziom terenu. Kraw dzie wszystkich otworów okiennych zabezpieczy listw aluminiow .
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k townikami, a siatk

3. UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZ CE OCIEPLENIA
Dla prawid owego wykonania ocieplenia wpierw nale y zszy istniej ce p kni cia murów
zewn trznych
Naprawy konstrukcyjne cian zewn trznych.

Zarysowania cian zewn trznych zszy stosuj c system Helifix lub zastosowa
równorz dne, lecz nie o nie gorszych parametrach, rozwi zanie systemowe.
W poziomych warstwach zaprawy wyci , na okre lon g boko , szczeliny si gaj ce

inne,
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minimum 500 mm poza p kni cie. Wyczy ci szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki
i spryska wod . Wype ni p kniecie mas uszczelniaj
np. CrackBond TE Uzupe ni i
wyrówna powierzchni spoiny odpowiedni niekurczliw zapraw . Wepchn pr t HeliBar
w zapraw w celu uzyskania równej otuliny. U ywaj c pistoletu do spoinowania CS warstw
zaprawy o grubo ci ok. 10 mm HeliBond MM2 wprowadzi do ko ca szczeliny. Wprowadzi
nast pn warstw zaprawy cementowej MM2 pozostawiaj c 10-15 mm w celu pó niejszego
uzupe nienia wype nienia spoiny zapraw .
Dodatkowe uwagi:
Pionowy rozk ad co 4-6 warstw cegie (300-450 mm)
boko wci ciacia 25-35 mm 35-40 mm
1.

Wykona instalacj odgromow prowadz c zwody pionowe w rurkach pod
styropianem,
2.
Zamontowa
3.
Wykona maszt odgromowy chroni cy syren alarmow
4.
Przed rozpocz ciem projektowanego ocieplenia nale y:
a. oczy ci istniej ce ciany zgodnie z zaleceniami producenta,
b. zdemontowa w obr bie ocieplanych cian obróbki blacharskie i odtworzy je w
trakcie
wykonywania prac ociepleniowych.
5.
Nale y zachowa istniej ce otwory wentylacyjne znajduj ce si w cianach
zewn trznych stosuj c kratki wentylacyjne.
6.
Sku opask oko obudynkow na szeroko ci min 1.m i wykona wykop dla ocieplenia
cian fundamentowych poni ej terenu
7.
Rury spustowe usun – zamontowa nowe obejmy tak, aby odleg
rur spustowych
wynosi a ok.3cm od wyko czonej nowej elewacji.
8.
Stalowe trzpienie mocuj ce rury spustowe nale y wyd
tak, aby by y one
usytuowane 3cm od lica projektowanego ocieplenia.
9.
Obróbki blacharskie wykona z blachy stalowej ocynkowanej grubo ci min.0,55mm.
10.
Po osadzeniu okien ewentualne szpary mi dzy stolark a cian uzupe ni piank
poliuretanow
11.
Zaleca si uszczelnienie osadzenia okien przed ob eniem o cie y warstw
ocieplenia.
12.
Po monta u okien nale y zamontowa nowe nak adki parapetowe.
13.
Parapety okienne projektuje si jako utworzone z pojedynczego arkusza (bez cznia
blach), a wyci cie naro nikowe parapetów nale y umie ci mi dzy istniej cym
garkiem a warstw projektowanego ocieplenia.
14.
Elementy metalowe ( elementy instalacji zewn trznych) oczy ci i pokry emali
zewn trzn po uprzednim zabezpieczeniu farb podk adow antykorozyjn
15.
Stosowa si do zalece i wytycznych producenta systemu.
5. KOLORYSTYKA
Elewacje wykona w odcieniach piaskowych z pasem coko u w ciemnobr zowym tynku
mozaikowym. Kolorystyka zbli ona do istniej cego budynku gara u OSP na tej samej
dzia ce. Parapety i obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe ciemnobr zowe.
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Proponowana kolorystyka w kolorach zgodnych z katalogiem „AC StoDesign Architectural
Colours”ciany kolor .piaskowy 16007 lub jasnobe owy 16020
oraz tynk mozaikowy na cokole - kolor 16115 lub 16 126.
Przedstawiono cztery elewacje budynku z podaniem ich kolorystyki – dobór konkretnego
koloru dokona na etapie wykonawczym.
Blacha trapezowa na dachu oraz obróbki blacharskie w kolorze zbli onym do terrakoty, rynny
i rury spustowe z pcw w kolorze br zowym.
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Wszystkie u yte materia y nie b
szkodliwe dla rodowiska i ludzi, musz posiada atesty i
niezb dne dopuszczenia.
Kategoria budynku - XII, wg. Kategorii obiektów budowlanych - Prawo Budowlane, z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
7. BEZPIECZE STWO PO AROWE
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim usytuowanym w granicy z dzia
s siedni .
ciana usytuowana w granicy zosta a w projekcie podwy szona tak, e dach jest zag biony
w stosunku do muru ogniowego o 30cm
Przyj te rozwi zanie techniczne – ocieplenie budynku styropianem NRO wyst puj cym jako
element sk adowy systemu docieple metod lekk - mokr na ca ci budynku, z
wy czeniem ciany szczytowej wschodniej ocieplonej od wewn trz i pasów cian do niej
prostopad ych ocieplonych we
mineraln od zewnatrz w pasach o szeroko ci 2,0m od
granicy – jest zgodne z obowi zuj cymi przepisami zgodnie z „Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie”.
8. KONSTRUKCJA STOPODACHU.
Ze wzgl du na konieczno wymiany konstrukcji dachowej, która utraci a stabilno
projektuje si now wi
dachow wykonan w tej samej technologii bindr drewnianych
wykonanych ze skratowanych desek
8.1.

Za

enia projektowe

Obliczenia konstrukcyjne wykonano z uwzgl dnieniem stanu granicznego no no ci
i u ytkowania.
Przyj to obci enia sta e wg normy oraz PN-EN-1991-1-1 oraz PN – 82/B-02000, PN – 82/B02001.
Przyj to obci enia zmienne technologiczne i monta owe wg normy PN-EN-1991-1-1 oraz
PN – 82/B – 02003.
Uwzgl dniono warunki I strefy wiatrowej wg normy PN – EN 1994-1-4 (Eurokod 1)oraz PN
– 77/B – 02011 (wraz ze zmian Az1: lipiec 2009).
Przyj to II stref obci enia niegiem wg normy PN – EN 1991-1-3 (Eurokod 1) oraz PN80/B-02010 (wraz ze zmian Az1:2006).
Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wykonano wg normy PN – B – 03150.
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No no fundamentów okre lono wg normy PN-EN-1997-2 (Eurokod 7) oraz PN-81/B03020.
Przyj te materia y konstrukcyjne:
- Elementy drewniane klasy C24 (klasa sortownicza dla drewna sosnowego i wierkowego
MKG – gorsza dla klasyfikacji mechanicznej; KS – rednia dla klasyfikacji wizualnej;
dla drewna jod owego i modrzewiowego klasa sortownicza wg literatury fachowej)
Obliczenia statyczno-wytrzyma ciowe elementów no nych wykonano w uk adach
trójwymiarowych w programie RM_3d.

8.2.

Schemat statyczny i obci enia
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Do oblicze konstrukcji dachu przyj to pr towy, przestrzenny uk ad konstrukcyjny
modeluj cy podstawowy uk ad no ny do linii podzia u przez cian . W zwi zku z powy szym
zamodelowano dwie oddzielne kratownice.
Rozpi to konstrukcji d szej ~12,54m orz krótszej 8,90m. Krokwie o przeciwnych
spadkach spi to w kalenicy, oparto przegubowo w liniach zewn trznych cian (mur at),
dodatkowo spinaj c s upkami i zastrza ami uko nymi opartymi na belce rozpi tej mi dzy
cianami konstrukcyjnymi. Uk ad kratownic st ono uko nymi pr tami przymocowanymi
przegubowo co drug kratownic .
Uk ad dachu z ony jest z 33 kratownic w odst pach 62,5cm.

8.3.

Obci enia na konstrukcj :
Zestawienie obci
qk
[kN/m2]

f

qd
[kN/m2]

3x papa
Deska 2,5 cm
Legary pod ogowe 0,1*0,1
We na mineralna 25 cm
Folia paroprzepuszczalna
Warstwa polepy

Obci enia sta e
3*0,05 kN/m2
5,5kN/m3*0,025m
5,5 kN/m3*0,01m
1,2 kN/m3*0,25m
0,01 kN/m2
12*0,06*(0,9-0,1)

0,15
0,14
0,055
0,3
0,01
0,576

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

0,203
0,189
0,0725
0,405
0,01
0,778

Deska 2,5 cm

5,5kN/m3*0,025m

0,14

1,35

0,189

Deska boazeryjna

5,5*0,01*0,9m

0,0495
1,42

1,35

0,0668
1,91
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Obci enia zmienne
monta owe

0,5kN/m2

0,5

1,5

0,75

Instalacje

0,25 N/m2

0,25

1,5

0,375

0,72 kN/m2

0,72

1,5

1,08

nieg

1,47
Rozstaw legarów co 0,90m
Obci enie wiatrem:
Strefa: 1
Kategoria terenu: II
Podstawowa bazowa pr dko wiatru
0=22 m/s
Ci nienie pr dko ci wiatru
0=0,3 kN/m
Wspó czynnik sezonowy
=1,0
Wspó czynnik kierunkowy
C =1,0
Bazowa pr dko wiatru
=C ·
·V =1,0·1,0·0,22=22m/s
sto powietrza
=1,25
Warto bazowa ci nienia pr dko ci wiatru
1
1
q =
v =
1,25 22 = 0,3025 kN/m
2
2
Wysoko nad poziomem gruntu
=6,10
Wspó czynnik ekspozycji w terenie kategorii II
6,10
( ) = 2,3
= 2,3
= 2,04
10
10
Warto szczytowa ci nienia pr dko ci wiatru
= 2,04 0,3025 = 0,617

Obci enie dachu

Przypadek 1
=0° =90°
Parametry geometryczne =90°
h=6,1m
=
(b;2·h)=min(20,43;2·6,1)= min(20,43; 12,2)=12,2
/10=12,2/10=1,22

2,205
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/4=12,2/4=3,05
/2=12,2/2=6,1
Ssanie
Cpe F=-1,3
Cpe G=-1,3
Cpe H=-0,6
Cpe I=-0,50
Ci nienie zewn trzne
Pole F
1=
·
Pole G
1=
·
Pole H
1=
·
Pole I
1=
·

1=0,617·(-1,3)=-0,8021 kN/m
1=0,617 ·(-1,3)=-0,8021 kN/m
1=0,617 ·(-0,6)=-0,37 kN/m
1=0,617·(-0,5)=-0,3085 kN/m

Parametry geometryczne =0°
h=7,13m
=
(b;2·h)=min(21,52;2·6,1)= min21,52;12,2)=12,2
/10=12,2/10=1,22
/4=12,2/4=3,05
/2=12,2/2=6,1
Ssanie
Cpe F=-0,9
Cpe G=-0,8
Cpe H=-0,3
Cpe I=-0,4
Cpe J=-1,0
Ci nienie zewn trzne
Pole F
1=
·
Pole G
1=
·
Pole H
1=
·
Pole I
1=
·
Pole J
1=
·
Parcie
Cpe F=0,2
Cpe G=0,2
Cpe H=0,2
Ci nienie zewn trzne

1=0,617·(-0,9)=-0,555kN/m
1=0,617·(-0,8)=-0,494 kN/m
1=0,617(-0,3)=-0,185 kN/m
1=0,617·(-0,4)=-0,247 kN/m
1=0,617·(-1,0)=-0,617 kN/m

P.B.
ARCHITEKTURA
Z KONSTRUKCJ
grudzie 2016
18/19

PROJEKT ZPRZEBUDOWY DACHU
WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU OSP OTAL
Inwestor:

Pole F
Pole G
Pole G
8.4.

Gmina Mogielnica
05-640 Mogielnica, Rynek 1

1=
1=
H1=

·
·
·
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1=0,617·(0,2)=0,1234 kN/m
1=0,617·(0,2)=0,1234 kN/m
H1=0,617·(0,2)=0,1234 kN/m

Konstrukcja dachu

Kratownica o rozpi to ci 12,54m
Zaprojektowano kratownic z on z krokwi z dwóch belek 5x15cm przymocowanych do
upków podci tych z obu stron po 2,5cm dla podparcia przekroju. Krokwie spi te w kalenicy
upki i zastrza y zaprojektowano z drewna klasy C24 o przekroju 10x10cm. Belka rozpi ta
mi dzy cianami 10x15cm. St enia 5x10cm przymocowane przegubowo co drug
kratownic w p aszczy nie najwy szego s upka. S upek skrajny wewn trzny zamodelowano o
przekroju teowym o szeroko ci maksymalnej 10cm ze ci ciem do 5cm i wysoko ci 15cm.
Rozstaw kratownic co 62,5cm. Drewno klasy C24.
Kratownica o rozpi to ci 8,90m
Zaprojektowano kratownic z on z krokwi z dwóch belek 5x15cm przymocowanych do
upków podci tych z obu stron o 2,5cm dla podparcia przekroju. S upki i zastrza y
zaprojektowano z drewna klasy C24 o przekroju 10x10cm. Belka rozpi ta mi dzy cianami
10x15cm. St enia 5x10cm przymocowane przegubowo co drug kratownic w p aszczy nie
najwy szego s upka.
Rozstaw kratownic co 62,5cm. Drewno klasy C24.

Konstrukcj dachow obu cz ci wykonywa wed ug rysunku K-01
Wszystkie elementy drewniane zabezpiecza antykorozyjne oraz przeciwpo arowo
impregnatami biobójczymi oraz ogniochronnymi do stopnia NRO np. FOBOS M-4, Fire
Smart® Bio P/Po , OCEAN 441 lub DREWNOCHRON (drewno przeznaczone do
impregnacji powinno by wysuszone i oczyszczone). Dopuszczalne s inne techniki
zabezpiecze przemys owych np. metod ci nieniow .

