
 

OPIS TECHNICZNY  
Wytyczne do projektu ocieplenia 2 dachów i łącznika w ośrodku szkolenia i wychowania OHP 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są wytyczne do projektu ocieplenia 2 dachów i łącznika w ośrodku 

szkolenia i wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Ząbkowickiej 44.  W związku z planowaną 

inwestycją, istniejący budynek internatu, budynek dydaktyczny i łącznik między nimi zostaną ocieplone. 

2. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna w terenie, 

 wytyczne architektoniczno – budowlane Inwestora, 

 obowiązujące normy i przepisy prawne. 

3. Stan istniejący  

 Przedmiotowy obiekt to zespół połączonych ze sobą budynków Ośrodka szkolenia i wychowania 

OHP w Dąbrowie Górniczej. 3 kondygnacyjny budynek internatu połączony jest z budynkiem dydaktycznym 

łącznikiem- łącznik oraz budynek dydaktyczny są jednokondygnacyjne. Budynek internatu oraz łącznika 

kryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci ok 3°, natomiast dach budynku dydaktycznego 

jest jednospadowy. Budynki są ocieplone. 

 Istniejące warstwy dachu : 

 Papa  

 Wylewka cementowa 

 Styropian 6 cm 

 Płytki korytkowe 

 Strop istniejący 

4. Dobór izolacji dachu 

4.1 Dane wejściowe 

 Celem opracowania jest dobór sposobu izolacji termicznej dachu dla poprawy parametrów 

izolacyjności cieplnej przegrody i ograniczenia strat energii przez tę przegrodę. 

 W stanie istniejącym współczynnik przenikania ciepła wynosi ok. 0,45 W/m2K. Współczynnik ten 

obowiązuje dla założenia, że pustka powietrzna pomiędzy stropem, a płytami korytkowymi jest 

niewentylowana. Założenie to przyjęto zgodnie z oświadczeniem Inwestora. 

 Powyższa wartość współczynnika nie spełnia obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej 

która zgodnie z załącznikiem 2 do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz 1186)  

wynosi: 

 dla dachów: 0,18 W/m2K  (do 31.12.2020 r.) 

   0,15 W/m2K  (od 01.01.2021 r.) 

 

4.2 Dobór sposobu izolacji 

 Zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej na istniejących warstwach dachowych. Należy 

wykonać warstwę styropapy o grubości 20cm. Poszycie będące izolacją przeciwwodną należy wykonać z 

papy wierzchniego krycia. Należy zastosować styropapę o współczynniku przewodnictwa cieplnego (λ - 

lambda) nie większym niż 0,04 W/mK.  

 Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o powyższym współczynniku przewodnictwa, 

współczynnik przewodzenia ciepła przegrody po wykonaniu prac remontowych będzie wynosił: 0,14  



 

W/m2K co spełnia wymagania stawiane przegrodom na rok 2021. 

 

4.3 Zastosowanie materiałów o innych parametrach 

 Poniżej zestawiono możliwy do uzyskania współczynnik przenikania ciepła przegrody U w 

zależności od zastosowanego materiału i jego parametrze lambda przy grubości 20cm - dotyczy wartości 

granicznych współczynnika U: 

λ [W/mK] U [ W/m2K] komentarz 

0,060 0,18 wartość współczynnika U wymagana do 

końca 2020 roku 

0,045 0,15 wartość współczynnika U wymagana od 

początku 2021 roku 

 

4.4 Wentylowanie pustki powietrznej 

 W przypadku zastosowania wentylacji pustki powietrznej pomiędzy  stropem, a płytami 

korytkowymi i doprowadzenia ją do stanu słabo wentylowanego (suma pól powierzchni otworów 

wentylacyjnych większa niż 500 mm2, a mniejsza niż 1500 mm2) należy zastosować materiał izolacyjny o 

parametrze lambda w wysokości 0,025 W/mK przy założonej grubości 20cm. W takim przypadku 

współczynnik przewodzenia ciepła U przegrody będzie wynosił 0,18 W/m2K, a więc aktualny na dzisiejsze 

wymagania i do dnia 31.12.2020 r. 

5. Ogólny opis rozwiązań projektowych  

Dach  

Dach budynku internatu i łącznika zaprojektowane zostały jako dwuspadowe o kącie nachylenia połaci ok 

3°, natomiast dach budynku dydaktycznego zaprojektowano jako jednospadowy. Dachy kryte papą. 

Projektowaną izolacje należy wykonać z papy podkładowej ułożonej na zagruntowanej powierzchni, 20cm 

styropapy oraz papy wierzchniego krycia. Odwodnienie dachu zewnętrzne do rynien i rur spustowych.  

Obróbki blacharskie 

Wszelkie obróbki i opierzenia blacharskie wykonać z blachy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami 

wiedzy technicznej z zastosowaniem odpowiednich spadków oraz kapinosów w celu uniknięcia zamakania 

ścian i stropów. 

 

6. Wymagania i zalecenia wykonawcze 

Należy przestrzegać następujących wymagań podczas realizacji prac budowlanych: 

 zabrania się dokonywania wszelkich zmian w projekcie bez ich uzgodnienia z Projektantem, 

 materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane certyfikaty i 

deklaracje zgodności, 

 roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty te należy powierzyć osobom (firmom) 

posiadającym wymagane kwalifikacje i uprawnienia do poszczególnych rodzajów robót, 

 po wykonaniu robót zanikowych należy każdorazowo zgłosić wykonywany zakres do odbioru, 

celem uzyskania zgody na dalszą kontynuację budowy, odbiór robót należy zgłaszać 

systematycznie przed ich ukończeniem, 

 w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszego opracowania skontaktować się z 

Projektantem, 

 rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 

w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być 



 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

 

7. Zagadnienia BHP i BIOZ 

 Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadam i wiedzy technicznej pod 

nadzorem osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz wykonać przeszkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy 

8. Wpływ na otoczenie 

Projektowane zmiany nie wpływają negatywnie na otoczenie i środowisko. Rozwiązania konstrukcyjno – 

materiałowe zapewniają komfort akustyczny i termiczny dla użytkowników. 

9. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami. 

 Budowa winna być realizowana pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy przy zachowaniu 

przepisów BHP 

 Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych równorzędnych za zgodą autora projektu i 

inwestora. Rozwiązania zamienne nie mogą pogorszyć założonych w projekcie walorów 

technicznych i estetycznych. 

 Użyte przy budowie materiały budowlane powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 

certyfikatom odnośnie polskich norm.  

 

 

mgr inż. arch. Janusz Rączka   
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