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Opis techniczny 
do projektu termomodernizacji budynku obory  

( segment od strony wschodniej ) 
 

1.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest  projektu   termomodernizacji  istniejącego 
wschodniego segmentu budynku obory zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

 
2.  Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania  stanowiły : 
 

 aktualna inwentaryzacja budynku, 

 uzgodnienia danych wyjściowych z inwestorem. 

3.  Opis stanu istniejącego 
 

Istniejący budynek obory w części wschodniej jest obiektem  parterowym, 

niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym. Budynek jest  integralnie powiązanym z 

pozostałą częścią budynku obory Zlokalizowany jest w zachodniej części 

nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie działkach ozn. nr  ewid.  36/2 . 

Obiekt został zrealizowany i oddany do użytku w drugiej połowie lat 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wykonany został w technologii żelbetowej 

prefabrykowanej.  Konstrukcję szkieletową stanowią żelbetowe słupy osadzone w 

stopach fundamentowych posadowionych na gruncie w rozstawie podłużnym co 300 

cm. i poprzecznym 1200 cm. Na słupach tych oparte są żelbetowe, kratowe dźwigary 

dachowe spięte dolnym stalowym ściągiem wzmacniającym. Ściany zewnętrzne 

wykonano z żelbetowych prefabrykowanych płyt warstwowych zamontowanych 

pomiędzy słupami żelbetowymi. Ściany szczytowe wykonano z ceramicznej cegły 

kratowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Pokrycie dachu stanowią płyty 

warstwowe z obustronną warstwą blachy stalowej powlekanej z wewnętrzną izolacją 

termiczną z pianki poliuretanowej. 

Stan techniczny poszczególnych elementów budynku jest dobry i w pełni nadaje 

się do przeprowadzenia zamierzonej termomodernizacji.  

Cały budynek obory jest obiektem o zabudowie rozczłonkowanej. Dwie odrębne 

hale obory  połączone są budynkiem zaplecza . 

W roku 2015 poddano gruntownej przebudowie i modernizacji segment  obory od 

strony zachodniej oraz część pomieszczenia zaplecza .  

Niniejsze opracowanie obejmuje pierwszy etap modernizacji segmentu 

wschodniego budynku obory, który polegał będzie na termomodernizacji ścian 

zewnętrznych wraz z  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

Podstawowe wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe wschodniego segmentu 

istniejącego budynku obory przedstawiają się następująco : 
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Pow. zabudowy  833,3 m2 

Pow. użytkowa  772,3 m2 

Kubatura  4 149,8 m3 

 
4.  Opis projektowanych rozwiązań 
 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja  wschodniego skrzydła 

budynku obory  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Polegać ona będzie na dociepleniu ścian 

zewnętrznych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

W niniejszym projekcie zaproponowano docieplenie ścian płytami styropianowymi z 

zewnętrzną wyprawą z cienkowarstwowego tynku silikonowego w kolorze białym na 

ścianach podłużnych i   w kolorze grafitowym na ścianach szczytowych. 

 Istota proponowanego rozwiązania polega na przyklejeniu zaprawą klejową do 

istniejących ścian zewnętrznych i mechanicznym zamocowaniu płyt styropianowych 

gr. 5 i 12 cm a następnie osłonięcie tak wykonanego płaszcza docieplającego tkaniną 

z włókna szklanego zatopioną w masie zaprawy klejowej. Następnie na całość 

nakładana jest warstwa podkładu wraz z zewnętrzną warstwą silikonowego tynku 

cienkowarstwowego barwionego w masie na kolor biały i grafitowy.   

Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co 

najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania.  

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wymianę istniejącej stolarki 

drzwiowej wraz z wrotami wjazdowymi. Wymianie podlegać będą wszystkie 

zewnętrzne drzwi drewniane o wymiarach 120x200 cm w ilości 7 szt. oraz drzwi 

dwuskrzydłowe o wymiarach 180x200 cm w ilości 1 szt. . Przewidziano wykonanie w 

ścianie zewnętrznej od strony zachodniej dodatkowych trzech otworów drzwiowych o 

wymiarach 120x200 cm. Zewnętrzne nowe drzwi  zostaną wykonane w technologii 

stalowej  w kolorze grafitowym. 

Istniejące wrota wjazdowe zostaną wymienione na wrota przemysłowe rolowane z 

profili aluminiowych ocieplanych w kolorze grafitowym 

Środkowe wrota wjazdowe o wymiarach 280x270 cm w ilości 2 sztuki zostaną 

powiększone do zewnętrznych wymiarów 300x300 cm. W jednych wrotach o 

wymiarach 280x270 cm od strony północnej należy przewidzieć furtę wejściową. 

Istniejące okna drewniane zostaną zdemontowane a na ich miejsce od strony 

zewnętrznej ściany zostaną zamontowane zewnętrzne przesuwne okna z profili 

aluminiowych wypełnione poliwęglanem komorowym, które spełniać będą 

jednocześnie rolę regulowanych kurtyn wentylacyjnych. 

Powiększenie wysokości środkowych wrót wjazdowych od strony północnej o 30 cm 

wymagać będzie zdemontowania i ponownego zamontowania odcinka  rury 

wodociągowej wraz z izolacją zewnętrzną. 

 

5.  Opis technologii wykonania docieplenia ścian zewnętrznych 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku polegać będzie na pokryciu  ich 

powierzchni bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw: 
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 warstwa styropianu przyklejona za pomocą masy klejącej z dodatkowym 

zastosowaniem łączników mechanicznych stanowiąca termoizolację, 

 siatka z włókna szklanego zatopiona w masie z zaprawy klejowej stanowiąca 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym oraz spełniająca rolę 

zbrojenia układu, 

 zewnętrzna masa elewacyjna  z tynku silikonowego stanowiąca wykończenie 

układu oraz nadająca elewacji walory estetyczne, 

Roboty dociepleniowe obejmować będą następujące etapy: 

 prace przygotowawcze, 

 mocowanie płyt styropianowych, 

 wykonanie warstwy zbrojonej, 

 wykonanie warstwy cienkowarstwowego tynku zewnętrznego, 

5.1.  Prace przygotowawcze 

 

  W ramach prac przygotowawczych należy dokładnie oczyścić  powierzchnię ścian 

zewnętrznych oraz zdemontować obróbki blacharskie podokienników. 

Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność 

powłoki ocieplającej do jego powierzchni. Powierzchnią tynku zewnętrznego należy 

oczyścić z kurzu, wykwitów i starej łuszczącej się farby za pomocą szczotek 

drucianych lub zmyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków czyszczących. 

Fragmenty tynku o słabej przyczepności oraz odparzone ( dające przy opukiwaniu 

głuchy odgłos ) należy skuć i wypełnić nową zaprawą cementowo-wapienną. 

Nierówności większe niż 10 mm na dł. 2,0 m należy  wypełnić zaprawą tynkarską. Do 

likwidacji rys oraz małych ubytków tynku zastosować zaprawę wyrównującą. Zaleca 

się powierzchnię istniejących tynków zagruntować emulsją gruntującą poprawiającą 

jego stan.  

Roboty dociepleniowe ścian można prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie i  

temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +50 C i nie większej niż 250 C. 

 

5. 2  Mocowanie płyt styropianowych 

 

Przed przystąpieniem do mocowania płyt styropianowych należy wykonać próbne 

przyklejenie próbek styropianowych do podłoża w kilku różnych miejscach. Pozwoli to, 

po wykonaniu ręcznego odrywania próbek po 4 do 7  dniach, na stwierdzenie czy 

wytrzymałość podłoża i przyczepność zaprawy klejowej są wystarczające. Próbka 

może się odrywać tylko w warstwie styropianu. 

 Ściany zewnętrzne szczytowe wykonane z cegły ceramicznej należy docieplić 

warstwą styropianu EPS 70 -040 gr.5 cm. Ściany zewnętrzne podłużne docieplone 

będą warstwą  styropianu EPS 70 -040 gr. 12 cm na powierzchni prefabrykowanych 

płyt ściennych. Powierzchnia  ościeży oraz nadproży okiennych i pozostałych 

elementów żelbetowych pokryta będzie podwójną warstwą zaprawy klejowej na siatce. 

Należy tego dokonać w trakcie jednoczesnego  pokrywania powierzchni styropianu 

warstwą zaprawy klejowej na siatce. Całość pokryta będzie warstwą 

cienkowarstwowego tynku silikonowego  
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Według BN-91/6363-02 płyty styropianowe powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

 wymiary nie większe niż 50 x 100 cm ± 3% 

 struktura zwarta bez luźno związanych granulków 

 powierzchnia płyt szorska po krojeniu z bloków, 

 krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 

 wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 

kPa dla każdej próbki. 

Charakterystyka techniczna  płyt styropianowych : 

 zgodność z normą PN-EN 13163;2004 

 kod oznaczenia : EPS EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-

DS9N)2-DS.(70,-)TR 100, 

 reakcja na ogień : EUROKLASA "E" 

 deklarowany współczynnik przewodności ciepła: ʎ ≤ 0,040 W/m·K 

 naprężenia ściskające przy 10%  odkształcenia : ≥ 70 kPa, 

 wytrzymałość na zginanie :  ≥ 115 kPa. 

Materiałem mocującym płyty styropianowe do podłoża jest warstwa zaprawy 

klejowej. Jest ona dostępna w postaci proszku pakowanego w worki po 25 kg. 

Proszek zaprawy klejowej należy mieszać z czystą wodą używając mieszadła 

elektrycznego aż do uzyskania łatwo rozprowadzającej się, pozbawionej grudek, 

masy. Tak przygotowaną zaprawę klejową należy zużyć w ciągu  3 godzin. Przy 

klejeniu płyt styropianowych zużycie zaprawy klejowej wynosi około 4 kg/m2.           

Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyt styropianowych w kształcie ćwierćwałka 

szerokości 5 cm oraz w kilku punktach w środku w  ilości 4 ÷ 6 placków. Grubość 

warstwy nakładanej zaprawy klejowej uzależniona jest od nierówności podłoża, nie 

powinna jednak przekraczać 2,5 cm. Ilość zaprawy klejowej powinna być jednak tak 

dobrana aby po dociśnięciu płyt do ściany warstwa kleju pokrywała min. 60% 

powierzchni płyty. Powierzchnie boczne płyt styropianowych nie mogą być 

zabrudzone klejem, tak aby wyeliminować mostki termiczne. 

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę styropianową należy bezzwłocznie 

przyłożyć ją do ściany w przewidzianym  miejscu docisnąć do uzyskania równej 

powierzchni z sąsiednimi płytami. Płyty należy kleić na styk lub na zakład przy płytach 

frezowanych. Płyty należy przyklejać od dołu do góry aby spoiny pomiędzy płytami 

mijały się. W obrębie otworów okiennych i drzwiowych płyty styropianowe należy 

montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów.  

Spoiny pomiędzy płytami o szerokości większej niż 2,0 mm należy wypełniać 

klinami ze styropianu a spoiny do 2,0 mm można wypełniać pianką poliuretanową. Na 

powierzchni wyklejonej ściany nierówności pomiędzy poszczególnymi płytami nie 

mogą być większe jak 3 mm. Dlatego w celu wyrównania powierzchni płyt należy całą 

powierzchnie wyklejonej ściany po 2÷3 dniach przeszlifować packami wyłożonymi 

papierem ściernym lub szlifierką do styropianu. 

Elementami uzupełniającymi mocowanie płyt styropianowych do podłoża są 

rozporowe kołki plastikowe ø 10 mm, które należy zakotwić w ścianę na głębokość 

min. 5÷6 cm w ilości 4÷6 szt. na każdy m2. Kołki należy montować w odległości ok. 5 
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cm od brzegu płyty po 2÷3 dniach od przyklejenia płyt. Kołnierze plastikowe kołków 

mocujących o średnicy 50 mm powinny być wciśnięte w warstwę styropianu na całą 

swoją grubość. 

 

5.3.  Wykonanie warstwy zbrojonej  

 

Dla zabezpieczenia płyt styropianowych i stworzenia stabilnego podkładu pod tynk 

cienkowarstwowy należy wykonać na ich powierzchni  warstwę zbrojoną z 

atestowanej siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy klejowej. W tym 

celu należy warstwę styropianu pokryć warstwą zaprawy klejowej rozprowadzając ją 

pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy pionowe pasami o szerokości rolki siatki zbrojonej 

czyli ok. 1,0 m. Następnie na tak naniesiony klej należy zatopić w warstwie kleju siatkę 

z włókna szklanego i wygładzić powierzchnię przy pomocy nadmiernie wyciśniętego 

kleju. Siatkę należy mocować tak, aby sąsiednie pasy zachodziły na siebie 

przynajmniej na 10 cm. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby możliwe było 

oklejenie narożników oraz występujących ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 

głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo wzmocnić 

poprzez wklejenie listew narożnikowych aluminiowych z siatką.. Ponadto dodatkowe 

wzmocnienie należy wykonać przy narożnikach otworów poprzez naklejenie 

dodatkowych skośnych pasków siatki o wymiarach 25x35 cm. 

Powierzchnia ościeży po zdemontowanych oknach oraz nadproży okiennych i 

pozostałych elementów żelbetowych należy pokryć bezpośrednio podwójną warstwą 

zaprawy klejowej na siatce. 

Całą powierzchnię warstwy zbrojonej należy dodatkowo wyrównać pacą metalową 

do otrzymania równej gładkiej  faktury.  

 

5.4  Wykonanie warstwy tynku zewnętrznego 

 

Warstwę tynku zewnętrznego można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. Prace te można prowadzić w 

temperaturze od +50 do +250 C.  

Wykonanie warstwy  tynku zewnętrznego należy poprzedzić wykonaniem warstwy 

podkładowej płynem gruntującym, którego kolor należy dobrać do koloru określonego 

dla elewacji budynku. Podkład nanosi się wałkiem lub pędzlem pozostawiając do 

wyschnięcia co powinno trwać  około 12 godzin. 

Po wykonaniu podkładu nie wcześniej jednak niż po 24 godzinach można 

przystąpić do nanoszenia tynku zewnętrznego. Projekt przewiduje wykonanie warstwy 

tynku silikonowego średnioziarnistego- 2 mm o fakturze ,,baranka" w kolorze białym 

na ścianach podłużnych i w kolorze grafitowym na ścianach szczytowych. Tynk nanosi 

się pacą ze stali nierdzewnej. Grubość nakładanej warstwy powinna odpowiadać 

wielkości maksymalnego ziarna tynku. Tynk należy zacierać pacą z PCV ruchami 

kolistymi dla uzyskania faktury ,, baranka ". 

  

5.5.  Obróbki blacharskie 
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Istniejące  obróbki  blacharskie podokienników  w ramach robót przygotowawczych 

zostaną zdemontowane  

 

6.  Projektowana wymiana stolarki okiennej 
 

Projekt zakłada całkowity demontaż istniejącej drewnianej stolarki okiennej 

osadzonej w podłużnych  ścianach zewnętrznych.  

Ościeża okienne po demontażu okien należy pokryć podwójną warstwą zaprawy 

klejowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego i pomalować farbą silikonową na 

kolor biały. Powinno to być robione jednocześnie z robotami elewacyjnymi. 

W miejsce zdemontowanych okien od strony zewnętrznej na ścianie zostaną 

zamontowane okna z profili aluminiowych wypełnione poliwęglanem dwukomorowym.     

Faktyczne wymiary otworów okiennych w świetle ościeży po zdemontowaniu 

okien istniejących należy sprawdzić w naturze.  

 Okna powinny przesuwać się w kierunku pionowym na pionowych prowadnicach 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni ściany. Powinny posiadać bezstopniowy 

system regulacji szczeliny wentylacyjnej co umożliwi płynną regulację napływu 

powietrza w zależności od warunków atmosferycznych. Każde z okien powinno 

posiadać szczotki uszczelniające je  do ściany. Okna powinny być wyposażone w 

mechanizm sterowania  za pomocą przekładni ręcznej lub przy użyciu siłownika 

elektrycznego. Tak zamontowane okna pełnią funkcję kurtyny wentylacyjnej.   

 

7.  Projektowana wymiana stolarki drzwiowej 
 

Istniejące zewnętrzne drzwi drewniane zostaną zdemontowane. na ich miejsce 

zostaną zamontowane nowe drzwi z profili stalowych i stalowej  blachy gładkiej w 

kolorze grafitowym . Środkowy panel drzwi powinien posiadać wewnętrzną wkładkę 

termiczną z pianki poliuretanowej. Ilość drzwi do wymiany to 7 szt. o wymiarach 

120x200 cm i 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 180x200 cm. 

Projekt zakłada zamontowanie dodatkowo 3 szt. stalowych drzwi o wymiarach 

120x200 cm w zewnętrznej ścianie podłużnej od strony zachodniej.  Wymagać to 

będzie wykucia otworu drzwiowego w prefabrykowanych płytach ściennych. 

Zamykanie drzwi przy użyciu poziomej zasuwki stalowej 

8.  Projektowana wymiana wrót wjazdowych 
 

Istniejące zewnętrzne wrota drewniane zostaną zdemontowane a  na ich miejsce 

zostaną zamontowane przemysłowe wrota rolowane z profili aluminiowych w kolorze 

grafitowym ocieplane pianką poliuretanową. Wrota powinny być wyposażone w 

konsolę do sterowania ręcznego jak również w mechanizm sterowania za pomocą 

pilota. Górny  zewnętrzny mechanizm roboczy powinien być obudowany w sposób 

zabezpieczający przed złymi warunkami atmosferycznymi. 

Do wymiany przewidziano 4 szt.  wrót o wymiarach 280x270 cm. W jednych z nich 

od strony północnej winna być zamontowana furtka o wym. 100x200 cm. 
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Wrota środkowe w ilości 2 szt. o dotychczasowych wymiarach 280x270 cm należy 

powiększyć do wymiarów 300x300 cm. Wymagać to będzie rozkucia nadproży i 

wykonania nowych nadproży   

9.  Projektowana instalacja elektryczna i wodociągowa 
 

    W związku z koniecznością powiększenia wymiarów środkowych wrót wjazdowych 

należy przewidzieć przełożenie istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej 

usytuowanej na nadprożu. Przełożenia wymaga również odcinek istniejącej instalacji 

elektrycznej wraz z dostosowaniem jej do mechanizmu elektrycznego podnoszenia 

wrót wjazdowych.   

 

10.  Projektowane roboty zewnętrzne 
 

     Projekt zakłada wykonanie wzdłuż ścian zewnętrznych podłużnych opaski 

betonowej szerokości 50 cm wystającej 10 cm ponad istniejącą powierzchnię 

wybiegów betonowych.  

     Ponad to należy wzdłuż betonowych wybiegów dla zwierząt na całej ich długości 

wykonać po obu stronach budynku progi betonowe wys. 30 cm i szer. 30 cm z 

otworami ø 15 cm w rozstawie co 200 cm. 

     Należy przewidzieć uzupełnienie ogrodzenia wybiegów dla zwierząt od strony 

wschodniej budynku na długości 20 m z rur stalowych ø 50 mm oraz  należy dokonać 

naprawy ustawienia istniejącego ogrodzenia z rur stalowych ø 50 mm na wybiegach 

przy ścianie budynku ( proste ustawienie ). 

Należy zdemontować daszek nad wjazdami na obu ścianach szczytowych 

budynku szer.1,2 m i dł. 12,0 m. Konstrukcja zadaszenia to teowniki wys. 100 mm w 

rozstawie co 120 cm osadzone wspornikowo w ścianie ceglanej na długości 100 cm.. 

Daszki pokryte stalową blachą trapezową. 

Na czas wykonania docieplenia ścian zewnętrznych podłużnych należy 

zdemontować a następnie ponownie zamontować istniejące rury spustowe z blachy 

stalowej ocynkowanej.  

 




