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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Obiekt:

Budynek Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzej Apostoła w Husowie

Lokalizacja:

Działka nr ewid. 2041/3 obręb ewidencyjny Husów, gm. Markowa

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzej Apostoła w Husowie
37-121 Husów 7
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Podstawa opracowania
− zlecenie Inwestora
− oględziny i inwentaryzacja budynku w terenie
− inwentaryzacja architektoniczna budynku
− audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inż. Tomasza Barana
− obowiązujące przepisy i normy
W opracowaniu wykorzystano przekazaną przez Inwestora dokumentację graficzną

inwentaryzacji architektonicznej budynku kościoła. Ww. dokumentacja stanowi własność
Inwestora, do której posiada pełnię praw autorskich.
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Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt robót budowlanych związanych z termomodernizacją

budynku, uwzględniający wymagania określone w „Audycie energetycznym budynku”.
Celem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych, w następstwie których ma
nastąpić znaczne obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji
do atmosfery.
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Dane ogólne
Budynek kościoła parterowy, podpiwniczony. Ściany budynku murowane, fundamenty

i stropy żelbetowe, dach konstrukcji stalowej pokryty płytami warstwowymi.

W kościele na poziomie parteru znajdują się: przedsionek, nawa główna, nawy boczne,
zakrystia, pomieszczenia sanitarne oraz chór na antresoli. Na poziomie piwnic zlokalizowane są:
sala ze sceną, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i składy opału.
Zestawienie powierzchni i kubatury:
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− powierzchnia zabudowy

- 1117,20 m2

− powierzchnia użytkowa

-

− powierzchnia całkowita

- 2241,38 m2

− kubatura

- 9681,23 m3

295,12 m2

Dane materiałowe i stan techniczny obiektu
4.1

Ściany
Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany

nośne grubości 33 – 56 cm, ściany działowe o grubości 12 cm.
Ściany zewnętrzne parteru od strony południowej, wschodniej i zachodniej do wysokości
poziomu antresoli ocieplone styropianem o grubości 10 cm. Pozostałe ściany zewnętrzne bez
ocieplenia.
Wykończenia ścian tynkami cementowo-wapiennymi; wykończenie ocieplonych elewacji
tynkami cienkowarstwowymi.
Stan techniczny ścian dobry. Stwierdzono zawilgocenia dolnych partii tynków
zewnętrznych spowodowane działaniem wód rozbryzgowych.
4.2

Stropy
Stropy nad piwnicami oraz stropy chóru i balkonów wewnętrznych żelbetowe

monolityczne.
Strop nad nawami kościoła w postaci sufitu z zaprawy cementowo-wapiennej na siatce
stalowej, podwieszony do stalowej konstrukcji dachu. Sufit podwieszony wykazuje rysy
i odkształcenia. Ze względu na stan techniczny i brak możliwości podjęcia robót naprawczych,
zgodnie z wolą inwestora podjęto decyzję o rozbiórce istniejącego sufitu podwieszonego.
Powyższe rozwiązanie umożliwi wykonanie dodatkowego ocieplenia dachu w poziomie
oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej

istniejących płatwi dachowych. Poziomy fragment sufitu podwieszonego szerokości ok. 2,80 m
przewidziano do pozostawienia łącznie z podwieszonymi elementami wystroju wnętrza.

4.3

Dach
Dach stromy, dwuspadowy, konstrukcji stalowej pokryty płytami warstwowymi PW.

Pochylenie połaci dachowych 52°. Kalenica dachu ze spadkiem ok. 16° w kierunku północnym.
Konstrukcję nośną stanowią dźwigary stalowe ramowe o rozstawie 300 cm. Ramy
wykonane z dwuteowników walcowanych 400 przy podstawie oraz 360 w szczycie. Dźwigary
ramowe stężone płatwiami walcowanymi 140 w rozstawie co 140 cm oraz stężeniami prętowymi.
Obudowa rygli ram wewnątrz kościoła drewniana. Obudowa płatwi i stężeń sufitem
podwieszonym zgodnie z pkt. 4.2.
Stan techniczny konstrukcji dachu dobry. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
W miejscu dokonywania oględzin, tj. w przestrzeni strychowej oraz w wykonanej odkrywce, nie
stwierdzono negatywnego działania korozji. Szczegółowych oględzin konstrukcji należy dokonać
podczas wykonywania robót rozbiórkowych podwieszenia oraz pokrycia dachowego.
Pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. W wyniku oględzin
określono stan pokrycia dachowego jako zły. Połączenia płyt wykazują rozszczelnienia
powodujące miejscowe przecieki. Ponadto brak odpowiedniego zamknięcia krawędzi płyt
wpłynął na nasiąknięcie rdzenia i zanieczyszczenia organiczne.
Przewidziano wymianę istniejącego pokrycia dachowego.
4.4

Schody i tarasy
Schody na chór drabiniaste stalowe z trepami drewnianymi. Schody nie spełniają warunków

technicznych i nie mogą być wykorzystywane do komunikacji i ewakuacji.
Schody i tarasy zewnętrzne żelbetowe monolityczne wykończone płytkami kamiennymi.
Zarówno schody jak i tarasy na poziomie parteru nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń
barierami ochronnymi.
Wszystkie elementy zewnętrzne o wysokości powyżej 0,50 m należy bezwzględnie
zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,10 m z maksymalnym prześwitem lub wymiarem otworu
między elementami wypełnienia balustrady równym 0,12 m.
Ww. elementy nie są objęte projektem termomodernizacji budynku.
4.5

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna drewniana. Okna i drzwi w złym stanie

technicznym, niespełniającym obowiązujących wymagań współczynnika przenikania ciepła.

Całość stolarki przeznaczono do wymiany. Dwie pary drzwi zewnętrznych prowadzących
bezpośrednio do nawy głównej kościoła (od strony wschodniej i zachodniej) przewidziano do
pozostawienia ze względu na planowane ich osłonięcie wiatrołapem.
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Opis projektowanych robót budowlanych
5.1

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
Zaprojektowano ocieplenie wszystkich niedocieplonych ścian zewnętrznych budynku

styropianem o grubości 10 cm oraz maksymalnym współczynniku λ=0,040 W/mK. Zastosowano
styropian, ułożony bez pustych przestrzeni i bez szczelin na łączeniach płyt.
Obróbki szpaletów otworów okiennych i drzwiowych styropianem o właściwościach jw.
i grubości 2 cm.
Ściany pod poziomem terenu (płyty odbojowej) ocieplono styropianem XPS grubości 5 cm
oraz maksymalnym współczynniku λ=0,035 W/mK. Na warstwie klejącej z siatką należy wykonać
izolację przeciwwodną.
Wykończenie elewacji tynkami cienkowarstwowymi akrylowymi na zaprawie klejącej
zbrojonej siatką (do wys. 2,0 m siatka podwójna).
Pozostałe roboty budowlane związane z wykonaniem ocieplenia budynku:
− wykonanie nowych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej powlekanej,
− wykonanie uszczelnień na styku pomiędzy warstwą styropianu a elementami obcymi na
elewacji,
− montaż wszelkich elementów przechodzących przez ocieplenie np. uchwyty rur
spustowych, uchwyty do flag, podpory pod urządzenia zewnętrzne, itp. należy wykonać
z materiałów nie ulegających korozji ale montowanych ze spadkiem na zewnątrz fasady,
− dokonanie przeglądu istniejących izolacji pionowych podczas robót ziemnych i
wykonanie ewentualnego uzupełnienia warstw izolacji przeciwwilgociowej.
5.2

Ocieplenie i wykończenie
Zaprojektowano wymianę istniejącego pokrycia dachowego na płyty warstwowe

z rdzeniem PIR o grubości 6 cm. Płyty o współczynniku λ=0,022 W/mK. Płyty mocowane do
istniejących płatwi stalowych. Kolorystyka płyt zgodna ze stanem istniejącym.
Zaprojektowano skucie istniejącego podwieszenia z tynku na siatce, zachowując istniejące
stężenia prętowe. Przestrzeń dachową na wysokości płatwi, tj. 14 cm, należy wypełnić pianką PIR

o współczynniku λ=0,022 W/mK. Zastosowano pianę PIR za względu na większą odporność
istniejącą konstrukcję stalowa po uprzednim oczyszczeniu zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem farb zgodnie z

ogniową.
zaleceniami wybranego producenta systemu antykorozyjnego

Pod warstwą piany zaprojektowano rozpięcie folii paroizolacyjnej oraz wykonanie osłony
w postaci dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym. Istniejącą drewnianą
obudowę rygli stalowych zastąpiono dwoma warstwami płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie.
Powyższe rozwiązanie zapewni właściwa klasę odporności ogniowej konstrukcji dachu.
Zaproponowano również na życzenie Inwestora rozwiązanie wykończenia wewnętrznego
powierzchni sufitu. W części pól zaplanowano zastosowanie przestrzennych paneli
poliuretanowych typu Diamonds Kalithea. W pozostałych polach zastosowano płytę gipsową
akustyczną. Powyższe rozwiązania wykończenia wnętrz należy traktować jako przykładowe
z zaleceniem opracowania projektu wystroju przez architekta wnętrz.
Całość podwieszenia sufitu malowana farbami emulsyjnymi akrylowymi według projektu
kolorystyki wnętrz.
Wykończenie skrajnych zewnętrznych pól pomiędzy ryglami dachowymi zaplanowano do
wymiany. Istniejącą boazerię drewnianą należy ostrożnie zdemontować i zastąpić panelami
metalowymi.
5.3

Wymiana stolarki
Całość stolarki okiennej przewidziano do wymiany na okna aluminiowe o współczynniku

U=1,40 W/(m2K). Powyższe dotyczy również nieotwieranych naświetli na elewacji frontowej
budynku z zastosowaniem szkła barwionego.
Istniejące drzwi zewnętrzne drewniane zostaną zastąpione drzwiami aluminiowymi
o współczynniku U=1,40 W/(m2K).
Przy drzwiach bocznych do nawy głównej od strony wschodniej i zachodniej
zaprojektowano wykonanie wiatrołapów w postaci przeszklenia z profili aluminiowych
o współczynniku U=1,40 W/(m2K). Wiatrołapy zamocowane pomiędzy dwoma płytami
stropowymi (nad tarasem parteru i płytą balkonu) zlokalizowane będą w obrębie istniejącej bryły
budynku i nie zwiększą istniejącej kubatury obiektu. Istniejące drzwi w związku z ich osłonięciem
przeznaczono do pozostawienia.
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Uwagi końcowe
Materiały budowlane winny posiadać atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające

ich stosowanie w budownictwie.
Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi
normami.
Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.
Poza objętymi projektem robotami budowlanymi należy bezwzględnie wykonać prace
umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa użytkowania budynku, tj. wykonanie opisanych w pkt
4.4 balustrad na schodach i tarasach.
Projektowane roboty budowlane zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym nie są
objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Docieplenie budynków o wysokości do
25,0 m objęte jest obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej.
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