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B
u dy nek po wstał w la tach osiem dzie sią tych XX w.
i choć pier wot nie peł nił funk cję oświa to wą, od wie -
lu lat jest miej scem spo tkań lo kal nej spo łecz no ści.
Obecnie je go stan tech nicz ny i funk cjo nal ność wy -

ma ga ją na tych mia sto we go pod ję cia dzia łań na praw czych. Bu -
dy nek świe tli cy wiej skiej, stanowiący obiekt uży tecz no ści pu -
blicz nej, powinien speł nić wiele wy magań dotyczących: bez -
pie czeń stwa po ża ro we go; bez pie czeń stwa użyt ko wa nia,
w tym tak że ko rzy sta nia z obiek tu przez oso by nie peł no spraw -
ne; od po wied nich wa run ków hi gie nicz nych i zdro wot nych;
ochro ny przed ha ła sem oraz oszczęd no ści ener gii i od po wied -
niej izo la cji ciepl nej prze gród. Roz bu do wa bu dyn ku po win -
na być po prze dzo na eks per ty zą tech nicz ną sta nu kon struk cji
i ele men tów bu dyn ku, z uwzględ nie niem sta nu pod ło ża grun -
to we go. Bu dyn ki użyteczności publicznej, przede wszystkim
te z po miesz cze nia mi prze zna czo ny mi do prze by wa nia więk -
szej licz by osób, wy ma ga ją sta łej kon tro li pa ra me trów bez pie -
czeń stwa kon struk cji tj. prze miesz czeń, od kształ ceń i na prę -
żeń w kon struk cji, a tak że pod wzglę dem sku tecz no ści
i spraw no ści tech nicz nej ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Opis i ocena stanu technicznego budynku
Bu dy nek świe tli cy wiej skiej w miej sco wo ści Bła że je wo,

ma wy mia ry 11,28 x 18,05 m i wy so kość 8,02 m. Jest to obiekt
wol no sto ją cy, dwu kon dy gna cyj ny o po wierzch ni użyt ko -
wej 171,14 m2 i ku ba tu rze 1157,00 m3 (fo to gra fia). Zre ali zo -
wa ny zo stał ja ko nie pod piw ni czo ny, o kon struk cji mu ro wa -
nej z ce gły ce ra micz nej i prze kry ty da chem wie lo spa do wym
o ką cie na chy le nia 31° w przy pad ku po ła ci głów nych i 38°
w przy pad ku po ła ci po zo sta łych. Dach wy ko na ny jest w kon -
struk cji drew nia nej z wią za rów wie sza ro wych, dwu wie sza ko -
wych, a po kry cie sta no wi bla cho da chów ka. Fun da ment jest
z cię te go ka mie nia po lne go na za pra wie ce men to wej, ścia ny
fun da men to we z ce gły peł nej, na to miast ścia ny ze wnętrz ne

z ce gły ce ra micz nej. Ich gru bość z obu stron nym tyn kiem wy -
no si 41 – 44 cm. Ścia ny we wnętrz ne, no śne i dzia ło we, wy -
ko na no rów nież ja ko mu ro wa ne. Stan tech nicz ny ele men tów
kon struk cyj nych: fun da men tów; ścian i stro pów oce nio no ja -
ko za do wa la ją cy. Za strze że nia bu dzi na to miast stan ele wa cji
bu dyn ku. Wi docz ne są licz ne śla dy prze ma rza nia mu rów, co
po wo du je za wil go ce nie i zwięk szo ne za po trze bo wa nie na
ener gie ciepl ną do ogrza nia bu dyn ku. Wy mia ny wy ma ga ró -
wież sys tem od wod nie nia bu dyn ku (ryn ny i ru ry spu sto we). 

W tej sytuacji ko niecz ne jest prze pro wa dze nie ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ku oraz wy ko na nie in nych ro bót re mon to wych
ma ją cych na ce lu po pra wę sta nu tech nicz ne go i es te ty ki obiek -
tu oraz je go do sto so wa nie do obo wią zu ją cych prze pi sów hi -
gie nicz no -sa ni tar nych, bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
prze ciw po ża ro wych.

Za ło że nia ma te ria ło we
Ze względu na ist nie ją ce ścia ny ze wnętrz ne wy ko na ne w tech -

no lo gii tra dy cyj nej, z ce gły ce ra micz nej peł nej, wśród roz wa ża -
nych pod czas pro jek to wa nia roz bu do wy budynku ma te ria łów
ścien nych roz pa try wa no wy łącz nie ma te ria ły ce ra micz ne. Ścia -
ny ze wnętrz ne pro jek tu je się z pu sta ków ce ra micz nych o gru bo -
ści 30 cm. Ścia ny ze wnętrz ne, za rów no ist nie ją ce, jak i no wo pro -
jek to wa ne, prze wi du je się do cie plić sty ro pia nem o gru bo ści 15
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Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no oce nę pa ra me trów ter -
micz nych bu dyn ku świe tli cy wiej skiej w Bła że je wie wraz z za -
pro po no wa ny mi dzia ła nia mi na praw czy mi oraz przy kła do wy mi
ma te ria ła mi do za sto so wa nia.
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cm i siat ką z włók na szkla ne go, mocowanymi do muru zaprawą
kle jącą i łącz ni kami me cha nicz nymi oraz po kryć tynkiem ele wa -
cyj nym. W przypadku da chu ist nie ją ce go, ocie plo ne go mię dzy
kro kwia mi weł ną mi ne ral ną, za pro po no wa no do dat ko we do cie -
ple nie weł ną mi ne ral ną o gru bo ści 5 cm. No wo pro jek to wa ny
dach, ze względu na ko niecz ność zwięk sze nia po wierzch ni sa li
świe tli co wej, za pla no wa no do cie plić na try ski wa ną pia nką po li -
ure ta no wą PUR, za rów no mię dzy kro kwia mi (18 cm), jak
i na nich (do dat ko we 5 cm). Pian ka po li ure ta no wa sa mo ist nie
przylega i do pa so wu je się do każ de go pod ło ża. W cią gu za le d -
wie kil ku se kund wy peł nia wszel kie szcze li ny i utwar dza się,
two rząc jed no li tą, szczel ną po wło kę izo la cyj ną. Po wierzch ni ze -
wnętrz nej pia nki moż na w bar dzo pro sty spo sób nadać do wol ny
kształt za po mo cą no ża. W przy pad ku zewnętrznej izo la cji na try -
sko wej, war stwę pian ki po li ure ta no wej po kry wa się far bą lub la -
kie rem, co za bez pie cza ją przed pro mie nio wa niem UV. 

Na ryn ku jest do stęp nych wie le ma te ria łów na try sko wych
róż nych pro du cen tów i o różnym współ czyn ni ku prze wo dze -
nia cie pła [1 ÷ 3].

Ana li za ter micz na prze gród
Na pod sta wie do stęp niej do ku men ta cji ar chi tek to nicz no -bu -

dow la nej wykonano ob li cze nia ciepl no -wil got no ścio we czte -
rech prze gród (tabele 1 i 2), na które oddziałują czyn ni ki ze -
wnętrz ne, a mianowicie ścia ny ze wnętrz nej, pod ło gi na grun cie
i da chu, oraz stro pu mię dzy sa lą świe tli co wą a nie użyt ko wym
pod da szem. Współ czyn ni k prze ni kania ciepła po szcze gól nych
prze gród powinien speł niać wy ma ga nia zawarte w [1]. Z ba da -
nych prze gród tyl ko ścia ny ze wnę trze (nie ocie plo ne) bu dyn ku nie
speł nia ją wy ma gań do ty czą cych izo la cyj no ści ciepl nej. Na to miast
w przy pad ku da chu bu dyn ku ma my do czy nie nia z nie ko rzyst nym
zja wi skiem we wnętrz nej kon den sa cji pa ry wod nej.

W przy pad ku roz bu do wy świe tli cy w ana li zie uwzględ nio -
no: ist nie ją cą bu do wę prze gro dy oraz no wo pro jek to wa ną ter -

mo izo la cję ścian ze wnętrz nych i da chu bu dyn ku. Współ czyn -
nik prze ni ka nia cie pła po szcze gól nych prze gród speł nia wy -
ma ga nia izo la cyj no ści ciepl nej i in ne wy ma ga nia zwią za ne
z oszczęd no ścią ener gii wy ni ka ją ce z [4]. 

Pod su mo wa nie
Roz bu do wa ist nie ją ce go bu dyn ku za wsze jest pro ce sem

skom pli ko wa nym i na le ży roz pa try wać ją wie lo to ro wo. Z jed -
nej stro ny po ja wia ją się wy ma ga nia in we sto ra do ty czą ce za sto -
so wa nych tech no lo gii i roz wią zań oraz ogra ni cze nia kosz to we,
z dru giej każ da re ali za cja mu si uwzględ niać prze pi sy pra wa.
W ar ty ku le prze ana li zo wa no moż li we do wy eli mi no wa nia stra -
ty cie pła, roz wa żo no za sto so wa nie róż nych ma te ria łów ter mo -
izo la cyj nych – w tym pian ki po li ure ta no wej do po pra wy pa ra -
me trów ter micz nych da chu bu dyn ku. Obec nie do stęp nych jest
wie le no wych roz wią zań i tech no lo gii, któ re po win ny prze dłu -
żyć okres je go eks plo ata cji. W efek cie pla no wa nej roz bu do wy
bu dy nek świe tli cy zy ska no wy, es te tycz ny wy gląd i funk cjo nal -
ne po miesz cze nia – sa lę wraz z za ple czem do ob słu gi im prez
oko licz no ścio wych, sa lę kom pu te ro wą oraz, co dla in we sto ra
naj istot niej sze, zmniej szą się kosz ty eks plo ata cyj ne obiek tu.

Li te ra tu ra

[1] Apro ba ta tech nicz na EKO PRO DUR.

[2] De kla ra cja wła ści wo ści użyt ko wych Qu ad Fo am 500.

[3] De kla ra cja wła ści wo ści użyt ko wych Po ly chem PU REX.

[4] Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie wa run ków tech nicz -
nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. 2015
poz. 1422 – tekst jed no li ty).

[5] Sy sak Agniesz ka. 2018. Pro jekt roz bu do wy świe tli cy wiej skiej. Pra ca dy plo -
mo wa in ży nier ska. Po li tech ni ka Po znań ska WBiIŚ, pro mo tor dr inż. B. Ksit.

Ar ty kuł po wstał na pod sta wie pra cy dy plo mo wej [1], któ ra bra ła udział
w kon kur sie na naj lep szą pra cę dy plo mo wą z wy ko rzy sta niem po li ure -
ta nów, zor ga ni zo wa nym przez Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu -
downictwa Ko ło Nr 4 przy Po li tech ni ce Po znań skiej oraz Pol ski Zwią -
zek Pro du cen tów i Prze twór ców Izo la cji Po li ure ta no wych PUR i PIR.
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Tabela 1. Współczynik prze ni ka nia cie pła prze gród ist nie ją cych
Table 1.

Nazwa przegrody

Współczynnik przenikania ciepła przegrody
U [W/(m2•K)]

uzyskany wymagany warunek spełniony

Dach D1 0,24 0,30 tak

Podłoga na gruncie PG 0,28 0,30 tak

Strop wewnętrzny STW1 0,24 0,25 tak

Ściana zewnętrzna SZ1 1,43 0,23 nie

Tabela 2. Współczynnik prze ni ka nia cie pła prze gród pro jek to wa nych
Table 2.

Nazwa przegrody

Współczynnik przenikania ciepła przegrody
U [W/(m2•K)]

uzyskany
wymagany
WT2017

warunek
spełniony

Dach D1 0,17 0,18 tak

Dach D2 0,16 0,18 tak

Podłoga na gruncie PG 0,28 0,30 tak

Ściana zewnętrzna SZ1 0,22 0,23 tak

Ściana zewnętrzna SZ2 0,22 0,23 tak

Ściana zewnętrzna SZ3 0,18 0,23 tak

Rzut par te ru z wy szcze gól nie niem prze gród ist nie ją cych, li kwi do -
wa nych i pro jek to wa nych
Gro und flo or with exi sting, eli mi na ted and pro jec ted par ti tions


