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Streszczenie: W artykule przedstawiono program prac remontowych dla budynków 
zrealizowanych w systemie W-70. Przeanalizowano i opisano zakres robót koniecznych do 

budownictwo

1. Wprowadzenie
dynków zrealizowanych w ramach 

-
la poszcze-

gól

-

i przebudowy, 

wprowadzenia 
wsparcia OZE. 

e-
rencji Naukowej „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego” [1]. Jest próba komplekso-

budynków W-70.

2.
u-

warunków technicznych, np. klatek schodowych.
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wa 
systemu W-70, których remont jest konieczny.
Tabela 1. Elementy budownictwa systemowego W-

Element systemu Zakres prac naprawczych

zabezpieczenie przeciwwilgociowe: 
Kompleksowe wykonanie ocieplenia 

nadziemne 
Wymiana lub docieplenie dodatkowe, 

r-
stwowych
Zastosowanie efektywnych, o pominiej-

Stropodachy
rów wentylacyj-

nych 
wykonanie dodatkowych otworów 
wentylacyjnych

Biegi schodowe a-
cjach) 

-

Balkony i loggie Ocieplenie balkonów i loggi, 
wzmocnienie mocowania balkonów

Trzony 
kominowe

grawitacyjnej 

Wymiana lub uszczelnienie trzonów, 

Okna
nawiewu

Izolacja 
akustyczna (w pierwszych realizacjach), brak izola-

Wymiana
-

sadzki

3. Zakres prac remontowych

3.1. Elementy konstrukcyjne

iadczalnych zarówno 
w
i

mulacji 

ocieplenie –

w waru

e-
– kotew ze stali nierdzewnej, jest 

e-
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w
i

mulacji 

ocieplenie –

w waru

e-
– kotew ze stali nierdzewnej, jest 

e-

i

balkony (Rys. 1). 

odspojenia) 

w zakres tych 
rozszerzenie strefy spawu 

obecnymi wymogami. 

– balkon, 2 – strop, 3 – – marka 
wbetonowana [3]

w przypadku niskich i

p. windy, z
a-

nych obiektów. 
o-

w

-2 cm, co pozwoli na 

3.2. Ochrona cieplna
W sytuacji, kiedy od momentu wprowadzenia W-

docieplenia. Szczególnie dotyczy to przypadków zastosowania w technologii lekkiej suchej 
-az m-



Jerzy Z. Piotrowski, Radosław Zaborek44

r-

klatek schodowych na parterze. 

z

owane 
w

W -kondygnacyjnego „4” w nomogramie jest 10 

kondygnacji w budynku oraz lokalizacji mieszkania [5]

3.3. Wentylacja
a-

a-

kominowych i szachtów. 

i

iej skuteczniejsze jest uszczelnienie 

adzenie, przy uszczelnionych 

(w – wywiewnej z rekuperatorem, montowanej 
w 2 powierzchni 

w grzewczych 
z



Budownictwo Ogólne – Program prac remontowych budownictwa ... 45

r-

klatek schodowych na parterze. 

z
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3.3. Wentylacja
a-

a-

kominowych i szachtów. 

i

iej skuteczniejsze jest uszczelnienie 

adzenie, przy uszczelnionych 

(w – wywiewnej z rekuperatorem, montowanej 
w 2 powierzchni 

w grzewczych 
z

scentralizowanym. W miejsce nawiewników w stolarce okiennej do

70 mm na poszczególne pomieszczenia jest bardzo dobry i jedno

13

6

7 4 2

otwór nawiewny

5

13

6

7 4 2

otwór nawiewny

5

45%8%

7%

5% 11%
10%

14%

-70: 1 – kuchnia – 45%, 2 
– pokój – 14%, 3 – pokój – 8%, 4 – – 10%, 5 – wc – 11%, 6 – pokój 7%, 7 – pokój – 5% [5]

i-



Jerzy Z. Piotrowski, Radosław Zaborek46

trzonów kominowych na odcinku wentylowanej przestrzeni stropodachowej. W przeciwnym

niektórych obiektach. 

3.4. Instalacje
r-

y-
gnacyjny. W budynkach W-

uszczelnienie gruzem i odpadami budowlanymi na etapie wznoszenia obiektów. 

kazji modernizacji 

z

grzewczych z

poziom 10%.
o-

a-
nie kolektorów z koniecz
z a-
cal

a-
– woda. W tym wypadku 

dobrym i sprawdzonym rozwi



Budownictwo Ogólne – Program prac remontowych budownictwa ... 47

trzonów kominowych na odcinku wentylowanej przestrzeni stropodachowej. W przeciwnym

niektórych obiektach. 

3.4. Instalacje
r-

y-
gnacyjny. W budynkach W-

uszczelnienie gruzem i odpadami budowlanymi na etapie wznoszenia obiektów. 

kazji modernizacji 

z

grzewczych z

poziom 10%.
o-

a-
nie kolektorów z koniecz
z a-
cal
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dobrym i sprawdzonym rozwi

ch. 
a-

z
jest 
w budynkach wysokich. 

jako zasilanie c.o.. Jednak w tym wypadku podstawowym problemem jest ograniczenie 

w warstwie podtynkowej. 
nia np. wykorzystanie 

a-

o-

i

3.5. Komfort wizualny

o-

ryzality, fryzy itp.. Zdecydow

a-

a kolo z-

alnych koncepcji.

4. Podsumowanie
Obecnie, szczególnie przy okazji wsparcia funduszami rozwojowymi i programami 

o
W
·
·

i hodowe), 
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· kompleksowe docieplenie obiektów,
·
·
·
· t-

kowo wspomaganych instalacjami OZE, 
·

W pracy wykorzystano badania finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

POIG 01.01.02-10-106/09-00.
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Abstract: The article presents a program of renovation works for buildings realized in 
the system W-70. The scope of work necessary to comply is analyzed and described with 
the specification of alternative materials and technology solutions. The analysis covers the 
building safety, thermal insulation, air exchange and ventilation, installation, visual and 
utility comfort. Special attention is paid to the work of improving microclimate in the 
rooms.
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