Przegrody
w budynku

energooszczÚdnym
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Tadeusz Lipski

Jednym z najwaĝniejszych zadañ budynków
projektowanych jako energooszczÚdne lub
pasywne jest ograniczenie strat ciepïa przez
przegrody zewnÚtrzne. Po prostu dom musi
przypominaÊ termos. Jest to równoznaczne
z ponadprzeciÚtnÈ izolacyjnoĂciÈ termicznÈ
oraz szczelnoĂciÈ takich budowli.
PATRONI CYKLU
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Porównanie domu do termosu jest uzasadnione, poniewaĝ zgodnie z zasadami fizyki im wiÚkszy stosunek powierzchni przegród zewnÚtrznych do kubatury budynku,
tym wiÚcej energii cieplnej trzeba dostarczyÊ w celu zapewnienia staïej temperatury
wewnÚtrznej. Po prostu duĝe objÚtoĂci cieczy lub gazów takich jak woda (np. w basenie) czy powietrze (np. w domu) stosunkowo wolno nagrzewajÈ siÚ, ale równie powoli
ochïadzajÈ. OczywiĂcie waĝny jest jeszcze rodzaj obudowy. Skorupa o bardzo do-

1 W domach jednorodzinnych z betonu monolitycznego wykonuje siÚ ïawy fundamentowe a czasami takĝe pïyty i Ăciany fundamentowe

moĂci i zamoĝnoĂci inwestorów. Bo nie ma
siÚ co oszukiwaÊ – domy energooszczÚdne
sÈ jednak trochÚ droĝsze od standardowych
(w granicach od 5 do 15%).
Warto teĝ zwróciÊ uwagÚ na region kraju, w którym bÚdzie budowany dom. W koñcu pomiÚdzy Suwaïkami a Szczecinem sÈ
aĝ 4 strefy klimatyczne i minimalna temperatura obliczeniowa róĝni siÚ o 8ºC (–24ºC
w Suwaïkach, –16ºC w Szczecinie). Aby
w tych regionach zachowany byï podobny komfort cieplny wewnÈtrz budynków,
wspóïczynniki izolacyjnoĂci termicznej

przegród zewnÚtrznych powinny siÚ róĝniÊ
o okoïo 10–15%.

Przegrody podziemne
Budynki energooszczÚdne to nie tylko dobrze ocieplone Ăciany i dach. To równieĝ
przegrody podziemne, czyli Ăciany fundamentowe, podïogi na gruncie lub pïyty fundamentowe. Ze wzglÚdu na warunki
zewnÚtrzne muszÈ speïniaÊ odmienne kryteria. Do ich budowy uĝywa siÚ zatem innych materiaïów.
Duĝa wytrzymaïoĂÊ i trwaïoĂÊ – to podsta-

2 ¥ciany fundamentowe z pustaków zasypowych to jedno z najlepszych rozwiÈzañ. SÈ uniwersalne dziÚki moĝliwoĂci zbrojenia i stosowania róĝnych betonów

fot. Techbud

brej termoizolacyjnoĂci (np. wkïad termosu,
dobrze ocieplone Ăciany basenu czy domu)
znacznie spowolniajÈ proces stygniÚcia,
a tym samym przyczyniajÈ siÚ do oszczÚdnoĂci energii cieplnej.
To bardzo waĝne w budynkach energooszczÚdnych, do których dostarczane sÈ minimalne iloĂci ciepïa (okoïo 5–10 razy mniej
niĝ w domach standardowych) i nie moĝna
sobie pozwoliÊ na jego marnowanie. Z tego
wzglÚdu przy budowie domu energooszczÚdnego muszÈ byÊ speïnione 4 podstawowe warunki.
Ksztaït i wielkoĂÊ dziaïki budowlanej, odpowiednie nachylenie terenu oraz istniejÈca
roĂlinnoĂÊ pozwolÈ na bierne wykorzystanie energii sïonecznej. Oznacza to moĝliwoĂÊ zorientowania budynku w kierunku
poïudniowym oraz wykorzystania skarp,
zagïÚbieñ, drzew, np. do osïony przed silnymi wiatrami czy przegrzaniem budynku
w okresie letnim.
Budynek bÚdzie miaï zwartÈ bryïÚ oraz
buforowy ukïad pomieszczeñ, poniewaĝ
dziaïania te sprzyjajÈ ograniczaniu zuĝycia
energii cieplnej. JednoczeĂnie wskazane jest
instalowanie nowoczesnych urzÈdzeñ, takich jak kolektory sïoneczne, pompy ciepïa,
elektrownie wiatrowe, które wykorzystujÈ
odnawialne ěródïa energii (gïównie sïoñce,
czasami wiatr).
Wszystkie przegrody zewnÚtrzne, czyli
podïogi na gruncie, Ăciany zewnÚtrzne, poïacie dachu lub stropodachu bÚdÈ charakteryzowaïy siÚ bardzo dobrÈ izolacyjnoĂciÈ
termicznÈ – wspóïczynnik przenikania ciepïa U=0,15–0,20 W/(m2·K) (dla okien i drzwi
U=0,80–1,00 W/(m2·K)). OczywiĂcie zakïada siÚ, ĝe nie bÚdzie ĝadnych mostków termicznych. Poza tym przegrody zewnÚtrzne
muszÈ byÊ szczelne, gdyĝ napïyw niekontrolowanego zimnego powietrza jest równoznaczny ze stratami ciepïa.
W domu energooszczÚdnym musi byÊ zaprojektowany ukïad wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepïa o sprawnoĂci ponad 75%
(wentylacja grawitacyjna jest niedopuszczalna). JednoczeĂnie wskazane jest zastosowanie gruntowych wymienników ciepïa.
Szczególnie waĝne, ale jednoczeĂnie doĂÊ
ïatwe do speïnienia sÈ dwa ostatnie wymagania. To tzw. warunki konieczne, bez których ĝaden budynek nie stanie siÚ domem
energooszczÚdnym, a tym bardziej pasywnym. Na dodatek zaleĝÈ gïównie od wiedzy
i umiejÚtnoĂci projektantów oraz Ăwiado-

fot. Austrotherm

Podstawy energooszczÚdnoĂci
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fot. EcoKlinkier
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fot. Maxit

4 ¥ciany fundamentowe powinny byÊ wykonywane z cegieï o jak najniĝszej nasiÈkliwoĂci, najlepiej klinkierowej

3 Bloczki fundamentowe sÈ wykonywane równieĝ
z keramzytobetonu odpowiedniej wytrzymaïoĂci

wa, poniewaĝ na Ăciany lub pïyty fundamentowe przenoszone sÈ wszystkie obciÈĝenia staïe (ciÚĝar konstrukcji i wszelkich
materiaïów wykoñczeniowych) i zmienne
(ciÚĝar Ăniegu, ludzi, obciÈĝenie wiatrem).
Do budowy tych przegród najlepiej nadajÈ
siÚ wszelkie wyroby peïne, czyli pozbawione pustek powietrznych.
Beton monolityczny, czyli wylewany na budowie, klasy przynajmniej C12/15 (dawniej
B15), to gwarancja solidnoĂci za niskÈ cenÚ.
WïaĂciwoĂci betonu sprawiajÈ, ĝe zarówno
ïawy, Ăciany, jak i pïyty fundamentowe majÈ
prawie same zalety – sÈ wytrzymaïe, mrozoodporne, prawie nienasiÈkliwe i tanie.
Mankamentem jest koniecznoĂÊ wykonywania szalunku 1 .
Pustaki zasypowe z betonu zwykïego majÈ
róĝne wymiary i ksztaïty, ale moĝna z nich
wznosiÊ Ăciany fundamentowe o szerokoĂci 20, 25, 30 cm. Ich duĝe otwory wypeïnia siÚ betonem zwykïym lub keramzytobe-

tonem. PeïniÈ rolÚ szalunku traconego 2 .
Wypeïnione betonem C12/15 (dawniej B15)
majÈ niemal identyczne wïaĂciwoĂci co mur
z bloczków betonowych. Moĝna je zbroiÊ
stalowymi prÚtami zwiÚkszajÈcymi wytrzymaïoĂÊ konstrukcji.
Bloczki betonowe z betonu klasy C16/20
(dawniej B20) o podstawowych wymiarach 12 × 25 × 38 cm i masie 25 kg lub keramzytobetonowe to materiaï niemal idealny do budowy Ăcian fundamentowych 3 .
CharakteryzujÈ siÚ bardzo duĝÈ wytrzymaïoĂciÈ, sÈ mrozoodporne i w niewielkim
stopniu nasiÈkliwe (5–9%). Na dodatek sÈ
tanie i powszechnie dostÚpne.
Cegïy ceramiczne peïne najlepiej z tzw.
klinkieru kanalizacyjnego (klasy 25, nasiÈkliwoĂÊ 12%) lub z dobrze wypalonej gliny
(klasy min. 10, nasiÈkliwoĂÊ 20%) to tradycyjny materiaï budowlany, z którego wykonywano równieĝ fundamenty 4 . Niewielkie
wymiary (6,5 × 12 × 25 cm) i ciÚĝar (3,7
kg) cegieï sprawiajÈ, ĝe sÈ to elementy bardzo porÚczne, jednak murowanie jest czasochïonne. Mankamentem jest równieĝ to, ĝe
Ăciany koniecznie trzeba otynkowaÊ przed

6 Masy hydroizolacyjne powinny byÊ nakïadane w kilku warstwach i moĝe
dlatego nie sÈ zbyt czÚsto stosowane przy budowie domów jednorodzinnych

fot. Terbud

fot. Botament

5 Samoprzylepne papy asfaltowe sÈ jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia Ăcian fundamentowych przed wilgociÈ
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uïoĝeniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej.
Niewielka nasiÈkliwoĂÊ i caïkowita mrozoodpornoĂÊ uĝytych materiaïów Ăciennych jest dobrÈ ochronÈ przed destrukcyjnym dziaïaniem niskiej temperatury i wody
znajdujÈcej siÚ w gruncie. Jednak i tak powierzchnie boczne Ăcian i pïyt fundamentowych naleĝy chroniÊ warstwÈ hydroizolacyjnÈ.
Papy asfaltowe to materiaïy tradycyjne,
ale sprawdzone i trwaïe 5 . DziÚki ciÈgïemu udoskonalaniu sÈ mocne, elastyczne,
odporne na wiele substancji chemicznych
oraz promieniowanie UV. OczywiĂcie ich
parametry zaleĝÈ od rodzaju osnowy, iloĂci zastosowanego bitumu oraz sposobu jego
modyfikacji. Najlepsze sÈ papy termozgrzewalne lub samoprzylepne, ale dobre rezultaty moĝna uzyskaÊ takĝe przy klejeniu pap
lepikiem asfaltowym.
Masy bitumiczne, czyli póïpïynne lepiki i masy asfaltowe, zwykle nakïadane
sÈ w dwóch lub kilku warstwach. Po wyschniÚciu tworzÈ elastycznÈ powïokÚ przeciwwilgociowÈ 6 . Niestety wymagajÈ gïadkiej powierzchni, co jest równoznaczne
z wykonaniem cienkiego tynku cementowego tzw. rapówki. Skuteczne sÈ masy asfaltowe z dodatkiem kauczuku lub polimerów,
dobre lepiki na gorÈco, a czÚsto wystarczajÈce – najtañsze lepiki na zimno.
Folie hydroizolacyjne to materiaïy zastÚpujÈce tradycyjne papy na osnowie z tektury.
Nie muszÈ byÊ przyklejane do podïoĝa, moĝna je ukïadaÊ niezaleĝnie od panujÈcej pogody i w dowolnej porze roku 7 . Wykonuje

fot. Austrotherm

fot. Austrotherm

fot. Gutta Polska

7 Wspóïczesne folie hydroizolacyjne moĝna
stosowaÊ zamiast papy nie tylko do izolowania
Ăcian fundamentowych

8 Polistyren ekstrudowany to materiaï termoizolacyjny najlepiej nadajÈcy siÚ do ocieplania Ăcian
fundamentowych. Szkoda, ĝe taki drogi

9 Styropian to jeden z najtañszych materiaïów
ociepleniowych o bardzo wszechstronnym zastosowaniu

siÚ je z polichlorku winylu (PCV) gruboĂci
0,6–2,0 mm, polietylenu (PE), ewentualnie
polietylenu o duĝej gÚstoĂci (PEHD) – gruboĂci 0,2–0,5 mm. Folie mogÈ byÊ samoprzylepne, zgrzewane, mocowane mechanicznie
lub tylko ukïadane na zakïad.
Bardzo dobra izolacyjnoĂÊ termiczna –
oznacza brak mostka termicznego na styku ze Ăcianami zewnÚtrznymi oraz niewielkÈ gruboĂÊ konstrukcji. Niestety materiaïy
noĂne stosowane w budowlach podziemnych nie speïniajÈ tego warunku. Zatem konieczne jest stosowanie dodatkowej warstwy ocieplenia (od strony zewnÚtrznej).

Materiaïy termoizolacyjne, majÈce kontakt
z gruntem, muszÈ byÊ odporne na zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne.
Polistyren ekstrudowany to najlepszy materiaï do ocieplania Ăcian i pïyt fundamentowych oraz podïóg na gruncie 8 . Ma Ăwietne
wïaĂciwoĂci termiczne, a przy tym jest doĂÊ
twardy i prawie nienasiÈkliwy.
Styropian to polistyren ekspandowany,
czyli o gorszych wïaĂciwoĂciach, ale za to
znacznie tañszy od ekstrudowanego 9 . Do
izolowania Ăcian fundamentowych nadajÈ
siÚ pïyty o ciÚĝarze wïaĂciwym co najmniej
20 kg/m3.

Prostota i ïatwoĂÊ wykonania konstrukcji
to inaczej zastosowanie technologii znanych
i niewymagajÈcych od wykonawców zbyt
duĝych kwalifikacji. To waĝne na maïych
budowach domów jednorodzinnych.

10 Schemat konstrukcji trójwarstwowej Ăciany fundamentowej

¥ciany fundamentowe to stosunkowo niewielkie elementy konstrukcyjne budynku
o wysokoĂci 50–150 cm. Ich wymiary zaleĝÈ od poziomu posadowienia, liczby kondygnacji, wysokoĂci cokoïu oraz rodzaju Ăcian
parteru. W domach energooszczÚdnych zawsze sÈ to Ăciany dwu- lub trójwarstwowe
10 , 11 .

11 Schemat konstrukcji dwuwarstwowej Ăciany fundamentowej
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przeciwwilgociowa
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Ăciany fundamentowej

izolacja termiczna
ze styropianu
lub polistyrenu
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Ăciana dociskowa
z cegïy peïnej
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szlichta
wylewka
betonowa samopoziomujÈca

posadzka
pozioma izolacja
przeciwwilgociowa

zaprawa
klejowa

izolacja
brzegowa

pionowa izolacja
termiczna Ăcian
fundamentowych –
nie mniej niě 8 cm

izolacja termiczna
z polistyrenu
ekstrudowanego podbudowa
gruboĂci
15–30 cm,
z zagÚszczonego
grubego ĝwiru
12 Przykïadowa konstrukcja podïogi na gruncie w domu energooszczÚdnym

¥ciany noĂne najczÚĂciej wykonuje siÚ
z bloczków betonowych lub pustaków zasypowych gruboĂci 20–38 cm, rzadziej
z cegïy peïnej lub betonu monolitycznego.

Ociepla siÚ je warstwÈ polistyrenu ekstrudowanego ewentualnie ekspandowanego gruboĂci co najmniej 15 cm, poniewaĝ wtedy
wspóïczynnik przenikania ciepïa nie powi-

Przykïad
Rozpatrujemy budynek na planie prostokÈta o wymiarach 10,5 × 18 m (powierzchnia 189 m2, obwód 57 m, gruboĂÊ Ăcian 0,3 m). UwzglÚdniamy dwa rodzaje gruntu
– gliniasty i piaszczysty. Obliczenia dotyczÈ podïogi bez warstwy izolacji oraz z izolacjÈ termicznÈ gruboĂci 5, 10 i 15 cm (normowy wspóïczynnik przewodzenia ciepïa
U=0,04 W/(m2·K)). W obliczeniach nie uwzglÚdniamy warstw posadzkowych i podkïadowych.
Z przykïadu wynika, ĝe w domach energooszczÚdnych juĝ 10 cm warstwa styropianu speïnia wymagania stawiane podïogom na gruncie (po uwzglÚdnieniu warstw
posadzkowych oraz podkïadowych).
OczywiĂcie w mniejszych domach powinno siÚ nieco zwiÚkszyÊ gruboĂÊ termoizolacji. Podobnie jak w przypadku stosowania ogrzewania podïogowego.

IzolacyjnoĂÊ termiczna podïóg na gruncie w zaleĝnoĂci od gruboĂci izolacji
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GruboĂÊ izolacji

Opór cieplny podïogi
Rmin [(m2 ·K)/W]

bez izolacji
5 cm
10 cm
15 cm

–
1,46
2,71
3,96

Wspóïczynnik przenikania ciepïa
U [W/(m2·K)]
dla podïogi
dla podïogi na glinie
na piasku
0,50
0,63
0,29
0,33
0,21
0,23
0,16
0,18

nien byÊ gorszy od U=0,20 W/(m2·K) (nawet
w czÚĂci cokoïowej).
Przy murowaniu Ăcian z bloczków betonowych naleĝy zwracaÊ uwagÚ na odpowiedniÈ gruboĂÊ spoin (poziome 8–15 mm,
pionowe 5–15 mm), aby nie zmniejszyÊ wytrzymaïoĂci Ăciany. Poza tym murowanie na
niepeïne spoiny uïatwia naïoĝenie rapówki. Przy wznoszeniu Ăcian fundamentowych
z pustaków zasypowych tylko pierwszÈ
warstwÚ ukïada siÚ na zaprawie i bardzo dokïadnie poziomuje. Pozostaïe montuje siÚ na
sucho, a po uïoĝeniu kaĝdych trzech warstw
zalewa je betonem.
Ukïadanie izolacji przeciwwilgociowych
poziomych i pionowych musi byÊ wykonane
niezwykle starannie i zgodnie z przewidzianÈ technologiÈ, bo tylko szczelne majÈ sens.
Pïyty polistyrenu powinny byÊ klejone na
caïej powierzchni, a nie na placki. DziÚki
temu nie popÚkajÈ przy zasypywaniu Ăcian
fundamentowych. Wskazana jest ich ochrona za pomocÈ folii wytïaczanej (tzw. kubeïkowej) albo siatki z wïókna szklanego wtopionej w zaprawÚ klejowÈ.

Podïogi na gruncie
W domach energooszczÚdnych bardzo
czÚsto wykonuje siÚ podïogÚ na gruncie.
OczywiĂcie wymaga siÚ, aby stanowiïa barierÚ termicznÈ (nie tylko przy ogrzewaniu podïogowym) oraz hydroizolacyjnÈ.
Powinna równieĝ tïumiÊ wszelkie drgania, czyli nie przenosiÊ děwiÚków. Na styku podïogi ze Ăcianami zewnÚtrznymi nie
moĝe byÊ mostków termicznych 12 .
Przy projektowaniu trzeba uwzglÚdniaÊ stosunek powierzchni podïogi do obwodu budynku, warunki klimatyczne panujÈce na
danym terenie, poziom wody gruntowej oraz
rodzaj gruntu.
Budowa podïogi na gruncie zwykle sprowadza siÚ do nastÚpujÈcych warstw.
Podbudowa – gruboĂci 15–30 cm, najlepiej
z zagÚszczonego mechanicznie grubego ĝwiru. Ma nie tylko duĝÈ noĂnoĂÊ, ale przede
wszystkim przerywa kapilarne podciÈganie
wody. Moĝna na niej uïoĝyÊ wytïaczanÈ foliÚ kubeïkowÈ lub 5 cm warstwÚ piasku zagÚszczonego mechanicznie.
Izolacja przeciwwilgociowa – to najczÚĂciej odpowiednio gruba folia, którÈ moĝna
ukïadaÊ bezpoĂrednio na ĝwirze lub piasku,
lecz po wykonaniu dodatkowego podkïadu z chudego betonu, takĝe wszelkie rodzaje
pap asfaltowych.

Podstawy energooszczÚdnoĂci

posadzka

wylewka
samopoziomujÈca
fundamentowa pïyta
grzejna gr. 12–20 cm

izolacja
przeciwwilgociowa
izolacja termiczna
cokoïu o gruboĂci
3–5 cm cieñsza od
ocieplenia Ăcian, ale
nie mniej niĝ 12 cm

warstwa podkïadowa
ze ĝwiru

izolacja termiczna pïyty
grzejnej gr. 15–20 cm

przewody
grzewcze

13 Przykïadowy ukïad warstw w ogrzewanej pïycie fundamentowej

drenaĝowej z pospóïki, ĝwiru lub grubego piasku. ZaletÈ jest brak Ăcian fundamentowych. Nie ma grzejników na Ăcianach ani
robót zwiÈzanych z montaĝem tradycyjnej
instalacji centralnego ogrzewania.
Zarówno pïyty fundamentowe, jak i podïogi na gruncie moĝna ogrzewaÊ za pomocÈ
tradycyjnych instalacji wodnych zasilanych
z pompy ciepïa, pieca na gaz, olej opaïowy
czy pelety. To bardzo wygodne rozwiÈzanie,
które moĝe byÊ dostosowane do moĝliwoĂci
i preferencji inwestora.

Fundamenty pïytowe
Posadowienie budynku na ĝelbetowej pïycie fundamentowej jest efektywnym i ekonomicznym rozwiÈzaniem, zwïaszcza gdy
wystÚpujÈ niestandardowe, trudne warunki gruntowo-wodne. W domach energooszczÚdnych preferowana jest ogrzewana pïyta
fundamentowa, która w ogóle moĝe nie byÊ
zagïÚbione w gruncie. To doĂÊ nowoczesne
rozwiÈzanie ma wiele zalet 13 .
Umoĝliwia wybudowanie domu przy wysokim poziomie wody gruntowej, na niejednorodnym podïoĝu o niewielkiej noĂnoĂci.
Podwójnie zbrojona pïyta fundamentowa
gruboĂci 12–20 cm, uïoĝona na warstwie
termoizolacyjnej ze styropianu gruboĂci
15–20 cm i podïoĝu z zagÚszczonego ĝwiru
gruboĂci 15–30 cm, jest na tyle wytrzymaïa
i sztywna, ĝe moĝe byÊ ukïadana nawet na
gruntach wysadzinowych. Roboty ziemne
ograniczone sÈ do usuniÚcia humusu, uïoĝenia i mechanicznego zagÚszczenia warstwy

zaprawa klejowa

Moĝna równieĝ zdecydowaÊ siÚ na fundament grzewczy 14 .
Warto jeszcze pamiÚtaÊ, ĝe dokumentacja
projektowa musi byÊ wykonana oddzielnie
dla kaĝdego inwestora. Tylko wtedy bowiem
fundament i system grzewczy moĝna dostosowaÊ do istniejÈcych warunków terenowych, ukïadu pomieszczeñ w budynku oraz
wymagañ inwestora.

Przegrody nadziemne
Kaĝdy dom ocenia siÚ nie po fundamentach, lecz po widocznych czÚĂciach budow-

14 Pïyta fundamentowa z ogrzewaniem powietrznym
przewody instalacyjne
ogrzewania powietrznego

fundamentowa pïyta
grzewcza gr. 15–25 cm

izolacja termiczna cokoïu,
o 3–5 cm cieñsza od
ocieplenia Ăciany, nie mniej
niĝ 15 cm

15–30 cm warstwa
podkïadowa ze ĝwiru

izolacja termiczna pïyty
grzewcza gr. 15–20 cm
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rys. na podstawie materiaïów firmy Legalett

Izolacja termiczna – z polistyrenu ekstrudowanego, ewentualnie styropianu gruboĂci 10–15 cm (przy ogrzewaniu podïogowym
nie mniej niĝ 15 cm, czÚsto 20 cm). Czasami
keramzyt lub ĝuĝel wielkopiecowy, gdy potrzebna jest warstwa wypeïniajÈca gruboĂci
40 cm lub wiÚcej.
Podkïad podpodïogowy – z betonu drobnoziarnistego gruboĂci od 4 cm (koniecznie
zbrojony) do 7 cm (bez zbrojenia). Równieĝ
suche podkïady z pïyt OSB lub jastrychu
gipsowego jako czÚĂÊ tzw. podïóg pïywajÈcych.
Przy ogrzewaniu podïogowym to akumulacyjne pïyty ĝelbetowe gruboĂci 12–20 cm.
Posadzka – z róĝnych materiaïów w zaleĝnoĂci od przeznaczenia i wystroju wnÚtrza.
Na ogrzewanie podïogowe najczÚĂciej ukïada siÚ pïytki kamienne lub ceramiczne.
Wszystkie warstwy ukïadane na izolacji termicznej powinny byÊ dylatowane. Zalecenie
to dotyczy gïównie podïóg z ogrzewaniem
podïogowym. Oczywiste jest bowiem, ĝe
styropian i beton, gips lub drewno charakteryzujÈ siÚ róĝnÈ rozszerzalnoĂciÈ termicznÈ.
Dylatacja obwodowa oddziela warstwy posadzkowe od Ăcian zewnÚtrznych i dziaïowych i ma na celu ograniczenie drgañ oraz
haïasu (nawet o 2 dB). Dylatacja powierzchniowa zapobiega pÚkaniu betonowego podkïadu na skutek skurczu – konieczne jest
wydzielanie pïaszczyzny o powierzchni
mniejszej niĝ 30 m2.
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szczelina
wentylacyjna

Ăciana
noĂna

izolacja termiczna
Ăciany noĂnej
(styropian lub weïna
mineralna)
izolacja
przeciwwilgociowa

Ăciana
noĂna

izolacja termiczna
Ăciany noĂnej
(styropian lub weïna
mineralna)
izolacja
przeciwwilgociowa

klej

styropian
FS 20

styropian
tynk

Ăciana
osïonowa

szlichta
betonowa

szlichta
betonowa
15 ZewnÚtrzna Ăciana trójwarstwowa
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porowate np. beton komórkowy lub wïókniste (weïna mineralna).
AkumulacyjnoĂÊ cieplna – niweluje dobowe skoki temperatury powietrza w pomieszczeniach oraz sprzyja oszczÚdzaniu energii cieplnej. Jest wymaganÈ cechÈ przegród
w domach energooszczÚdnych i pasywnych.
DobrÈ akumulacyjnoĂciÈ charakteryzujÈ siÚ
materiaïy ciÚĝkie, takie jak kamieñ, beton,
cegïa klinkierowa lub wapienno-piaskowa.

¥ciany zewnÚtrzne
Gïównym zadaniem Ăcian domów jednorodzinnych jest ochrona mieszkañców przed
niekorzystnymi warunkami atmosferyczny-

16 Pustaki wapienno-piaskowe typu SILKA to najlepszy matreriaï do budowy Ăcian dwu- i trójwarstwowych

fot. Xella

li. Z tego wzglÚdu bardzo waĝny jest dobór
Ăcian, dachu, okien i drzwi. Przecieĝ wyglÈd zewnÚtrzny tych elementów decyduje
o atrakcyjnoĂci budynku, a rodzaj zastosowanych materiaïów o parametrach technicznych przegród. MoĝliwoĂci wyboru sÈ
ogromne i dlatego warto poznaÊ niektóre
istotne cechy.
IzolacyjnoĂÊ termiczna – to podstawowy
parametr, który ma bezpoĂredni wpïyw na
koszty eksploatacji budynku. To dlatego ĝe
przez Ăciany i dach przenika okoïo 30–55%
ciepïa dostarczonego do ogrzewania, a przez
okna i drzwi okoïo 15–25%. Nic zatem dziwnego, ĝe zalecane jest stosowanie warstw
weïny mineralnej lub styropianu gruboĂci
15–25 cm oraz szyb dwukomorowych.
IzolacyjnoĂÊ akustyczna – ma znaczny
wpïyw na komfort ĝycia mieszkañców. Jest
szczególnie waĝna w rejonach o zwiÚkszonym poziomie haïasu zewnÚtrznego (centrach miast, przy drogach szybkiego ruchu,
liniach kolejowych itp.). DobrÈ izolacyjnoĂciÈ akustycznÈ charakteryzujÈ siÚ materiaïy ciÚĝkie, takie jak beton, cegïy ceramiczne
i wapienno-piaskowe oraz materiaïy wïókniste, np. weïna mineralna, filc.
ParoprzepuszczalnoĂÊ – potocznie nazywana „oddychaniem Ăcian” jest poĝÈdana przez
wielu inwestorów. Jednak w domach energooszczÚdnych nie ma znaczenia w zwiÈzku z wymaganÈ szczelnoĂciÈ oraz zastosowaniem wentylacji mechanicznej. Jednak
tradycjonaliĂci powinni wybieraÊ materiaïy

17 ¥ciana dwuwarstwowa ocieplana metodÈ lekkÈ mokrÈ

mi, zapewnienie im intymnoĂci oraz bezpieczeñstwa. Waĝny jest równieĝ efektowny
wyglÈd, wïaĂciwoĂci techniczne przegród
wpïywajÈce na komfort ĝycia oraz koszty
eksploatacyjne budynku. W Polsce dominujÈ wszelkie technologie bazujÈce na murowaniu Ăcian zewnÚtrznych. To dlatego ĝe sÈ
powszechnie znane, ïatwe do wykonania,
odporne na bïÚdy i stosunkowo tanie.
¥ciany trójwarstwowe – sÈ najlepszym rodzajem przegród, w których kaĝda warstwa
peïni ĂciĂle okreĂlonÈ funkcjÚ 15 . NoĂna,
gruboĂci zaledwie 18–20 cm, najlepiej jeĂli
jest wykonana z bloczków wapienno-piaskowych 16 , pustaków ceramicznych MAX (ze
szczelinami ustawionymi prostopadle
do dïugoĂci Ăciany) lub betonu komórkowego (najciÚĝszych odmian), murowanych na
spoiny pionowe i poziome. Zapewnia wytrzymaïoĂÊ, szczelnoĂÊ, akumulacyjnoĂÊ
cieplnÈ oraz bardzo dobrÈ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ. Warstwa termoizolacyjna ze styropianu lub pïyt weïny mineralnej gruboĂci
15–20 cm gwarantuje bardzo dobrÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ przegrody oraz eliminuje
mostki termiczne. Z kolei warstwa osïonowa
gruboĂci 8–12 cm z cegieï klinkierowych,
wapienno-piaskowych, betonowych lub ceramicznych (czÚsto otynkowanych) zapewnia atrakcyjny wyglÈd budynku, a takĝe
trwaïoĂÊ oraz dodatkowÈ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ.
¥ciany dwuwarstwowe – to bardzo dobre rozwiÈzanie pozwalajÈce na uzyskanie

fot. Aluplast

fot. DLH

Podstawy energooszczÚdnoĂci

18 Elewacja z drewna jako atrakcyjny sposób zabezpieczenia termoizolacji

przegród o mniejszej gruboĂci niĝ Ăciany
trójwarstwowe. Jednak nieco mniej trwaïe
i bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. WewnÚtrzne Ăciany noĂne gruboĂci
24–29 cm wykonuje siÚ z takich samych materiaïów jak w Ăcianach trójwarstwowych.
WarstwÚ izolacji termicznej stanowi gïównie styropian lub znacznie rzadziej weïna
mineralna. Ocieplenie najczÚĂciej chronione
jest przez siatkÚ z wïókna szklanego i tynk
cienkowarstwowy 17 . Jako warstwÚ osïonowÈ i wykoñczeniowÈ stosuje siÚ równieĝ deski i siding winylowy 18 , 19 .
¥ciany jednowarstwowe – oczywiĂcie
z wkïadkÈ termoizolacyjnÈ, sÈ jednymi
z lepszych rodzajów Ăcian w domach energooszczÚdnych. Muruje siÚ je z keramzytowych pustaków, w których przestrzenie
powietrzne wypeïnione sÈ ksztaïtkÈ styropianowÈ (Fortis). W Ăcianach gruboĂci zale-

19 Panele z aluminium lub PVC – elementy osïonowe stosowane
w metodzie lekkiej suchej

dwie 31–36 cm uzyskuje siÚ wspóïczynnik
przenikania ciepïa U=0,19 W/(m2·K) 20 .
Pogrubiona wewnÚtrzna warstwa keramzytobetonu wpïywa na polepszenie akumulacyjnoĂci cieplnej oraz umoĝliwia wieszanie na Ăcianach ciÚĝkich przedmiotów.
Poza tym rozwiÈzania systemowe naroĝy,
otworów okiennych i drzwiowych, nadproĝy, wieñców pozwalajÈ uzyskaÊ przegrody bez
mostków termicznych.

Dachy
Dach to jeden z najwaĝniejszych elementów
kaĝdego budynku. Chroni przed deszczem,

Ăniegiem i wiatrem, usztywnia budowlÚ i czÚsto decyduje o atrakcyjnoĂci domu.
Na uĝytkowych poddaszach musi speïniaÊ
wszystkie kryteria stawiane przegrodom zewnÚtrznym, zwïaszcza dotyczÈce izolacyjnoĂci termicznej i akustycznej. Na dodatek
musi byÊ lekki, a to moĝna uzyskaÊ tylko
dziÚki wielowarstwowej budowie 21 .
Pokrycie dachu – moĝe byÊ wykonane z róĝnych dostÚpnych materiaïów. Wszystko zaleĝy od architekta i inwestora. Jednak najwaĝniejsze jest, aby pokrycie byïo szczelne
i trwaïe. Na przykïad trzcina zapewnia niekonwencjonalny wyglÈd, a przy gruboĂci

21 Przykïad poïaci dachowej, moĝliwej do stosowania w domach energooszczÚdnych

dwie warstwy weïny
mineralnej

dachówka cementowa

ïata

20 Bloczki typu Fortis to dobry materiaï na jednowarstwowe Ăciany

folia dachowa

kontrïata

fot. Fortis

fot. Sukiennik

krokiew

paroizolacja
pïyta gipsowo-kartonowa

stelaĝ sufitu podwieszanego
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fot. Sokóïka

40 cm takĝe doskonaïÈ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ. Gonty lub wióry drewniane pasujÈ do domów w starym stylu, ale sÈ palne.
Dachówki to materiaï bardzo uniwersalny,
choÊ doĂÊ ciÚĝki. Pokrycia z blach sÈ lekkie
i trwaïe, ale nie tïumiÈ odgïosów padajÈcego
deszczu. Wreszcie papy asfaltowe doskonale
sprawdzajÈ siÚ na pokryciach pïaskich, lecz
nie sÈ zbyt estetyczne.
Poszycie dachu – dobiera siÚ w zaleĝnoĂci
od rodzaju pokrycia. Wykonanie sztywnego poszycia z desek lub pïyt OSB jest wymagane przy wiÚkszoĂci pokryÊ bitumicznych
oraz blaszanych. Natomiast oïacenie konstrukcji, czyli przybicie drewnianych listew
(ïat i kontrïat) na podkïadzie z folii wstÚpnego krycia potrzebne jest przy pokryciu dachówkami oraz wszelkiego rodzaju pïytami
bitumicznymi czy blaszanymi (blachodachówki, blachy trapezowe).
Wiatroizolacja – to inaczej folia dachowa,
najczÚĂciej o wysokiej paroprzepuszczalnoĂci, konieczna w domach z uĝytkowym poddaszem.
Zabezpiecza warstwÚ weïny mineralnej przed deszczem lub Ăniegiem mogÈcym
przedostaÊ siÚ pod pokrycie, a jednoczeĂnie
umoĝliwia odparowanie wilgoci znajdujÈcej
siÚ w warstwie termoizolacyjnej.
Konstrukcja wiÚěby – w domach jednorodzinnych wykonywana jest niemal wyïÈcznie z bali i desek. PrzewaĝajÈ tradycyjne
ukïady jÚtkowe i pïatwiowo-kleszczowe dostosowane do niewielkich rozpiÚtoĂci budynków oraz umiarkowanych kÈtów nachylenia poïaci. Nieco rzadziej stosowane sÈ
wiÚěby kratownicowe, elementy klejone lub
drewniane belki dwuteowe.
Izolacja termiczna – wykonywana jest niemal wyïÈcznie z weïny mineralnej ukïadanej w dwóch lub trzech warstwach. W do-

fot. M&S wiÚcej niĝ okna
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22 Nowoczesne okno drewniane stosowane w domach energooszczÚdnych

23 Dwukomorowa szyba zespolona + ocieplany
profil z wïókna szklanego = dobre okno

mach energooszczÚdnych zalecane jest
gruboĂÊ 20–25 cm (min. 8 cm dla pojedynczej warstwy). Ten materiaï nie tylko izoluje przed stratami ciepïa, takĝe Ăwietnie tïumi haïas, jest sprÚĝysty, niepalny i ïatwo go
uïoĝyÊ pomiÚdzy krokwiami. Niestety, jest
wraĝliwy na zawilgocenie i przewiewanie
przez wiatr.
Paroizolacja – to powïoka nieprzepuszczajÈca pary wodnej. Chroni weïnÚ mineralnÈ przed zawilgoceniem, a w konsekwencji
przed utratÈ wïaĂciwoĂci termoizolacyjnych.
Najlepsza jest z folii polietylenowej z dodatkowÈ warstwÈ metalu (aluminium). Ma
zdolnoĂÊ odbijania promieniowania cieplnego z powrotem do wnÚtrza pomieszczeñ.
Musi byÊ ukïadana na zakïad szerokoĂÊ
5–10 cm. Waĝne jest równieĝ, aby wszystkie
poïÈczenia i miejsca wbicia zszywek byïy
uszczelnione taĂmÈ samoprzylepnÈ.
Okïadzina wewnÚtrzna – jest dobierana
w zaleĝnoĂci od przeznaczenia pomieszcze-

nia, gustu oraz moĝliwoĂci finansowych inwestora. Moĝe to byÊ boazeria, ale obecnie
najczÚĂciej stosuje siÚ pïyty gipsowo-kartonowe lub mocniejsze gipsowo-wïóknowe.
Nie tylko tworzÈ gïadkie powierzchnie, ale
jeszcze sÈ ogniochronne, odporne na zawilgocenie (GKFI) oraz dobrze tïumiÈ haïas. Na
dodatek sÈ doĂÊ sztywne, a ich gruboĂÊ to
tylko 10–20 mm (zalecane grubsze lub ukïadane w 2 warstwach).

Porównanie parametrów wybranych szyb zespolonych
Szyba zespolona
dwukomorowa
4T/10Kr/4/10Kr/4T
jednokomorowa
4T/16Kr/4T
jednokomorowa
4/16Ar/4T
jednokomorowa
4/16/4

PrzepuszczalnoĂÊ
Ăwiatïa
LT [%]

PrzepuszczalnoĂÊ
energii sïonecznej
g [%]

Wspóïczynnik
przenikania ciepïa
U [W/(m2·K)]

65

42

0,6

72

45

0,9

76

56

1,1

83

76

2,9

T – powïoka niskoemisyjna termofloat;
Kr – przestrzeñ miÚdzy szybami wypeïniona kryptonem;
Ar – przestrzeñ miÚdzy szybami wypeïniona argonem
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Okna i drzwi
Okna i drzwi to przegrody budowlane, których izolacyjnoĂÊ termiczna jest od kilku do
kilkunastu razy gorsza niĝ Ăcian czy dachu.
Niestety, muszÈ byÊ w kaĝdym budynku
mieszkalnym. Jednak w domach energooszczÚdnych powinny charakteryzowaÊ siÚ jak
najlepszym wspóïczynnikiem przenikania
ciepïa U<1,0 W/(m2·K) (zalecane nawet
U<0,8 W/(m2·K)). To dlatego ĝe tylko okna
umieszczone w elewacji poïudniowej (U<0,8
W/(m2·K)) mogÈ daÊ jakikolwiek zysk energetyczny od promieniowania sïonecznego 22 ,
23 . Wszystkie inne w ogólnym rozrachunku powodujÈ straty ciepïa. Wniosek jest nastÚpujÈcy: przy stolarce o gorszych parametrach termicznych nie naleĝy przesadzaÊ
z jej wielkoĂciÈ. Wskazane jest stosowanie
wielu okien nieotwieranych, które sÈ bardziej szczelne i majÈ mniejszÈ powierzchniÚ
ram (najczÚĂciej o duĝo gorszych parametrach termicznych). Zawsze warto rozwaĝyÊ
zakup okien z szybami dwukomorowymi
o wspóïczynniku Ug=0,6 W/(m2·K).

