
ENERGOOSZCZÊDNE
BUDOWNICTWO (CZÊŒÆ III)

Œciany zewnêtrzne s¹ jednym z wa¿niej-
szych elementów budynku, wp³ywaj¹cych
na koszty jego ogrzewania. Powinny nie

tylko zapewniaæ noœnoœæ, ale tak¿e sku-
tecznie izolowaæ wnêtrza od wp³ywu czyn-
ników atmosferycznych, przez co zapew-

niaæ przyjazny klimat wewnêtrzny. Dziêki
dobrze wybranym rozwi¹zaniom œcian i za-
stosowanym materia³om mo¿na znacznie

STRESZCZENIE POPRZEDNICH CZÊŒCI
W pierwszej czêœci opisaliœmy zagadnienia wp³ywaj¹ce na wzrost zainteresowania energooszczêdnym budownictwem. Wspomnieliœmy tak¿e o certyfikacji, która

u³atwi œwiadomy wybór i zakup efektywnych energetycznie nieruchomoœci. W czêœci drugiej przedstawiliœmy czynniki architektoniczne, decyduj¹ce o tym, czy

budynek mo¿na zaliczyæ do energooszczêdnych: usytuowanie budynku wzglêdem stron œwiata, geometria bry³y, rozmieszczenie pomieszczeñ oraz wielkoœæ okien

i przeszkleñ. W kolejnych odcinkach przedstawimy ocieplenia przegród budowlanych: przede wszystkim œcian i dachu.

ENERGOOSZCZÊDNE ŒCIANY
Najtañszym ssposobem uuzyskania zznacznych ooszczêdnoœci nna oogrzewaniu jjest ddobór ooptymalnej ggruboœci iizolacji ttermicznej,

opartej nnie ttylko nna pprzepisach bbudowlanych, aale sspe³niaj¹cej rregu³y eenergooszczêdnoœci. WWarto wwiedzieæ, ¿¿e zzwiêkszenie

gruboœci iizolacji mmo¿e zzmniejszyæ, aa nnawet zzupe³nie zzniwelowaæ wwp³yw nniekorzystnego ppo³o¿enia bbudynku cczy jjego

rozrzeŸbionej bbry³y.

Œciany wielowarstwowe wysok¹ izola-

cyjnoœæ ciepln¹ zawdziêczaj¹ izolacji

z we³ny mineralnej. Zastosowanie 

18-centymetrowej warstwy skalnej we³-

ny mineralnej, np. w systemie docie-

pleñ ECOROCK-L, umo¿liwia uzyskanie

wartoœæ Uk poni¿ej 0,30 W/m2K. Wspól-

czynnik przenikania ciep³a Uk uwzglêd-

nia dodatki i poprawki na mostki ter-

miczne czyli miejsca najwiêkszych strat

ciep³a. Wiêksze gruboœci ocieplenia

ROCKWOOL skutecznie obni¿aj¹ wspó³-

czynnik przenikania ciep³a Uk co przek³a-

da siê na niskie koszty ogrzewania.
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ograniczyæ zapotrzebowanie ca³ego budyn-
ku na energiê grzewcz¹ i co siê z tym wi¹-
¿e, znacznie ograniczyæ przysz³e koszty je-
go utrzymania. 

Istotny wybór dotyczy rodzaju œciany: jed-
no- lub wielowarstwowej, z czym poœrednio
wi¹¿e siê jej izolacyjnoœæ cieplna. Œciana jed-
nowarstwowa – zbudowana z wyrobów jed-
nego rodzaju np. bloczków z betonu komórko-
wego, pustaków ceramicznych – ma zazwy-
czaj gruboœæ powy¿ej 40 cm. Œciana dwu-
warstwowa – podobnie lub niewiele wiêcej.
Sk³ada siê z warstwy noœnej, tj. 18–25 cm mu-
ru z ceramiki, silikatów, keramzytobetonu czy
betonu komórkowego oraz 10–20 cm ocieple-
nia z tynkiem cienkowarstwowym. Œciana
trójwarstwowa ma trzy zasadnicze warstwy:
od wewn¹trz noœn¹ murowan¹, nastêpnie
warstwê izolacji cieplnej i kolejn¹ murowan¹
warstwê elewacyjn¹ (np. z cegie³ niewyma-
gaj¹cych tynkowania – klinkierowych lub si-
likatowych). Ciep³a œciana trójwarstwowa
ma wiêc oko³o 50–55 cm gruboœci. Jest naj-
solidniejsza – dziêki zewnêtrznej warstwie
elewacyjnej – odporna na uszkodzenia i bar-
dzo trwa³a. Jest te¿ najbardziej kosztowna
i dlatego stosowana jest, gdy nie trzeba liczyæ
siê z kosztami budowy. Ale dla wiêkszoœci
inwestorów wa¿na jest te¿ cena i to, by przy
racjonalnych nak³adach uzyskaæ mo¿liwie naj-
lepszy efekt – optymalne koszty eksploatacji
i przyjazny mikroklimat wnêtrz.

DLACZEGO ŒCIANY
WIELOWARSTWOWE?
W domu jednorodzinnym do 40% cie-

p³a mo¿e uciekaæ przez œciany zewnêtrz-
ne. Warto wiêc budowaæ takie œciany, któ-
re maj¹ najlepsz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ i któ-
rych nie trzeba bêdzie ocieplaæ za kilka lub
kilkanaœcie lat. Dom raz dobrze zbudowany,
bêdzie tani w utrzymaniu i nie bêdzie gene-
rowa³ dodatkowych kosztów.

Miar¹ izolacyjnoœci cieplnej przegród jest
ca³kowity wspó³czynnik przenikania cie-
p³a Uk, którego wartoœæ przedstawia iloœæ
ciep³a uciekaj¹cego w ci¹gu 1 s przez 1 m2

œciany, gdy ró¿nica temperatur po obu jej
stronach wynosi 1°C. Im ten wspó³czynnik
jest mniejszy, tym lepiej, bo w identycz-
nych warunkach przez przegrodê o niskim
Uk ucieknie mniej ciep³a. Wymagany wspó³-
czynnik Uk dla œcian jednowarstwowych wy-
nosi aktualnie w Polsce 0,50 W/m2K. Dla œcian

wielowarstwowych wymaganie jest ostrzejsze
bo wspó³czynnik Uk nie mo¿e przekraczaæ
0,30 W/m2K. Oznacza to, ¿e straty ciep³a przez
œciany dwuwarstwowe mog¹ byæ o 40–60%
mniejsze ni¿ przez jednowarstwowe.

PODSUMOWANIE
Wybór œciany wielowarstwowej daje

swobodê zastosowania dowolnego materia-
³u dla warstwy noœnej, poniewa¿ materia³

ten ma za zadanie spe³niaæ jedynie wyma-
gania wytrzyma³oœciowe. Dodatkow¹ wa¿-
n¹ zalet¹ tego typu œcian jest mo¿liwoœæ
ukrycia wad wykonawstwa, np. zbyt du¿ej
iloœci zaprawy w spoinach, dziêki solidnie
zamontowanej warstwie ocieplenia. Jest
to rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce dowolne
kszta³towanie elewacji poprzez dobór fak-
tury tynku i kolorystyki w zastosowanym
systemie ocieplenia.
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