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Nowa linia ceramicznych cegieł Cassia Long uzupełniła boga-
te portfolio rozwiązań klinkierowych marki Terca, firmy Wiener-
berger. Są one produkowane w zestawach (połączone po dwie), 
a w trakcie budowy rozdzielane, łamane wzdłuż dłuższej krawędzi. 
Można je układać zarówno gładką, „fabryczną” stroną, jak i tą nie-
regularną, „łamaną”, bądź mieszać te dwie metody w dowolnych 
proporcjach. Dzięki temu, cegła pozwala uzyskać na gotowej, 
ceramicznej ścianie różnorodne wzory w nieograniczonej ilości. 
Elewacja sprawia wrażenie surowej powierzchni, której faktura 
się nigdy nie powtarza. Nowa linia została wprowadzona z myślą 
o miłośnikach niebanalnej architektury, dlatego też Wienerberger 
przy tym produkcie rekomenduje murowanie na cienką spoinę. 
Niemal niewidoczna warstwa zaprawy, bardziej podkreśla walory 
samej cegły, nie zakłócając jej naturalnego piękna. Różnorodna 
kolorystka umożliwia dostosowanie elewacji domu do krajobra-
zu oraz do indywidualnych upodobań inwestorów. Występuje 
w czterech kolorach, które również można ze sobą mieszać: gra-
fitowym, ciemnobrązowym, brązowym oraz czerwonym.

Pełna cegła Cassia Long to nie tylko nowoczesna powierzchnia 
elewacji. Jak wszystkie produkty Terca, również i te z nowej linii 
spełniają najwyższe standardy techniczne. Są odporne na mróz 
i wilgoć (nasiąkliwość wynosi poniżej 8%), a także wytrzymałe 
na ściskanie (klasa 15).

Źródło: Wienerberger

Cassia Long 
– unikalna wśród cegieł elewacyjnych
Cassia Long to nowa linia cegieł wprowadzona przez firmę Wienerberger. Ich długi i smukły 
kształt oraz niepowtarzalna, łamana faktura lica to wymarzona propozycja na elewacje 
domów czy budynków o nowoczesnej bryle.
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n Jak powstała koncepcja Afrykarium?
– Projekt budynku powstał na podstawie 

scenariusza „Jak podróżnik zwiedza Afrykę” 
– najpierw wchodzi w głąb Morza Czerwo-
nego, ogląda rafę koralową, potem idzie 
podmytym korytem rzeki i ogląda hipo-
potamy, później idzie na plażę, przechodzi 
pod dwoma wodospadami, ogląda z góry 
faunę i florę afrykańską, potem z kolei idzie 
kanałem i ogląda rekiny, wchodzi na wrak 
statku, gdzie widzi pingwiny, wchodzi 
w głąb dżungli Kongo – jądra ciemności, 
itd. Dostaliśmy taką oto „bajkę” i my tylko 
ubraliśmy ją – tak jak komiks – w  archi-
tektoniczny język. Nie chciałam, aby ten 
budynek wyglądał jak inne w  ZOO – je-
steśmy naprzeciw Hali Stulecia, dlatego 
ważne było dla mnie, aby wpisywał się 
w historyczne otoczenie, a  jednocześnie 
symbolizował Afrykę. Ogromną inspira-
cją były dla nas zdjęcia Leni Riefenstahl, 
która fotografowała nie tylko Hitlera, ale 
i  Afrykę oraz rdzennych Afrykańczyków. 
Bryła budynku Afrykarium – „czarna fala” 
wody, która zawisła nad podcieniem wej-
ściowym – nawiązuje bezpośrednio do 
Czarnego Lądu. Pomysł bryły budynku 
powstał oczywiście już na etapie konkursu, 
ale wiele innowacyjnych rozwiązań zostało 
włączonych w trakcie realizacji projektu. 
Nad tym projektem od chwili jego powsta-
nia do realizacji musiało pochylić się wielu 
specjalistów z różnych krajów i z różnych 
dziedzin, ponieważ nie było w nim rozwią-
zań dostępnych w Polsce. W Polsce do tej 
pory nie było oceanarium i nie ma tech-
nologów, którzy np. zajmowali się oczysz-
czaniem wody. Nawet w Europie trudno 
o  takich specjalistów. Znaleźliśmy tylko 
jedną firmę inżynierską, która specjalizuje 
się w technologii oczyszczania wody i ma 
doświadczenie w oczyszczaniu basenów 
dla hipopotamów.

n Przy projekcie zastosowano wiele 
innowacyjnych rozwiązań. Z  jakimi 
jeszcze trudnościami technicznymi czy 
też formalno-prawnymi musieliście się 
zmagać?

– Budynek Afrykarium jest na tyle no-
watorski, że przepisy za nim nie nadąża-

Poduszki nad Afryką 
O projekcie Afrykarium w rozmowie z arch. Dorotą Szlachcic 

Nowatorskie projekty architektoniczne niejednokrotnie ze względu na swą innowacyjność 
pozostają na granicy przepisów i spotykają się z wieloma trudnościami – tak materiałowymi, 
jak i formalno-prawnymi, To często projekty doceniane i nagradzane przez jury opiniotwór-
czych konkursów, jak projekt Afrykarium, pierwszego w Polsce oceanarium, największego 
w Europie i jedynego na świecie, poświęconego w całości Afryce. O koncepcji budynku 
oraz przeciwnościach związanych z jego realizacją opowiada arch. Dorota Szlachcic, wła-
ścicielka biura architektonicznego ArC2 Fabryka Projektowa.

ją. Musieliśmy uzyskać wiele odstępstw. 
Niektóre były zupełnie abstrakcyjne, na 
przykład odstępstwa PPOŻ.  w przypadku 
przejść pomiędzy basenami a częścią dla 
zwiedzających, które były innymi strefami 
przeciwpożarowymi – gdzie jasne było, 
że pożar nie przedostanie się od strony 
wody. Odstępstwa musieliśmy uzyskać 
również dla dachu wykonanego z podu-
szek z folii ETFE, który nie spełnia warunku 
izolacyjności ogniowej RE 30. Na początku 
projektu uzyskaliśmy takie odstępstwo, 
ale kiedy zastosowaliśmy wszystkie roz-
wiązania, które w  miedzy czasie się po-
jawiły, kiedy dach był już wybudowany 
i  musieliśmy ponownie wystąpić o  po-
zwolenie zamienne, okazało się że mini-
ster nie chce dać nam tego odstępstwa. 
Co sugeruje, że więcej takich obiektów 
wykonanych z nowatorskich materiałów, 
które tak naprawdę są bezpieczne, ale 
nie spełniają niektórych przepisów, po 
prostu nie będzie – z  wielką szkodą dla 
architektury i dla tych rozwiązań. Materiał 
wykorzystywany do poduszek, z których 
można pokryć tego rodzaju dach, w cza-
sie pożaru topi się, ale nie kapie. W efekcie 

mamy otwartą powierzchnię, która pozba-
wiona jest dachu, ale nie stwarza żadnego 
niebezpieczeństwa. Wprost przeciwnie – 
spowoduje, że cała przestrzeń oceana-
rium zostanie oddymiona. Niezgodna 
z przepisami jest praktycznie cała ścieżka 
ewakuacyjna – poruszamy się tam po wą-
skich, krętych drogach, na które potrzebne 
były odstępstwa. Niektóre z nich są stro-
me, niewygodne, przedzieramy się przez 
dżunglę, idziemy strumieniem. Ze względu 
na warunki ewakuacji w Afrykarium może 
jednocześnie przebywać 1500 osób. Zma-
galiśmy się z różnego rodzaju przeciwno-
ściami, ponieważ nikt w Polsce wcześniej 
nie robił oceanarium. Rzeczoznawcy PPOŻ. 
nie chcieli z  nami współpracować, a  ten 
odważny który zgodził się podjąć z nami 
współpracę, zwierzył mi się z dręczących 
go koszmarów, że zostanie opisany w  ja-
kiejś branżowej gazecie jako jedyny, który 
zgodził się na ewakuację ludzi przez plażę 
pingwinów. (uśmiech)

n Wizytówkę wrocławskiego oceana-
rium stanowi charakterystyczna czarna 
elewacja. Czy tutaj wybór był prosty?

– Nie braliśmy innego koloru pod 
uwagę, przy czym na początku chcie-
liśmy żeby to był czarny, barwiony 
w masie beton torkretowy, ale okazało 
się że wyszlifowanie go na tak dużej po-
wierzchni – oceanarium ma 184 tys. m3 
kubatury – trwałoby ponad pół roku, 
co nie było możliwe w warunkach ZOO. 
Zdecydowaliśmy się na czarny Corian 
– nowoczesny materiał wielkoformato-
wy, który ułożony został bardzo szyb-
ko. To było, podobnie jak wiele innych 
w  Afrykarium, pionierskie rozwiązanie 
– nigdy wcześniej czarny Corian nie był 
stosowany na elewacji. Wszystkie płyty 
elewacyjne są trapezami o niepowtarza-
jących się wymiarach, czego może nie 
widać na pierwszy rzut oka, ale w efek-
cie daje niepowtarzalną, piękną, wręcz 
organiczną elewację. Chcieliśmy, aby nie 
przypominała prostego budynku, aby 
była organiczna. Płyty mają maksymalne 
wymiary 5 m x 3,6 m, więc są naprawdę 
olbrzymie i każda jest inna.

Arch. Dorota Szlachic, właścicielka biura ArC2 Fabryka 
Projektowa, autorka projektu słynnego Afrykarium we 
Wrocławiu. Fot. ARC2 Fabryka Projektowa Sp. z o.o.
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n W  budynku Afrykarium, ze wzglę-
du na jego specyfikę, konieczne było 
zastosowanie również innowacyjnych 
zamienników dla powierzchni prze-
szklonych?

– W  oceanarium zastosowaliśmy ma-
teriały, które są przezroczyste a  nie są 
szkłem – to są wspomniane czterowar-
stwowe poduszki z  folie ETFE, zastoso-
wane na dachu, oraz panele akrylowe, 
z których wykonany też został podwodny 
tunel. Panele akrylowe mają dużą odpor-
ność na ściskanie i  rozciąganie, co jest 
konieczne przy szybach wklęsłych czy 
wypukłych, i  dzięki czemu można było 
wykonać z nich tunel, który przemierza-
my idąc przez basen i oglądając przepły-
wające nad i pod nami rekiny. Tunel zo-
stał wykonany na Okinawie według na-
szego projektu. Japończycy zmontowali 
go z trzech fragmentów połączonych tyl-
ko i wyłącznie silikonem. Obawialiśmy się 
tego rozwiązania i mailowo zapytaliśmy, 
czy nie trzeba tego silikonu czymś za-
bezpieczyć, żeby np. zwiedzający go nie 
wydłubywali. Oni byli bardzo zaskoczeni 
tym pytaniem: „Jak to? Po co? Trzeba im 
powiedzieć, że tego nie można robić” – 
jak widać przy tym projekcie wypłynęły 
też ciekawe, czasem zabawne różnice 
międzykulturowe. (uśmiech) Z kolei po-
mysł z  poduszkami ETFE był konieczny 
ze względu na wysoką przepuszczalność 

promieni UV przez tę powłokę oraz izo-
lacyjność cieplną, która była nie do uzy-
skania na takiej powierzchni z  innych 
materiałów. Cały dach jest odwodniony, 
a dodatkowo poduszki od spodu posia-
dają system wewnętrznych systemowych 
rynienek, co było konieczne z uwagi na 
wysoką wilgotność nawet 90% i konden-
sację pary wodnej. Same poduszki mają 
dużą wytrzymałość na ściskanie, może 

Afrykarium - oceanarium we Wrocławiu wg projektu pracowni ArC2 Fabryka Projektowa.  

Fot. ARC2 Fabryka Projektowa Sp. z o.o.

na nich leżeć aż 4 m śniegu, przy czym 
konstrukcja drewniana oceanarium – 
drewniane dźwigary 2-metrowej wyso-
kości – nie wytrzyma tego obciążenia, 
więc w zimie jeśli będzie tak duży opad, 
a  jeszcze Afrykarium nie przeżyło takiej 
zimy, to będą musiały być odśnieżane.
n Dziękujemy za rozmowę i życzymy ko-
lejnych tak fenomenalnych projektów.

Joanna Chrapkowska-Smoter

zdjęcia ArC2 Fabryka Projektowa Sp.z o.o.
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Przez	 dwa	dni	 będziemy	mogli	 obserwować	 jak	młodzi	 przed-
stawiciele	oddziałów	PSD	 rywalizują	o	 tytuł	najlepszych	młodych	
dekarzy	w	Polsce.	Spośród	nich	wyłoniona	zostanie	reprezentacja	
na	Mistrzostwa	Świata	Młodych	Dekarzy,	które	w	tym	roku	odbędą	
się	w	Polsce,	w	dniach	25-29	października	–	na	hali	wystawien-
niczej	MT	w	Warszawie.
Mistrzostwa	Polski	Młodych	Dekarzy	to	najciekawsza	inicjatywa	

podejmowana	przez	Polskie	Stowarzyszenie	Dekarzy.	Uczestnicy	
zawodów	kształcą	się	przez	cały	rok,	aby	w	tych	dniach	być	naj-
lepszymi,	wykonać	dachy	idealnie	–	zgodnie	ze	sztuką	dekarską.	
Podczas	tego	wydarzenia	spotykają	się	przedstawiciele	większości	
firm	 dekarskich	 z	 Polski	 i	 wiodących	 producentów	 materiałów	

Tegoroczne	targi	będą	dla	STO	okazją	do	wspo-
mnień.	 Dokładnie	 dwadzieścia	 lat	 temu	 właściciel	
niemieckiego	koncernu	Sto	Jochen	Stotmeister	pod-
pisał	akt	założycielski	polskiego	oddziału	firmy.	Wraz	
z	tym	wydarzeniem	rozpoczęła	ona	swą	działalność	
i	 od	 dwóch	 dekad	 nieustannie	 umacnia	 pozycję	
lidera	 na	 polskim	 rynku	 systemów	 ociepleń	 i	 che-
mii	 budowlanej.	 Lata	działalności	 upłynęły	 również	
na	 rozwoju	 struktury	Sto,	 które	ma	w	Polsce	 swój	
własny	zakład	produkcyjny	i	12	centrów	sprzedaży,	
a	klienci	firmy	obsługiwani	są	przez	przeszło	pięć-
dziesięciu	doradców	handlowych	i	technicznych	na	
terenie	 całego	 kraju.	

- Jubileusz jest ważnym wydarzeniem dla całej firmy. Jest to 
okrągła rocznica istnienia, dodatkowo obchodzona w szczególnym 
dla nas miejscu. Chcemy pokazać jak wiele firma w tym czasie 
osiągnęła i jak bardzo się rozwinęła –	mówi	Aleksandra	Zych-Mączka,	
kierownik	ds.	marketingu.	Na	ogromnym,	bo	250-metrowym	stoisku	
targowym	Sto	można	będzie	zobaczyć	cały	zakres	produktów	i	sys-
temów	Sto	 –	 od	 tych	 standardowych	 po	 najbardziej	 innowacyjne.	
Doradcy	 firmy	 STO	 odpowiedzą	 na	 wszelkie	 pytania	 a	 ekspozy-
cję	 uzupełnią	 codzienne	 pokazy	 aplikacji	 dekoracyjnych	 powłok	
elewacyjnych	 i	 do	 wnętrz.	 Z	 kolei	 wentylowany	 system	 elewacji	
podwieszanej	StoVentec	R	zostanie	zaprezentowany	na	Strada	di	

20. jubileusz Sto na Budmie
Firmy Sto – producent i dostawca systemów ociepleń i chemii budowlanej – obchodzi 
w tym roku na Budmie okrągły jubileusz. 20 lat temu, na  Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i Architektury Budma, podpisano akt założycielski polskiego oddziału Sto. 
250-metrowe stoisko stanie się więc nie tylko miejscem prezentacji firmy, ale i obchodów 
jubileuszowych. Dodatkowym powodem do świętowania jest Złoty Medal BUDMA 2016 dla 
farby elewacyjnej StoColor Dryonic, w której wykorzystane zostały zasady bioniki. Pozwala 
ona na niemal natychmiastowe odprowadzenie wilgoci z elewacji. To jedno z najlepszych 
osiągnieć technologicznych  firmy. 

Architettura,	 czyli	 najbardziej	 architektonicznej	 alei	
gwiazd	 designu	 –	 specjalnej	 ścieżce	 zwiedzania.	
Na	 miejscu	 można	 będzie	 poznać	 też	 nowy	 dział	
firmy	Sto	–	Industry.	Powstał	on	z	myślą	o	klientach	
przemysłowych,	którzy	najczęściej	potrzebują	indywi-
dualnych	 rozwiązań	 i	 niestandardowych	 produktów.	
Ideą	działu	jest	bliska	współpraca	na	każdym	etapie	
prowadzonej	wspólnie	 inwestycji.	
Jubileusz	firmy	to	nie	jedyna	okazja	do	świętowa-

nia	dla	STO.	W	tegorocznym	rozdaniu	Złotych	Me-
dali	BUDMA	2016	wśród	osiemnastu	wyróżnionych	
produktów	znalazła	się	innowacyjna	farba	StoColor	

Dryonic.	 Produkt	 ten	 jako	 jedno	 z	 najlepszych	 osiągnieć	 tech-
nologicznych	 firmy	 to	 farba	 elewacyjna,	 w	 której	 wykorzystane	
zostały	 zasady	 bioniki.	 Pozwala	 ona	 na	 niemal	 natychmiastowe	
odprowadzenie	 wilgoci	 z	 elewacji,	 zarówno	 wody	 deszczowej,	
jak	 i	 porannej	 rosy,	 co	przeciwdziała	 rozwojowi	alg	 i	 grzybów	na	
elewacji.	Co	więcej,	StoColor	Dryonic	 charakteryzuje	się	wysoką	
odpornością	na	uszkodzenia	mechaniczne.	Jest	to	ważne	nie	tylko	
dla	samej	estetyki	elewacji,	ale	 także	 jeśli	nie	przede	wszystkim,	
dla	jej	trwałości.	StoColor	Dryonic	to	gwarancja	skutecznej	ochrony	
elewacji	 na	długie	 lata.
Wszyscy	 zainteresowani	 będą	 mogli	 odwiedzić	 firmę	 Sto	 na	

poznańskich	 targach	Budma	w	pawilonie	 nr	 3,	 na	 stoisku	nr	 45.	

Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy 2016
W dniach 2-3 lutego na MTB BUDMA w Poznaniu, w hali nr 7 odbędą się Mistrzostwa Polski 
Młodych Dekarzy 2016, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Młodzi dekarze 
w wieku do 27 lat konkurować będą w trzech kategoriach: dachy strome, dachy metalowe 
i dachy płaskie.

budowlanych,	aby	podsumować	miniony	rok	i	podzielić	się	swymi	
osiągnięciami	 i	 pomysłami	 rozwoju	 branży.	 Również	 inwestorzy	
poszukujący	dobrego	fachowca	znajdą	tu	najlepszych	z	najlepszych	
wśród	dekarzy,	będą	mogli	zasięgnąć	porady,	a	także	podpatrzeć	
młodych	dekarzy	podczas	pracy.
Wyniki	zmagań	ogłoszone	zostaną	podczas	XV	Kongresu	Pol-

skiego	Stowarzyszenia	Dekarzy	w	czwartek	4	lutego.	Dla	wszystkich	
uczestników	mistrzostw	PSD	wraz	z	Partnerami	przygotowało	cenne	
nagrody	 rzeczowe.	Po	Kongresie	dekarze	 z	PSD	 ruszą	w	 trady-
cyjnym	pochodzie	odwiedzając	stoiska	targowe	swoich	partnerów.	

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
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Jak	 przygotować	 się	 do	 aukcji,	 jak	 wyliczyć	 maksymalną	 po-
moc	 publiczną	 oraz	 jaką	 strategię	 przyjąć	 przy	 starcie	 w	 aukcji	
–	 dowiemy	 się	 podczas	 konferencji.	Organizatorzy	 postarają	 się	
również	odpowiedzieć	na	pytanie	czy	nowy	system	wsparcia	nie	
zahamuje	 inwestycji	w	nowe	moce,	oraz	 jak	 to	się	ma	do	celów	
postawionych	Polsce	przez	Unię	Europejską.

W programie m.in.:
System	aukcyjny	dla	OZE:	

–	 podstawy	prawne	regulujące	systemy	wsparcia	dla	OZE,	
–	 regulacje	Unii	Europejskiej,	
–	 istotne	akty	wykonawcze,	
–	 dokumentacja	związana	z	systemem	aukcyjnym,
–	 rentowność	projektu	w	systemie	aukcyjnym,
–	 jak	przygotować	się	do	złożenia	ofe	rty,	
–	 dobór	parametrów	umożliwiających	wygranie	aukcji,	
–	 wymogi	formalne	oferty	aukcyjnej,	
–	 treść	oferty	aukcyjnej,	
–	 ceny	referencyjne	
–	 komentarz	izb	branżowych,	
–	 poszczególne	etapy	rejestracji,	
–	 kryteria	 rozstrzygnięcia,	 przesłanki	 do	 unieważnienia	 aukcji,	

przyczyny	odrzucenia	oferty.

Pomoc publiczna dla OZE: 
–	 dozwolona	pomoc	publiczna	według	Unii	Europejskiej,	

4 lutego w Poznaniu w ramach MTP BUDMA – 
w pawilonie 15, w Sali 1D – odbędzie się „Fo-
rum zielonej infrastruktury DAFA”, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Pła-
skich i Fasad DAFA, we współpracy z niemiec-
kim Stowarzyszeniem FBB oraz pod patronatem 
niemieckiego Stowarzyszenia FLL. Program forum 
dedykowany jest architektom, konstruktorom, ar-
chitektom krajobrazu, wykonawcom, inwesto-
rom, środowiskom akademickim oraz pasjona-
tom tej tematyki.

Zakrojony	 na	 szeroką	 skalę	 program	 obejmie	 zajęcia	 warsz-
tatowe	 -	 budowa	modeli,	 porady	 wykonawcze	 oraz	 teoretyczne,	
omawiające	 błędy	 i	 ich	 konsekwencje.	 Spotkanie	 poprowadzą	
eksperci	 ze	 środowisk	 naukowych,	 delegaci	 niemieckiego	 Sto-
warzyszenia	 FBB	 oraz	 specjaliści	 z	 firm	 członkowskich	 Stowa-
rzyszenia	DAFA.	Organizatorzy	 przewidują	 udział	 200	 słuchaczy	
w	Poznaniu,	natomiast	wydarzenie	będzie	transmitowane	również	
online	w	opcji	webinarium.	Uczestnictwo	w	 forum	 jest	bezpłatne. 

Program Forum:
11:00	–	11:30	 Poprawne	projektowanie	 i	 realizacja	dachu	zielo-

nego	w	 oparciu	 o	Wytyczne	 FLL	 –	 Przykłady	 realizacji	
dachów	i	ścian	zielonych	w	Niemczech	–	Heiko	Schmidt,	
Fachvereinigung	Bauwerksbegrünung	e.v.

11:30	–	11:55	 Błędy	 i	 konsekwencje	 wadliwego	 projektowania	
i	wykonania	dachu	zielonego	–	Piotr	Muszyński,	Soprema	
Sp.	 z	 o.o.

11:55	–	12:45	 Dachy	zielone	płaskie	–	praktyczne	przedstawienie	
i	omówienie	modeli:	dach	ekstensywny	oraz	dach	inten-
sywny	–	Anna	Sylwester-Czapla,	Paweł	Koziej,	Optigrün	
International	AG

12:45	–	13:05	 Dachy	 zielone	 skośne	 –	 praktyczne	 przedstawienie	
i	omówienie	na	bazie	modelu	–	Andrzej	Kania,	GCL	Sp.	z	o.o.

13:05	–	13:25	 Przerwa
13:25	–	13:55	 Budowa	modelu	 dachu	 zielonego	 –	 Przemysław	

Chodorowski,	 Andrzej	 Wdowiak,	 Poburski	 Dachtechnik	
Sp.	 z	 o.o.

13:55	–	14:10	 Prawidłowa	 izolacja	 wodochronna	 pod	 zielone	
dachy	w	 oparciu	 o	wytyczne	 FLL	 i	 wytyczne	 układania	
dachów	płaskich	–	Witold	Okoński,	Carlisle	Construction	
Materials	GmbH

14:10	–	14:40	 Maty	wegetacyjne	i	ich	zastosowanie	na	dachach	
zielonych	 od	 strony	 praktycznej	 –	 Joris	 Balvers,	 Sem-
pergreen	BV

14:40	–	15:00	 Dachy	 zielone	 jako	 forma	 kompensacji	 utraconej	
powierzchni	 zazielenionej	 w	mieście	 –	 dr	 hab.	 inż.	 Ewa	
Burszta-Adamiak,	Uniwersytet	Przyrodniczy	we	Wrocławiu.

Źródło: www.dafa.com.pl

Przyszłość zielonych inwestycji 
w świetle ustawy OZE

–	 polskie	regulacje	dotyczące	maksymalnej	pomocy	publicznej,	
–	 pomoc	publiczna	w	ustawie	OZE,	
–	 horyzontalna	pomoc	publiczna	dla	OZE,	
–	 przykłady	wyliczeń	maksymalnej	 pomocy	publicznej	 dla	OZE	

w	przypadku	złożenia	oferty	aukcyjnej,	
–	 dofinansowania	dla	OZE	
–	 środki	krajowe	oraz	unijne.

Mikroinstalacje OZE: 
–	 finansowanie	inwestycji,	
–	 program	prosument,	
–	 taryfy	feed-in,	
–	 instalacja	off-grid,	czy	on-grid,	
–	 dobór	optymalnej	technologii.

Konferencja	 kierowana	 jest	 do	 wytwórców	 energii	 ze	 źródeł	
odnawialnych,	 odbiorców	 przemysłowych,	 energetyki	 konwencjo-
nalnej,	oczyszczalni	ścieków,	zakładów	utylizacji	odpadów,	spalarni,	
jednostek	administracji	publicznej,	fundacji,	stowarzyszeń	oraz	dla	
wszystkich	zainteresowanych	tematyką	OZE	w	Polsce	i	na	świecie.

Koszt	uczestnictwa:	393,60	PLN	(przy	rejestracji	do	11.03.2016	r.)	
lub	492,00	PLN	 (po	11.03.2016	 r.);	 246,00	PLN	 (studenci).

Rejestracja na stronie www.inenerg.com

14 kwietnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł 
Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg”, odbędzie się konferencja „Przyszłość zielonych 
inwestycji w świetle ustawy OZE”, organizowana przez REECO oraz City-Brand Energia Odnawialna. 
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Technologie	mobilne	wkraczają	w	każdy	obszar	naszego	życia	
–	 nikogo	 już	 nie	 dziwi	 możliwość	 bezprzewodowego	 połączenia	
telefonu	z	drukarką,	komputerem	czy	nawet	samochodem.	Firma	
STANLEY®	 dodała	 do	 wachlarza	 możliwości	 zwykłego	 smartfo-
na	 kolejną	 opcję	 –	 tworzenie	 precyzyjnych	 planów	 zamkniętych	
pomieszczeń	 z	 dokładnością	 wystarczającą	 do	 przeprowadzenia	
dowolnych	prac	aranżacyjnych	czy	remontowych.	Dzięki	niej	telefon	
staje	 się	 kieszonkowym	architektem	wysokiej	 klasy.
Zasada	 działania	 aplikacji	 jest	 bardzo	 prosta.	 Użytkownik	 wy-

konuje	 zdjęcia	 pomieszczenia,	 w	 trybie	 edycji	 dodaje	 na	 nich	
obiekty	 np.	 drzwi,	 a	 aplikacja	 sama	 dokonuje	 niezbędnych	 po-
miarów	 i	 na	 bieżąco	 tworzy	 w	 ten	 sposób	 plan	 pomieszczeń.	
Samodzielne	 wykonanie	 takiego	 schematu	 zajmuje	 tylko	 kilka	
minut,	 bez	 konieczności	 konsultacji	 z	 ekspertami,	 przestawiania	
mebli	 czy	 wykonywania	 mnóstwa	 pomiarów	 lub	 samodzielnego	
rysowania.	Aplikacja	umożliwia	także	wysłanie	gotowego	projektu	
innemu	 użytkownikowi	 aplikacji	 lub	 połączenie	 się	 z	 dalmierzem	
wyposażonym	 w	 bluetooth	 (np.	 TLM99s).	 Pozwala	 to	 przenieść	
wyniki	 precyzyjnych	pomiarów	na	plan	pomieszczenia.
Dostępna	jest	także	rozszerzona,	płatna	wersja	aplikacji,	skierowana	

dla	architektów	daje	możliwość	przetwarzania	map	do	popularnych	
formatów	 (PDF,	 JPG,	DXF,	 CVS)	 oraz	 udostępnienia	 interaktywnej	
mapy	w	 Internecie.	Możliwości	 te	 są	 dostępne	w	 dwóch	 rodzajach	
płatności.	Opcja	jednorazowa,	umożliwia	pełne	wykorzystanie	możli-
wości	programu	na	jednym	planie.	Natomiast	wersje	abonamentowe	
pozwalają	albo	na	wykupienie	pakietu	10	planów,	albo	na	tworzenie	

Architekt w twoim telefonie
Aplikacja mobilna STANLEY® Floor Plan pozwala sporządzić dokładny plan mieszkania przy-
datny podczas prac remontowych i budowlanych. Jest odpowiedzią na wciąż rosnącą 
liczbę użytkowników smartfonów, które z powodzeniem i w łatwy sposób można wykorzystać 
do tworzenia schematów pomieszczeń.

nieograniczonej	 liczby	projektów	przez	miesiąc	 lub	 rok,	co	pozwala	
wykorzystywać	aplikację	np.	w	pracy	zawodowej.
Aplikacja	jest	kompatybilna	ze	smartfonami	wyposażonymi	w	ży-

roskop,	 system	 operacyjny	 Android	 4.0	 i	 wyższy	 oraz	 iOS	 7.0	
i	 wyższy.	 W	 przypadku	 urządzeń	 firmy	 Apple	 należy	 pamiętać	
o	 modelu,	 dla	 iPhone	 są	 to:	 4,	 4S,	 5,	 5S,	 6,	 6	 Plus	 i	 nowsze,	
iPod	Touch	4.	 i	 5.	 generacji,	 a	dla	 iPad	są	 to:	 2,	 3,	 4,	Air,	Air	 2,	
mini,	mini	 2,	mini	 3	 i	 nowsze.
Aplikacja	STANLEY®	Floor	Plan	 jest	 już	dostępna	w	sklepach	

Google	Play	 i	AppStore.

Habitat	for	Humanity	jest	
pozarządową,	 dobroczyn-
ną	organizacją,	której	misją	
jest	 zapewnienie	 godnego	
miejsca	do	życia	niezamoż-
nym	osobom,	 zagrożonym	
wykluczeniem	mieszkanio-
wym.	 Firma	 Wienerberger	
wspiera	 Fundację	 Habitat	
for	Humanity	na	terenie	Eu-
ropy	i	USA	już	od	kilku	lat.	
Współpraca	na	terenie	Pol-
ski	 została	 zainaugurowa-
na	z	końcem	listopada:	do	
przeprowadzenia	 remontu	

kamienicy	 przy	 ul.	 Brechta	 w	 Warszawie	 zostały	 dostarczone	
materiały	 ścienne	Porotherm.
–	 Wraz z Fundacją Habitat for Humanity Poland będziemy 

pomagać rodzinom w budowie lub remontowaniu zniszczonych 
domów. Dostarczając nasze ceramiczne materiały budowlane, 
mamy pewność, że przy wspólnym wysiłku stworzymy nie tylko 
nowe, ale też bezpieczne, trwałe i ciepłe budynki. W Polsce, firma 
Wienerberger jest obecna od 20 lat i świetnie rozumiemy, jak 

Wienerberger buduje 
z Fundacją Habitat for Humanity Poland
Firma Wienerberger – wiodący producent ceramicznych materiałów budowlanych – rozpo-
częła współpracę z Fundacją Habitat for Humanity Poland. Trzyletni program wsparcia obej-
mie pomoc dla rodzin borykających się z problemami mieszkaniowymi. W 2015 roku rozpoczął 
się pierwszy projekt – adaptacja poddasza na mieszkania przy ul. Brechta w Warszawie.

ważne jest dla każdego posiadanie własnego domu. Dlatego, po-
stanowiliśmy wspierać fundację, która działa na rzecz polepszenia 
warunków mieszkaniowych dla najbardziej potrzebujących osób – 
powiedziała	Monika	Sikorska,	PR	Manager	 firmy	Wienerberger.
Na	budowę	przy	ul.	Brechta	12,	na	warszawskiej	Pradze	zostały	

przeznaczone	 pustaki	 ceramiczne	marki	 Porotherm	 o	 doskonałych	
parametrach	izolacyjności	akustycznej	i	najwyższej	trwałości.	Pierwsze	
prace	budowalne	rozpoczęły	się	pod	koniec	listopada	2015	r.,	a	 ich	
zakończenie	planowane	jest	na	czerwiec	2016.	Celem	przedsięwzięcia	
jest	stworzenie	modelowego	systemu	mieszkalnictwa	socjalnego	tzw.	
„mieszkań	 rotacyjnych”	 dla	 sześciu,	 siedmiu	 podopiecznych	 opusz-
czających	 ośrodek	 reintegracji	 społecznej.	 W	 tym	 przypadku	 będą	
to	młodzi	ludzie	z	Młodzieżowego	Ośrodka	Wychowawczego	Księży	
Orionistów,	którym	przekazane	mieszkania	ułatwią	usamodzielnienie	
się,	kontynuację	nauki	na	studiach,	czy	 też	zdobycie	wykształcenia	
zawodowego.	 Mieszkania	 będą	 zamieszkiwane	 przez	 nowych	 be-
neficjentów	co	 trzy	 lata.	Oprócz	 tego	przedsięwzięcia,	przewidziane	
są	już	kolejne,	wspólne	projekty	budowlane,	które	będą	realizowane	
w	przyszłym	 roku.	Firma	Wienerberger	zaoferowała	 także	wsparcie	
w	 organizowaniu	 przygotowanej	 przez	 HFH	 Poland	 konferencji	 nt.	
mieszkalnictwa	w	Polsce	oraz	zaangażowanie	chętnych	pracowników	
w	prace	budowlane	w	 ramach	wolontariatu	pracowniczego.

Źródło: Wienerberger
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T-REX 
ze złotą etykietą
– super mocny 
klej montażowy
T-REX ze złotą etykietą to 
nowy klej hybrydowo-mon-
tażowy marki Soudal, który 
wzbogacony został włók-
nem syntetycznym. Wyróżnia 
się super mocnym chwytem 
początkowym. Z jego pomo-
cą samodzielnie przymocuje-
my nawet ciężkie elementy 
bez potrzeby dodatkowego 
podparcia.

Za pomocą nowego 
kleju montażowego T-REX 
ze złotą etykietą łatwo 
i  trwale połączymy po-
wierzchnie porowate oraz 
gładkie tj. beton, ceramikę, 
metal, szkło, korek i drew-
no, a także wiele tworzyw 
sztucznych. T-REX spraw-
dzi się doskonale w  maj-
sterkowaniu oraz pracach 
dekoracyjnych, a  jego 
dodatkowym atutem jest 
możliwość malowania 
spoiny na dowolny kolor 
farbami wodnymi.

T-REX hybrydowo-mon-
tażowy z  pewnością wy-
biorą ekolodzy oraz oso-
by z  małymi dziećmi, po-
nieważ klej jest neutralny 
chemicznie.

Więcej na temat linii klejów T-REX: 
http://t-rex.pro/pl/trex_gold.html

T-REX
klej montażowo-hybrydowy:

– wzmocniony włóknem na bazie SMX 

polimer

– natychmiastowy chwyt 400 kg/m2

– wszelki zakres temperatur

– odporność na wilgoć i wibracje

– trwałe i elastyczne spojenie

– mocowanie ciężkich elementów

– trzyma już po 1 sek. od dociśnięcia

– pełne utwardzenie po 24 h

Taśma wodzie nie przepuści 
– BOLIX HYDRO-TBS
Ochrona domowych powierzchni przed wodą  to zadanie 
dla mas uszczelniających, folii w płynie, spoin do płytek. Spe-
cyfika niektórych zabezpieczanych miejsc sprawia jednak, 
że taka izolacja potrzebuje jeszcze dodatkowego wsparcia 
w postaci… specjalistycznej taśmy.

Informacje techniczne
Produkt: BOLIX HYDRO-TBS
Producent: BOLIX
Szerokość całkowita: 100 mm 
Szerokość uszczelnienia: 98 mm 
Grubość całkowita: 1,2 mm 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
 w poprzek: ≥3,05 MPa, 
 wzdłuż: ≥3,35 MPa
Odporność na temperatury: – 30ºC 
÷ 90ºC
Rodzaj nośnika: włóknina polipropy-
lenowa 50g/m2 ± 5%
Materiał uszczelniający: kauczuk bu-
tylowy
Materiał ochronny: papier silikonowy
Opakowanie: rolka 10m
Cena brutto: 13,46 zł./mb

Najnowsza	propozycja	BOLIX,	elastycz-
na,	butylowa	taśma	uszczelniająca	(BOLIX	
HYDRO-TBS),	 stosowana	 jest	 przy	 wyko-
nywaniu	 zabezpieczeń	 wodochronnych	
z	mas	hydroizolacyjnych	w	 tzw.	miejscach	
krytycznych.	 Należą	 do	 nich	 szczególnie	
połączenia	 powierzchni	 poziomych	 z	 pio-
nowymi,	 szczeliny	 dylatacyjne,	 przejścia	
rurowe	 i	 in.	Produkt	sprawdza	się	w	kuch-
niach,	łazienkach,	na	tarasach,	balkonach,	
loggiach	 –	 na	 powierzchniach,	 które	 nie	
podlegają	 ciśnieniowemu	 oddziaływaniu	
wody.	Wraz	z	hydroizolacją	zespoloną	sta-
nowi	wodoszczelną	warstwę	pod	okładziny	
z	 płytek	 ceramicznych.

Samoprzylepna	 taśma	 BOLIX	 HYDRO-
-TBS	charakteryzuje	się	wysoką	przyczep-
nością	 do	 większości	 materiałów	 budow-
lanych,	 także	 do	 PCV	 i	 stali	 nierdzewnej.	
Jednostronnie	 pokryta	 włókniną	 wzmac-
niającą,	 odporna	 na	 alkalia,	 pozwala	 sku-
tecznie	chronić	newralgiczne	powierzchnie	
wewnątrz	 i	 na	 zewnątrz	 budynków.

Łącznik uniwersalny SFX 
– do każdego podłoża
Firma Wkręt-met wprowadziła do sprzedaży łącznik uniwer-
salny SFX. Produkt charakteryzuje się unikatowymi cechami, 
które sprawiają, że jest komfortowy i prosty w użyciu. Kołek 
SFX nadaje się do wszelkich prac budowlano-remontowych, 
stosowany jest do wszystkich podłoży: pełnych, z wypustka-
mi, płyt G-K oraz sklejki.

Innowacyjna konstrukcja strefy rozpiera-
jąco-skrętnej kołka gwarantuje stabilne mo-
cowanie. Unikalny kształt koszulki powodu-
je zawiązanie supła, który 
zwiększa powierzchnię 
docisku w  pustych prze-
strzeniach. Umiejscowio-
ne na kołku kostki rozpie-
rające zapewniają stabilne 
i mocne unieruchomienie 
SFX w ścianie o grubości 

nawet 10 mm, a przy tym zapobiegają jego 
przekręcaniu się w podłożu.

Podczas projektowania zwrócono tak-
że uwagę na głębokość 
wkręcania: z  tego po-
wodu średnica kołnierza 
została zróżnicowana 
- zapobiega to zbyt głę-
bokiemu osadzaniu koł-
ka i daje pewne oparcie 
koszulki w podłożu.
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Uczestnicy obrad potwierdzili, że re-
nowacja budynków jest kluczowa do 
realizacji przez kraje członkowskie Unii 
Europejskiej ambitnych celów w zakre-
sie polityki energetyczno-klimatycznej, 
w tym zmniejszenia zależności od im-
portowanych paliw. W 36 Zgromadzeniu 
Ogólnym PU Europe wzięli udział eksperci 
z całej Unii Europejskiej. Gospodarzem te-
gorocznego spotkania był Polski Związek 
Producentów i Przetwórców Izolacji Poli-
uretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

- Polskie zasoby budowlane oraz insta-
lacje przemysłowe mają olbrzymi poten-
cjał pozwalający na zmniejszenie kosztów. 

Termorenowacja budynków kluczowa  
w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE
9 października w Poznaniu odbyło się Zgromadzenie Ogólne PU Europe. PU Europe to mię-
dzynarodowa federacja zrzeszająca związki branżowe z jedenastu krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, znaczących producentów wyrobów izolacyjnych z poliuretanu oraz do-
stawców surowców i komponentów do jego wytwarzania. 

Wznoszone obecnie nowe budynki nie wy-
korzystują w pełni możliwości w zakresie 
efektywności energetycznej. Niestety dzieje 
się tak, mimo że na rynku są dostępne wy-
soce efektywne rozwiązania, z wyrobami 
poliuretanowymi na czele – mówi Michał 
Kalinowski, Prezes Zarządu „SIPUR”.

PU Europe monitoruje zużycie ener-
gii w domu pasywnym w Brukseli, który 
został ocieplony wyłącznie przy pomo-
cy poliuretanu. - W praktyce budynek ten 
funkcjonuje jako zero energetyczny. De-
weloper potwierdził, że dodatkowe koszty 
wynikające ze standardu domu pasywnego 
maleją dla każdej nowej realizacji. Powinno 

to zachęcić kraje takie jak Polska do wpro-
wadzania ambitnych celów polegających 
na projektowaniu i wznoszeniu budynków 
prawie zero energetycznych – mówi Kay 
Hennekens, Prezes PU Europe.

Zdaniem PU Europe zmiany Dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycz-
nej budynków (EPBD) będą czynnikiem 
stymulującym głęboką termorenowację 
budynków w Europie w celu obniżenia 
prawie do zera zapotrzebowania budyn-
ków na energię do roku 2050.

Źródło: SIPUR

Budowa zakładu produkującego papy rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego roku, 
a po 19 miesiącach nowa fabryka została oddana do użytku. Sercem grodzieńskiego 
zakładu jest hala o powierzchni 4 tys. m2, w której zainstalowano nowoczesną i wy-
soce zautomatyzowaną linię produkcyjną o długości niemal 80 metrów. Inwestycja 
jest bezpośrednim efektem synergii dotychczasowego doświadczenia technologicz-
nego i produkcyjnego z zakładów wyrobów bitumicznych: Izolmat w Gdańsku oraz 
Nexler w Jaśle, wchodzących obecnie w skład gdyńskiej spółki Izohan, eksperta w 
dziedzinie tzw. „czarnej chemii” należącej do Grupy ATLAS. Inwestycja kosztowała 
ponad 20 mln zł. 

- Inwestycja w zakład produkcji pap w Grodnie, to konsekwencja przyjętej przez nas 
strategii rozwoju Grupy ATLAS, w tym także rozwoju naszych grupowych partnerów. 
Przyjmujemy do niej podmioty, by wspólnie z nimi rozwijać biznes na rodzimych ryn-
kach, tworzyć przewagi konkurencyjne, a tym samym oferować naszym klientom jak 
najszersze portfolio produktów. Taifun, który może teraz rozwinąć skrzydła w zupełnie 
nowej dziedzinie asortymentowej, stanowi najlepszy tego przykład – mówi dr Henryk 
Siodmok, Prezes Zarządu Grupy ATLAS.

ATLAS: Nowa fabryka papy na Białorusi

Nowa fabryka Grupy ATLAS w Grodnie, na Białorusi. 
Fot. Dariusz Kulesza

20 listopada ATLAS otworzył w Grodnie nowy zakład, który w ciągu doby będzie mógł 
wyprodukować 40 tys. m2 papy. Inwestycję zrealizowano w ramach należącej do Grupy 
ATLAS spółki Taifun. Fabryka, dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności, wzmocni 
ugruntowaną pozycję białoruskiego Taifuna jako lidera chemii budowlanej, opartą do tej 
pory o segment wyrobów cementowych, także o materiały bitumiczne.
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Dzisiaj Galeco to jeden z największych 
polskich producentów systemów orynno-
wania, który z niewielkiej, podkrakowskiej 
manufaktury, w ciągu 20 lat stał się przed-
siębiorstwem, z  powodzeniem działają-
cym na kilkunastu zagranicznych rynkach. 
Buryło nie tylko przetrwał, goniąc konku-
rencję, ale też zdołał sprawić, by to kon-
kurencja goniła jego. Jak? Oprócz chęci 
i zapału, typowych przecież nie tylko dla 
młodych przedsiębiorców, ale i dla lat 90. 
w  ogóle, miał bowiem konkretną wizję, 
a co najważniejsze – plan, jak przekuć ją 
na rzeczywistość.

Bo założenia były proste, ale „tworzenie 
konkurencyjnych i innowacyjnych rozwią-
zań” proste jest tylko w  teorii. Praktyka, 
zwłaszcza w  drapieżnych latach wcze-
snego kapitalizmu, okazała się bardziej 
wymagająca. Wymagała jednak przede 
wszystkim wytrwałości, a  na szczęście 
tego młodemu przedsiębiorcy nie bra-
kowało, bo już kapitału – owszem.

Jubileusz made in Poland

W pierwszych latach działalności Gale-
co musiało więc zarobić na sfinansowanie 
ambitnych planów tworzenia systemów 
pod własną marką. Buryło nie zamierzał 
jednak marnować czasu na wyważanie 
otwartych drzwi i  zdecydował uczyć się 
od najlepszych. Początkowo Galeco im-
portowało systemy PVC od zagranicznych 
partnerów, co okazało się doskonałym 
sposobem na osiągniecie wysokich zy-
sków w stosunkowo krótkim czasie.

Wielu przedsiębiorców z lat 90. na tym 
by poprzestało, ale dla Buryły pieniądze 
nigdy nie były celem samym w  sobie, 
a  jedynie środkiem do jego osiągnięcia 
– niezbędnym do stworzenia własnej, 
rozpoznawalnej na całym świecie marki, 
dzięki której hasło „made in Poland” mo-
głoby wreszcie zabrzmieć dumnie. 

– Pamiętam pierwszy dzień w Galeco – spotkałem się ze 
swoimi współpracownikami w holu wejściowym MPK w Kra-
kowie. Zagrzaliśmy się do walki i… wróciliśmy do domu – tak 
Szczepan Buryło, dzisiaj Prezes Galeco, wspomina swoje po-
czątki w biznesie, bo powrót do domu przewrotnie okazał 
się startem w nową, wolnorynkową rzeczywistość.

Pierwsze biuro pod szyldem Galeco 
powstało w Puławach, już 1998 roku, po 
przejęciu firmy Tredeo Puławy. Na kolejne 
nie trzeba było czekać nawet roku. Dzisiaj 
Galeco z  sukcesami działa na Węgrzech, 
Ukrainie i na Białorusi, ale jej produkty – 
innowacyjne, opatentowane rozwiązania 
z logo Galeco – obecne są szerzej, również 
w Bułgarii, Czechach, Rumunii, Mołdawii, 
na Litwie, Łotwie, w  Rosji, Kazachstanie, 
Turcji, Islandii i Słowenii.

Od 20 lat trafiają tam z podkrakowskich 
Balic, bo Galeco to - mimo że obecne w ca-
łej niemal Europie - to wciąż Polska. Polski 
kapitał, pomysł, produkcja, a przede wszyst-
kim ludzie, którzy nierzadko od lat z  nią 
związani, mogli obserwować, jak jej „mała”, 
garażowa historia wpisuje się w „wielką” 
historię, polskiej transformacji ustrojowej. 

 

Szczepan Buryło, prezes Galeco

Fot. Galeco

Fot. Galeco
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Pierwszego dnia konferencji, podczas wy-
stąpień poruszono tematykę: analizy para-
metrów fizykalnych przegród zewnętrznych 
i  ich złączy w aspekcie wymagań budow-
nictwa niskoenergetycznego, oszczędności 
energii w budynkach pasywnych, innowa-
cyjnych rozwiązań systemów dociepleń 
przegród zewnętrznych, badań w zakresie 
racjonalizacji zużycia energii w systemach 
ogrzewania promiennikowego, badań ukła-
dów ogrzewania konwekcyjnego z zastoso-
waniem pasywnych systemów wykorzystują-
cych energię promieniowania słonecznego, 
racjonalizacji lokalnych systemów dwufunk-
cyjnych przygotowujących ciepło na potrze-
by ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, doskonalenia urządzeń pneuma-
tycznego załadunku pelletów, analizy para-
metrów geometrycznych i kinematycznych 
przepływu turbulentnego powietrza w du-
żych przestrzeniach, doskonalenia działania 
central wentylacyjnych pod kątem odzysku 
ciepła z obiegu chłodniczego, poprawy efek-
tywności działania kolektorów słonecznych 
w budownictwie energoefektywnym, pro-
blemu korozji chemicznej w stalowym bu-
downictwie szkieletowym, ciepłochłonności 
podłóg w budownictwie zrównoważonym, 
możliwości poprawy efektywności energe-
tycznej budynków dzięki odpowiedniemu 
zastosowaniu osłon przeciwsłonecznych 
oraz wyrobów chemii budowlanej wyko-
rzystujących nanosrebro.

W dwóch następnych dniach konferencję 
kontynuowano w Wielogłowach i Nowym 

Budownictwo o zoptymalizowanym 
potencjale energetycznym
W dniach 2–4 grudnia odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bu-
downictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę 
Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochow-
skiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. 
Maria Nowicka-Skowron oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. W 
konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni z kraju 
i zagranicy (m.in. z Rosji i Ukrainy), a także studenci.

dotyczyły nowych standardów i  rozwią-
zań konstrukcyjnych stolarki okiennej 
dla budownictwa energooszczędnego, 
pasywnego i  zrównoważonego. W  sze-
rokim asortymencie rozwiązań konstruk-
cyjnych produktów FAKRO i opracowywa-
nych produktach jednym z nadrzędnych 
kryteriów jakości wyrobów są ich walory 
energooszczędne. W poszukiwaniach tych 
zakłada się możliwość  efektywnego wy-
korzystania stolarki dachowej do: doświe-
tlenia pomieszczeń światłem naturalnym, 
pozyskiwania energii promieniowania sło-
necznego, przy  minimalizacji strat ciepła. 
W  tym kontekście bardzo istotnym jest 
m.in. właściwy montaż okien, minimali-
zujący efekt liniowego mostka cieplnego. 
Firma Fakro oferuje również rozwiązania 
ograniczające nadmierne zyski ciepła 
promieniowania słonecznego w okresie 
letnim, które mogą przyczyniać się do 
zbyt dużego zapotrzebowania na energię, 
wynikającego z konieczności chłodzenia 
pomieszczeń. Zaprezentowany został 
proces produkcji okien dachowych, ze 
zwiedzaniem linii produkcyjnych oraz la-
boratorium sprawdzającego jakość  pro-
dukowanych wyrobów.. 

Konferencji towarzyszyła wystawa pro-
ducentów oferujących wyroby dla budow-
nictwa: Arsanit, Schöck, Termoorganika.

Dr inż. Adam Ujma

Sączu. 3 grudnia uczestnicy konferencji 
gościli w  zakładzie produkcyjnym firmy 
WIŚNIOWSKI w Wielogłowach, gdzie mogli 
zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązania-
mi konstrukcyjnymi zastosowanymi w sys-
temach bram garażowych, przemysłowych, 
drzwi aluminiowych oraz ogrodzeń. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudziły energo-
oszczędne systemy drzwiowe, a także bra-
my garażowe o parametrach izolacyjnych 
pozwalających na zminimalizowanie strat 
ciepła przy zachowaniu niewielkiej grubości 
przegrody. 

4 grudnia uczestnicy konferencji wzię-
li udział w wykładach i prezentacjach na 
terenie firmy FAKRO w  Nowym Sączu. 
Prezentowane treści w  głównej mierze 
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Rozwój nowych koncepcji oraz tech-
nologii fasadowych to odpowiedź na 
dyrektywę Unii Europejskiej zobowiązu-
jącą poszczególne państwa do działań na 
rzecz ochrony klimatu. Zwraca ona uwagę 
na problem ekonomicznego cyklu życia 
budynku oraz wspiera rozwój obiektów 
o  zerowej emisji zanieczyszczeń. Działa-
nia te są mocno promowane również ze 
względu na ograniczenie zasobów paliw 
kopalnianych oraz poszukiwanie alterna-
tywnych źródeł energii. 

GPEE, czyli 
zrównoważone 
partnerstwo 

W ramach realizacji unijnej dyrektywy 
polski rząd przyjął politykę zamierzają-
cą do osiągnięcia oszczędności ener-
getycznej w  wysokości 9% do 2010, 
z kolei nasi sąsiedzi podejmują starania 
o zmniejszenie zużycia energii o 20% do 
2020 roku. W  obszarze energetyki bu-
dynków wymagane przez unijne regu-
lacje podwyższenie jej standardu oraz 
zwiększenie obecności nowoczesnych 
rozwiązań ma obowiązywać od 2018 
roku. Powyższe cele doprowadziły do 
zainicjowania sąsiedzkiej współpracy 
w ramach Polsko-Niemieckiego Projektu 
Efektywności Energetycznej GPEE. Jed-
nym z  głównych działań osób zaanga-
żowanych w ten międzynarodowy pro-
gram badawczy jest opracowanie oraz 
popularyzacja technologii fasad budyn-
ków zero-emisyjnych, a także kreowanie 
nowego podejścia w architekturze ścian 
zewnętrznych, traktowanych także jako 
aktywny system pozyskiwania energii. 

GPEE zakłada wdrażanie rozwiązań, 
które są przyjazne nie tylko z  punktu 
widzenia ekologii, ale także uwzględ-
nia aspekty ekologiczne oraz ekono-
miczne. W  ramach zrównoważonego 
partnerstwa takie same efekty działań 
mają być widoczne zarówno w  Polsce, 
jak i  w  Niemczech. Do prac nad pro-
jektem włączyły się, obok STO, lidera 

Nowoczesna technologia fasadowa 
w ramach programu GPEE 
Koncepcja efektywności energetycznej staje się ważnym wyzwaniem współczesnego bu-
downictwa oraz skłania do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. W ramach jej promocji 
zainicjowany został program GPEE, czyli Niemiecko-Polski Projekt Efektywności Energetycz-
nej. Owoce sąsiedzkiej współpracy możemy podziwiać na budynku siedziby firmy Sto oraz 
Politechniki Łódzkiej, gdzie powstał budynek zero-emisyjny, oparty na nowoczesnej tech-
nologii fasadowej. 

w  dziedzinie systemów zewnętrznych 
izolacji ścian także instytucje nauko-
we: Politechnika Łódzka i  Uniwersytet 
Nauk Stosowanych w  Hamburgu oraz 
Evidatec, specjalizujący się w  kontroli 
efektywności energetycznej budyn-
ków oraz obiektów. Program badawczy 
współfinansowany jest przez Narodowe 
Centrum Badań i  Rozwoju, a  zakończy 
się w marcu 2016 roku.

Pierwszy polski 
budynek  
zero-emisyjny 

Obiekty o  zerowej emisji wykorzy-
stują dostępne na miejscu źródło ener-
gii, co w  praktyce oznacza, iż zimą nie 
muszą być one ogrzewane, latem zaś 
chłodzone. Pierwszy budynek, w którym 
zastosowano nowoczesną technologię 
fasadową powstał właśnie w  ramach 
programu GPEE. Została ona zamon-
towana na jednym z  budynków Poli-

techniki Łódzkiej, zlokalizowanym przy 
ulicy Wólczańskiej. Oficjalne otwarcie 
inwestycji miało miejsce 19 październi-
ka 2015 roku. Fasada budynku została 
pokryta panelami fotowoltaicznymi, 
a  potrzebne do jej wyłożenia moduły 
dostarczyła firma Sto Sp. z o.o., partner 
przemysłowy GPEE. Zastosowano tam 
tzw. panele CIS, które wyglądają jak ta-
fla szkła. Najlepiej sprawdzają się one 
w  pionowych izolacjach, gdyż dosko-
nale radzą sobie ze światłem odbitym 
i rozporoszonym. Dodatkowo na ścianie 
umieszczonych zostało ponad 100 czuj-
ników temperatury, a  każdy z  60-cen-
tymetrowych kwadratów tworzących 
panel można wypełnić innym materia-
łem izolacyjnym. W konstrukcji fasado-
wej użyty został także specjalistyczny 
sprzęt do monitoringu parametrów fi-
zycznych, co pozwoliło na równoczesne 
testowanie zaproponowanych rozwią-
zań oraz przenoszenie ich do praktyki 
budowlanej. Duża liczba czujników, 
które wykorzystano przy instalacji fa-
sady dostarcza ogromnej ilości danych 
oraz pozwala sprawdzać i  badać różne 
materiały izolacyjne. 

Podczas pracy nad projektem stwo-
rzone zostały dwa pomieszczenia: 
pierwsze eksperymentalne, drugie prze-
znaczone do porównywania wyników. 
Konstrukcja ściany pozostaje łatwa do 
zdemontowania, jednak jak zapewnia-
ją kadry uniwersyteckie, badania będą 
kontynuowane. W projekcje, po stronie 
polskiej biorą udział cztery fasady: dwie 
znajdujące się właśnie na budynku łódz-
kiej uczelni oraz dwie umieszczone na 
ścianie warszawskiego budynku Sto. Po-
litechnika Łódzka sprawdza, jak zacho-
wują się te skierowane na wschód i za-
chód, w Warszawie zaś przetestowane 
mają zostać te, umieszczone w kierun-
kach północ i południe. GPEE cieszy się 
dużym zainteresowaniem projektantów 
i  architektów i  z  pewnością może stać 
się ważnym impulsem do wdrażania 
innowacji technologicznych w  branży 
budowlanej.

Fot. Dr hab. Dariusz Heim

n
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n System Galeco BEZOKAPOWY jest 
rozwiązaniem coraz częściej wybiera-
nym przez architektów  i  inwestorów. 
Co jest w nim takiego ciekawego i przy-
ciągającego? 

 – Budowa domów bez tradycyjnego 
okapu wystającego poza obrys budynku 
nie jest niczym nowym ani ekstrawaganc-
kim. Wystarczy wybrać się na wycieczkę 
np. po województwie opolskim, gdzie 
można zobaczyć wiele takich domów, 
których historia sięga co najmniej kilku-
dziesięciu lat. Można tam zaobserwować 
rynny podwieszane na krawędzi dachu 
bądź montowane na gzymsie. 

Obecnie, faktycznie można zauważyć 
wzrost mody na budynki tzw. nowocze-
sne. Widoczne jest to zarówno wśród in-
westorów, np. na forach internetowych, 
jak i w przypadku architektów. Ta druga 
grupa, czyli architekci, jest tu szczególnie 
istotna. Zdarzają się bowiem przypadki, 
gdzie inwestor dopiero podczas budowy 
domu, na etapie konstrukcji dachowej 
lub nawet później, decyduje się na zmia-
nę polegającą na zlikwidowaniu okapu 
i ukryciu systemu rynnowego w ocieple-
niu budynku. 

System BEZOKAPOWY jest to rozwiąza-
nie w bardzo dużym stopniu ułatwiające 
pracę architektom, którzy chcą zaprojek-

Rynny ukryte w elewacji 
Rozmowa z Jakubem Szeligą, specjalistą ds. systemu Galeco BEZOKAPOWY

Nowoczesne bryły budynków, często z dachami dwuspadowymi bez okapu, to nadal 
innowacyjne rozwiązania. Wybiera je coraz większy procent inwestorów zainspirowanych 
wizjami architekta. Choć obecne trendy są chłonne na nowoczesność i prostotę, budzą 
jednak szereg pytań związanych m.in. z chowaniem systemu rynnowego w elewacji. Po-
stanowiliśmy więc zapytać o opinię Jakuba Szeligę z firmy Galeco. 

tować nieszablonowe formy budynków 
bez okapu. Czynnikiem wyróżniającym 
system BEZOKAPOWY jest to, że pozwala 
on na bezpieczne ukrycie rur spustowych 
wewnątrz elewacji. Jedynym widocznym 
elementem całego systemu jest ma-
skownica, która w  zależności od pokry-
cia dachowego lub elewacji występuje 

w  jedenastu  wersjach kolorystycznych. 
Na zamówienie istnieje możliwość lakie-
rowania maskownicy na dowolny kolor 
z palety RAL.

Dzięki systemowemu rozwiązaniu este-
tycznego chowania rynny i  rury w  bryle 
budynku, teraz nawet najbardziej nowa-
torskie projekty domów można realizo-
wać bez konieczności tradycyjnego mon-
tażu rur na zewnątrz elewacji.

Opatentowane przez Galeco rozwiąza-
nie pozwala naturalnie wkomponować 
rynny w  elewację budynku niezależnie 
czy jest ona wykończona tynkiem, cegłą 
czy płytkami elewacyjnymi. 

Całość sprawia, że System Bezokapo-
wy Galeco idealnie wrysowuje się w linię 
każdego obiektu, sprawiając, że wpisanie 
w projekt systemu rynnowego jeszcze ni-
gdy nie było tak proste.

n Mimo wielu zalet, jakie posiadają 
„ukryte” rynny, niektórzy mają pewne 
obawy przed montowaniem systemów 
wewnątrz elewacji. O co najczęściej py-
tają klienci w przypadku systemu BEZ-
OKAPOWEGO?

 – Oczywistym jest, że największą oba-
wą inwestorów w  przypadku montażu 
systemu rynnowego wewnątrz elewacji 
jest jego szczelność oraz bezpieczeństwo. 

Jakub Szeliga, ekspert firmy Galeco

Zastosowanie systemu Galeco BEZOKAPOWY pozwala na całkowite ukrycie rynny w bryle budynku
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Dla zapewnienia 100% bezpieczeń-
stwa, System Bezokapowy wykonany jest 
z dwóch rodzajów materiałów. Rynna oraz 
pozostałe elementy poziome systemu 
(haki, łączniki, narożniki), w związku z na-
rażeniem na działanie warunków atmos-
ferycznych, wykonane są ze stali. Aby za-
pewnić szczelność rury spustowej, ukrytej 
w elewacji, do jej wykonania użyto PVC-U. 
Taki rodzaj materiału pozwala na łączenie 
rur spustowych oraz innych elementów 
pionowych systemu za pomocą kleju agre-
sywnego do PVC-U. Właśnie ten zabieg 
pozwala na 100% szczelność wewnątrz 
elewacji. Szczelność ta została potwier-
dzona przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Rekomendacji Technicznej – do wglądu 
na stronie www.bezokapowy.pl. 

Innym pytaniem często zadawanym 
przez naszych klientów jest kwestia po-
wstawania ewentualnych mostków ter-
micznych w  miejscu prowadzenia rury 
spustowej.

Odpowiedź na to pytanie jest wyjątko-
wo prosta, i jest zawarta w naszych mate-
riałach m.in. instrukcji montażu oraz w fil-
mie montażowym. Niezbędnym jest, aby 
montaż systemu BEZOKAPOWEGO każ-
dorazowo był uwzględniony już na etapie 
projektowania budynku. Należy wziąć po 
uwagę rodzaj zastosowanych materiałów 
oraz ich grubość. W zależności od grubości 
zastosowanego ocieplenia może powstać 
konieczność wykonania wnęki w ścianie za 
rurą spustową. W tak powstałej bruździe 
należy umieścić materiał izolacyjny o pod-
wyższonych parametrach izolacyjnych. 
Oczywiście, każdy projekt jest indywidu-
alny pod względem tychże materiałów, 
stąd też powstaje wymóg przeanalizowa-
nia tego rozwiązania przez architekta. 

Naturalnym jest także fakt, żeby oba 
powyższe warunki były spełnione oraz 
aby montaż systemu został wykonany 
przez wykwalifikowaną ekipę zgodnie 
z instrukcją montażu.

n W  efekcie końcowym inwestycje, 
z zastosowaniem rynien z systemu BEZ-
OKAPOWEGO, wyglądają estetycznie 
i  nowocześnie, natomiast osiągniecie 
takiego efektu musi być pewnym wy-
zwaniem dla dekarza?

Jest to prawda. Jednak montaż sytemu 
BEZOKAPOWEGO nie jest aż tak trudny jak-
by się mogło wydawać. Przede wszystkim 
należy stosować się do zaleceń zamiesz-
czonych w instrukcji montażu oraz filmach 
montażowych zamieszczonych na stronie 
http://bezokapowy.pl/pl/do-pobrania.html 
oraz http://bezokapowy.pl/pl/informacje-
-techniczne/filmy-instruktazowe.html. 

Pierwszą czynnością warunkującą pra-
widłowy montaż jest ucięcie krokwi na 
odpowiednią odległość poza ścianę ze-
wnętrzną budynku. Ten wymiar powinien 
być uwzględniony i wpisany do projektu 
przez architekta. Jeśli dekarz nie znajdzie 
tej informacji w projekcie, nic straconego. 
Należy się wówczas posłużyć rysunkiem 
o  nazwie „wzór na występ krokwi”, za-
mieszczonym na stronie galeco.pl, w za-
kładce „Do pobrania”. 

Bardzo ważnym etapem montażu jest 
zastosowanie pasa podrynnowego oraz 
jego odpowiednie połączenie, a  także 
szczelne zamocowanie odpływu (leja 
spustowego). 

Istotne jest także prawidłowe zamonto-
wanie rury spustowej, która bezwzględnie 
powinna być sklejona za pomocą wcze-
śniej wspomnianego kleju agresywnego. 

Brak stosowania się do tych oraz innych 
wytycznych zamieszczonych w instrukcji 
montażu może skutkować brakiem gwa-
rancji na system BEZOKAPOWY. 

Należy także dodać, że gwarancja obej-
muje tylko system rynnowy, jako całość 
i  jego poszczególne elementy, jako pro-
dukt. Gwarancji na montaż udziela już 
konkretna ekipa montażowa. 

Firma Galeco oczywiście stara się szko-
lić wykonawców, którzy montują nasze 

systemy rynnowe. Aczkolwiek, w związku 
z rozwojem produktu, należy każdorazo-
wo zapoznać się z instrukcją montażu. 

Oprócz architektów i  dekarzy staramy 
się także w odpowiedni sposób edukować 
samych klientów. Dlatego na naszej stro-
nie jest do pobrania plik o nazwie „monta-
żowa lista kontrolna”, która w połączeniu 
z instrukcją montażu, umożliwia w łatwy 
sposób zweryfikowanie prawidłowej in-
stalacji systemu. 

n Nowoczesny i  estetyczny wygląd 
domu można osiągnąć również po-
przez zastosowanie kwadratowych 
rynien Galeco STAL2. Jakie są podsta-
wowe zalety tego rozwiązania i  czym 
różni się ono od systemu Galeco BEZ-
OKAPOWY?

 – Firma Galeco od początku swojej 
działalności słucha rynku i potrzeb swo-
ich klientów. 

Skupiamy się na tym, co mówią archi-
tekci, dekarze i klienci. Przykładem może 
tutaj być fakt, że pierwotnie system BEZ-
OKAPOWY projektowany był do budyn-
ków z  dachami dwuspadowymi. Jednak 
już podczas pierwszych szkoleń dla wyko-
nawców powstała potrzeba odwodnienia 
także innych brył. W ten sposób powstał 
narożnik zewnętrzny oraz wewnętrzny. 

Podobnie wyglądała sytuacja z systemem 
Galeco STAL2. Słuchając rynku zauważyliśmy 
potrzebę odwodnienia budynków o nowo-
czesnej architekturze, jednak z systemem 
rynnowym montowanym na zewnątrz. Ze 
względu na swój „kwadratowy” kształt ide-
alnie nadawałby się system BEZOKAPOWY. 
Jednak rodzaj zastosowanych materiałów 
determinuje chowanie rury spustowej 
w ociepleniu. W efekcie został zaprojekto-
wany system w 100% stalowy, który podob-
nie jak system BEZOKAPOWY, ze względu 
na swoją estetykę, idealnie wkomponowuje 
się w bryłę budynków nowoczesnych. Do-
datkową zaletą jest to, że system Galeco 
STAL2 pozwala na montaż bez względu na 
warunki techniczne związane z odprowa-
dzeniem wód opadowych. 

Podstawowa różnica w stosunku do sys-
temu BEZOKAPOWEGO polega na innym 
wymiarze rury spustowej, która wynosi 
80x80 mm i  jest wykonana ze stali. Dru-
gą różnicą jest kolorystyka. Galeco STAL2 
występuje w 3 wersjach kolorystycznych 
tj. czekoladowy brąz, czarny i grafitowy. 

Ostatnią istotną różnicą może być tak-
że montaż. Może, ponieważ rynnę w tym 
systemie możemy zamocować na takich 
samych hakach jak w systemie BEZOKA-
POWYM, czyli hakach doczołowych. Jest 
także możliwość montażu na hakach na-
krokwiowych, co jest niezmiernie popu-
larne na północy kraju. 
n Dziękujemy za rozmowę.

Redakcja

System Galeco STAL2 to doskonałe rozwiązanie dla budynków o nowoczesnej architekturze,  
z systemem rynnowym montowanym na zewnątrz. 
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Celem wytycznych jest zaprezentowa-
nie ogólnie obowiązujących zasad, wy-
magań oraz parametrów dla materiałów 
wykorzystywanych do projektowania, 
wykonywania i  utrzymywania dachów 
zielonych, zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i  techniki. W  większości krajów 
Europy i  świata uznawane są za po-
wszechnie obowiązujące zasady techniki.

Publikacja adresowana jest do spe-
cjalistów wszystkich zaangażowanych 
dziedzin i  stanowi wspólny punkt od-
niesienia dla inwestorów, projektantów 
i wykonawców, tworząc bazę do współ-
pracy pomiędzy nimi.

Wytyczne zostały opracowane pod 
redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy 
Burszty-Adamiak z  Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu przy współ-
pracy ekspertów: mgr inż. Ryszarda Klatt 

Pierwsze polskie wydanie 
Wytycznych dla dachów zielonych FLL
Na rynku pojawiła się pierwsza polska publikacja wytycznych FLL dla dachów zielonych 
pt. „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - Wytyczne 
dla dachów zielonych” FLL, wydana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich 
i Fasad DAFA. Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim Stowarzyszeniem 
FLL,  Stowarzyszenie DAFA pozyskało prawo do wydania Wytycznych FLL: „Richtlinie für 
die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, które zostały rozszerzone  
o przepisy polskie.

– rzeczoznawcy DAFA i dr inż. Jacka No-
waka z  Instytutu Ogrodnictwa w  Skier-
niewicach. W  prace redakcyjne włączyli 
się wysokiej klasy specjaliści, reprezentu-
jący branżowe firmy członkowskie DAFA: 
Jacek Dudziak, Jarosław Grabowski, An-
drzej Kania, Marian Kies, Piotr Muszyński, 
Witold Okoński, Sabina Pietrek, Maciej 
Runka, Edyta Sauć, Magdalena Stachow-
ska, Anna Sylwester-Czapla, Cezary Szyj-
ka, Katarzyna i Piotr Wolańscy. 

Najcenniejszą częścią wytycznych 
jest odwołanie zapisów do obowią-
zujących aktów prawnych, norm jak 
i  metod badawczych, mających swoje 
zastosowanie w  warunkach krajowych. 
Usystematyzowanie wymagań ma na 
celu przede wszystkim poprawę jakości 
projektowania, wykonywania oraz pielę-
gnacji dachów zielonych. Tym samym ma 

przyczynić się do zwrócenia, na etapie 
projektu i  budowy, większej uwagi na 
wybór dostępnych rozwiązań, a na eta-
pie eksploatacji na potrzebę przeprowa-
dzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kon-
troli, szczególnie w  pierwszych latach 
funkcjonowania zazielenionego dachu. 
To z kolei daje możliwość realizacji zało-
żeń projektanta dachów zielonych, czyli 
zapewnianie przez lata trwałego efektu 
oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dodatkowym elementem polskiego 
wydania wytycznych jest polsko-nie-
miecki słownik terminów branżowych, 
adresowany do wszystkich osób zainte-
resowanych problematyką tej dyscypli-
ny. Słownik może być przydatny podczas 
korzystania z  norm i  opracowań bran-
żowych, a  także z  niemieckojęzycznej 
literatury fachowej oraz systemów in-
formacyjnych z  niemieckim interfejsem 
użytkownika.

O  znaczeniu wytycznych 
dla polskiej branży dachów 
zielonych mówi dr hab. 
inż. Ewa Burszta-Adamiak 
z  Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu, redak-
tor merytoryczna polskiego 
wydania „Wytycznych dla 
dachów zielonych” FLL:

n W  dobie maksymalizacji wykorzystania 
terenu przeznaczonego pod zabudowę 
z  jednoczesnym nakazem zapewnienia 
wymaganej powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego, dachy zielone stają się coraz 
bardziej powszechne. Należy jednak pa-
miętać, że projektując dach zielony trzeba 
uwzględnić nie tylko dobór zieleni na da-
chu, ale także zaprojektować fragment bu-
dynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
projektowany rodzaj użytkowania dachu, 
parametry wytrzymałościowe, konstruk-
cję, nachylenie dachu, a także wymagania 
przeciwpożarowe. Dodatkowo powinny 
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być uwzględnione potrzeby zabezpieczenia 
przed siłą ssącą wiatru i wywiewaniem oraz 
konieczność odpowiedniego odwodnienia. 
Nie mniej ważny jest dobór substratu da-
chowego oraz materiałów, z których wyko-
nane są pozostałe warstwy konstrukcyjne.

Do tej pory w Polsce nie było opracowa-
nia, obejmującego zasady projektowania 
tak kompleksowo. Dlatego też, podobnie 
jak w wielu innych krajach w Europie i na 
świecie, przy planowaniu realizacji tego 
typu rozwiązań odnoszono się do norm 
niemieckich DIN oraz wytycznych FLL, 
wydanych w  języku niemieckim i przetłu-
maczonych w późniejszym czasie na język 
angielski. Podjęte przez Stowarzyszenie 
DAFA działania wypełniają tę lukę. 

Usystematyzowanie wymagań ma na 
celu poprawę jakości projektowania, wyko-
nywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. 
Tym samym ma przyczynić się do zwróce-
nia, na etapie projektu i  budowy, większej 
uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, 
a na etapie eksploatacji na potrzebę prze-
prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
i kontroli, szczególnie w pierwszych latach 
funkcjonowania zazielenionego dachu. To 
z  kolei daje możliwość realizacji założeń 
projektanta dachów zielonych, czyli za-
pewnianie przez lata trwałego efektu oraz 
funkcjonalności rozwiązania.

Dachy zielone  
w Polsce

Zielone dachy są rozwiązaniami, któ-
rymi zainteresowanych jest coraz więcej 
inwestorów indywidualnych i  instytucjo-
nalnych. Z krajów Unii Europejskiej zdecy-
dowanie największy udział zazielenionych 
dachów spotyka się w  Niemczech oraz 
Szwecji, ale i w Polsce można znaleźć liczne 
inwestycje zrealizowane w  różnych mia-
stach. Przykładem może być dach zielony 
wykonany na Wisłostradzie w Warszawie, 
na centrum handlowym „Plaza” w  Ryb-
niku, bazie wioślarskiej w  Iławie, szpitalu 
Jurasza w Bydgoszczy, na terenie zespołu 
mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Kato-
wicach, Woli Justowskiej w Krakowie, Ter-
my Bani w Białce Tatrzańskiej oraz Opery 
Podlaskiej w  Białymstoku. Wykonywanie 
obecnie tego typu rozwiązań wynika 
przede wszystkim ze wzrostu oczekiwań 
inwestorów, a także użytkowników, z wy-
mogów prawnych dotyczących konieczno-
ści odtworzenia, przy realizacji inwestycji, 
terenu biologicznie czynnego, z  potrzeby 
przeciwdziałania skutkom procesu urba-
nizacji, a  także ze wzrostu świadomości 
społeczeństwa. Nie mniej istotne jest ciągłe 
poszerzanie oferty materiałów i technolo-
gii wykonywania dachów zielonych, po-
zwalające na zaspokojenie potrzeb rynko-
wych oraz środowiskowych w tym zakresie. 

Co należy zrobić,  
aby były powszechniej 
stosowane w Polsce?

Pomimo wielu realizacji, ilość dachów 
zielonych w Polsce jest niewspółmierna do 
potrzeb. Obecnie w krajowym ustawodaw-
stwie brakuje uregulowań prawnych wpro-
wadzających ulgi i dofinansowania do bu-
dowy dachów zielonych. Inaczej kwestia ta 
rozwiązana jest w wielu krajach za granicą. 
Tam zakładanie zazielenionych powierzch-
ni, uważanych za inwestycje sprzyjające 
środowisku, realizowane jest z  pomocą 
państwa. System wsparcia jest oparty na 
bezpośrednich i  pośrednich zachętach fi-
nansowych, na wdrażaniu instrumentów 
kompensacyjnych oraz egzekwowaniu 
zapisów legislacyjnych. Wzorem europej-
skich i  światowych doświadczeń należy 
wprowadzić narzędzia, które zmotywo-
wałyby inwestorów do ich wykonywania. 
Duży nacisk powinno kłaść się także na 
przeprowadzanie kampanii edukacyjnych, 
pozyskiwanie wyników z badań prowadzo-
nych na dachach zielonych dla warunków 
meteorologicznych, w  których inwestycje 
te są wykonywane oraz na dostęp do norm 
i  wytycznych, które dzięki jasno przedsta-
wionym zasadom dotyczącym projekto-
wania, wykonywania oraz utrzymania 
dachów zielonych mogłyby się przyczynić 
do szerszego zastosowania tych technologii 
w warunkach krajowych.

Korzyści dachów 
zielonych

Wykonanie warstw konstrukcyjnych 
dachu zielonego pozwala na osiągnięcie 
wielu korzyści ekologicznych, hydrologicz-
nych i  estetycznych, poprawiających życie 
mieszkańców miast. Znane są wyniki badań 
wykazujące m.in. pozytywny wpływ dachów 
zielonych na warunki klimatyczne w  mia-
stach (zmniejszają efekt miejskiej wyspy cie-
pła, poprawiają jakość powietrza, zwiększają 
wilgotność powietrza). Pełnią także funkcje 
termoizolacyjne, przyczyniają się do wydłu-
żenia trwałości pokrycia oraz poprawiają 
akustykę budynku tłumiąc hałas. Dla mnie 
najbardziej bliskie, z  uwagi na tematykę, 
którą zajmuję się w swojej pracy naukowej, 
jest pozytywne oddziaływanie dachów zie-
lonych na ilość i szybkość odprowadzanych 
wód opadowych. Redukcja objętości spływu 
wiąże się m.in. z opóźnieniem początkowego 
odpływu z dachu oraz zmniejszeniem szczy-
towej fali odpływu, co może przełożyć się na 
pracę kanalizacji oraz efektywność działa-
nia oczyszczalni ścieków w okresach pogody 
deszczowej. Dachy zielone dla mieszkańców 
miast pełnią funkcję społeczną i rekreacyjną. 
Dla wielu z nich jest to miejsce kontaktu z na-

turą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia 
i odpoczynku.

Błędy projektowe/
wykonawcze

Dachy zielone to układy wielowarstwo-
we. W  razie stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości w  ich funkcjonowaniu, 
znalezienie usterki i późniejsza jej naprawa 
wymaga niejednokrotnie zdjęcia wszystkich 
lub prawie wszystkich warstw konstruk-
cyjnych. Dlatego tak ważne jest solidne 
wykonanie każdej warstwy w  celu zacho-
wania w  pełni ich funkcji w  całym okresie 
użytkowania. Należy jednak pamiętać, że 
pomimo dostępnych propozycji układów 
warstw dachu zazielenionego, nie istnieją 
rozwiązania w  pełni uniwersalne, które 
można by było bezkrytycznie powielać. 
W każdym przypadku zarówno projektant 
jak i  wykonawca powinien potraktować 
podjęte zadanie indywidualnie z  zacho-
waniem zasad dobrej praktyki. Warto przy 
tym odnosić się do wiedzy zebranej w nor-
mach i  w  wytycznych branżowych. Do tej 
pory w Polsce, podobnie jak w wielu innych 
krajach w Europie i na świecie, bazowało się 
głównie na zapisach niemieckojęzycznych 
norm oraz wytycznych Stowarzyszenia Ba-
dania Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu, 
tzw. wytycznych FLL (niem. Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e.V) dotyczących projektowania, 
wykonywania i  utrzymania dachów zielo-
nych. W grudniu 2015 roku zostały wydane 
wytyczne FLL w języku polskim, co zapewne 
wpłynie na ich bezpośrednie wykorzystanie 
w  praktyce zawodowej przez specjalistów 
z branży zajmujących się w szerokim kon-
tekście dachami zielonymi (projektowanie, 
wykonawstwo, utrzymanie, produkcja 
komponentów składowych itd.). Wydanie 
polskojęzycznych wytycznych FLL ma na 
celu przede wszystkim usystematyzowanie 
wymagań oraz utrzymanie dobrej jakości 
projektowania, wykonywania oraz pielę-
gnacji dachów zielonych, a  tym samym 
zapewnienie dobrego ich stanu przez dłu-
gie lata eksploatacji w polskich miastach.

Z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak 
rozmawiała

Joanna Chrapkowska-Smoter

Stowarzyszenie DAFA zaprasza zainte-
resowanych tematyką poprawnego pro-
jektowania i  realizacji dachów zielonych 
w  oparciu o  Wytyczne FLL na „Forum 
Zielonej Infrastruktury DAFA” organizo-
wane 04.02.2016 r. w  ramach poznań-
skiej BUDMY. Rejestracja uczestników na:  
www.dafa.com.pl.

Wytyczne są do nabycia w  Księgarni 
Technicznej DAFA w  wersji książkowej 
i elektronicznej na: www.dafa.com.pl.

Pierwsze polskie wydanie 
Wytycznych dla dachów zielonych FLL
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Dach należy rozpatrywać zawsze jako 
całość, począwszy od elementów kon-
strukcyjnych, poprzez membrany i folie, 
poszycia, termoizolację, aż do samego 
pokrycia dachowego.

Niestety w praktyce nadal mamy do 
czynienia z obiektami nowo projekto-
wanymi i nowo realizowanymi, które 
obarczone są wieloma błędami, co wy-
nika z braku szerokiej wiedzy dotyczącej 
dachów, prawa budowlanego, popraw-
nego projektowania i odpowiedzialności 
zawodowej.

Z uwagi na potrzebę posługiwania się jednolitym i precyzyjnym słownictwem, po-
wołany został pod przewodnictwem Stefana Wilusia, Wiceprezesa Zarządu Głównego 
PSD, trzyosobowy zespół, który podjął się opracowania „Słownika terminów i nazw 
dekarskich”. Zaproszeni do współpracy przy opracowaniu merytorycznym pozycji 
zostali m.in. Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie i Przemysław Spych z firmy 
Monier Braas. 

W styczniu ukazało się pierwsze wydanie słownika w wersji papierowej, które roz-
powszechnione będzie wśród dekarzy, firm handlowych, hurtowni budowlanych, firm 
producenckich oraz wszystkich szkół budowlanych w Polsce. Słownik dostępny jest 
również na stronie internetowej PSD – www.dekarz.com.pl

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

„Dachy – podstawy
projektowania i wykonawstwa” 
Dachy to nie tylko element ochrony budynku przed środowiskiem zewnętrznym, ale 
też element kulturowy. Ta tzw. „piąta elewacja” jest często charakterystyczna dla 
danego regionu, a także jest świadectwem poziomu estetyki.

technicznych (przyszłych projektantów, 
wykonawców i inspektorów nadzoru), a 
także dla czynnych projektantów i wyko-
nawców robót.

Książka jest vademecum podstawo-
wej wiedzy o dachach i stanowi wstęp 
do kolejnych publikacji z zakresu krycia 
dachów.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – 
www.dekarz.com.pl

Słownik Terminów i Nazw Dekarskich 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
Jedną z najistotniejszych potrzeb odczuwanych przez 
środowisko zawodowe zrzeszone w Polskim Stowarzysze-
niu Dekarzy jest określenie standardów wykonawczych, 
jakimi należy się kierować aby poprawnie wykonać 
prace dekarsko-blacharskie.

Stąd właśnie, dzięki inicjatywie Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy, powstała 
pierwsza na rynku pozycja wydawnicza, 
która ma na celu podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych dekarzy oraz ich kształcenie 
od podstaw – książka „Dachy – podstawy 
projektowania i wykonawstwa”, pod red. 
Tomasza Błaszczyńskiego.

Obecnie na polskim rynku brakuje wie-
loaspektowych oraz aktualnych pozycji 
dotyczących dachów, dlatego książka ta 
może być bardzo pomocna dla studen-
tów Wydziałów Budownictwa uczelni 



„Dachy – podstawy
projektowania i wykonawstwa” 
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Reakcja na ogień 
i ognioodporność 
konstrukcji

Bezpieczeństwo pożaro-
we wyrobów budowlanych 
w Unii Europejskiej jest okre-
ślane przez Euroklasy. Zostały 
one wprowadzone uchwa-

łą Komisji (2000/147/WE) z 8 lutego 2000 roku. Celem 
uchwały było stworzenie wspólnej platformy porów-
nawczej właściwości przeciwpożarowych produktów 
budowlanych. Badania ogniowe produktów prowa-
dzone są zgodnie ze zharmonizowanymi metodami 
badań.

Podczas gdy produkty i materiały są klasyfikowane 
w zależności od ich reakcji na ogień, przegrody stoso-
wane w budynkach takie jak dachy, ściany, podłogi, 
sufity, a także systemy budowlane, są klasyfikowane 
na podstawie ich odporności ogniowej. 

Odporność ogniowa – jest to zdolność elementu 
budynku do spełnienia określonych wymagań w wa-
runkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą 
odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas 
od momentu rozpoczęcia pożaru do chwili osiągnięcia 
przez element budynku jednego z trzech głównych 
kryteriów:

R – Nośność. Czas, w którym element konstrukcji 
głównej budynku może przenieść wymagane obcią-
żenie podczas normalnego pożaru. 

E – Integralność (szczelność ogniowa). Czas, w któ-
rym odpowiednia część budynku zachowuje integral-

ność pod wpływem płomieni i gorących gazów pod-
czas normalnego pożaru. 

I – Izolacyjność ogniowa. Czas potrzebny, aby strona 
zimna odpowiedniej części budynku osiągnęła określo-
ną temperaturę (zwykle przyrost o 140°C).

Jako kryterium uzupełniające stosuje się:
M – odporność na działania mechaniczne. Jest to 

zdolność elementów konstrukcyjnych do zachowania 
powyższych kryteriów R, E, I, pod wpływem uderzeń lub 
nacisków mechanicznych podczas standardowego 
pożaru. 

W odniesieniu do płyt warstwowych nie stosuje się 
kryterium R, gdyż nie są one elementem konstrukcji 
głównej budynku.

Płyty warstwowe użyte do zabudowy ścian nie po-
winny uczestniczyć w procesie palenia się. Przeznacze-
niem takich płyt jest powstrzymywanie rozprzestrzenia-
nia się ognia i utrzymanie się ich do momentu, aż się 
rozpadnie konstrukcja nośna budynku. W takim przy-
padku podstawowym problem do rozwiązania staje 
się ochrona ogniowa ustroju nośnego ścian oraz roz-
wiązania techniczne dotyczące mocowania systemów 
płyt warstwowych. 

Najczęściej używa się mechanicznego mocowania 
(łączniki śrubowe ze stali nierdzewnej), a więc ich ja-
kość jest również ważna. 

Płyty warstwowe PAROC są doskonałym wyborem 
przy ściankach działowych. W zależności od grubości 
i rodzaju wybranej płyty, produkty mają klasy od EI 
15 do EI 240. Dostępne są również płyty z podwójną 
konstrukcją ścian, które mogą być używane jak zapory 
ogniowe w klasyfikacji EI-M 30, 60, 90 i 120.

System ognioodpornych
przegród wewnętrznych 
Projektując ognioodporne ściany wewnętrzne, oprócz parametrów technicznych 
materiału należy uwzględnić również jego możliwy udział w pożarze, a zatem  ma-
teriały  klasyfikowane jako niepalne powinny być  zastosowane systemowo. Celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń systemu przegród ognio-
odpornych Paroc oraz relacje pomiędzy prezentowanymi systemami a obowiązu-
jącymi regulacjami w zakresie p-poż.
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n Faza 1. Podczas eksploatacji ściana ogniowa z płyt 
wspiera się o konstrukcję nośną. Na podporę oddziału-
je tylko pionowe obciążenie masą własną płyt. Ściany 
ogniowe nie powinny być w inny sp osób unierucho-
mione lub nie powinny być do nich zamocowane 
dodatkowe obciążenia. W przypadku tak wykonanej 
ściany przyjmuje się obciążenie równomiernie rozłożo-
ne 30 kg/m², powstające zarówno podczas montażu, 
jak i podczas eksploatacji. Takie ściany ogniowe są 
nazywane pasywnymi i używane są jako konstrukcje 
odgradzające. Węzeł górny takich ognioodpornych 
przegród jest instalowany elastycznie (rys.1).
n Faza 2. W wypadku pożaru w ciągu pierwszych 3 – 
5 minut deformacje ściany ogniowej wskutek efektu 
cieplnego zostaną skierowane w kierunku źródła ognia. 
Przy gwałtownym wzroście temperatury warstwa kle-
ju wypala się zwiększając obciążenie ogniowe. Przy 
należycie wykonanym węźle górnym (rys. 2), stalowe 
okładziny płyt zawisają. W tym czasie ważne jest, żeby 
połączenia były maksymalnie szczelne, co uniemożli-
wia przedostanie się ognia przez złącza.

W tym stadium naprężenia termiczne w płytach są 
przekazywane na górny węzeł konstrukcji, a więc kon-
struktor powinien tutaj przewidzieć dodatkowe obcią-
żenia i zapewnić szczelność konstrukcji. Należy również 
uwzględnić możliwe ugięcie płyty stropowej lub połaci 
dachowej spowodowane obciążeniami użytkowymi 
lub obciążeniem od śniegu. 
n Faza 3. Po rozwarstwieniu się płyty i oddzieleniu się 
wewnętrznej okładziny płyty, sama ściana ogniowa 
wraca do pierwotnej pionowej pozycji. W czasie tej 
fazy pożaru, gdy palą się syntetyczne powłoki okła-
dzin, warstwa kleju i substancje organiczne, wydziela 
się trujący gaz. 

n Rys. 1 Węzeł górny przegród ognioodpornych z zastosowaniem płyt PAROC AST1 2 3 4

n Fazy deformacji płyt na skutek działania wysokiej temperatury

n Rys. 2 Węzeł górny elastyczny – zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji

Cztery fazy deformacji ścian 
ogniowych 

Dowolna konstrukcja, a więc ściany ogniowe lub ja-
kiekolwiek inne ściany rozdzielające, pod działaniem 
wysokich temperatur ulegają deformacji. 

Znając parametry wybranej konstrukcji, można prze-
widzieć deformacje temperaturowe i zmiany konstruk-
cyjne płyt. 

Poza innymi deformacjami wyróżnia się cztery głów-
ne fazy zmiany płyt o charakterze deformacyjnym. 

n Faza 4. W ostatnim stadium działania ognia, na 
skutek wzrastającej temperatury deformacja płyt jest 
skierowana w przeciwnym kierunku do źródła ognia. 
To najważniejszy etap, zwany również aktywnym. Teraz 
już nie powstają dodatkowe obciążenia oraz zmniej-
sza się wydzielenie się trującego dymu. Deformująca 
się płyta odchyla się w przeciwnym kierunku jeszcze 
bardziej zaciska złącza i również hamuje możliwe prze-
dostanie się ognia przez złącza płyt w przeciwnym 
kierunku. Tu najważniejsza jest grubość materiału izo-
lacyjnego oraz kształt złączy płyt, które uniemożliwiają 
nagrzewanie się okładzin stalowych po drugiej stronie, 
gdzie temperatura może wynosić do 150–180°C. 

Z powodu mogących wystąpić dodatkowych ob-
ciążeń konstrukcji zaleca się instalowanie jednoprzę-
słowych płyt warstwowych dla ścian ogniowych, 
mocowanych elastycznie. W przypadku ognioodpor-
nych ścian działowych najlepiej się sprawdza pionowy 
sposób montowania płyt ponieważ wówczas nie jest 
konieczne zastosowanie słupów a tym samym ich za-
bezpieczanie przeciwogniowe.

Już na etapie projektowania powinno się zadecydo-
wać, jakie są główne cele i wymogi w zakresie bez-
pieczeństwa, jakie materiały spełniają te wymogi oraz 
jakie są sposoby realizacji tych wymogów i rozwiązania 
techniczne. W wypadku ścian ogniowych ważne są 
trzy czynniki: odpowiednio dobrane płyty, jakość ich 
zainstalowania i odpowiedni stopień zabezpieczenia 
konstrukcji nośnych. 
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Zabezpieczenie konstrukcji
W celu należytego zapewnienia stabilności budowli 

i odporności na ogień, ważne jest przemyślenie kwestii 
zabezpieczenia konstrukcji nośnych. Istnieje wiele spo-
sobów zabezpieczenia konstrukcji – farby ogniochron-
ne, płyty gipsowe, maty z wełny skalnej) co ilustruje 
przykład prostego węzła. (rys. 2).

Odporność mechaniczna ścian 
ogniowych wewnętrznych EI-M

Podczas pożaru występują sytuacje, w których ele-
menty konstrukcji lub wyposażenia budynku znajdujące 
się w pobliżu ściany działowej tracą swoją stateczność 
i uderzają w ścianę, która ma stanowić zaporę ogniową.

Wówczas istotna z punktu widzenia ognioodporności 
jest dodatkowa odporność mechaniczna ściany na 
uderzenia bądź naciski mechaniczne określana jako 
EI-M. Innymi słowy ściana musi zachować szczelność 
i izolacyjność ogniową pod wpływem uderzeń lub na-
cisków mechanicznych. Przykład takiej ściany w syste-
mie Paroc przedstawia rys. 3.

Sufity podwieszane  
ognioodporne

Oddziaływanie na zawieszane sufity, w odróżnieniu 
od ścian, odbywa się nie tylko od strony wewnętrznej 
(rys. 4). 

n Widok ściany ogniowej po akcji gaśniczej - magazyn Dalco Foods

n Rys. 3 Przekrój poziony ściany EI-M z płyt Paroc

n Rys. 4 Konstrukcja sufitu podwieszanego 60 z zastosowaniem płyt PAROC AST

W przypadku pożaru zachodzą właściwie takie same 
procesy, jak w wypadku ścian. Różnica polega jedynie 
na tym, że konstrukcje podpierające są stale obcią-
żone masą własną płyt. W celu zwiększenia nośności, 
po drugiej stronie sufitu montuje się blachę stalową 
profilowaną, przejmującą ciężar rozwarstwionych płyt 
i niepozwalającą na odsłonięcie styków. 

Dodatkową dodatnią cechą sufitów podwieszanych 
jest to, że nie trzeba zabezpieczać złożonych kon-
strukcji nośnych dachu, szczególnie ma to znaczenie 
w przypadku wiązarów kratownicowych. Także można 
zmniejszyć grubość izolacji dachu albo nawet zrezy-
gnować z niej. Po zmniejszeniu się przestrzeni użytko-
wej, zmniejszą się nakłady na ogrzewanie budynku, 
natomiast tak powstała przestrzeń doskonale nadaje 
się do urządzenia w niej pomieszczeń technicznych 
lub komunikacji. 

Witold Gulczyński
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Kosztowne 
doświadczenia czyli 
trochę historii

 W przeszłości pożary zdarzały się bar-
dzo często. W skrajnych przypadkach ich 
pastwą padały nawet całe miasta. Na 
przykład podczas opisanego w  Quo Va-
dis pożaru Rzymu w roku 64 kompletnie 
spłonęło 10 spośród 14 dzielnic, a 2 milio-
nowe miasto praktycznie przestało istnieć.

W bliższym nam 1666 roku, w pożarze 
Londynu spaliło się 2/3 miasta: 13  200 
budynków, 87 spośród 100 kościołów. To 
zdarzenie, mimo że pociągnęło za sobą 
zaledwie kilkanaście ofiar śmiertelnych, 
wywarło tak wielkie wrażenie na współ-
czesnych, że spowodowało ustanowienie 
pierwszych powszechnych przepisów 
ochrony przeciwpożarowej.

Po drugiej stronie Atlantyku jednym 
z  bardziej spektakularnych był trwający 
ponad 2 dni pożar Chicago. Od 8 do 10 
października 1871 r. doszczętnie spłonęła 
zabudowa miasta na powierzchni ponad 
10 km2, a śmierć poniosły setki mieszkań-
ców.

Również w  Polsce wiele miast mocno 
ucierpiało w wyniku pożarów, np. 160 lat 
temu Kraków. Pożar w 1850 roku strawił 
dziesiątki budynków mieszkalnych, zabu-
dowania klasztorów Franciszkanów i Do-
minikanów, drukarnię, szkołę techniczną, 
a  szereg obiektów zostało zniszczonych 
podczas prowadzenia akcji ratowniczej  
m. in. zrzucono dach Sukiennic i  wielu 
innych budynków, aby w ten jedyny do-
stępny wówczas sposób ograniczyć roz-
przestrzenianie ognia. 

W  Polsce, jeszcze po drugiej wojnie 
światowej zdarzały się pożary, w których 
z  dymem szły całe wioski drewnianych, 
krytych strzechą domów. Eliminując ła-
twopalne materiały, wprowadzając inne 
wymagania, dotyczące np. minimalnych 
odległości między budynkami ograniczo-
no liczbę i  skutki pożarów. Taki system 
działał niezmiennie i skutecznie do końca 

Bezpieczeństwo  
pożarowe dachów
Bezpieczeństwo pożarowe ma bardzo wysoką pozycję w rankingu wymagań podstawo-
wych* stawianych budynkom. Jest ono drugim, tuż po bezpieczeństwie konstrukcji, pośród 
7 wymagań. Tak ważnym dlatego, że potencjalne skutki pożarów bywają tragiczne i nie-
zwykle kosztowne dla ludzi, gospodarki i środowiska. Można je porównywać tylko z innymi 
klęskami żywiołowymi: huraganami, powodziami, trzęsieniami ziemi, na które mamy jeszcze 
mniejszy wpływ. Fakt, że pożary nie są naszym codziennym doświadczeniem, zawdzięczamy 
głównie doświadczeniu i powszechnie stosowanym środkom prewencyjnym.

lat 80-tych w  warunkach zcentralizowa-
nej gospodarki, powtarzalnych rozwiązań 
realizowanych wg typowych projektów, 
wykorzystujących głównie materiały od-
porne na ogień, a tym samym na ludzkie 
błędy i zaniedbania. 

Być mądrym przed 
szkodą

Tymczasem od 1989 roku nastąpił 
gwałtowny transfer, a  następnie rozwój 
nieobecnych wcześniej w Polsce techno-
logii. Nie towarzyszył mu równie szyb-
ki powszechny wzrost wiedzy, a  nade 
wszystko świadomości. Problemem są 
przestrzałe przepisy. Ostatnie lata i  zda-
rzające się coraz częściej pożary dużych 
obiektów, wzniesionych w ostatnim 15-le-
ciu wskazują potrzebę pilnego nadrobie-
nia wielu zaległości.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliże-
nieu podstawowych informacji na temat 
bezpieczeństwa pożarowego, w  szcze-
gólności dachów płaskich, powszechnie 
stosowanych we współczesnych obiek-
tach usługowych, produkcyjnych i  ma-
gazynowych.

Znajomość tych zagadnień przez 
wszystkich uczestników procesu inwe-
stycyjnego, a  także użytkowników i  ad-
ministratorów budynków ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa, ponieważ to właśnie działania czło-
wieka nie tylko są przyczyną – źródłem 
ognia prawie wszystkich pożarów, ale 
również wielkość i  rodzaj strat pożaro-
wych są wprost skutkiem decyzji i  akcji 
podejmowanych przez ludzi, na wszyst-
kich etapach od decyzji inwestycyjnych 
i  projektowania poprzez budowę aż po 
eksploatację obiektów budowlanych.

Kilka faktów o pożarze
Pożar może zdarzyć się tylko wtedy, 

gdy jednocześnie występują 3 czynniki:
•	 paliwo,

•	 tlen, w  ilości dostatecznej do spalenia 
paliwa, oraz 

•	 źródło ognia (w postaci płomienia i/lub 
wysokiej temperatury). 
Paliwem potencjalnie może być każdy 

palny przedmiot lub materiał. Może za-
palić się bezpośrednio od płomienia albo 
ulec samozapłonowi lub samozapaleniu. 
Jeśli paliwa jest więcej, a ogień nie zosta-
nie ugaszony na tym wczesnym etapie, 
może dojść do jego dalszego rozprze-
strzeniania i  rozwoju pożaru. W  pożarze 
poza płomieniami i wysoką temperaturą 
istotnymi czynnikami niebezpiecznymi są 
dym i toksyczne gazy. Mając świadomość 
zagrożeń, ludzie mogą zarówno ograni-
czyć możliwość wystąpienia pożarów, 
jak również wpływać na zmniejszenie ich 
możliwych szkodliwych skutków:
•	 dla zdrowia i życia,
•	 mienia i gospodarki,
•	 środowiska naturalnego.

Ten ostatni aspekt staje się coraz istot-
niejszy, zwłaszcza w przypadku pożarów 
dużych hal magazynowo-przemysłowych. 
W Holandii już przed laty szacowano, że 
szkody w środowisku spowodowane rocz-
nie przez pożary są porównywalne z tymi, 
które są skutkiem transportu samochodo-
wego. W Polsce również zdarzało się już, 
że trwające wiele godzin pożary dużych 
hal nie tylko zanieczyszczały atmosferę, ale 
i prowadziły do długotrwałych skażeń wód 
gruntowych. Wystarczy, że pozostałości po 
pożarze wraz z wodą używaną podczas ak-
cji gaśnieczej dostaną się do gruntu.

Wymagania ppoż. 
a klasyfikacje ogniowe

Powszechnie obowiązujące wymagania 
techniczno-budowlane, w  szczególności 
zawarte w „Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury w  sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie” (w skrócie - WT) 
dotyczące materiałów, wyrobów, całych 
rozwiązań lub elementów budowlanych 

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA
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wyrażane są poprzez różne klasyfikacje 
ogniowe:
•	 reakcję na ogień wyrobów budowla-

nych,
•	 określenia dotyczące stopnia rozprze-

strzeniania ognia, w  tym odporność 
dachów na ogień zewnętrzny,

•	 klasyfikację w  zakresie odporności 
ogniowej.
Zasady poszczególnych klasyfikacji 

opisane są szczegółowo w normach (re-
akcja na ogień, odporność ogniowa) lub 
w normach i przepisach (rozprzestrzenia-
nie ognia).

Każda z klasyfikacji jest jednoznacznie 
związana z określoną metodą lub meto-
dami badawczymi i  związanymi z  tym 
kryteriami. 

Zakresy zastosowania każdej 
klasyfikacji są ograniczone. Chcąc, 
by określone rozwiązanie, zastoso-
wane w rzeczywistości, było równie 
skuteczne jak uzyskana przez nie 
klasyfikacja ogniowa, należy ściśle 
przestrzegać zakresów, dla jakich 
klasyfikacje zostały wydane oraz 
uwzględniać podczas realizacji 
wszelkie zapisy i wymagania zawar-
te w raportach z badań i klasyfika-
cji. Mogą one dotyczyć wszelkich 
parametrów związanych z poszcze-
gólnymi materiałami i  wyrobami 
(takich jak kompozycja, gęstość, 
zużycie, grubość, retardanty etc.) 
oraz konstrukcyjno-montażowych 
(takich jak przekroje, rozpiętości, 
usytuowanie, orientacja, nachy-
lenie, sposób mocowania, rodzaj 
i rozstaw łączników etc.).

Więcej o klasyfikacjach
Reakcja na ogień wyrobów budowla-

nych, odpowiada w przybliżeniu dawnej 
polskiej klasyfikacji palności / niepalności 
materiałów znanej jako opisowa klasyfika-
cja cech palności. Materiały budowlane 
(a nie wyroby) określano jako niepalne lub 
palne (w tym: niezapalne, trudno zapalne, 
łatwo zapalne i samogasnące). Te nazwy 
wciąż znajdują sie w niezmienionych od 
lat przepisach techniczno-budowlanych, 
które w  swym ogólnym zarysie pocho-
dzą z  lat 80-tych minionego wieku. Naj-
niezbędniejsze uzupełnienia zostały do 
nich wprowadzone drogą kolejnych no-
welizacji i załączników. Tak stało się rów-
nież z  klasyfikacjami ogniowymi. Dlate-
go wymagania wpisane w  tekst główny 
Rozporządzenia w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i  ich usytuowanie (w  skró-
cie – WT) należy czytać i  interpretować 
w powiązaniu z odpowiednimi normami, 
wyszczególnionymi w Załączniku Nr 1 do 

WT i Załącznikiem Nr 3 do WT, który tłu-
maczy jak należy przypisywać odpowied-
nim współcześnie uzyskiwanym klasom 
stare określenia w WT. Utrudnieniem jest 
przywołanie w Załączniku Nr 1 norm da-
towanych, co powoduje, że w bardzo wie-
lu przypadkach, gdy dostępne są nowsze 
wersje norm, formalnie przepisy nakazują 
korzystanie z wersji nieaktualnych. 

Określenia dotyczące stopnia roz-
przestrzeniania ognia odnoszą się do 
całych elementów budynków (ścian, ocie-
pleń, dachów, przekryć) i instalacji (prze-
wodów wentylacyjnych, rurociągów) oraz 
materiałów pokryciowych.

Podstawowe definicje tych określeń 
znajdują się w § 208a WT.

Ocena tej właściwości polega na spraw-
dzeniu, czy w  przypadku pojawienia się 
niewielkiego płonącego przedmiotu 
w  sąsiedztwie elementu budowlanego, 
ten ostatni ulegnie zapaleniu i w konse-
kwencji doprowadzi do dalszego rozwoju 
ognia (pożaru). Znajomość tego poziomu 
oddziaływania ma kluczowe znaczenie dla 
zrozumienia, że element określony jako 
„nie rozprzestrzeniający ognia” wcale nie 
oznacza, że nie rozprzestrzenia on ognia 
w  żadnych warunkach. Wprost przeciw-

nie, z  założenia będzie go rozprzestrze-
niał, gdy pierwotne źródło ognia będzie 
większe lub gdy w rzeczywistości wystą-
pią inne warunki różne niż podczas bada-
nia klasyfikacyjnego.

Pewną odmianą tej klasyfikacji, od-
noszącą się do pokryć lub przekryć da-
chów jest tzw. odporność dachów na 
ogień zewnętrzny, w  Polsce oceniana 
wg metody nr 1 (t1), jednej z  czterech, 
opisanych w  tymczasowej normie euro-
pejskiej. Sprawdza się wg niej możliwość 
rozprzestrzeniania ognia przez pokrycie/
przekrycie dachu przy oddziaływaniu 
ognia w  postaci żagwi odpowiadającej 
wielkością 600g płonącej wełny drzewnej.

Klasyfikacja w  zakresie odporności 
ogniowej elementów budynków (ściany, 
stropy, dachy) lub wyposażenia (klapy 
dymowe, świetliki, przeszklenia) – odnosi 
się do warunków pożarowych i wskazuje 
w minutach, jak długo element zachowu-
je właściwości użytkowe ze względu na 
określone kryteria, takie jak:
•	 nośność ogniowa R
•	 izolacyjność I
•	 szczelność ogniowa E
•	 dymoszczelność S
•	 promieniowanie W

Zestawienie klasyfikacji BROOF(t1) z określeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania ognia

Określenia	wg	WT Badanie	wg	PN-ENV	1187:2004
Klasyfikacja	wg	PN-EN	13501-5:2006	+	tab.	3	Zał.	3	do	WT

Nie	rozprzestrzeniający	ognia BROOF	(t1)	

Słabo	rozprzestrzeniający	ogień
-spełnia	kryteria	testu	1	w	zakresie	penetracji	ognia	do	

wewnątrz
-	nie	spełnia	któregoś	z	kryteriów	rozprzestrzeniania	po-

wierzchniowego

Silnie	rozprzestrzeniający	ogień FROOF	(t1)

Określenia dotyczące palności sto-
sowane w rozporządzeniu

Klasy rekcji na ogień zgodnie z
PN-EN 13501:2008

Niepalne A1
A2-s1,	d0

A2-s2,	d0 A2-s3,	d0

Palne niezapalne A2-s1,	d1
A2-s1,	d2
B-s1,	d0
B-s1,	d1
B-s1,	d2

A2-s2,	d1
A2-s2,	d2
B-s2,	d0
B-s2,	d1
B-s2,	d2

A2-s3,	d1
A2-s3,	d2
B-s3,	d0
B-s3,	d1
B-s3,	d2

trudno	zapalne C-s1,	d0
C-s1,	d1
C-s1,	d2
D-s1,	d0

C-s2,	d0
C-s2,	d1
C-s2,	d2
D-s1,	d1

C-s3,	d0
C-s3,	d1
C-s3,	d2
D-s1,	d2

łatwo	zapalne D-s2,	d0
D-s2,	d1
D-s2,	d2

E	
E-d2
F

D-s3,	d0
D-s3,	d1
D-s3,	d2

Niekapiące A1
A2-s1,	d0
B-s1,	d0
C-s1,	d0
D-s1,	d0

A2-s2,	d0
B-s2,	d0
C-s2,	d0	
D-s2,	d0

A2-s3,	d0
B-s3,	d0
C-s3,	d0
D-s3,	d0

Samogasnące co	najmniej	E
Intensywnie	dymiące A2-s3,	d0

B-s3,	d0
C-s3,	d0
D-s3,	d0

E
F

A2-s3,	d1
B-s3,	d1
C-s3,	d1
D-s3,	d1

A2-s3,	d2
B-s3,	d2
C-s3,	d2
D-s3,	d2
E-d2
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•	 samozamykalność C
•	 odporność na „pożar sadzy” G
•	 zdolność do zabezpieczenia ognio-

chronnego K.

Wymagania zawarte w  przepi-
sach mogą się nakładać i dotyczyć 
wszystkich lub tylko niektórych 
właściwości; tym samym dla ich 
potwierdzenia konieczne może 
być posłużenie się w odpowiednim 
zakresie wszystkimi wymienionymi 
klasyfikacjami.

Np. dach będzie musiał jedno-
cześnie odpowiadać określeniu 
„nie rozprzestrzeniający ognia” 
(czyli BROOF(t1)) zawierać niepalną 
izolację cieplną (czyli co najmniej 
A2-s3,d0) i mieć konstrukcję o od-
porności ogniowej R 30, a przekry-
cie o odporności ogniowej EI 30.

Powszechne wymagania 
ppoż. w przepisach 
techniczno-budowlanych  
– czemu służą?

Wprawdzie pośród wymagań podsta-
wowych dotyczących właściwości użyt-
kowych budynków – bezpieczeństwo 
pożarowe jest na wysokim, drugim miej-
scu, tuż po bezpieczeństwie konstrukcji, 
jednak odnosi się ono do ludzi, ich zdro-
wia i życia. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożaro-
wego budynku nie jest sprawą prywatną 
jego właściciela, bo skutki ewentualnego 
pożaru mogą dotyczyć wszystkich użyt-
kowników tego obiektu, jak również in-
nych osób, np. w przypadku rozprzestrze-
nienia się pożaru na inne obiekty. Dlatego 
każde państwo stara się chronić obywateli 
przed konsekwencjami pożarów tworząc 
odpowiednie przepisy ppoż i organizując 
oraz utrzymując wyspecjalizowane służby. 

Jednak żadne państwo nie przejmuje 
na siebie odpowiedzialności za skutki 
pożaru, odnoszące się do mienia, czy 
funkcjonowania firm. Troskę o  majątek, 
firmę, pozostawia się właścicielom, którzy 
samodzielnie decydują, czy i jak chcą swe 
dobra chronić, np. stosując rozwiązania 
lepsze niż wymagane przepisami ppoż 
i ubezpieczając je. 

Powszechnie obowiązujące prze-
pisy maja zapewnić, by podczas 
pożaru budynek zachował w okre-
ślonym czasie swoje właściwości 
użytkowe, bo to umożliwia bez-
pieczną ewakuację ludzi z płonące-
go obiektu oraz przeprowadzenie 
akcji ratowniczo-gaśniczej. 

Ochrona ppoż. majątku 
– czy rzeczywiście tylko 
prywatną sprawą?

 Ograniczanie ryzyka strat materialnych 
spowodowanych ogniem oraz ewentual-
nej odpowiedzialności cywilnej pozostaje 
w gestii właścicieli obiektów budowlanych. 
To właściciel decyduje, czy poprzestaje na 
minimalnym poziomie ochrony, wynikają-
cym z obowiązujących przepisów, a  tym 
samym ponosi zwiększone ryzyko znacz-
nych strat w przypadku pożaru, czy woli 
wybudować lepiej niż wymagają przepisy, 
czasem również nieco drożej, ale bezpiecz-
niej, by lepiej chronić ludzi, obiekt i  swój 
biznes. Jednak konsekwencje pożaru 
w  przypadku firm, zwłaszcza produkcyj-
nych, ale również usługowych, zniszczenie 
w pożarze budynków i wyposażenia tech-
nologicznego oznacza bowiem coś więcej 
niż tylko straty związane z jego odtworze-
niem. Utrata ciągłości funkcjonowania fir-
my na czas potrzebny do odbudowania 
lub wyposażenia tymczasowego obiektu, 
w każdym przypadku powoduje czasowe 
wypadnięcie firmy z  rynku, a  to nierzad-
ko kończy się jej bankructwem. Jest to 
również problem dla pracowników i spo-
łeczności lokalnych, bo może skutkować 
większym bezrobociem. 

Dlatego w  krajach bardziej rozwinię-
tych, z większym doświadczeniem, dużą 
rolę w  zwiększaniu bezpieczeństwa po-
żarowego odgrywają firmy ubezpiecze-
niowe. Wysokość składki uzależniają od 
zastosowanych rozwiązań przestrzen-
nych, instalacji, wyposażenia. Zdarza się, 
że odmawiają ubezpieczenia, nawet gdy 
spełnione są formalno-prawne wymaga-
nia ppoż. jeżeli uznają, że zastosowane 
rozwiązania nie zabezpieczają w sposób 
wystarczający mienia. W Polsce takie po-
dejście ubezpieczycieli nie jest jeszcze po-
wszechne, bo rynek ubezpieczeń wciąż 
się kształtuje, ale już można zaobserwo-
wać pojawianie się podobnych tendencji. 

O bezpieczeństwie 
decyduje praktyka

Nie wystarczy poprawnie zaprojekto-
wać obiekt, użyć materiałów i  wyrobów 
o zadeklarowanych właściwościach, z wy-
maganymi klasyfikacjami ogniowymi i do-
brej jakości.

Jeżeli na etapie realizacji wystąpią, na-
wet pozornie drobne, odstępstwa od skla-
syfikowanych układów, efektem może być 
nieuzyskanie oczekiwanych właściwości 
ogniowych i niższy niż zakładany poziom 
ochrony i bezpieczeństwa pożarowego.

Podobnie na etapie użytkowania obiek-
tu. Wykonanie dodatkowych, nawet nie-

wielkich otworów w  ścianach może zu-
pełnie zmienić właściwości i  klasyfikacje 
ogniowe całych elementów budowlanych. 
Przykład: używanie otwartego ognia pod-
czas prac remontowych w sąsiedztwie lub 
podczas przebudowy elementów zawie-
rających palne materiały, mimo ich de-
klarowanego nierozprzestrzeniania ognia 
i odporności ogniowej, może skończyć się 
rozwiniętym pożarem ze wszystkimi tego 
konsekwencjami.

Do bezpieczeństwa pożarowe-
go budynków przyczyniają się na 
równi: 
•	 projekt zgodny z przepisami i in-

nymi wymaganiami, np. ubezpie-
czyciela, 

•	 staranność na wszystkich eta-
pach realizacji, 

•	 użytkowanie budynku w  spo-
sób zapewniający utrzymanie 
obiektu, instalacji, w tym wszyst-
kich biernych i czynnych zabez-
pieczeń ppoż. w  stanie pełnej 
sprawności i skuteczności, zgod-
nie z wymaganymi instrukcjami. 

Przydatne definicje 
i określenia związane 
z bezpieczeństwem 
pożarowym

Budynki ZL – budynki mieszkalne, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej czyli budynki zaliczane do róż-
nych kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I  - zawierające co najmniej jedno 
pomieszczenie przeznaczone do jed-
noczesnego przebywania ponad 50 
osób, które nie są jego stałymi użyt-
kownikami, np. duże pomieszczenia 
handlowo-usługowe, lokale gastro-
nomiczno-rozrywkowe, poczekalnie 
dworcowe, a także pewne sale konfe-
rencyjne i wykładowe,
ZL II - przeznaczone przede wszystkim 
do użytku ludzi o  ograniczonej zdol-
ności poruszania się, takie jak szpita-
le, żłobki, przedszkola, domy dla osób 
starszych – czyli osób nie mogących 
ewakuować się samodzielnie, 
ZL III - przeznaczone dla użyteczno-
ści publicznej, z  wyjątkiem przezna-
czonych przede wszystkim dla ludzi 
o  ograniczonej zdolności poruszania 
się oraz zawierających pomieszczenie 
dla ponad 50 osób, przeznaczenie biu-
rowe lub socjalne,
ZL IV - o przeznaczeniu mieszkalnym, 
niezależnie od rodzaju budynku, 
w którym się znajdują,
ZL V - przeznaczone do zamieszkania 
zbiorowego, z  wyjątkiem przezna-
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czonych przede wszystkim dla ludzi 
o  ograniczonej zdolności poruszania 
się oraz zawierających pomieszczenie 
dla ponad 50 osób, nie będących jego 
stałymi użytkownikami

Budynki PM – budynki produkcyjne 
i magazynowe,

Budynki IN – budynki inwentarskie 
(służące do hodowli inwentarza).

Budynki niskie (N) – do 12 m włącz-
nie nad poziomem terenu lub mieszkalne 
o wysokości do 4 kondygnacji nadziem-
nych włącznie, 

Budynki średniowysokie (SW) – po-
nad 12 m do 25 m włącznie nad pozio-
mem terenu lub mieszkalne o wysokości 
ponad 4 – do 9 kondygnacji nadziemnych 
włącznie, 

Budynki wysokie (W) – ponad 25 m 
do 55 m włącznie nad poziomem terenu 
lub mieszkalne o wysokości ponad 9 – do 
18 kondygnacji nadziemnych włącznie, 

Budynki wysokościowe (WW) – powy-
żej 55 m nad poziomem terenu.

Gęstość obciążenia ogniowego ozna-
cza ilość materiałów palnych wyrażoną 
w [MJ] przypadającą na metr kwadratowy 
strefy pożarowej obiektu. Stanowi jeden 
z  podstawowych parametrów przyjmo-
wanych w  przepisach techniczno-bu-
dowlanych przy określaniu wymagań dla 
budynków produkcyjno-magazynowych.

Klasy odporności pożarowej budyn-
ków lub ich części, od najwyższej do naj-
niższej:

 „A”, „B”, „C”, „D” i „E” 

Od tej klasy zależą wymagania ppoż. 
zawarte w WT.

Dla budynków ZL klasa odporności po-
żarowej zależy od wysokości i  kategorii 
ZL. 

Dla budynków PM i IN – od gęstości ob-
ciążenia ogniowego i liczby kondygnacji.

Klasyfikacja w  zakresie odporności 
ogniowej elementów budynku – przykłady:

R 15 (nośność elementu konstrukcyj-
nego)

E 30, EI 30 (szczelność ogniowa i szczel-
ność/izolacyjność elementu nienośnego)

B30030 – klapy dymowe odpowiednie 
przy temperaturach dymu nie przekracza-
jących 300°C

Klasy reakcji na ogień wyrobów bu-
dowlanych i  elementów budynków, 
z  wyjątkiem posadzek i  wyrobów li-
niowych
 A1
 A2-s1, d0 A2-s2, d0 A2-s3, d0 
 A2-s1, d1 A2-s2, d1 A2-s3, d1
 A2-s1, d2 A2-s2, d2 A2-s3, d2
 B-s1, d0 B-s2, d0 B-s3, d0
 B-s1, d1 B-s2, d1 B-s3, d1
 B-s1, d2 B-s2, d2 B-s3, d2
 C-s1, d0 C-s2, d0 C-s3, d0
 C-s1, d1 C-s2, d1 C-s3, d1
 C-s1, d2 C-s2, d2 C-s3, d2
 D-s1, d0 D-s2, d0 D-s3, d0
 D-s1, d1 D-s2, d1 D-s3, d1 
 D-s1, d2 D-s2, d2 D-s3, d2
 E  E-d2 
 F

Odporność dachów na ogień ze-
wnętrzny: 

BROOF (t1), FROOF (t1)
Określenia dotyczące rozprzestrze-

niania ognia: 
NRO, SRO, silnie rozprzestrzeniające 

ogień
Wysokość budynku – dla celów WT; 

mierzy się od poziomu te renu przy naj-
niżej położonym wejściu znajdującym się 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-
dynku, do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z  grubością 
izolacji cieplnej i war stwy ją osłaniającej.

Kondygnacja nadziemna – kondygna-
cja nie będącą kondygnacją podziemną.

Kondygnacja podziemna – kondygna-
cja zagłębiona ze wszystkich stron budyn-
ku, co najmniej do połowy jej wysokości 
w świetle poniżej poziomu przylegające-
go do niego terenu, a  także każda kon-
dygnacja usytu owana pod nią. 

Konstrukcja dachu – konstrukcja nośna.
Przekrycie dachu – przegroda (jed-

no- lub wielowarstwowa) osłaniająca od 
strony zewnętrznej dach przed oddziały-
waniem czynników atmosferycznych.

Elementy wyposażenia dachu: klapy 
dymowe, klapy wentylacyjne, świetliki, 
wyłazy dachowe.

Klapy dymowe – urządzenia przezna-
czone do grawitacyjnego odprowadzania 
gazowych produktów spalania oraz ciepła 
powstającego podczas pożaru.

Klapy wentylacyjne – urządzenia 
przeznaczone do wentylacji naturalnej 
pomieszczenia oraz doświetlenia.

Przegląd 
wymagań ochrony 
przeciwpożarowej 
dotyczących dachów 
i ich poszczególnych 
elementów

Bezwzględnie obligatoryjne wymagania 
wynikają z WT, ale mogą też występować 
inne, np. wytyczne lub szczegółowe wska-
zania ubezpieczycieli. Mogą dotyczyć:
•	 całego dachu, jego konstrukcji, prze-

krycia, poszczególnych materiałów lub 
wyrobów wchodzących w  jego skład. 
Te wymagania się sumują, tzn. jedno-
cześnie mogą istnieć wymagania od-
nośnie odporności ogniowej dachu, 
stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz 
reakcji na ogień (palności/niepalności) 
poszczególnych materiałów. 
Nie wystarczy spełnić niektóre wyma-

gania, wszystkie są równie istotne i reali-
zują różne cele ochrony przeciwpożaro-
wej. 

Klasy odporności pożarowej budynków ZL

Budynek 	ZL	I ZL	II ZL	III ZL	IV ZL	V

1 2 3 4 5 6
niski	(N) „B” „B” „C” „D” „C”

średniowysoki	
(SW) „B” „B” „B” „C” „B”

wysoki	(W) „B” „B” „B” „B” „B”
wysokościowy	

(WW) „A” „A” „A” „B” „A”

Klasy odporności pożarowej budynków PM

Maksymalna 
gęstość obciąże-
nia ogniowego 

strefy pożarowej 
w budynku Q 

[MJ/m2]

Budynek	o	
jednej	kon-
dygnacji	nad-
ziemnej	(bez	
ograniczenia	
wysokości)

Budynek wielokondygnacyjny

niski	(N) średnio-	 
wy	soki	(SW)

wysoki	(W) wysoko	ściowy	
(WW)

1 2 3 4 5 6

Q	£	500 „E” „D” „C” „B” „B”
500	<	Q	£	
1000

„D” „D” „C” „B” „B”

1000	<	Q	£	
2000

„C” „C” „C” „B” „B”

2000	<	Q	£ 
4000

„B” „B” „B”  

Q	>	4000 „A” „A” „A”  
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Podstawowe wymagania 
ppoż. dla dachów 
wynikające z WT

Po ustaleniu klasy odporności pożarowej 
budynku zawarte w WT wymagania wska-
zują na wymaganą klasę odporności ognio-
wej konstrukcji dachu i przekrycia dachu:

Powyższe wymagania dotyczą także 
uszczelnień złączy i dylatacji, ale nie do-
tyczą naświetli dachowych, świetlików, 
lukarn i  okien połaciowych, jeśli otwory 
w  połaci dachowej nie zajmują więcej 
niż 20% jej powierzchni oraz nie dotyczą 
także budynku, w którym nad najwyższą 
kondygnacją znajduje się strop albo inna 
przegroda, spełniająca kryteria odporno-
ści ogniowej jak dla stropu.

Elementy budynku powinny być nieroz-
przestrzeniające ognia i dotyczy to także 
tych, którym nie stawia się wymagań, przy 
czym dopuszcza się zastosowanie słabo 
rozprzestrzeniających ogień:
1) elementów budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymal-
nej gęstości obciążenia ogniowego strefy 
pożarowej do 500 MJ/m2,

2) (…) elementów konstrukcji dachu i jego 
przekrycia w budynku PM niskim o mak-
symalnej gęstości obciążenia ogniowego 
strefy pożarowej do 1000 MJ/m2.
Klapy dymowe stosowane w systemach 

oddymiania grawitacyjnego montowane 
w  dachach i  stropodachach mogą być 
wykonane z materiałów łatwo zapalnych.

Gdy mamy do czynienia z sytuacją, że 
dach budynku niższego  o  obciążeniu 
ogniowym poniżej 2000 MJ/m2 przylega 
do ściany drugiego wyższego budynku 
z  otworami w  odległości mniejszej niż 
10 m lub dach ten jest usytuowany bliżej 
niż 8 m od tej ściany, w pasie szerokości 
tych 8 m elementy konstrukcji i przykrycia 
dachu powinny być nierozprzestrzeniają-
ce ognia, a  także mieć klasę odporności 
ogniowej co najmniej R 30 konstrukcja 
i  RE 30 przekrycie. Należ tutaj zwrócić 
uwagę, że dotyczy to także wspomnia-
nych wcześniej świetlików, chociaż mia-
łyby one stanowić mniej niż 20% po-
wierzchni dachu, natomiast nie dotyczy 
to budynków znajdujących się na jednej 
działce, jeżeli łączna ich powierzchnia 
wewnętrzna nie przekracza najmniejszej 
dopuszczalnej powierzchni strefy pożaro-

wej każdego z nich. We wskazanym pasie 
8 m dachu lub stropodachu budynku niż-
szego dopuszcza się sytuowanie wylotów 
kanałów wentylacyjnych i spalinowych od 
urządzeń gazowych oraz rur wentylacyj-
nych piony kanalizacyjne.

W  budynkach, których przekrycie da-
chu ma powierzchnię większą niż 1000 m2 
powinno być wykonane jako nierozprze-
strzeniające ognia, a dodatkowo jeśli wy-
stępuje palna izolacja cieplna przekrycia 
to powinna być oddzielona od wnętrza 
budynku przegrodą o  klasie odporności 
ogniowej nie niższej niż RE 15.

Z nielicznymi wyjątkami, w budynkach 
zaliczonych do klas odporności pożaro-
wej, wszystkie dachy i  ich przekrycia, 
a  tym samym w  odpowiednim zakresie 
i elementy wyposażenia, powinny odpo-
wiadać określeniu „nie rozprzestrzeniający 
ognia” (§ 216.2)

Od tego, czy przekrycia dachów odpo-
wiadają określeniu „nie rozprzestrzenia-
jące ognia”, zależą również dopuszczalne 
minimalne odległości pomiędzy sąsiadu-
jącymi budynkami (§ 271)

O ile na etapie projektowania ist-
nieje możliwość wyboru sposobu 
spełnienia wymagań, to na etapie 
realizacji należy bezwzględnie za-
pewnić zgodność z projektem, bo 
jakiekolwiek odstępstwa ilościowe, 
jakościowe, dotyczące zarówno 
zastosowanych rozwiązań mate-
riałowych, jak i jakości wykonania, 
również detali, mogą skutkować 
niedotrzymaniem wymaganych 
przepisami klasyfikacji, a w konse-
kwencji nie zabezpieczają obiektu 
przed skutkami pożaru na pozio-
mie wynikającym z przepisów.

Maria Dreger, Rockwool
Krzysztof Bagiński, Mercor

Stowarzyszenie DAFA

Autorzy są ekspertami Stowarzyszenia DAFA 
– organizacji działającej aktywnie na rzecz 
ujednolicenia i  podniesienia standardów wy-
konawczych oraz rozwoju wiedzy o  technolo-
giach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. 
Treść artykułu jest zwiastunem publikacji tech-
nicznej, opracowanej przez ekspertów DAFA: 
Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Wytyczne 
Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji tech-
nicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl.

*Podstawowe wymagania dotyczące obiektów 
budowlanych są przedmiotem Załącznika I do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
ustanawiające zharmonizowane warunki wpro-
wadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Zestawienie wymagań dla dachów  
i ich poszczególnych komponentów

lp Element	/	wyrób Wymagania	dotyczące
Reakcji	na	ogień Rozprzestrzeniania	

ognia
Odporności	
ogniowej

Odporności
na	wysoką	
temperaturę

1 Konstrukcja	 
dachu

- - R	30 -

2 Przekrycie
dachu

- NRO	czyli	BROOF(t1)
SRO

RE	15,	RE	30
REI	15,	REI	30

-

3 Izolacja	cieplna Samogasnąca	
(min.	E)
Niepalna

(A1	lub	A2,	s1-
-3,d0)

- - -

4 Klapa	dymowa F	–	mogą	być	
wykonane	z	

materiałów	łatwo	
zapalnych

- - B300	30	–	klapy	
otwierane	auto-

matycznie
B600	30	–	klapy	
otwierane	
ręcznie

5 Świetliki,	pasma	
świetlne

- NRO	czyli	BROOF(t1)
SRO

RE15,	RE30* -

6 Klapa	wentyla-
cyjna

- NRO	czyli	BROOF(t1)
SRO

RE15,	RE30* -

7 Wyłaz	dachowy - NRO	czyli	BROOF(t1)
SRO

RE15,	RE30* -

* nie dotyczą naświetli dachowych jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej po-
wierzchni; dotyczą jeśli świetliki w połaci dachowej znajdują się w pasie 8 metrów od budynku wyższego 
z otworami dachowymi,

Klasa 
odporności	pożarowej	budynku

Klasa	odporności	ogniowej	elementów	budynku

konstruk	cja	dachu przekrycie	 
dachu

A R 30 RE 30
B R 30 RE 30
C R 15 RE 15
D (–) (–)
E (–) (–)
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izolacje

Wielki Wybuch, który wydarzył się kilka-
naście miliardów lat temu i z którego gęstej 
i gorącej osobliwości początkowej wyłonił 
się Wszechświat, był początkiem wszyst-
kiego. Wówczas powstały: przestrzeń, czas, 
materia, energia oraz m. in. ogień. 

Czym jest ogień  
i jak go zdefiniować? 

Równolegle z  postępem nauki, tech-
niki oraz przemysłu nie tylko powstają 
nowoczesne wynalazki ułatwiające życie 
i  pracę, ale także chroniące nas przed 
wszelkim złem czyhającym na naszą nie-
uwagę, zapomnienie czy lekkomyślność. 
Jednym z takich zagrożeń jest ogień, któ-
ry od początku istnienia świata towarzy-
szy człowiekowi. Zawsze wzbudzał strach, 
szacunek jak i pożądanie. Dawał życie jak 
i je odbierał. Czym właściwie jest ogień. 

Bezpieczeństwo pożarowe 
w halach stalowych 
z obudową z płyt warstwowych
Płyty warstwowe to uznane na całym świecie wyroby budowlane zaliczane do grupy lekkich 
obudów. Cenione są przez architektów i inwestorów. Jednakże, aby mogły być wprowa-
dzone do obrotu i stosowania powinny przejść serię Wstępnych Badań Typu na zgodność 
z dokumentem odniesienia. Jednym z szeregu testów są badania ogniowe. Dotyczą one 
kwestii stopnia rozprzestrzeniania ognia, palności oraz odporności ogniowej. We współcze-
snym świecie olbrzymie środki finansowe są łożone na rozwój metodyki badań i doskonalenie 
technologii produkcji płyt warstwowych zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego.

Fot. Blachy Pruszyński

Fot. Blachy Pruszyński

Ogień – suma obserwowalnych zjawisk 
towarzyszących na ogół fizykochemiczne-
mu procesowi spalania, a przede wszystkim:
•	 emisja promieniowania widzialnego – 

światła w  postaci charakterystycznych 
rozbłysków dynamicznie przemieszcza-
jących się pod wpływem ruchów rozgrza-
nego powietrza, zwanych płomieniami;

•	 emisja promieniowania elektroma-
gnetycznego dowolnej częstotliwości 
– ciepła;

•	 emisja akustyczna – dźwięki towarzy-
szące spalaniu: trzaski, syk itp.
Jednym ze sposobów ochrony przed 

zagrożeniem w postaci ognia jest stoso-
wanie w  obiektach budowlanych prze-
kryć dachowych i ścian osłonowych wy-
konanych z lekkiej obudowy. 

Czym są płyty 
warstwowe?

Obecnie trudno sobie wyobrazić bu-
downictwo, szczególnie halowe użytecz-
ności publicznej, przemysłowe i rolnicze 
(przechowalnie, chłodnie, mroźnie, po-
mieszczenia dla zwierząt hodowlanych) 
bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) 
w  postaci płyt warstwowych, zwłaszcza 
z płyt w okładzinach metalowych. 

Lekkie płyty warstwowe są konstruk-
cjami złożonymi z dobranych w sposób 
racjonalny i  odpowiednio połączonych 
ze sobą materiałów konstrukcyjnych 

i  izolacyjno – konstrukcyjnych. Składa-
ją się z warstw zewnętrznych (okładzin) 
o  wysokich właściwościach mechanicz-
nych w sposób ciągły połączonych z war-
stwą środkową (rdzeniem) o pomijalnej 
sztywności giętej, lecz o korzystnej izo-
lacyjności termicznej.

Poza ścianami osłonowymi i przekrycia-
mi płyty warstwowe stosowane są jako:
- ściany działowe – w  obiektach prze-

mysłowych i chłodniach składowych,
- sufity podwieszane – w obiektach j.w.,
- ściany nośne – w małych przewoźnych 

chłodniach, budynkach zapleczy budów.

Tak szeroki zakres stosowania wynika 
z ich zalet, do których należy zaliczyć m.in.:
- małą masę jednostkową (zmniejszona 

transportochłonność),
- możliwość montażu niezależnie od 

warunków atmosferycznych,
- montaż bez ciężkiego sprzętu (dźwigi 

o niewielkiej nośności),
- łatwość demontażu i  ponownego 

montażu, np. w  przypadku zmiany 
technologii produkcji czy przeznacze-
nia hal,

- wysoki poziom izolacyjności akustycz-
nej (płyty z rdzeniem z wełny mineral-
nej),

- wysoka odporność ogniowa (zwłasz-
cza płyty z rdzeniem z wełny mineral-
nej oraz z pianki poliuretanowej typu 
PIR).
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Bezpieczeństwo 
pożarowe 

Płyty warstwowe w zależności od klasy 
odporności pożarowej obiektu w jakim są 
zastosowane, powinny spełniać wymaga-
nia zawarte w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku) oraz 
z dnia 12.03.2009 r. w zakresie stopnia roz-
przestrzeniania ognia, reakcji na ogień, 
odporności dachu na działanie ognia ze-
wnętrznego oraz odporności ogniowej. 
- kryteria w zakresie stopnia rozprze-

strzeniania ognia – dotyczą ścian ze-
wnętrznych od strony zewnętrznej; 

- kryteria w zakresie reakcji na ogień 
– dotyczą ścian zewnętrznych od stro-
ny wewnętrznej, ścian wewnętrznych, 
przekryć dachowych od strony we-
wnętrznej oraz sufitów podwieszanych;

- kryteria w  zakresie odporności da-
chu na działanie ognia zewnętrzne-
go – dotyczą przekryć dachowych od 
strony zewnętrznej;

- kryteria w zakresie odporności ognio-
wej – ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
powinny spełniać wymagania izola-
cyjności ogniowej I  oraz szczelności 
ogniowej E przy oddziaływaniu ognia 
od strony zewnętrznej obiektu jak i we-
wnętrznej; w przypadku przekryć dacho-
wych wymagania nośności ogniowej R 
i szczelności ogniowej E przy oddziały-
waniu ognia od strony wewnętrznej;
R – nośność ogniowa – zdolność ele-

mentu konstrukcji do wytrzymania od-
działywania ognia przy określonych od-
działywaniach mechanicznych na jedną 
lub więcej powierzchni, przez określony 
czas, bez utraty stabilności konstrukcji, 
wyrażana w minutach.

Fot. Kingspan  

Fot. Kingspan

Fot. Kingspan
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Kryteria:
- w  przypadku elementów zginanych 

(np. strop, dach) – prędkość ugięcia 
i rzeczywiste ugięcie,

– w przypadku osiowo obciążanych ele-
mentów (np. słupy, ściany) – prędkość 
deformacji (prędkość skrócenia); 
E – szczelność ogniowa – zdolność 

elementu konstrukcji, który pełni funk-
cję oddzielającą, do wytrzymania od-
działywania ognia tylko z  jednej stro-
ny, bez przeniesienia ognia na stronę 
nienagrzewaną w  wyniku przejścia 
płomieni lub gorących gazów, wyraża-
na w minutach.

Kryteria:
- pęknięcie lub rozwarcie,
- utrzymanie się płomienia na stronie 

nienagrzewanej,
- zapalenie tamponu z waty bawełnianej; 

I  – izolacyjność ogniowa – zdolność 
elementu konstrukcji do wytrzymania od-
działywania ognia tylko z jednej strony, bez 
przeniesienia ognia w  wyniku znaczącego 

przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na 
stronę nienagrzewaną, wyrażana w minutach.

Kryteria:
 – ΔTśrednia: 140ºC – ΔTmax: 180ºC

Metodyka prowadzenia 
badań ogniowych 
i klasyfikacja 
- rozprzestrzenianie ognia – badania 

oraz klasyfikacja wykonywane są na 
podstawie PN – B – 02867 [1]

- reakcja na ogień – badania prowadzo-
ne są zgodnie z  PN – EN 14509:2013 

[2]; klasyfikacje zgodnie z  PN – EN 
13501-1:A1:2010 [3]

- odporność dachu na działanie ognia 
zewnętrznego – badania prowadzo-
ne są zgodnie PN – ENV 1187:2004/
A1:2007 [4], natomiast klasyfikacja wg 
PN – EN 13501-5 [5]

- odporność ogniowa – badania ścian 
zewnętrznych jak i wewnętrznych pro-
wadzone są zgodnie z PN – EN 1364-
1:2012 [6] oraz PN – EN 1363-1:2012 
[7]; w przypadku przekryć dachowych 
zgodnie z PN – EN 1365-2:2002 [8] oraz 
PN – EN 1363-1:2012 [7]; klasyfikacje 
zgodnie z  PN – EN 13501-2+A1:2010 
[9] i PN – EN 15254-5:2010 [10]

Właściwości ogniowe
Płyty warstwowe w różnoraki sposób 

są dzielone, jednakże najpopularniej-
szym kryterium jest podział ze wzglę-
du na materiał z  jakiego wykonany jest 
rdzeń. W  związku z  tym wyróżnia się 3 
odmiany:
- płyty z rdzeniem ze skalnej wełny mi-

neralnej, 
- płyty z  rdzeniem ze sztywnej pianki 

poliuretanowej typu PUR/PIR,
- płyty z rdzeniem styropianowym.

Niezależnie od zastosowanego rdze-
nia w zakresie stopnia rozprzestrzeniania 
ognia płyty warstwowe ścienne i dacho-

Fot. Kingspan

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku

Ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Przekrycia 
dachowe

A EI(o↔i)120 EI60 RE30
B EI(o↔i)60 EI30 RE30
C EI(o↔i)30 EI15 RE15
D EI(o↔i)30 - -
E - - -

Fot. Kingspan
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we spełniają wymagania §216 [11], tzn. są 
wyrobami nierozprzestrzeniającymi ogień. 

Najwięcej emocji wywołuje kwestia od-
porności ogniowej. Jest to bardzo ważna 
właściwość bez której płyty warstwowe 
miałyby mocno ograniczone zastosowanie. 
1. Ścienne płyty warstwowe z rdzeniem 

z wełny mineralnej:
- w zależności od grubości rdzenia ich od-

porność ogniowa sięga nawet do EI240;
2. Dachowe płyty warstwowe z rdzeniem 

z wełny mineralnej:

- w zależności od grubości rdzenia i za-
stosowanego obciążenia ich odpor-
ność ogniowa sięga nawet REI180;

3. Ścienne płyty warstwowe z  rdzeniem 
ze sztywnej pianki poliuretanowej 
typu PUR/PIR:
- w zależności od grubości rdzenia ich 

odporność ogniowa sięga nawet do 
E60/EI60;

4. Dachowe płyty warstwowe z rdzeniem 
ze sztywnej pianki poliuretanowej 
typu PUR/PIR:

- w zależności od grubości rdzenia i za-
stosowanego obciążenia ich odpor-
ność ogniowa sięga nawet RE60/REI30;

5. Ścienne płyty warstwowe z  rdzeniem 
styropianowym:
- w zależności od grubości rdzenia ich od-

porność ogniowa sięga nawet do E60;
6. Dachowe płyty warstwowe z rdzeniem 

styropianowym:
- w  zależności od grubości rdzenia 

i zastosowanego obciążenia ich od-
porność ogniowa sięga nawet RE30.

Jak widać z powyższego zestawienia i ta-
beli (wyciąg z [11]) niezależnie od materiału 
zastosowanego na rdzeń uzyskiwane wła-
ściwości odporności ogniowej umożliwiają 
stosowanie płyt warstwowych w bardzo sze-
rokim zakresie. Oczywiście liderem patrząc 
przez pryzmat wartości bezwzględnych są 
płyty z rdzeniem z wełny mineralnej a panele 
z rdzeniem styropianowym zwłaszcza ścien-
ne zamykają tabelę. Trudno jednoznacznie 
stwierdzić, że dany typ płyty jest najlepszy 
a inny gorszy. Wiele zależy od klasy odpor-
ności pożarowej obiektu, oczekiwań inwe-
stora i od przeznaczenia obiektu. Na przykład 
w obiektach, gdzie priorytetem jest wysoki 
poziom odporności ogniowej i  izolacyjno-
ści akustycznej – najlepszym rozwiązaniem 
będą płyty z rdzeniem z wełny mineralnej. 
Natomiast w przypadku budynków wyma-
gających wysokich parametrów pod wzglę-
dem izolacyjności termicznej i  ogniowej 
z  pewnością optymalnym rozwiązaniem 
będą panele z pianką poliuretanową zwłasz-
cza typu PIR. W przypadku obiektów o klasie 
odporności pożarowej E (ściany zewnętrzne), 
czy D i E (ściany wewnętrzne) oraz przekrycia 
dachowe mogą być stosowane rozwiązania 

Fot. Blachy Pruszyński

Fot. Kingspan
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z rdzeniem styropianowym. Jednakże z in-
nych powodów niż zagadnienia bezpie-
czeństwa pożarowego tego typu płyty są 
systematycznie wypierane panelami z rdze-
niem z wełny mineralnej i sztywnej pianki 
poliuretanowej typu PUR/PIR. 

Podsumowanie
Przedstawione informacje świadczą o tym, 

że płyty warstwowe w okładzinach metalo-
wych są generalnie wyrobami wysokiej ja-
kości, spełniającymi wyszukane wymagania 
inwestorów, architektów oraz wykonawców 
szczególnie w obiektach gdzie jest postawio-
na wysoka poprzeczka w zakresie wymagań 
bezpieczeństwa pożarowego. Ich właściwo-
ści, bogata paleta kolorystyczna, różnorod-
na gama profilowań blach okładzinowych 
umożliwia stosowanie płyt w budownictwie 
halowym, przemysłowym i użyteczności pu-
blicznej. Poprzez ciągły rozwój należy uwa-
żać, że płyty warstwowe jako system lekkiej 
obudowy w sposób trwały zadomowił się 
i systematycznie umacnia swoją obecność 
w branży budowlanej, dając poczucie bez-
pieczeństwa i komfortu montażu.

mgr inż. Piotr O. Korycki
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W Rozporządzeniu Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie [1], opublikowanym  
13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw, 
określono m.in. niższe wartości maksy-
malne współczynnika przenikania ciepła  
Uc [W/(m2·K)] dotyczące przegród ze-
wnętrznych budynków oraz niższe warto-
ści graniczne wskaźnika rocznego zapo-
trzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], zmieniające 
się w okresie 2014÷2016, 2017÷2020 i po 
2021 roku. 

Natomiast dokument „Krajowy plan 
wsparcia” [2], przyjęty Uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r.,  za-
wiera rekomendowaną do stosowania 
w praktyce krajową definicję budynku  
o niskim zużyciu energii.

„Budynek o niskim zużyciu energii” – 
zgodnie z definicją zawartą w „Krajowym 
planie wsparcia”[2] – to taki budynek, któ-
ry spełnia wymogi związane z oszczęd-
nością energii i izolacyjnością zawarte w 
przepisach techniczno-użytkowych, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – 
Prawo budowlane [3], tj. w szczególności 
dział X oraz załącznik  2 do rozporządzenia 
[1] obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku 
(w przypadku budynków zajmowanych 
przez władze publiczne oraz będących 
ich własnością – od 1 stycznia 2019 r.). 
Zgodnie z krajowym planem [2] i w myśl 
rozporządzenia [1] za energooszczędne 
można uznać budynki, które charakte-
ryzują się powierzchniowym wskaźni-
kiem sezonowego zapotrzebowania na 

Ściany zewnętrzne budynków  
w standardzie niskoenergetycznym 
– wybrane aspekty projektowe 

ciepło EPH+W poniżej 70 kWh/(m2· rok) 
– dla budynku jednorodzinnego oraz 
poniżej 65 kWh/(m2· rok) – dla budynku 
wielorodzinnego.

W związku z wprowadzeniem nowych, 
zaostrzonych wymagań izolacyjności 
cieplnej niezwykle ważne staje się w pro-
cesie projektowym poprawne dokonywa-
ni e szczegółowych obliczeń i analiz, które 
powinny być podstawą wyboru rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. 

Ochrona cieplna 
budynków, przegród 
i ich złączy 

Aby ilość energii cieplnej potrzebnej 
do użytkowania budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem można było utrzymać 
na racjonalnie niskim poziomie, przewi-
dziano dwie metody, pozwalające speł-
nić wymaganie w nowo projektowanych, 
jak i przebudowywanych budynkach:
•	 pierwsza polega na takim zaprojek-

towaniu przegród w  budynku, aby 
wartości współczynników przenikania 
ciepła U [W/(m2·K)] przegród zewnętrz-
nych, okien, drzwi oraz technika insta-
lacyjna odpowiadały wymaganiom 
izolacyjności cieplnej,

•	 druga to zaprojektowanie budynku 
pod kątem zapotrzebowania na nie-
odnawialną energię pierwotną na 
jednostkę powierzchni pomieszczeń 
o  regulowanej temperaturze powie-
trza w  budynku, lokalu mieszkalnym 
lub części budynku stanowiącej samo-
dzielną całość techniczno-użytkową – 
EP [kWh/(m2·rok)].

Zasadniczą zmianą rozporządzenia 
[1] w  zakresie ochrony cieplnej budyn-
ków jest zmiana wartości maksymalnych 
współczynników przenikania ciepła 
Uc(max). Zaostrzeniu uległy wymagania 
cząstkowe  w zakresie izolacyjności ciepl-
nej ścian zewnętrznych, dachów, podłóg 
oraz okien i  drzwi. Ponadto nie ma już 
znaczenia typ przegrody (wielo – czy jed-
nowarstwowa) oraz przeznaczenie obiek-
tu (mieszkalny, użyteczności publicznej, 
magazynowy, gospodarczy itp.). 

Wartości maksy  malne współczynni-
ków przenikania ciepła ścian, podłóg na 
gruncie, stropów, dachów  i  stropoda-
chów, zgodnie z załącznikiem 2 do roz-
porządzenia [1] zestawiono w tablicy 1. 

Natomiast wartości maksymalne współ-
czynników przenikania ciepła okien, drzwi 
balkonowych i drzwi zewnętrznych, zgod-
nie z  załącznikiem 2 do Rozporządzenie 
[1] zestawiono w tablicy 2. 

Wg rozporządzenia [1] dopuszcza się 
dla budynku produkcyjnego, magazyno-
wego i  gospodarczego większe warto-
ści współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) 
określone w tablicy 1 i 2, jeśli uzasadnia 
to rachunek efektywności ekonomicznej 
inwestycji, obejmujący koszt budowy 
i eksploatacji budynku. 

Ponadto w  budynku mieszkalnym, 
zamieszkania zbiorowego, użyteczności 
publicznej, produkcyjnym, magazyno-
wym i gospodarczym podłoga na grun-
cie w  ogrzewanym pomieszczeniu po-
winna mieć izolację cieplną obwodową 
z materiału izolacyjnego w postaci war-
stwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 
(m2·K)/W, przy czym opór cieplny warstw 
podłogowych oblicza się zgodnie z PN-

W świetle nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne 
staje się w procesie projektowym poprawne dokonywanie szczegółowych obli-
czeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz 
izolacyjnych. W artykule zestawiono wymagania przepisów prawnych w zakresie 
ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych budynków projektowanych 
i modernizowanych. Do szczegółowej analizy wybrano ściany zewnętrzne budynku. 
Dla wybranych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obliczono współczynnik 
przenikania ciepła Uc [W/m2·K)] oraz przeprowadzono ocenę w zakresie spełnienia 
kryterium Uc≤ Uc(max) z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz osiągnięcia stan-
dardu niskoenergetycznego. Na podstawie wyników obliczeń i szczegółowych analiz 
sformułowano wytyczne projektowe i wykonawcze. 
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Tablica 1. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła U [W/(m2·K)] dla ścian, podłóg na gruncie, stropów, dachów i stropodachów [1]

Lp. Rodzaj	przegrody	
temperatura	w	pomieszczeniu	

Współczynnik	przenikania	ciepła	Uc(max)	 [W/(m2·K)]
do	31.12.2013 r.	 **) od	1.01.2014 r. od	1.01.2017 r. od	1.01.2021 r.*)

1 2 3 4 5 6

1 Ściany	zewnętrzne:
a)	przy	 ti	 ≥	16°C
b)	przy	8°C	≤	 ti	<	16°C
c)	przy	 ti	<	8°C

0,28
0,65
0,90

0,25
0,45
0,90

0,23
0,45
0,90

0,20
0,45
0,90

2 Ściany	wewnętrzne:
a)	przy	Δti	 ≥	8°C	oraz	oddzielające	
pomieszczenia	ogrzewane	od	klatek	
schodowych	 i	 korytarzy
b)	przy	Δti	<	8°C
c)	oddzielające	pomieszczenie	
ogrzewane	od	nieogrzewanego	

1,00
bez	wymagań

1,00

1,00
bez	wymagań

0,30

1,00
bez	wymagań

0,30

1,00
bez	wymagań

0,30

3 Ściany	przyległe	do	szczelin	
dylatacyjnych	o	szerokości	 :
a)	5	cm,	 trwale	zamkniętych	  
i	wypełnionych	 izolacją	 cieplną	na	
głębokości	 co	najmniej	20	cm,	
b)	powyżej	5	cm,	niezależnie	od	
przyjętego	sposobu	zamknięcia	  
i	 zaizolowania	szczeliny	

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

4 Ściany	nieogrzewanych	kondygnacji	
podziemnych	

bez	wymagań bez	wymagań bez	wymagań bez	wymagań

5 Dachy,	 stropodachy	 i	 stropy	pod	
nieogrzewanymi	poddaszami	 lub	nad	
przejazdami:	
a)	przy	Δti	 ≥	16°C
b)	przy	8°C	≤	 ti	<	16°C
c)	przy	 ti	<	8°C

0,25
0,50
0,70

0,20
0,30
0,70

0,18
0,30
0,70

0,15
0,30
0,70

6 Podłogi	na	gruncie:
a)	przy	 ti	 ≥	16°C
b)	przy	8°C	≤	 ti	<	16°C
c)	przy	 ti	<	8°C

0,45
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

7 Stropy	nad	pomieszczeniami	
nieogrzewanymi	 i	 zamkniętymi	
przestrzeniami	podłogowymi:
a)	przy	 ti	 ≥	16°C
b)	przy	8°C	≤	 ti	<	16°C
c)	przy	 ti	<	8°C

0,45
1,20
1,50

0,25
0,30
1,00

0,25
0,30
1,00

0,25
0,30
1,00

8 Stropy	nad	ogrzewanymi	 kondygnacjami	
podziemnymi	 i	międzykondygnacyjnymi:	
a)	przy	Δti	 ≥	8°C	
b)	przy	Δti	<	8°C
c)	oddzielające	pomieszczenie	
ogrzewane	od	nieogrzewanego

bez	wymagań
bez	wymagań

0,45

bez	wymagań
bez	wymagań

0,25

bez	wymagań
bez	wymagań

0,25

bez	wymagań
bez	wymagań

0,25

-	pomieszczenie	ogrzewane	–	pomieszczenie,	w	którym	na	skutek	działania	systemu	ogrzewania	 lub	w	wyniku	bilansu	strat	 i	 zysków	ciepła	
utrzymywana	 jest	 temperatura	wewnętrzna,	 której	wartość	określona	w	§134	ust.	2	 rozporządzenia	 [1]
-	 ti	 –	 temperatura	obliczeniowa	ogrzewanego	pomieszczenia	zgodnie	z	§134	ust.	2	 rozporządzenia	 [1]
*)	od	1.01.2019	 r.	–	w	przypadku	budynków	zajmowanych	przez	władze	publiczne	oraz	będących	 ich	własnością
**)	wg	 rozporządzenia	W.T.-2008	

Tablica 2. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła U [W/(m2·K)] dla okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych [1]

Lp. Rodzaj	przegrody	
temperatura	w	pomieszczeniu	

Współczynnik	przenikania	ciepła	U(max)	[W/(m2·K)]
do	31.12.2013 r.	**) od	1.01.2014 r. od	1.01.2017 r. od	1.01.2021 r.*)

1 2 3 4 5 6
1 Okna	(za	wyjątkiem	okien	połaciowych),	

drzwi	balkonowe		i	powierzchnie	przezro-
czyste	nieotwieralne:
a)	przy	ti	≥	16°C
b)	przy	ti	<	16°C

1,8
2,6

1,3
1,8

1,1
1,6

0,9
1,4

2 Okna	połaciowe:		
a)	przy	ti	≥	16°C
b)	przy	ti	<	16°C

1,8
2,6

1,5
1,8

1,3
1,6

1,1
1,4

3 Okna	w	ścianach	wewnętrznych:
a)	przy	Δti	≥	8°C	
b)	przy	Δti	<	8°C
c)	oddzielające	pomieszczenie	ogrzewa-
ne	od	nieogrzewanego		

2,6
bez	wymagań

2,6

1,5
bez	wymagań

1,5

1,3
bez	wymagań

1,3

1,1
bez	wymagań

1,1
4 Drzwi	w	przegrodach	zewnętrznych	lub	

w	przegrodach	między	pomieszczeniami	
ogrzewanymi	i	nieogrzewanymi	 2,6 1,7 1,5 1,3

5 Okna	i	drzwi	zewnętrzne	w	przegrodach	
zewnętrznych	pomieszczeń	nieogrze-
wanych	

bez	wymagań bez	wymagań bez	wymagań bez	wymagań

-	ti	–	temperatura	obliczeniowa	ogrzewanego	pomieszczenia	zgodnie	z	§134	ust.	2	rozporządzenia	[1]
*)	od	1.01.2019	r.	–	w	przypadku	budynków	zajmowanych	przez	władze	publiczne	oraz	będących	ich	własnością
**)	wg	rozporządzenia	W.T.-2008
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-EN ISO 6946:2008 [4] oraz PN-EN ISO 
13370:2008 [5]. 

W rozporządzeniu [1] określono także 
wymagania w  zakresie izolacji cieplnej 
przewodów rozdzielczych instalacji C.O. 
i c.w.u. oraz dodatkowe wymagania do-
tyczące okien.

Ochrona energetyczna 
budynków 

Maksymalne wartości wskaźnika EP 
[kWh/(m2·rok)], określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieod-
nawialną energię pierwotną w zależności 
od rodzaju budynku wg [1] wynoszą: 
1) w  budynkach mieszkalnych jednoro-

dzinnych i wielorodzinnych do ogrze-
wania, wentylacji,  chłodzenia oraz 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej w ciągu roku:

EP= EPH+W + ΔEPc [kWh/(m2·rok)]
gdzie: 
EPH+W – maksymalna wartość wskaźnika 
EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji 
oraz przygotowania ciepłej wody użytko-
wej określona zgodnie z tablicą 3, [kWh/
(m2·rok)],
ΔEPc – wskaźnik na potrzeby chłodze-
nia określony zgodnie z tablicą 4, [kWh/
(m2·rok)],
2) w budynkach zamieszkania zbiorowe-

go, użyteczności publicznej, magazy-
nowych, gospodarczych i  produkcyj-
nych do ogrzewania, wentylacji, chło-
dzenia, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i oświetlenia wbudowane-
go w ciągu roku: 

EP= EPH+W + ΔEPc + ΔEPL [kWh/
(m2·rok)]

gdzie: 
EPH+W – maksymalna wartość wskaźnika 
EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji 
oraz przygotowania ciepłej wody użytko-
wej określona zgodnie z tablicą 3, [kWh/
(m2·rok)],
ΔEPc – wskaźnik na potrzeby chłodze-
nia określony zgodnie z tablicą 4, [kWh/
(m2·rok)],
ΔEPL – wskaźnik na potrzeby oświetlenia, 
[kWh/(m2·rok)].

Harmonogram czasowy oraz mak-
symalne wartości wskaźnika EPH+W  na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowe 
przedstawiono w tablicy 3.

Harmonogram czasowy oraz warto-
ści wskaźników ΔEPc i ΔEPL zestawiono 
w tablicy 4. 
3) w  budynkach, w  których występują 

różne funkcje użytkowe do ogrzewa-
nia, wentylacji, chłodzenia, przygoto-
wania wody użytkowej i  oświetlenia 
wbudowanego w ciągu roku: 
EPm= ∑i(EPi·Af,i)/ ∑i Af,i [kWh/(m2·rok)]

Tablica 3. Wartości maksymalne wskaźnika EPH+W [1] 

Lp. Rodzaj	budynku
Maksymalne	wartości	wskaźnika	EPH+W	na	potrzeby	
ogrzewania,	wentylacji	i	przygotowania	ciepłej	wody	

użytkowej[kWh/(m2·rok)]
od	1.01.2014 r. od	1.01.2017 r. od	1.01.2021 r.*)

1 Budynek	mieszkalny:	
a)	jednorodzinny
b)	wielorodzinny	

120
105

95
85

70
65

2 Budynek	zamieszkania	zbiorowego	 95 85 75
3 Budynek	użyteczności	publicznej:

a)	opieki	zdrowotnej
b)	pozostałe	

390
65

290
60

190
45

4 Budynek	gospodarczy,	magazyno-
wy		i	produkcyjny	

110 90 70

*)	od	1.01.2019	r.	–	w	przypadku	budynków	zajmowanych	przez	władze	publiczne	oraz	będących	ich	
własnością	

Tablica 4. Wartości wskaźników  ΔEPc i ΔEPL [1] 

Lp. Rodzaj	budynku*)
Wartości	wskaźników	ΔEPc i ΔEPL	[kWh/(m2·rok)]

od	1.01.2014 r. od	1.01.2017 r. od	1.01.2021 r.**)

1 Budynek	mieszkalny:	
a)	jednorodzinny
b)	wielorodzinny	

ΔEPc	=	10·Af,C/Af

ΔEPL	=	0
ΔEPc	=	10·Af,C/Af

ΔEPL	=	0
ΔEPc	=	5·Af,C/Af

ΔEPL	=	0

2 Budynek	zamieszkania	zbiorowego	 ΔEPc	=	25·Af,C/Af

dla	t0	< 2500	
ΔEPL	=	50
dla	t0	≥	2500	
ΔEPL	=	100

ΔEPc	=	25·Af,C/Af

dla	t0	< 2500	
 ΔEPL	=	50
dla	t0	≥	2500	
 ΔEPL	=	100

ΔEPc	=	25·Af,C/Af

dla	t0	< 2500	
ΔEPL	=	25
dla	t0	≥	2500	
 ΔEPL	=	50

3 Budynek	użyteczności	publicznej:
a)	opieki	zdrowotnej
b)	pozostałe	

4 Budynek	gospodarczy,	 
magazynowy	i	produkcyjny	

Af –	powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku,	[m2],	
Af,C	–	powierzchnia użytkowa chłodzona budynku,[m2],
t0	–	czas	działania	oświetlenia	wbudowanego	
*)	jeżeli	budynek	posiada	instalację	chłodzenia,	w	przeciwnym	przypadku	ΔEPc	=	0,	jeżeli	w	budynku	
należy	uwzględnić	oświetlenie	wbudowane,	w	przeciwnym	przypadku	ΔEPL	=	0
**)	od	1.01.2019	r.	–	w	przypadku	budynków	zajmowanych	przez	władze	publiczne	oraz	będących	ich	
własnością.

gdzie: 
EPi – wartość wskaźnika EP określają-
cego roczne obliczeniowe zapotrze-
bowanie na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
chłodzenia oraz oświetlenia wbudowa-
nego, dla części budynku o  jednolitej 
funkcji użytkowej o  powierzchni Af,i, 
[kWh/(m2·rok)], 
Af,i – powierzchnia użytkowa ogrzewana 
(chłodzona) części budynku o jednolitej 
funkcji użytkowej, [m2],

Wg wprowadzonych zmian w  rozpo-
rządzeniu [1] wymagania cieplne dotyczą 
jednoczesnego spełnienia dwóch wyma-
gań w zakresie współczynnika przenika-
nia ciepła U [W/(m2·K)] dla pojedynczych 
przegród budynku oraz wskaźnika zapo-
trzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego 
budynku. 

Wymagania minimalne, o  których 
mowa w  ust. 1, uznaje się za spełnione 
dla budynku podlegającego przebudo-
wie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie 
techniczne budynku podlegające prze-
budowie odpowiadają przynajmniej wy-
maganiom izolacyjności cieplnej określo-
nym w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
oraz powierzchnia okien odpowiada wy-

maganiom określonym w pkt. 2.1. załącz-
nika nr 2 do rozporządzenia [1].

Budynek powinien być zaprojektowa-
ny i wykonany w taki sposób, aby ogra-
niczyć ryzyko przegrzewania budynku 
w okresie letnim.

Ochrona 
wilgotnościowa 
przegród zewnętrznych 
i ich złączy

Sprawdzenie warunku ochrony wilgot-
nościowej – ryzyko występowania kon-
densacji na wewnętrznej powierzchni 
przegrody wynika z rozporządzenia [1]: 

§321.1. Na wewnętrznej powierzchni 
nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej 
nie może występować kondensacja pary 
wodnej umożliwiająca rozwój grzybów 
pleśniowych.

2. We wnętrzu przegrody, o której mowa 
w ust. 1, nie może występować narastające 
w kolejnych latach zawilgocenie spowodo-
wane kondensacją pary wodnej.

3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa 
się za spełnione, jeśli przegrody odpowia-
dają wymaganiom określonym w pkt 2.2. 
załącznika nr 2 do rozporządzenia.
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2.2.1. W  celu zachowania warunku, 
o którym mowa w §321 ust. 1. rozporzą-
dzenia [1], w odniesieniu do przegród ze-
wnętrznych budynków mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego, użyteczności pu-
blicznej  i produkcyjnych, magazynowych 
i gospodarczych rozwiązania przegród ze-
wnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych 
powinny charakteryzować się współczyn-
nikiem temperaturowym fRsi o wartości nie 
mniejszej niż wymagana wartość krytycz-
na, obliczona zgodnie z Polską Normą (PN-
-EN ISO 13788:2003 [6]) dotyczącą oblicza-
nia temperatury powierzchni wewnętrznej 
koniecznej do uniknięcia krytycznej wil-
gotności powierzchni i kondensacji mię-
dzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną 
współczynnika temperaturowego fRsi 
w  pomieszczeniach ogrzewanych do 
temperatury co najmniej 20ºC w  bu-
dynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i  użyteczności publicznej 
należy określać według rozdziału 5 Pol-
skiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., 
przy założeniu, że średnia miesięczna 
wartość wilgotności względnej powie-
trza wewnętrznego jest równa φ= 50%, 
przy czym dopuszcza się przyjmowanie 
wymaganej wartości tego współczynnika 
równej 0,72.

2.2.3. Wartość współczynnika tempe-
raturowego charakteryzującego zastoso-
wane rozwiązanie konstrukcyjno-mate-
riałowe należy obliczać:

1) dla przegrody – według Polskiej Nor-
my (PN-EN ISO 13788:2003 [6]);

2) dla mostków cieplnych przy zasto-
sowaniu przestrzennego modelu 
przegrody – według Polskiej Nor-
my dotyczącej obliczania strumieni 
cieplnych i temperatury powierzchni 
(PN-EN ISO 10211:2008 [7]). 

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym 
mowa w  §321 ust. 1 i  2 rozporządze-
nia, należy przeprowadzić według roz-
działu 5 i  6 Polskiej Normy (PN-EN ISO 
13788:2003 [6]). 

2.2.5. Dopuszcza się kondensację 
pary wodnej, o której mowa w §321 ust. 
2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody 
w okresie zimowym, o ile struktura prze-
grody umożliwi wyparowanie kondensa-

tu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym 
degradacja materiałów budowlanych 
przegrody na skutek tej kondensacji.

Wprowadzenie zmian w rozporządze-
niu W.T. – 2014 [1] spowoduje zwiększe-
nie grubości powszechnie stosowanych 
izolacji cieplnych (styropian i  wełna 
mineralna) oraz wprowadzenie nowych 
materiałów takich jak, m.in.: płyty z poli-
uretanu PIR, płyty izolacyjne o zamknię-
tej strukturze komórkowej z  rdzeniem 
uzyskiwanym z  żywicy fenolowo-for-
maldehydowej. 

Należy podkreślić także, że w praktyce 
projektowej i  wykonawczej budynków 
niskoenergetycznych wprowadzono 
przez NFOŚiGW [8] dla mostków ciepl-
nych budynków w  standardzie NF40 
oraz NF15 wartości graniczne liniowego 
współczynnika przenikania ciepła Ψmax. 
[W/(m·K)]. Wymagania cieplne  i  ener-
getyczne dotyczące budynków nisko-
energetycznych, które będą podlegały 
dofinansowaniu przez NFOŚiGW [8] 
są bardziej zaostrzone niż wymagania 
w rozporządzeniu [1] – tablica 5. 

Analiza rozwiązań 
materiałowych ścian 
zewnętrznych w świetle 
nowych wymagań 
cieplnych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną 
przegrodę pomiędzy otoczeniem ze-
wnętrznym (o  zmiennej temperaturze 
i wilgotności) a wnętrzem (o określonej 
temperaturze i wilgotności). W pomiesz-
czeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi powinny być zapewnione użytkow-
nikom odpowiednie warunki  w zakresie:
•	 nośności konstrukcji, 
•	 ochrony cieplno-wilgotnościowej, 
•	 ochrony przed zmiennymi warunka-

mi klimatycznymi: zmianą tempera-
tur, deszczem, wiatrem,

•	 ochrony przed hałasem, 
•	 ochrony przeciwpożarowej, 
•	 walorów architektonicznych i estetycz-

nych. 

Zmieniające się wymagania powodują, 
że na etapie projektowania i wykonywa-
nia pojawiają się nowe rozwiązania kon-
strukcyjno-materiałowe ścian zewnętrz-
nych. Najczęściej stosowanymi techno-
logiami wznoszenia ścian zewnętrznych 
budynków w Polsce są: technologia mu-
rowana lub drewniana.

Do analizy wybrano ściany zewnętrz-
ne murowane warstwowe (rysunek 1), 
które składają się z:
•	 warstwy konstrukcyjnej,
•	 warstwy izolacji cieplnej,
•	 warstwy pustki powietrznej dobrze 

wentylowanej (w  przypadku ścian 
szczelinowych),

•	 warstwy elewacyjnej (w  przypadku 
ścian trójwarstwowych i  szczelino-
wych). 
Najczęściej stosowanymi materiałami 

do wznoszenia warstwy konstrukcyjnej 
są: 
•	 materiały ceramiczne: cegła pełna, 

cegła kratówka, cegła dziurawka, pu-
staki ścienne (MAX, SZ, U,  z ceramiki 
poryzowanej),

•	 materiały silikatowe: pełne lub drążo-
ne,

•	 elementy betonowe, np. pustaki sza-
lunkowe,

•	 pustaki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego,

•	 elementy murowe z  kamienia natu-
ralnego. 
Głównym zadaniem tej warstwy jest 

zdolność przenoszenia obciążeń z  wyż-
szych kondygnacji oraz  w wyniku parcia 
wiatru. W przypadku znaczących obcią-
żeń często stosuje się słupy żelbetowe 
(jako trzpienie). 

Materiały do warstwy izolacji cieplnej 
powinny charakteryzować się niskim 
współczynnikiem przewodzenia ciepła 
λ [W/(m·K)] i  dużą porowatością. Inne 
parametry techniczne są zależne od ich 
pochodzenia. Do grupy materiałów war-
stwy izolacji cieplnej można zaliczyć:
•	 styropian – materiał syntetyczny, 

sztuczny, produkowany z  granulek 
poliestrowych, które podczas spienie-
nia powiększają swoją objętość ponad 
czterokrotnie,

•	 wełna mineralna – materiał nie-
organiczny, włóknisty, produkowany 
z  mieszaniny surowców naturalnych 
(bazalty, margle) i odpadowych (żużel 
wielkopiecowy),

•	 polistyren ekstrudowany – materiał 
nienasiąkliwy, nieulegający korozji bio-
logicznej,

•	 styropian grafitowy – materiał produ-
kowany jest z gotowego półproduktu 
w postaci grafitowych granulek, które 
należy spienić, uformować i  pociąć, 
proces produkcji styropianu grafito-
wego wygląda tak, jak w  przypadku 

Tablica 5. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla ścian, 
podłóg na gruncie, stropów, dachów i stropodachów 

Rozpatrywana	przegroda	
zewnętrzna

Współczynnik	przenikania	ciepła	Uc(max)	[W/(m2·K)]
wg	[1] wg	[8]

2014÷2016 2017÷2020 od	
2021

NF	40 NF	15

Ściany	zewnętrzne
przy	ti	≥	16°C

0,25 0,23 0,20 ≤	0,15 ≤	0,10
Liniowy	współczynnik	przenikania	ciepła	 
(dla	mostków	cieplnych)	Ψ	[W/(m·K)]

-	płyty	balkonowe brak	wymagań	 ≤	0,30 ≤	0,01
-	pozostałe	mostki	cieplne brak	wymagań	 ≤	0,10 ≤	0,01
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styropianu białego; posiada lepsze 
właściwości izolacyjne z powodu gra-
fitowego koloru odbijającego promie-
niowanie cieplne,

•	 płyty z  poliuretanu (PUR) i  polii-
zocyjanuratu (PIR) – twarde płyty 
piankowe, które są odporne termicz-
nie i niepalne o niższych wartościach 
współczynnika przewodzenia ciepła 
niż np. wełna mineralna i styropian,

•	 aerożele – materiał będący rodza-
jem sztywnej piany o wyjątkowo ma-
łej gęstości (na jego masę składa się 
w  90-99,8% powietrze, resztę stano-
wi porowaty materiał tworzący jego 
strukturę),

•	 płyty celulozowe – włókna celulozo-
we są produktem przyjaznym natu-
rze, ponieważ powstają  z  surowców 
wtórnych, a  konkretnie z  makulatury; 
powstające w  efekcie mielenia papie-
rowych resztek, impregnowane są pre-
paratami solnymi (dzięki temu zyskują 
wysoką odporność na mikroorganizmy, 
owady, a  także na ogień, włóknocelu-
loza to materiał trudnozapalny); włók-
noceluloza potrafi również pochłaniać 
dźwięki, zwiększając komfort akustycz-
ny w izolowanych nią budynkach,

•	 płyty klimatyczne – wytwarzane są 
z  silikatu wapiennego na bazie mi-
neralnej (kryształki tworzą szkielet); 
mikropory są powiązane wzajemnie 
między sobą i otaczającym z zewnątrz 
powietrzem, co umożliwia uzyskanie 
wysokiej kapilarności; jest to mate-
riał paroprzepuszczalny, posiadający 
otwarte pory, kapilarnie aktywny, 

termoizolacyjny, przyjazny dla śro-
dowiska naturalnego, niepalny oraz 
zapobiegający tworzeniu się pleśni 
i zagrzybień, 

•	 izolacje próżniowe – płyty z porowa-
tego materiału na bazie krzemionki 
lub włókien szklanych z mikro porami 
o  rozmiarach 0,0001mm umieszcza 
się w  szczelnym „opakowaniu” z  nie-
przepuszczalnej dla powietrza i  pary 
wodnej wielowarstwowej folii.
Przed wyborem odpowiedniego ma-

teriału do izolacji cieplnej należy zwró-
cić uwagę na następujące właściwości: 
współczynnik przewodzenia ciepła  
(λ [W/(m·K)], gęstość objętościowa, izo-
lacyjność akustyczna, przepuszczalność 
pary wodnej (współczynnik oporu dy-
fuzyjnego μ [-]), wrażliwość na czynniki 
biologiczne i chemiczne. 

Od strony zewnętrznej należy zasto-
sować tynk zewnętrzny (w  przypadku 
ścian dwuwarstwowych) lub warstwę 
elewacyjną (w przypadku ścian trójwar-
stwowych i szczelinowych). 

Do wykończenia ścian dwuwarstwo-
wych można stosować siatki zbrojące 
z  włókna szklanego, metalowego lub 
tworzywa sztucznego, które stanowią 
podkład dla tynków cienkowarstwowych: 
mineralnych, silikatowych (krzemiano-
wych), silikonowych, silikatowo-silikono-
wych, polimerowych (np. akrylowych). Ze 
względu na rodzaj faktury wyróżnia się 
tynki: gładkie, drapane, ziarniste (baranki), 
modelowane  i mozaikowe [9]. 

W  przypadku ścian trójwarstwowych 
i szczelinowych warstwa elewacyjna wy-

konywana jest najczęściej  z  cegły klin-
kierowej, bloczków wapienno-piasko-
wych (silikatowych) oraz płyt z drewna. 

W  kształtowaniu układu warstw ma-
teriałowych, w  ścianie szczelinowej, 
należy zaprojektować szczelinę dobrze 
wentylowaną pomiędzy warstwą izola-
cji cieplnej a warstwą elewacyjną o od-
powiedniej grubości  z  zapewnieniem 
swobodnej cyrkulacji powietrza (otwory 
w warstwie elewacyjnej). Warstwa elewa-
cyjna powinna być połączona z warstwą 
konstrukcyjną za pomocą kotew metalo-
wych (łączników mechanicznych)  w ilo-
ści od 5 do 6 szt./m2 powierzchni ścia-
ny. Ze względu na zamiany temperatur 
(w  okresie letnim do 50°C  a  w  okresie 
zimowym do – 25°C), w celu uniknięcia 
występowania zarysowań, wybrzuszeń, 
kruszenia  i  odpryskiwania materiału 
warstwy elewacyjnej, zaleca się stosowa-
nie w zewnętrznej warstwie ściany szcze-
linowej przerwy dylatacyjnej (w odległo-
ści od 8÷12 m w  zależności od rodzaju 
warstwy elewacyjnej). 

Ocena przykładowych 
rozwiązań 
materiałowych ścian 
zewnętrznych w świetle 
nowych wymagań 
cieplnych

W  ramach artykułu obliczono współ-
czynnik przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] 
warstwowych ścian zewnętrznych:

Rysunek 1. Przykładowe rozwiązania materiałowe ścian zewnętrznych murowanych – opracowanie własne

a) dwuwarstwowa:
1 – tynk gipsowy,
2 – warstwa konstrukcyjna, 
3 – izolacja cieplna, 
4 – tynk cienkowarstwowy

b) trójwarstwowa:

1 – tynk gipsowy, 
2 – warstwa konstrukcyjna, 
3 – izolacja cieplna, 
4 – warstwa elewacyjna

c) szczelinowa:

1 – tynk gipsowy, 
2 – warstwa konstrukcyjna, 
3 – izolacja cieplna, 
4 – szczelna dobrze wentylowana,
5 – warstwa elewacyjna

•	 warstwa konstrukcyjna: bloczek z betonu komórkowego 24 cm, cegła pełna 25 cm, bloczek wapienno-piaskowy (silikatowy) 24 cm, 
•	 warstwa izolacji cieplnej: styropian, styropian grafitowy, wełna mineralna, płyty z poliizocyjanuratu (PIR), płyty rezolowe, płyty ekstrudo-

wane XPS, płyty celulozowe, płyty klimatyczne 
•	 warstwa elewacyjna: cegła klinkierowa 12cm, bloczek wapienno-piaskowy 12 cm
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Tablica 6. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [4] w odniesieniu do ściany zewnętrznej 
dwuwarstwowej 

Warstwy materiałowe  d
[m]

λ 
[W/(m·K)]

x
[m]

y
współczynnik	przewodzenia	ciepła	materiałów	izolacji	cieplnej	 

λ	[W/(m·K)]

I II III IV V
0,059 0,040 0,038 0,031 0,021

I Tynk	gipsowy	 0,01 0,40 0,10 0,329 0,260 0,252 0,219 0,219
Bl.	z	betonu	komórkowego	 0,24 0,21 0,12 0,296 0,230 0,222 0,192 0,192
Izolacja	cieplna	 x y 0,15 0,257 0,196 0,189 0,162 0,162
Tynk	cienkowarstwowy 0,005 0,76 0,20 0,211 0,158 0,151 0,128 0,128

II Tynk	gipsowy	 0,01 0,40 0,10 0,430 0,319 0,307 0,259 0,185
Bl.	wapienno-piaskowy		 0,24 0,56 0,12 0,375 0,275 0,264 0,222 0,158
Izolacja	cieplna	 x y 0,15 0,315 0,228 0,218 0,183 0,129
Tynk	cienkowarstwowy 0,005 0,76 0,20 0,249 0,178 0,170 0,141 0,098

III Tynk	gipsowy	 0,01 0,40 0,10 0,450 0,330 0,317 0,267 0,189
Cegła	pełna	 0,25 0,77 0,12 0,391 0,284 0,271 0,227 0,160
Izolacja	cieplna	 x y 0,15 0,326 0,234 0,224 0,186 0,130
Tynk	cienkowarstwowy 0,005 0,76 0,20 0,255 0,181 0,173 0,143 0,100

Warianty	izolacji	cieplnej:	I	–	płyty	klimatyczne	λ	=	0,059	W/(m·K),		II	–	płyty	styropianowe	λ	=	0,040	W/(m·K),	III	–	płyty	z	wełny	mineralnej	λ	=	0,038	W/(m·K),	
IV	–	płyty	ze	styropianu	grafitowego	λ	=	0,031	W/(m·K),	V	–	płyty	rezolowe	λ	=	0,021	W/(m·K);	do	obliczeń	Uc	przyjęto	ΔU=0

Tablica 7. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [4] w odniesieniu do ściany zewnętrznej 
trójwarstwowej 

Warstwy materiałowe d
[m]

λ 
[W/(m·K)]

x
[m]

y
współczynnik	przewodzenia	ciepła	materiałów	izolacji	cieplnej	 

λ	[W/(m·K)]

I II III IV V
0,059 0,040 0,038 0,031 0,021

I Tynk	gipsowy	 0,01 0,40 0,10 0,324 0,261 0,253 0,222 0,170
Bl.	z	betonu	komórkowego	 0,24 0,21 0,12 0,294 0,233 0,225 0,197 0,149
Izolacja	cieplna	 x y 0,15 0,258 0,201 0,194 0,168 0,126
Bl.	wapienno-piaskowe	 0,12 0,80 0,20 0,215 0,164 0,158 0,136 0,101

II Tynk	gipsowy	 0,01 0,40 0,10 0,415 0,315 0,304 0,260 0,191
Bl.	wapienno-piaskowy		 0,24 0,56 0,12 0,366 0,275 0,264 0,225 0,164
Izolacja	cieplna	 x y 0,15 0,312 0,231 0,222 0,188 0,136
Bl.	wapienno-piaskowy	 0,12 0,80 0,20 0,250 0,183 0,176 0,148 0,107

III Tynk	gipsowy	 0,01 0,40 0,10 0,439 0,329 0,316 0,269 0,195
Cegła	pełna	 0,25 0,77 0,12 0,385 0,285 0,274 0,232 0,168
Izolacja	cieplna	 x y 0,15 0,325 0,238 0,228 0,193 0,139
Cegła	klinkierowa 0,12 1,05 0,20 0,259 0,187 0,180 0,151 0,108

Warianty	izolacji	cieplnej:	I	–	płyty	klimatyczne	λ	=	0,059	W/(m·K),		II	–	płyty	styropianowe	λ	=	0,040	W/(m·K),	III	–	płyty	z	wełny	mineralnej	λ	=	0,038	W/(m·K),	
IV	–	płyty	ze	styropianu	grafitowego	λ	=	0,031	W/(m·K),	V	–	płyty	rezolowe	λ	=	0,021	W/(m·K);	do	obliczeń	Uc	przyjęto	ΔU=0

– dwuwarstwowych (tablica 6),
– trójwarstwowych (tablica 7),
– szczelinowych (tablica 8), 
w zróżnicowanym układzie warstw ma-
teriałowych zgodnie z procedurą normy 
PN-EN ISO 6946:2008 [4].

Do obliczenia współczynnika prze-
nikania ciepła Uc [W/(m2•K)]	 przyjęto	
następujące założenia: 
•	 temperatura obliczeniowa zewnętrz-

na ustalona na podstawie tablicy 
w [10]: Toruń – III strefa klimatyczna: 
te = – 20°C

•	 temperatura obliczeniowa wewnętrz-
na ustalona na podstawie tablicy wg 
[1]: pomieszczenia przeznaczone 
do przebywania ludzi bez okryć ze-
wnętrznych nie wykonujących w spo-
sób ciągły pracy fizycznej (pokoje 

mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, 
korytarze): ti = 20°C
– opory przejmowania ciepła dla ścia-

ny; wartości oporów przejmowania 
ciepła zostały przyjęte wg tabeli 
normy [4] dla poziomego kierunku 
strumienia ciepła:

– opór przejmowania ciepła na ze-
wnętrznej powierzchni przegrody: 
Rse = 0,04 [(m2·K)/W],

– opór przejmowania ciepła na we-
wnętrznej powierzchni przegrody: 
Rsi = 0,13 [(m2·K)/W],

– w przypadku ściany szczelinowej za-
projektowano dobrze wentylowaną 
warstwę powietrza gr. 4 cm – speł-
nia to kryterium wg pkt. 5.3.4. normy  
PN-EN ISO 6946:2008 [4]; „całkowity 
opór cieplny komponentu budowlane-

go zawierającego dobrze wentylowa-
ną warstwę powietrza należy obliczyć, 
pomijając opór cieplny warstwy powie-
trza i wszystkich innych warstw między 
warstwą powietrza a  środowiskiem 
zewnętrznym oraz dodając zewnętrz-
ny opór przejmowania ciepła, odpo-
wiadający powietrzu nieruchomemu; 
alternatywnie może być zastosowana 
wartość Rsi z Tablicy 1 normy”.

•	 wartości współczynnika przewodze-
nia ciepła λ [W/(m·K)] przyjęto na 
podstawie pracy „Fizyka cieplna bu-
dowli w praktyce. Obliczenia cieplno-
-wilgotnościowe” [11], „Projektowanie 
przegród zewnętrznych w świetle no-
wych warunków technicznych doty-
czących budynków WT2013” [12] oraz 
na podstawie danych producenta. 
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Wyniki obliczeń skorygowanego 
współczynnika przenikania ciepła Uc 
[W/(m2·K)] zestawiono w  tablicach 6, 
7, 8 w zależności od rodzaju ściany ze-
wnętrznej. 

Istotny wpływ ma wartość współ-
czynnika przewodzenia ciepła λ [W/
(m·K)] materiału izolacyjnego na war-
tość współczynnika przenikania ciepła 
przegrody budowlanej U  [W/(m2·K)]. 
W odniesieniu do jednego rodzaju izo-
lacji może się ona wahać w  znacznym 
przedziale w  zależności od produktu, 
co wynika  z  szybkiego rozwoju ryn-
ku materiałów termoizolacyjnych oraz 
coraz bardziej zaawansowanych tech-
nologii produkcyjnych. W  obliczeniach 
różnicowano grubość warstwy izolacji 
cieplnej i wartość współczynnika prze-
wodzenia ciepła materiału izolacyjnego 
λ [W/(m·K)]. 

Współczynnik przenikania ciepła 
Uc [W/(m2·K)] jest podstawowym pa-
rametrem służącym do sprawdzenia 
kryterium cieplnego Uc ≤ Umax. Wraz 
ze zmieniającymi się wartościami Umax 
niektóre rozwiązania konstrukcyjno-
-materiałowe ścian zewnętrznych nie 
spełniają podstawowego kryterium (Uc 
≤ Umax) – tablica 6, 7, 8. Określone war-
tości Uc wykorzystywane są do dalszych 
obliczeń w zakresie analizy cieplno-wil-
gotnościowej przegród i całego budyn-
ku (np. współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie Htr [W/K], zapotrzebowanie 
na energię końcową EK i pierwotną EP 
[kWh/(m2·rok)]). Należy także podkreślić, 
że przy kształtowaniu układu warstw 
materiałowych ścian zewnętrznych i ich 
złączy trzeba uwzględniać kryteria w za-
kresie: izolacyjności cieplnej, kondensa-
cji powierzchniowej i  międzywarstwo-
wej, izolacyjności akustycznej, ochro-

ny przeciwpożarowej oraz nośności 
i trwałości konstrukcji. Niektóre układy 
warstw materiałowych spełniają wyma-
gania w  zakresie izolacyjności cieplnej 
(Uc ≤ Umax), jednak po przeprowadzeniu 
analizy w zakresie wymagań wilgotno-
ściowych, akustycznych lub przeciwpo-
żarowych usytuowanie warstwy izolacji 

Literatura 
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej zmieniające roz-

porządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania (DzU z 2013 r., poz. 926).

2. Uchwała Rady Ministrów z  dnia 22 czerwca 2015 r. w  sprawie przyjęcia „Krajowego planu 
mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2013 r. poz. 1409, z późn.zm.).

4. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania.

6. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie kry-
tycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.

7. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w  budynkach. Strumienie ciepła i  temperatury po-
wierzchni. Obliczenia szczegółowe.

8. Wymagania określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych stan-
dardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów 
i sprawdzania wykonywanych domów energooszczędnych, www.nfosigw.gov.pl.

9. Gaczek M., Jasiczak J., Kuliński M., Siewczyńska M., „Izolacyjność termiczna i nośność muro-
wanych ścian zewnętrznych. Rozwiązania i  przykłady obliczeń”, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2011. 

10. PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje grzewcze w  budynkach – Metoda obliczania obciążenia 
cieplnego.

11. Dylla A., „Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe”, Wydawnic-
two Naukowe PWN S.A., Warszawa 2015.

12. Pawłowski K., „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicz-
nych dotyczących budynków WT2013”, Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE 2/2013, 
Warszawa 2013.

cieplnej wewnątrz przegrody jest nie-
dopuszczalne. 

dr inż. Krzysztof Pawłowski
Katedra Budownictwa Ogólnego 

i Fizyki Budowli
Wydział Budownictwa, Architektury 

 i Inżynierii Środowiska 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy 

Tablica 8. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [4] w odniesieniu do ściany zewnętrznej 
szczelinowej 

Warstwy materiałowe d
[m]

λ 
[W/(m·K)]

x
[m]

y
współczynnik	przewodzenia	ciepła	materiałów	izolacji	cieplnej	 

λ	[W/(m·K)]

I II III IV V
0,059 0,040 0,038 0,031 0,021

I Tynk	gipsowy	
Bl.	z	betonu	komórkowego	
Izolacja	cieplna	
Szczelina	powietrzna	
Bl.	wapienno-piaskowe 

0,01
0,24
x

0,04
0,12

0,40
0,21

y
-

0,80

0,10 0,330 0,265 0,256 0,225 0,172
0,12 0,299 0,236 0,228 0,199 0,150
0,15 0,262 0,203 0,196 0,170 0,127
0,20 0,218 0,166 0,159 0,137 0,101

II Tynk	gipsowy	
Bl.	wapienno-piaskowy		
Izolacja	cieplna	
Szczelina	powietrzna	
Bl.	wapienno-piaskowe		

0,01
0,24
x

0,04
0,12

0,40
0,56

y
-

0,80

0,10 0,425 0,321 0,309 0,264 0,193
0,12 0,374 0,279 0,268 0,228 0,166
0,15 0,317 0,234 0,225 0,190 0,137
0,20 0,254 0,185 0,177 0,150 0,108

III Tynk	gipsowy	
Cegła	pełna	
Izolacja	cieplna	
Szczelina	powietrzna	
Cegła	klinkierowa

0,01
0,25
x

0,04
0,12

0,40
0,77

y
-

1,05

0,10 0,444 0,332 0,319 0,271 0,196
0,12 0,388 0,287 0,275 0,233 0,168
0,15 0,327 0,239 0,229 0,194 0,139
0,20 0,260 0,188 0,180 0,152 0,109

Warianty	izolacji	cieplnej:	I	–	płyty	klimatyczne	λ	=	0,059	W/(m·K),		II	–	płyty	styropianowe	λ	=	0,040	W/(m·K),	III	–	płyty	z	wełny	mineralnej	λ	=	0,038	W/(m·K),	
IV	–	płyty	ze	styropianu	grafitowego	λ	=	0,031	W/(m·K),	V	–	płyty	rezolowe	λ	=	0,021	W/(m·K);	do	obliczeń	Uc	przyjęto	ΔU=0
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Niżej omówiono podstawowe właściwo-
ści podłóg i posadzek, tak dotyczące przeni-
kania ciepła, jak i przyswajania ciepła. 

Na wstępie należałoby uściślić określe-
nia podłogi i posadzki. Podłoga jest prze-
grodą budowlaną poziomą składającą się 
z  reguły z kilku warstw, pełniących różne 
funkcje, wśród których mogą znaleźć się 
następujące warstwy: podkładowa, wy-
równawcza, izolacyjna (z izolacją cieplną i/
lub akustyczną) oraz powłoki: wodochron-
na, parochronna. Cały ten układ warstwo-
wy umieszczony jest na warstwie konstruk-
cyjnej lub wkomponowanych w  układ 
nośny, jak to jest np. w przypadku podłóg 
na legarach, gdzie izolacja cieplna, czy aku-
styczna może wypełniać przestrzenie mie-
dzy belkami. Elementem konstrukcyjnym 
w podłogach na gruncie jest płyta położo-
na na gruncie lub warstwie podbudowy 
i strop w podłogach nad pomieszczeniami 
lub różnymi przestrzeniami powietrznymi. 
Nieodłącznym elementem podłogi jest 
warstwa czy powłoka wykończeniowa, 
umieszczona od strony pomieszczenia, 
która określana jest jako posadzka. Często, 
potocznie terminem podłoga nazywana 
jest właśnie posadzka.

W przypadku procesów przenikania cie-
pła, wpływ na to zjawisko mają wszystkie 
warstwy podłogi, natomiast na zjawiska ak-
tywności cieplnej wpływ mogą mieć jedna, 
a czasami dwie lub trzy warstwy podłogi 
licząc od góry, od strony pomieszczenia. 
Przy czym największy wpływ ma zawsze 
warstwa wierzchnia. Stąd dla czytelności 
prezentowanych zagadnień, w przypadku 
przenikania ciepła odnoszone jest to do 
właściwości podłogi wraz z jej konstrukcją 
nośną, a  w  przypadku ciepłochłonności 
mowa jest o właściwościach posadzki (po-
mimo tego, iż jak wcześniej stwierdzono 
czasami na aktywność cieplną posadzki 
mają wpływ również warstwy podłogi le-
żące pod posadzką). 

Wybrane właściwości cieplne 
podłóg i stawiane im wymagania  
Właściwości cieplne podłóg, w tym ich wierzchniej warstwy posadzki, rozpatrywać można 
dwojako. Jednym jest izolacyjność cieplna, decydująca o stratach ciepła z pomieszczenia, 
a drugim właściwości cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń. 
W tym drugim przypadku jest właściwość związana z aktywnością cieplną, pod względem 
ciepłochłonności. O ile pierwsza z tych właściwości jest bardzo szeroko omawiana w pu-
blikacjach z zakresu fizyki budowli i charakterystyki energetycznej budynków, o tyle drugiej 
poświęca się bardzo mało uwagi. Ma to niewątpliwie związek z tym, iż problem izolacyjności 
cieplnej i właściwości energetycznych budynku oraz jego komponentów, ujęty został w 
formę konkretnych punktów w warunkach technicznych budowlanych. W przepisach tych 
z kolei nie są wyraźnie uregulowane kwestie właściwości różnych konstrukcji pod względem 
aktywności cieplnej i odczuć cieplnych użytkowników pomieszczeń. 

Właściwości 
izolacyjne zawiązane 
z przenikaniem ciepła 
przez podłogę

Podstawowym parametrem charakte-
ryzującym izolacyjność cieplną przegród 
budowlanych, w tym i podłogi wraz z  jej 
warstwą konstrukcyjną, jest współczynnik 
przenikania ciepła U, wyrażany w W/(m2K). 
O  wartości tego współczynnika i  związa-
nych z tym stratach ciepła przez podłogę 
decydują przede wszystkim opory cieplne 
poszczególnych warstw i opory przejmo-
wania ciepła na powierzchniach przegrody. 
W przypadku podłogi na gruncie na war-
tość współczynnika U wpływa opór cieplny 
warstw gruntu, z którymi styka się podło-
ga, w szczególności w strefie krawędziowej 
podłogi, a  w  konstrukcjach stopów nad 
przejazdami, podcieniami itp., opór cieplny 
warstwy izolacji cieplnej montowanej od 
spodu takiego stropu.

Według aktualnych i przewidywanych do 
zmiany w najbliższej przyszłości przepisów 
budowlanych [1] wymagany poziom izo-
lacyjności cieplnej konstrukcji, w których 
występują podłogi i  posadzki, wyrażony 
dopuszczalną wartością współczynnika 
przenikania ciepła UCmax, kształtuje się na-
stępująco (tab. 1).

Zgodnie z  rozporządzeniem [1] przy 
projektowaniu przegród należy również 
uwzględniać inny wymóg odnoszący się do 
właściwości termoizolacyjnych. W budynku 
mieszkalnym, budynku zamieszkania zbio-
rowego, budynku użyteczności publicznej, 
a także budynku produkcyjnym, magazyno-
wym i gospodarczym, na obwodzie podłogi 
na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu, 
tj. w miejscu połączenia ze ścianą zewnętrz-
ną, powinna być umieszczona warstwa izo-
lacji cieplnej o oporze cieplnym nie mniej-
szym niż 2,0 m2 K/W. W rozporządzeniu brak 
jest danych odnoszących się do tego, jakiej 
szerokości powinien być wspomniany pas 
izolacji cieplnej. Jeżeli uwzględni się wy-
tyczne poprzedniej normy cieplnej, można 
przyjąć szerokość pasa izolacji, umieszczo-

Tabela 1. Zestawienie wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła UCmax dla 
przegród z posadzką według [1], w zależności od temperatury obliczeniowej powietrza 
w pomieszczeniach ti 

Rok wejścia w 
życie przepisu

Dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła UCmax

θi ≥ 16oC 8  ≤ θi ≤ 16oC θi  < 8oC
W/(m2 K)

Strop nad przejazdem, przejściem w budynku lub strop wysunięty poza ścianę zewnętrzną 
niżej położonych kondygnacji

2014 0,20 0,30 0,70

2017 0,18 0,30 0,70

2021 0,15 0,30 0,70

Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub zamkniętą przestrzenią podpodłogową

2014 0,25 0,30 1,00

Podłoga na gruncie

2014 O,30 1,20 1,50
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runek ten wyrażany jest współczynnikiem 
temperaturowym fRsi. Sprawdza się go we-
dług metodologii zawartej w normie PN-EN 
ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe wła-
ściwości komponentów budowlanych i ele-
mentów budynku. Temperatura powierzchni 
wewnętrznej konieczna do uniknięcia kry-
tycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 
międzywarstwowej. Metody obliczania. 

Charakter zmiany temperatury po-
wierzchniowej od strony pomieszczenia, 
w przypadku stropu nad przejazdem, czyli 
faktycznie temperatury posadzki znajdu-
jącej się na tym stropie, od temperatury 
powietrza na zewnątrz budynku, przy za-
łożeniu temperatury powietrza w pomiesz-
czeniu równej 20°C i  różnych wartościach 
współczynnika przenikania ciepła stropu, 
ilustruje wykres (rys. 1). 

Wykres pokazuje, iż wraz ze wzrostem 
wartości współczynnika przenikania ciepła 
spada wartość temperatury na powierzchni 
posadzki. W najbardziej niekorzystnym okre-
sie (przy temperaturze zewnętrznej – 20°C), 
przy obniżeniu wartości współczynnika 
U z 0,70 do 0,10 W/(m2K), temperatura na po-
wierzchni spada z 19,3°C do 15,2°C. Również 
wraz ze zmniejszeniem wartości współczyn-
nika przenikania ciepła przegrody, zmniejsza 
się różnica między skrajnymi temperatura-
mi uzyskiwanymi na powierzchni posadz-
ki, z 3,6 K do wartości 0,5 K, przy skrajnych 
wartościach temperatury zewnętrznej, tj. jej 
wzroście z – 20°C do 10°C.

Znacznie mniej korzystna sytuacja w za-
kresie wartości temperatury powierzchnio-
wej może wystąpić w miejscu naroża po-
ziomego, przy styku powierzchni posadzki 
ze ścianą zewnętrzną (rys. 2). Wartości tem-
peratury obliczone zostały tutaj w sposób 
uproszczony, bez uwzględnienia szczegó-
łowego rozwiązania konstrukcyjnego tego 
węzła i  występującego w  nim przepływu 
ciepła, a  jedynie zakładając opór przejmo-
wania ciepła w danym miejscu na poziomie 
0,35 m2K/W. Wartość taką przyjmuje się m.in. 
w przypadku analizy warunków wystąpie-
nia ryzyka rozwoju pleśni wg normy PN-EN 
ISO 13788. W tym przypadku, w najbardziej 
niekorzystnym okresie roku (przy tempera-
turze zewnętrznej – 20°C), przy obniżeniu 
wartości współczynnika U z 0,70 do 0,10 W/
(m2K), temperatura w narożu spada z 18,6°C 
do 10,2°C. Natomiast wraz ze zmniejszeniem 
wartości współczynnika przenikania ciepła 
różnica między temperaturą uzyskiwaną 
w narożu poziomym posadzki, przy tempera-
turze powietrza zewnętrznego zmieniającej 
się z – 20°C ÷ 10°C, dla rozpatrywanego za-
kresu współczynnika przenikania ciepła stro-
pu, zmniejsza się z 7,4 K do wartości 1,1 K.

Posadzka z jej temperaturą powierzchnio-
wą mają wpływ na pewne parametry służą-
ce do oceny warunków komfortu cieplne-
go przebywających w pomieszczeniu ludzi. 
Norma PN – EN ISO 7730:2006. Ergonomia. 

Rys. 1. Charakter zmiany temperatury powierzchni posadzki na stropie nad przejazdem w zależności od temperatury powietrza 
zewnętrznego dla konstrukcji o różnej wartości współczynnika przenikania ciepła

nej poziomo w konstrukcji podłogi lub pio-
nowo na lub w ścianie fundamentowej, czy 
piwnicznej, nie mniejszą niż 1 m. 

Opory cieplne warstw przegrody i współ-
czynniki przenikania ciepła przegród styka-
jących się z powietrzem wyznaczać należy 
według metodologii zawartej w normie PN-
-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 
i  elementy budynku. Opór cieplny i  współ-
czynnik przenikania ciepła. Metoda oblicza-
nia. Natomiast współczynniki przenikania 
ciepła przegród stykających się z gruntem, 
metodą szczegółową należy wyznaczać we-
dług normy PN-EN ISO 13370: Właściwości 
cieplne budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metody obliczania. 

Współczynnik przenikania ciepła służy 
nie tylko do wyznaczania strat ciepła przez 
przegrodę budowlaną, ale pozwala również 
określić wartość temperatury na powierzch-
ni przegrody. Temperatura powierzchniowa 
wpływa w tym przypadku na wartość tem-

peratury odczuwalnej, uwzględniającej po-
mimo temperatury powietrza, temperaturę 
powierzchni otaczających pomieszczenie, 
określającej odczucia cieplne użytkowni-
ków pomieszczeń. Niższa temperatura po-
wierzchni przegród to konieczność podnie-
sienia temperatury powietrza, w celu uzy-
skania warunków komfortowych dla użyt-
kowników. I odwrotnie, wyższa temperatura 
powierzchni to możliwość obniżenia tem-
peratury powietrza w pomieszczeniu, bez 
pogorszenia odczuć cieplnych. Obniżenie 
temperatury wewnętrznej pozwala na uzy-
skanie dodatkowego efektu oszczędnościo-
wego w postaci zmniejszenia ilości energii 
niezbędnej do ogrzewania pomieszczenia. 
Przy niekorzystnych warunkach tempera-
turowych na powierzchni przegrody oraz 
wilgotności powietrza, mogą wystąpić 
warunki sprzyjające rozwojowi pleśni lub 
kondensacji powierzchniowej. W procesie 
projektowania przegrody budowlanej wa-

Rys. 2. Charakter zmiany temperatury powierzchni posadzki na stropie nad przejazdem w narożu poziomym przy posadzce, w 
zależności od temperatury powietrza zewnętrznego dla konstrukcji o różnej wartości współczynnika przenikania ciepła
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Tabela 2. Zestawienie wymaganych wartości wskaźników służących do oceny odpo-
wiedniej klasy pomieszczeń w zależności od parametrów określających dane warunki 
komfortu cieplnego wg [2] 

Kategoria 
obiektu

Stan cieplny organizmu jako całości 
wyrażony wkaźnikami Dyskomfort lokalny wyrażony wskaźnikami

PPD PMV DR

PD powodowany 

Różnicą 
temperatury 

w pionie

Ciepłą lub 
chłodną 
podłogą

Asymetrią 
promienio-

wania
% - % % % %

A < 6 -0,2  < PMV  < 0,2 < 10 < 3 < 10 < 5
B < 10 -0,5  < PMV  < 0,5 < 20 < 5 < 10 < 5
C < 15 -0,7  <  PMV  < 0,7 < 30 < 10 < 15 < 10

o szczególnie wysokich wymaganiach od-
nośnie środowiska cieplnego (np. szpitale, 
przedszkola), kategoria B – pomieszczenia 
biurowe, kategoria C – pomieszczenia biu-
rowe o obniżonym standardzie. Dla każdej 
kategorii pomieszczeń ustalone zostały 
dopuszczalne poziomy średniej oceny 
warunków termicznych, inaczej wskaźnik	
przewidywanego	przeciętnego	odczucia	
(wskaźnik PMV –	Predicted Mean Vote), 
wskaźnik procentowy osób niezadowolo-
nych z warunków termicznych odczuwanych 
przez całe ciało (wskaźnik PPD – Predicted 
Percentage of Dissatisfied) i dopuszczalne 
procentowe poziomy osób odczuwających 
dyskomfort lokalny wywołany przez cztery 
czynniki: przeciąg (DR), pionową różnicę 
temperatur (PD), ciepłą lub zimną podłogę 
(PD), asymetrię temperatury promieniowa-
nia (PD). Dopuszczalne wartości wskaźników 
komfortu i dyskomfortu cieplnego zawarte 
w normie [4] podaje tabela 2.

W przypadku podłóg a właściwie posa-
dzek ich temperatura powierzchniowa od-
grywa większą lub mniejszą rolę w kształto-
waniu takich parametrów, jak: wskaźnik PD 
(Percent of dissatisfeid) wyrażający stopień 
niezadowolenia z powodu zbyt ciepłej lub 
zbyt chłodnej podłogi, wskaźnik PD wyra-
żający niezadowolenie z powodu asymetrii 
promieniowania i wskaźnik PD wyrażający 
niezadowolenie z powodu różnicy tempe-
ratury powietrza w pionie.

Przykładowo nieodpowiednia tempe-
ratura powierzchni posadzki, powodująca 
wrażenie za ciepłej lub zbyt chłodnej pod-
łogi może powodować nieprzyjemne skur-
cze lub rozkurczanie naczyń krwionośnych 
w kończynach dolnych. Do oceny odsetek 
osób niezadowolonych z warunków tem-
peraturowych na powierzchni posadzki PD 
należy wykorzystać równanie [3]:

Korzystając z  wcześniejszych obliczeń 
temperatury powierzchniowej posadzki 
przy założeniu różnej wartości współczyn-
nika przenikania ciepła stropu nad przejaz-
dem i różnej temperatury zewnętrznej, wy-
konano obliczenia wskaźnika PD. Obliczenia 
dotyczą przypadku zbyt chłodnej podłogi, 
ponieważ jest to podłoga nieogrzewana. 
Wyniki obliczeń w  formie graficznej za-
mieszczono na rysunku 3.

Z obliczeń wynika, iż wypełnienie kryte-
rium PD zbyt zimna/ciepła podłoga dla ka-
tegorii obiektu A i B, dla całego przedziału 
analizowanych warunków temperaturowych 
na zewnątrz budynku, jest dosyć trudne do 
spełnienia, możliwe tylko w przypadku prze-
grody o bardzo małej wartości współczyn-
nika przenikania ciepła, rzędu 0,10-0,13 W/
(m2K). Natomiast warunki obiektu kategorii C 
strop nad przejazdem spełnia już przy współ-
czynniku U = 0,45 W/(m2K). 

Rys. 3. Charakter zmiany wskaźnika PD oceny zbyt chłodnej podłogi, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego dla 
konstrukcji o różnej wartości współczynnika przenikania ciepła

Tabela 3. Zestawienie wartości optymalnej temperatury powierzchniowej posadzki 
przy kontakcie z bosą stopą w zależności od zastosowanego materiału wg [4, 5]

Materiał posadzki

Optymalna temperatura powierzchniowa 
posadzki przy kontakcie stopy w czasie Zalecany przedział temperatury 

powierzchniowej posadzki
1 min 10 min

oC

Wykładzina 21,0 24,5 21,0 ÷ 28,0

Korek  (5 mm) 24,0 26,0 23,0 ÷ 28,0

Drewno bukowe 25,0 26,0 22,5 ÷ 28,0

Drewno dębowe 26,0 26,0 24,5 ÷ 28,0

Drewno 26,5 25,5 -

PVC  (2 mm) 28,0; 29,0 27,0; 27,5 25,5 ÷ 28,0

Linoleum na drewnie 28,0 26,0 24,0 ÷ 28,0

Beton komórkowy 29,0 27,0 26,0 ÷ 28,5

Wylewka betonowa 28,5 27,0 26,0 ÷ 28,5

Marmur 30,0 29,0 -

Środowisko termicznie umiarkowane. Anali-
tyczne wyznaczanie i interpretacja komfortu 
termicznego z  zastosowaniem obliczania 
wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalne-
go komfortu termicznego, podaje klasyfikację 
pomieszczeń na pomieszczenia w kategorii 

A, B lub C, różniące się parametrami odczuć 
cieplnych. Pomieszczenia w  klasie A  cha-
rakteryzują się najwyższymi wymaganiami, 
klasy B średnimi a klasy C umiarkowanymi, 
w  zakresie odczuć komfortu cieplnego. 
Do kategorii A zaliczane są pomieszczenia 
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Odmienna sytuacja występuje w  przy-
padku zastosowania w  podłodze ogrze-
wania podłogowego. Ze względu na bez-
pośredni kontakt stopy z posadzką może 
wystąpić lokalny dyskomfort cieplny ze 
względu na wysoką temperaturę po-
wierzchni posadzki. Dlatego bardzo ważne 
są: znajomość temperatury powierzchnio-
wej posadzki jaka akceptowana jest przez 
człowieka, przy założonym czasie kontaktu 
stopy z podłożem oraz przy uwzględnieniu 
izolacyjności cieplnej obuwia.

W przypadku posadzek, po których ludzie 
chodzą bez obuwia (baseny, sale gimna-
styczne, łazienki, itp) jest to szczególnie waż-
ny problem. W tabeli 3 zamieszczono dane 
dotyczące optymalnej wartości temperatury 
powierzchniowej różnego rodzaju posadzek. 
Posadzki wykorzystywane przez ludzi w obu-
wiu, niezależnie od zastosowanego materiału, 
z reguły nie wpływają na odczucia związane 
z lokalnym dyskomfortem cieplnym. W tym 
przypadku zaleca się optymalną tempera-
turę posadzki dla osoby w pozycji siedzącej 
25°C, a w pozycji stojącej lub chodzącej 23°C. 
Generalnie, w przypadku ogrzewania podło-
gowego średnia temperatura posadzki nie 
powinna przekraczać 29°C. Wyjątek stanowią 
strefy brzegowe wzdłuż ścian zewnętrznych 
i pomieszczenia łazienek [6]. 

Dla odczuć związanych z kontaktem bosą 
stopą z posadzkami drewnianymi uzysku-
je się znacznie niższą wartość optymalnej 
komfortowej temperatury powierzchnio-
wej, niż dla większości innych materiałów 
wykończeniowych.

Podstawowe parametry 
charakteryzujące 
aktywność cieplną 
posadzki

Aktywność cieplna przegrody budow-
lanej związana jest ze zjawiskiem pochła-
niania i oddawania ciepła, przebiegającym 
w warunkach dynamicznych oddziaływań 
cieplnych na konstrukcje budowlane. Jed-
nym z tych procesów jest wzajemne oddzia-
ływania konstrukcji podłogi, w szczególno-
ści posadzki na stopę człowieka i związane 
z tym jego odczucia cieplne.

Problemowi temu poświęca się stosun-
kowo niewiele uwagi w literaturze technicz-
nej, chociaż proces ten w  istotnej mierze 
wpływa na odczucia związane z komfortem 
użytkowania pomieszczeń. 

Ciepłochłonność posadzek, charakteryzu-
jąca zdolność konstrukcji do przyswajania 
ciepła przez stopy człowieka, uzależniona 
jest od konstrukcji a  w  szczególności ro-
dzaju materiału zastosowanego na war-
stwę wierzchnią podłóg. Właściwości cie-
płochłonne posadzek, w tym wykonanych 
z różnego rodzaju drewna oraz porównanie 

ich w przypadku zastosowania innych ma-
teriałów omówione zostało dalej.

O aktywności cieplnej przegrody budow-
lanej decydują przede wszystkim zastoso-
wane w niej materiały, a w szczególności 
następujące parametry fizyczne tychże 
materiałów: ciepło właściwe cp, współczyn-
nik przewodności cieplnej λ, współczynnik 
wyrównywania temperatury a, współczyn-
nik przyswajania ciepła s24. 

Współczynnik wyrównywania temperatury 
a wyraża prędkość, z jaką dochodzi do wyrów-
nywania się temperatury w rozpatrywanym 
materiale. Wykorzystywany jest więc m.in. 
przy analizowaniu nieustalonych procesów 
cieplnych przebiegających w konstrukcjach 
poddawanych zmiennym w czasie oddzia-
ływaniom termicznym. Przy wyższych war-
tościach współczynnika a, podczas nagrze-
wania czy też ostygania ciała, w różnych jego 
punktach szybciej następuje zrównanie się 
temperatur, (czy też ustabilizowanie warun-
ków termicznych). Szczególnie korzystnie 
pod tym względem zachowuje się drewno. 
Charakteryzuje się ono kilkakrotnie niższą 
wartością współczynnika a, niż wiele innych 
materiałów budowlanych, w szczególności 
konstrukcyjnych, co w decydującym stopniu 
wpływa na bardzo dobrą stateczność cieplną 
konstrukcji drewnianych. Właściwość ta ulega 

nieznacznemu pogorszeniu jedynie w miej-
scach gdzie dochodzi do przewodzenia cie-
pła wzdłuż włókien materiału drewnianego, 
na skutek przyrostu wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła. Wartość współczynnika 
wyrównywania temperatury drewna maleje 
również wraz ze wzrostem jego wilgotności.

Współczynnik przyswajania ciepła s24 
jest innym parametrem wykorzystywanym 
przy analizowaniu nieustalonych warunków 
cieplnych występujących w konstrukcjach 
budowlanych. Charakteryzuje on zdolność 
materiału do pochłaniania ciepła przy wa-
haniach temperatury na powierzchni ma-
teriału. W  tym przypadku przy wzroście 
wartości współczynnika s24 wzrasta inten-
sywność tego procesu. 

Innym parametrem związanym ze zjawi-
skiem przyswajania ciepła jest współczynnik 
ciepłochłonności b, wyrażany w W/(m2 K) lub 
ciepłochłonności (aktywności cieplnej po-
sadzki) B, w W s1/2/(m2 K). Stosowane one są 
m.in. przy ocenie zdolności górnej warstwy 
podłóg do odbioru ciepła z ludzkiej stopy. 

Podłogi, w  szczególności wykonane 
z  drewna, charakteryzują się bardzo ko-
rzystnymi właściwościami związanymi 
z  przyswajaniem ciepła, ze względu na 
to, że współczynnik aktywności cieplnej 
drewna jest jednym z najniższych dla gru-

Tabela 4. Wymagania stawiane posadzkom w zakresie ciepłochłonności wg [6]

Typ budynku, sposób wykorzystania pomieszczeń

W/(m2 K)

Współczynnik ciepłochłonności posadzki, b

I Budynki mieszkalne, szpitale, przychodnie zdrowia, sa-
natoria, domy dziecka, domy opieki społecznej, żłobki, 

przedszkola, szkoły itp. 
≤ 12

II Budynki użyteczności publicznej nie wymienione w pkt.1, 
powierzchnie w pomieszczeniach ogrzewanych obiektów 
handlowych, przemysło-wych itp. ze stałymi miejscami 

pracy i wykonywanymi pracami lekkimi

≤ 14

III Powierzchnie w pomieszczeniach ogrzewanych obiektów 
handlowych, przemysłowych ze stałymi miejscami pracy i 

wykonywanymi pracami o średnim stopniu wysiłku fizycznego
≤ 17

Tabela 5. Wymagania w zakresie ciepłochłonności podłóg przy założeniu minimum 
10 minutowego kontaktu stopy z podłogą wg [7]

Typ budynku, pomieszczeń

K

Spadek temperatury 
stopy w okresie 10 

minutowego kontak-
tu z podłogą, ∆t10

Współczynnik 
ciepłochłonności, 

B

W s1/2/(m2 K)

1 Budynki użyteczności publicznej, pomieszczenia podwyż-
szonych wymaganiach sanitarno-higienicznych; np. pokoje 
w żłobkach, przedszkolach, w szpitalach sale operacyjne i 
opieki intensywnej, pokoje w domach dziecka, opieki spo-

łecznej itp. Budynki mieszkalne, łazienki

< 3,8 ≤ 348

2 Budynki mieszkalne, pokoje, kuchnie. Szkoły, pracownie, 
sale gimnastyczne. Przychodnie zdrowia, pracownie zabie-
gowe. Szpitale, sale chorych, pracownie zabiegowe. Inne: 
pokoje i pracownie biurowe, pokoje hotelowe, kina, sale 

koncertowe, restauracje itp. 

3,81 – 5,50 348 - 585

3 Budynki mieszkalne, przedpokoje, holle. Szkoły, korytarze. 
Przychodnie zdrowia i szpitale, poczekalnie

Inne: korytarze z poczekalniami w różnych obiektach, maga-
zyny ze stała obsługą, muzea, sale wystawowe, sale tanecz-

ne, sklepy spożywcze itp.

5,51 – 6,00 585 - 845

4 Inne, nie wymienione w pkt. 1 – 3, bez wymagań > 6,90 > 845
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py materiałów wykorzystywanych w tym 
komponencie budowlanym. Dla drewna 
sosnowego kształtuje się on w przedziale 
450÷480 W s1/2/(m2 K), przy przepływie ciepła 
poprzecznie do włókien i 700÷730 W s1/2/
(m2 K), przy przepływie ciepła wzdłuż włó-
kien. Natomiast dla drewna dębowego jest 
większy, w przedziale 600÷680 W s1/2/(m2 K), 
przy przepływie ciepła poprzecznie do włó-
kien i 800÷900 W s1/2/(m2 K), przy przepły-
wie ciepła wzdłuż włókien. 

Posadzki drewniane zalicza się z reguły 
do grupy podłóg ciepłych, to jest takich, 
na których po chwilowym odczuciu chło-
du przy zetknięciu stopy z jej powierzchnią, 
następuje stopniowy wzrost temperatury 
w miejscu kontaktu stopy z podłogą. 

Podłogi wykończone posadzkami drew-
nianymi lub z płyt korkowych wymieniane 
są jako te, które pozwalają na uzyskanie 
optymalnej komfortowej temperatury 
powierzchniowej, dla  odczuć związanych 
z kontaktem bosą stopą z taką powierzchnią, 
znacznie niższej od większości innych podło-
gowych materiałów wykończeniowych [5].

W literaturze opisującej właściwości kon-
strukcji podłóg i  posadzek znaleźć można 
dane dotyczące wymagań lub zaleceń zwią-
zanych z ciepłochłonnością posadzek (tab. 4) 
[6] i (tab. 5) [7]. W poradniku [8] podana jest 
klasyfikacja posadzek pod względem aktyw-
ności cieplnej (odczuć cieplnych) wyrażona 
we współczynniku ciepłochłonności B. Odpo-
wiednim zakresom wartości aktywności od-
powiada rodzaj odczucia cieplnego: do 350 – 
ciepło; (350÷700) – wystarczająco; (700÷1400) 
– zbyt chłodno; powyżej 1400 – zimno.

Założenia i  metodologię wyznaczania 
współczynnika ciepłochłonności posadzki b 
oraz wyniki jego obliczeń dla różnych rozwią-
zań materiałowych z zastosowaniem drewna 
na posadzce, przytoczono w opracowaniu [9]. 

Odmienną metodologię wyznaczania 
ciepłochłonności posadzki, wyrażonej 
parametrem B, znaleźć można w opraco-
waniu [7]. Pierwszym krokiem procedury 
obliczeniowej jest wyznaczenie głębokości 
oddziaływania cieplnego konstrukcji pod-
łogi na stykającą się z nią stopę. Z reguły 
rozpatrywane są trzy możliwe przypadki 
podłóg i posadzek:

Podłoga jednowarstwowa, dla której 
spełniony będzie warunek 

4,42 11 ad > 42,4

gdzie:
d1 – grubość pierwszej warstwy, m;
a1 – współczynnik wyrównywania tem-

peratury materiału pierwszej warstwy pod-
łogi, m2/s;

wówczas współczynnik ciepłochłonności

1111 ρλ pcBB ==

Podłoga dwuwarstwowa, dla której nie jest 
spełniony warunek jak dla podłogi jednowar-
stwowej, ale zostaje spełniony warunek
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to na aktywność cieplną podłogi wpły-
wają warstwy pierwsza i druga, Wówczas 
współczynnik ciepłochłonności
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Podłoga trójwarstwowa, dla której nie 
jest spełniony warunek jak dla podłogi 
dwuwarstwowej, czyli 
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We wszystkich wypisanych wyżej zależ-
nościach:

K1,2 , K1,2, 3 – bezwymiarowe współ-
czynniki określające wpływ warstwy drugiej 
na aktywność cieplną warstwy pierwszej; 
oraz wpływ warstwy drugiej i trzeciej na ak-
tywność cieplną warstwy pierwszej; warto-
ści odczytywane z tablic, wg [7];

1111 ρλ pcB =
, 

2222 ρλ pcB =

– współczynniki ciepłochłonności mate-
riału pierwszej i drugiej warstwy podłogi, 
Ws1/2/(m2 K);

τ – obliczeniowy czas kontaktu stopy 
z podłogą, równy 720 s.
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Wnioski
Spośród parametrów charakteryzujących 

podłogi i posadzki można wyodrębnić dwie 
grupy, jedną związaną z procesami przeni-
kania ciepła i stratami ciepła, drugą zwią-
zaną z  właściwościami ciepłochłonnymi 
i aktywnością cieplną.

Wraz ze wzrostem izolacyjności cieplnej 
radykalnie wzrasta wartość temperatury na 
powierzchni posadzek. Ma to istotne zna-
czenie w kształtowaniu się temperatury od-
czuwalnej i warunków zabezpieczających 
przed ryzykiem rozwoju pleśni i kondensa-
cji powierzchniowej pary wodnej.

Szczególnie niekorzystne warunki tempe-
raturowe mogą wystąpić w narożu pozio-
mym, na połączeniu podłogi ze ścianą ze-
wnętrzną. Występuje tu nie tylko obniżona 
względem pozostałej powierzchni posadzki 
temperatura, która może sprzyjać rozwo-
jowi pleśni, ale jest to miejsce liniowego 
mostka cieplnego, generującego znaczne 
straty ciepła z ogrzewanego pomieszczenia. 
Dlatego też w tych miejscach należy zadbać 
o rozwiązania minimalizujące efekt mostka 
cieplnego.

Temperatura powierzchniowa posadzki 
decyduje o odczuciach związanych z od-
czuciem lokalnego dyskomfortu, oceniane-
go przy pomocy parametru PD Percent of 
dissatisfeid , oceniającego pionową różnicę 
temperatur, ciepłą lub zimną podłogę, asy-
metrię temperatury promieniowania . 

Z wykonanych obliczeń wynika, iż wy-
pełnienie kryterium PD zbyt zimna/ciepła 
podłoga dla kategorii obiektu A  i B, przy 
podłodze nieogrzewanej, dla całego prze-
działu analizowanych warunków tempera-
turowych na zewnątrz budynku, jest dosyć 
trudne do spełnienia, możliwe tylko w przy-
padku przegrody o bardzo małej wartości 
współczynnika przenikania ciepła, rzędu 
0,10-0,13 W/(m2K). Z kolei kryteria obiektu 
zaliczanego do kategorii C, strop nad prze-
jazdem spełnia już przy współczynniku U = 
0,45 W/(m2K). 

Dr inż. Adam Ujma
Politechnika Częstochowska
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– blachy płaskie – ze stali powlekanej, 
a także z miedzi, cynku i stopów cynko-
wo-tytanowych. Dostępne w arkuszach 
i rolkach;

– płytki dachowe (łuski) – w  kształcie 
rombów i prostokątów, najczęściej wy-
konywane z powlekanego aluminium, 
ze stopów cynkowo-tytanowych oraz 
z miedzi. 
Inwestorzy indywidualni wybierają 

najczęściej blachodachówkę. Jest to do-
skonałe rozwiązanie zarówno dla nowo 
budowanych domów, jak i w przypadku 
wymiany pokrycia dachu. Często wska-
zywaną zarówno przez producentów, jak 
i wykonawców, zaletą pokrycia z blachy 
jest jej mały ciężar. Lekkie blachoda-

chówki można zazwyczaj montować 
bez wymiany więźby, gdyż nie stanowią 
dużego obciążenia dla konstrukcji da-
chu. Swym wyglądem imitują droższą 
i zazwyczaj cięższą i bardziej pracochłon-
ną dachówkę ceramiczną czy cemento-
wą. Blachodachówkami, stosowanymi 
głównie do krycia prostych, dwuspado-
wych dachów, z powodzeniem kryje się 
obecnie również dachy o  nietypowych 
kształtach, półokrągłych i  z  lukarnami 
– tu sprawdzą się szczególnie mniejsze 
moduły. Zalecany minimalny kąt nachy-
lenia połaci dachu w przypadku dużych 
arkuszy to 9°, zaś dla modułów – powy-
żej 17°. Przy bardziej płaskich konieczne 
będzie sztywne poszycie. W  przypadku 

Blachy na pokrycia dachowe produ-
kowane są głównie ze stali powlekanej, 
a także aluminium, cynku, stopów cynku 
z  tytanem oraz miedzi. Blacha stalowa 
swoje właściwości antykorozyjne, odpor-
ność na czynniki atmosferyczne oraz final-
ny wygląd uzyskuje dzięki zastosowaniu 
odpowiednich powłok ochronnych.   Na 
pokrycia dachowe stosowane są trzy pod-
stawowe rodzaje blach:
– blachy profilowane;
– faliste, trapezowe oraz blachy dachów-

kowe, blachy w  kształcie gontów czy 
łupka. Produkowane są głównie ze stali, 
ale także z aluminium czy miedzi; do-
stępne w arkuszach ciętych na wymiar 
i modułach;   

Dachy ze stali
Pokrycia dachowe z blachy powlekanej od lat cieszą się dużą popularnością – zarówno 
wśród inwestorów, wykonawców, jak i architektów. Cenione są przez inwestorów przede 
wszystkim za korzystny stosunek ceny do jakości oraz szeroką paletę kolorów i wzorów, która 
pozwala dopasować pokrycie dachu zarówno do elewacji budynku, jak i otoczenia. Wyko-
nawcy doceniają takie walory, jak lekkość pokrycia i wygodny montaż, a także dostępność 
kompletnych systemów, które pozwalają na bezproblemowe wykonanie wszystkich obróbek. 
Blacha to też materiał dający architektom praktycznie niczym nieograniczone możliwości 
kształtowania bryły budynku – np. płynnych przejść między dachem a elewacją. To produkt 
odporny na korozję i wytrzymały. Przy tym, bardzo efektowny i estetyczny. Blacha stała się 
materiałem uniwersalnym – z jednej strony doskonale wpisuje się w nowoczesną architek-
turę, minimalistyczną i prostą bryłę, z drugiej zaś tradycyjną – pozwalając na stworzenie 
własnego dworku czy drewnianego domu w stylu góralskim.

Blachodachówka KRON. Fot. Blachy Pruszyński
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nachylenia maksymalnego nie ma ogra-
niczeń – nawet 90°.

Blacha trapezowa  dobrze wygląda 
na dużych powierzchniach – kojarzona 
głównie z  budownictwem przemysło-
wym, obecnie doceniana jest także jako 
element nowoczesnej architektury. Bla-
chą trapezową można kryć dachy już przy 
7-stopniowym kącie nachylenia połaci.   

Blachy płaskie znajdują zastosowa-
nie na dużych połaciach obiektów han-
dlowych i  przemysłowych, ale także na 
dachach kościołów, pałaców, rezydencji, 
budynków mieszkalnych – zarówno w ar-
chitekturze współczesnej, jak i  tradycyj-
nej. Zdobią zarówno budynki reprezenta-
cyjne, jak i domy jednorodzinne. Polecane 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża 
plastyczność i  precyzyjne wykończenie 
detali architektonicznych. Ze względu na 
łatwość formowania umożliwiają krycie 
dachów krzywoliniowych. Blachę płaską 
można stosować na połaciach o kącie na-
chylenia od 5°.

Blachy stalowe powlekane, w  tym 
w szczególności blachodachówki, to nie-
kwestionowany lider na rynku pokryć 
metalowych.

Co decyduje o trwałości 
stalowych pokryć 
powlekanych?

Nowoczesne stalowe blachy powleka-
ne przeznaczone na pokrycia dachowe to 
produkty estetyczne, odporne na koro-
zję i niekorzystne warunki atmosferyczne 
oraz łatwe w montażu. Swoją trwałość za-
wdzięczają przede wszystkim właściwym, 
trwałym powłokom oraz nowoczesnej 
technologii produkcji.

Powlekane blachy stalowe i blachoda-
chówki produkowane są ze stali pokry-
wanej warstwą cynku lub jego stopu, jak 
alucynk lub stop cynku i magnezu, a na-
stępnie powlekane powłokami ochron-

no-dekoracyjnymi. Warstwa cynku – min. 
275 g/m2  – doskonale chroni stal przed 
korozją, ponieważ poprzez samogalwa-
nizację powoduje zamykanie się nawet 
głębokich bruzd i  rys. Z  kolei warstwa 
alucynku znacząco zwiększa odporność 
blachy stalowej na działanie agresywnego 
środowiska – zabezpieczone alucynkiem 
blachy przeznaczone są do użytkowania 
nawet na terenach o dużym stopniu za-
nieczyszczenia powietrza, narażonych na 
kwaśne deszcze oraz w rejonach nadmor-
skich. Przy czym alucynk jest powłoką 
mniej plastyczną w porównaniu z powło-
ką cynkową. Dodatek magnezu znacząco 
zwiększa właściwości antykorozyjne bla-
chy, tym samym wydłużając jej żywotność 
– powłoka cynkowo-magnezowa posiada 
dwukrotnie większą odporność na korozję 
w stosunku do tradycyjnego ocynku. 

Obecnie stosuje się blachy ocynkowane 
obustronnie i zabezpieczone warstwami 
ochronno-dekoracyjnymi – powłoką an-
tykorozyjną, farbą gruntującą i  powłoką 
organiczną od zewnątrz oraz warstwą an-
tykorozyjną i farbą gruntującą od spodu. 
Rdzeń ze stali walcowanej na zimno po-
wlekany jest ogniowo przez zanurzenie 
warstwą cynku lub odpowiednim stopem, 

a  następnie powlekany farbą antykoro-
zyjną i dekoracyjną warstwą organiczną. 
Warstwa zewnętrzna ma w  przypadku 
pokryć stalowych największe znaczenie, 
ponieważ decyduje o  kolorze i  fakturze, 
a  także jest narażona bezpośrednio na 
czynniki zewnętrzne. To właśnie powłoki 
zewnętrzne zwiększają trwałość i wytrzy-
małość stali, zabezpieczają przed korozją 
i  stanowią o  walorach dekoracyjnych. 
Poza warstwą ocynku, która sama w  so-
bie nie stanowi wystarczającego zabez-
pieczenia, stosowane są różne dodatkowe 
powłoki organiczne – lakiery akrylowe, 
poliestrowo-silikonowe i  inne powłoki 
z tworzyw sztucznych. Ich grubość zależy 
od rodzaju zastosowanego wykończenia.

Zewnętrzne powłoki 
organiczne 

Najpopularniejszą i najbardziej ekono-
miczną spośród zewnętrznych powłok 
organicznych jest powłoka poliestrowa 
z  połyskiem – poliester standard, która 
posiada dobrą odporność na warunki at-
mosferyczne i korozję, do tego dość do-
brze znosi formowanie. Nanoszona w po-

Blachodachówka modułowa TUR. Fot. Blachy Pruszyński

Panele dachowe REGLE. Fot. Blachy Pruszyński Fot. Blachy Pruszyński

Fot. Blachy Pruszyński
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staci cienkiej warstwy (od 15 do 25 μm) 
tworzy jednolitą, gładka powierzchnię. 
W  porównaniu z  innymi powłokami ma 
najmniejszą odporność na promieniowa-
nie UV, czynniki chemiczne i uszkodzenia 
mechaniczne, niemniej blacha z tego typu 
powłoką to produkt odporny zarówno na 
zmiany temperatury, UV i płowienie oraz 
zadrapania. Ponadto, nie zatrzymuje ku-
rzu i brudu. Powłoka posiada najczęściej 
10-letnią gwarancję estetyczną. Jej zaletą 
jest niska cena oraz dostępność w najszer-
szej gamie kolorystycznej, dlatego wiele 
blach dostępnych na rynku jest wykoń-
czonych powłoką poliester połysk.

Poliester mat to matowa odmiana po-
włoki poliestrowej o podwyższonych pa-
rametrach wytrzymałościowych i odpor-
nościowych w stosunku do standardowej. 
Warstwa jest grubsza (25-35 μm) i posiada 
charakterystyczną matową, satynową po-
wierzchnię. Poliester jest modyfikowany 
silikonem, utwardzony. Ma podwyższo-
ną elastyczność. Powłoka Poliester Mat 
posiada najczęściej 10-letnią gwarancję 
estetyczną. Z względu na porowatą, po-
dobną do ceramiki strukturę, poliester 
mat chętnie jest stosowany w  produkcji 
blachodachówki. 

Wśród innych powłok dostępnych na 
rynku warto jeszcze wymienić m.in. po-
włokę plastizol (pasta z PVC naniesiona 
na blachę). Gruba powłoka z  PVC (200 
μm) efektywnie zabezpiecza blachę przed 
korozją, uszkodzeniami mechanicznymi 
i  wpływem warunków atmosferycznych. 
Zaletą plastizolu jest wysoka plastyczność 
i odporność na niskie temperatury. Man-
kamentem zaś ryzyko, że pod wpływem 
długotrwałego oddziaływania wysokich 
temperatur może tracić swoje właściwo-
ści. W  porównaniu z  innymi powłokami 
ma niską odporność na odbarwienia.

Na obszarach o  dużym stopniu za-
nieczyszczenia środowiska sprawdzą się 
również blachy pokryte powłoką z  poli-
fluorku winylu i  akrylu – PVDF. Ta dość 
gruba powłoka charakteryzuje się bardzo 
dużą trwałością, wysoką twardością, zna-
komitą odpornością na korozję, promie-

niowanie UV, uszkodzenia mechaniczne 
i  agresywne środowisko. Co więcej, nie 
płowieje wraz z  upływem czasu – kolor 
pozostaje żywy przez cały okres użytko-
wania pokrycia. Jej niezaprzeczalne walo-
ry przekładają się jednak na wyższą cenę.   
Bardzo dobrą trwałością i odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, agresywne 
środowisko i  promieniowanie UV cha-
rakteryzuje się również powłoka pural, 
stworzona na bazie poliuretanów i żywic. 
Posiada delikatną strukturalną, jedwabną 
powierzchnię – z połyskiem lub matową, 
oraz grubą, trudno ścieralną warstwę 
podkładową. Cechuje ją wysoka odpor-
ność na korozję. Blacha z powłoką pural 
jest łatwa w obróbce i formowaniu, nawet 
w  niskich temperaturach. Właściwością 
powłok puralowych jest ich odporność na 
działanie czynników chemicznych. Pural 
jest objęty 15-letnią gwarancją. 

Powłoka Purex należy do powłok po-
liestrowych, o  delikatnej fakturze i  pół-
matowym cieniu, posiada dobrą formo-
walność i odporność na korozję. Powłoka 
cechuje się również odpornością na za-
rysowania i znakomitą trwałością koloru, 
dzięki grubszej 26 mikronowej warstwie 
lakieru. Dach z powłoką Purex zapewnia 
ponadto ochronę przed wilgocią i  pro-
mieniowaniem UV. Gwarancja producen-
ta: 15 lat gwarancji estetycznej.  

Szczególny rodzaj wykończenia ze-
wnętrznej powierzchni pokryć z  blachy 
stanowią posypki – mineralne (kwarc, 
łupek naturalny itp.) lub z  granulatu 

ceramicznego. Nadają one pokryciom 
nie tylko walory estetyczne, ale i  zabez-
pieczają przed uszkodzeniami, a  nawet 
wygłuszają. Jako lepiszcze stosowany jest 
tu poliester lub żywica akrylowa. Warstwa 
bezbarwnego lakieru akrylowego lub po-
liestrowego dodatkowo poprawia este-
tykę dachu, a  także wycisza uderzające 
o pokrycie krople deszczu. Lakier zawiera 
środki grzybo – i bakteriobójcze. Pokrycia 
stalowe z posypką posiadają zdecydowa-
nie wyższą trwałość niż blachy powle-
kane, a  co za tym idzie również dłuższą 
gwarancję – do 30 lat. Lepiej też imitują 
ceramiczne czy kamienne pokrycia. Przy 
pokrywaniu nimi dachów o skomplikowa-
nych kształtach zostaje mniej odpadów, 
ale niestety są droższe od blach powleka-
nych.    Pamiętać należy, że również stal, 
z  której wyprodukowano blachę, oraz 
grubość rdzenia stalowego ma znaczący 
wpływ na trwałość i szczelność pokrycia. 
Warto wybierać blachy pochodzące z re-
nomowanych hut.

Rynek pokryć stalowych to bardzo in-
nowacyjny rynek – w  porównaniu z  in-
nymi pokryciami dachowymi. W ofertach 
firm dość często pojawiają się nowości 
produktowe – nowe wzory, zaś sztandaro-
we produkty zyskują ulepszone powłoki. 
To też produkty występujące w szerokiej 
palecie kolorów i faktur, przez co mogą 
sprostać różnym wyszukanym gustom.

Joanna Chrapkowska-Smoter

Fot. Blachy PruszyńskiFot. Blachy Pruszyński
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Nowe tapety z tkaniny szklanej odczu-
walnie tłumią dźwięk dzięki zastosowa-
niu specjalnej warstwy z włókniny aku-
stycznej na tylnej stronie tapety. Grubość 
tkaniny wynosi zaledwie 3,0 mm – nie-
zależnie od tego czy jest powlekana, czy 
też nie. A osiągając wskaźnik aw 0,25 (H), 
zgodnie z normą DIN EN ISO 354 zaklasy-
fikowana jest do klasy absorpcji dźwięku 
E. Tapety te sprawdzają się w szczególno-
ści w pomieszczeniach, w których istotne 
jest zapewnienie komfortu akustycznego, 
takich jak: szkoły, hotele, restauracje czy 
biura, gdzie znacząco redukują pogłos 
i  tworzą przy tym optymalną atmosfe-
rę wnętrza. Jednocześnie dzięki zwartej 
strukturze tapety oraz zawartemu w niej 
powietrzu przyczynia się ona do oszczę-
dzania energii, a użyta w pomieszcze-
niach mieszkalnych i biurowych poprzez 
jej wyśmienite właściwości ognioodporne 
zapewnia bezpieczeństwo.

Nowa tapeta znacznie poprawia aku-
stykę wnętrz nawet bez montażu dodat-
kowych elementów oraz bez nakładania 
specjalnej farby akustycznej. Poprzez 
niewielką przewodność cieplną w po-
mieszczeniu osiąga się ponadto przytulną 
atmosferę. Współczynnik oporu cieplne-
go wynosi 0,040 W/(m·K), co odpowiada 
charakterystyce wełny mineralnej. Dzięki 
temu powietrze w pomieszczeniach szyb-
ciej ogrzewa się, a ciepło znacznie wolniej 
uchodzi do murów.

Tapeta z włókna szklanego 
tłumiąca dźwięk
SYSTEXX Active AcousTherm to nowy rodzaj pokrycia ścian firmy Vitrulan, które nie tylko 
dobrze wygląda, ale przede wszystkim poprawia akustykę wnętrz i oszczędza energię. 

Znakomite właściwości tapety aku-
stycznej, takie jak odporność na ściera-
nie i  duża wytrzymałość mechaniczna, 
powodują, że chroni ona długofalowo 
ściany i sufity przed uderzeniami i ściera-
niem, a nawet może zapełniać niewielkie 
mikrorysy i pęknięcia w podłożu. Tapeta 
jest trudno zapalna i utkana z  przędzy 
szklanej, a ze względu na zastosowanie 
wysokogatunkowych naturalnych surow-
ców również przyjazna dla środowiska, 
nieszkodliwa dla zdrowia. W przypadku 

pożaru nie uwalnia ona żadnych toksycz-
nych gazów i nie powoduje zadymienia. 
Dlatego w szczególności nadaje się do 
zastosowania jako wykończenie wnętrz. 
Włókno szklane SYSTEXX posiada cer-
tyfikaty bezpieczeństwa pożarowego 
zgodnie z normą DIN EN 13501 i osiąga 
klasę B s1, d0. Ponadto produkt posiada 
certyfikat „Oeko-Tex-100” oraz ze względu 
swoją bezemisyjność otrzymał we fran-
cuskiej klasyfikacji znak klasy A+ „Classe 
d’émission A+“. 

Nowe tapeta z włókna szklanego do-
stępna jest w dwóch wariantach: SYSTEXX 
Active AcousTherm 233 charakteryzująca 
się równomierną liniową strukturą tkaniny 
szklanej oraz SYSTEXX Active AcousTherm 
904 z  delikatnym i eleganckim wzorem. 
Różnorodność kolorystyki także nie ma 
tutaj granic, ponieważ tapety można po-
wlec farbą dyspersyjną we wszystkich od-
cieniach, nie tracąc przy tym żadnych wła-
ściwości izolacyjno-akustycznych. Tapety 
nadają się do bezpośredniego nakładania 
na ściany odpowiadające klasie 2 podłoża; 
można je łatwo docinać oraz tak jak kla-
syczne tapety z włókna szklanego układać 
na styk. SYSTEXX Active AcousTherm, od-
znaczając się współczynnikiem parooporu 
dyfuzyjnego sd = 0,03 m, jest szczególnie 
paroprzepuszczalna i tym samym podłoże 
może „oddychać”. Ponadto tapeta wolna 
jest od pvc i nadaje się dla alergików.

www.systexx.com
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 Zasadniczą zmianą, która nastąpiła 
po wdrożeniu nowych przepisów, jest 
skrócenie procesu budowlanego w od-
niesieniu do budowy lub przebudowy 
domów jednorodzinnych. 

Było to możliwe dzięki zniesieniu obo-
wiązku uzyskania decyzji o  pozwoleniu 
na budowę. W obecnym stanie prawnym 
wystarczające jest jedynie dokonanie 
zgłoszenia w  tym zakresie, z  uwzględ-
nieniem zastrzeżeń, że:
•	 inwestycja będzie dotyczyć budyn-

ku, którego obszar oddziaływania nie 
będzie wykraczał poza granice działki 
objętej budową lub przebudową;

•	 sposób zagospodarowania działki jest 
zgodny z  miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. 
Wobec złożonego zgłoszenia urząd 

może w terminie nie dłuższym niż 30 
dni złożyć sprzeciw, jeśli uzna, że ko-
nieczne jest wydanie decyzji o  pozwo-
leniu na budowę. Brak sprzeciwu urzędu 
w  tym terminie uznaje się za milczącą 
zgodę na inwestycję. 

Inwestor może niezmiennie ubiegać 
się także o decyzję o pozwoleniu na bu-
dowę w trybie zwykłym – jeśli uzna, że 
jest to dla niego bardziej korzystne. Co 
istotne – według znowelizowanych prze-
pisów – jeżeli podmiot będzie jedyną 
stroną w postępowaniu, to w przypadku 
wydania korzystnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę nie będzie musiał czekać na 
uzyskanie przez nią waloru ostateczno-
ści. W  ten sposób proces budowlany 
skróci się o 14 dni i pozwoli na podję-
cie prac budowlanych niezwłocznie po 
uzyskaniu pozytywnej decyzji. 

Nowe przepisy znacząco uprości-
ły także kwestie formalne związane 
z procesem budowalnym. W przypadku 

Nowelizacja przepisów 
prawa budowlanego 
przyspieszy inwestycje
Zmiany w prawie budowlanym1 – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 
czerwca 2015 roku – są istotną szansą na przyspieszenie przebiegu wielu krajowych in-
westycji mieszkalnych i usługowych. Ustawodawca doprowadził do znaczącego uprosz-
czenia przepisów, na czym zyskać mogą zarówno osoby zainteresowane budową domu 
jednorodzinnego, jak i podmioty decydujące się na postawienie parterowego budynku 
gospodarczego bądź altany oraz otwierające punkty takie jak, np.: myjnie samochodowe 
lub obiekty magazynowe.

domu jednorodzinnego nie będzie wy-
magane składanie – wraz z  projektem 
– oświadczeń w  zakresie zapewnienia 
dostaw energii, ciepła, wody i gazu, od-
bioru ścieków, o warunkach przyłączenia 
do sieci mediów czy też możliwości po-
łączenia z drogą publiczną. 

Co istotne, znowelizowana ustawa 
w większym stopniu dyscyplinuje urzęd-
ników, którzy w toku postępowania nie 
mogą go przedłużać w  nieuzasadniony 
sposób – choćby poprzez wezwania do 
uzupełnienia dokumentacji. Obecnie 
urząd ma obowiązek wezwać inwestora 
do uzupełnienia dokumentacji w termi-
nie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ważną zmianą w regulacjach jest rów-
nież zwiększenie listy obiektów, które 
można użytkować po dokonaniu zgło-
szenia do stosownego urzędu zamiast 
po procedurze mającej na celu wydanie 
decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie. 
Listę takich obiektów rozszerzono m.in. 
o: parterowe budynki gospodarcze, al-

tany o  powierzchni do 35 m², budynki 
rekreacji indywidualnej, a  także warsz-
taty, myjnie samochodowe, obiekty ma-
gazynowe, w tym: hangary, wiaty, place 
składowe, parkingi lub stawy rybne. 

Ustawodawca dokonał również uła-
twień w  zakresie legalizacji samo-
woli budowlanych i  zdecydował się 
na zmniejszenie opłat za niewielkie 
obiekty stanowiące zagospodarowanie 
działek. Zostały one objęte tzw. opłata-
mi legalizacyjnymi, które uwzględniają 
przepisy ordynacji podatkowej. Ozna-
cza to, że każdy inwestor zyskał od tej 
pory możliwość rozłożenia kosztów na 
raty, odroczenia ich, a nawet umorzenia 
w  części lub całości na wniosek osoby 
zainteresowanej.

Wprowadzone zmiany prawa budowla-
nego są odpowiedzią na zgłaszane od daw-
na postulaty inwestorów i  niewątpliwie 
powinny przyczynić się do usprawnienia 
i przyspieszenia procedur budowlanych. 
Przed jakąkolwiek decyzją inwestycyjną 
należy jednak bezsprzecznie zapoznać się 
z  regulacjami dotyczącymi postępowań 
wszczętych i niezakończonych wydaniem 
ostatecznej decyzji. W tych przypadkach 
bowiem – zgodnie z art. 6 – zastosowanie 
będą miały przepisy ustawy dotychczaso-
wej. Oznacza to, że nowelizacja – oprócz 
określonych w  ustawie wyjątków – nie 
będzie miała wpływu na postępowania 
będące aktualnie w toku.

dr Artur Muranowicz 
radca prawny w kancelarii 

Gardocki i Partnerzy Adwokaci 
i Radcowie Prawni

1Większość zmian, jakie zakładała nowelizacja ustawy 
Prawo budowlane, obowiązuje od 28 czerwca 2015 
roku. Wyjątek stanowi jedynie art. 1 pkt 34 ustawy, 
który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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n Zakres i sposób uszczelnienia 
styków „poziomych”

Zaprawa pomiędzy kolejnymi rzędami 
karpiówek może być nakładana na dwa 
sposoby - przez nałożenie na górną po-
wierzchnię dachówki wzdłuż jej wąskiej 
krawędzi podczas układania dachówek 
lub już po ułożeniu, od spodu, na styku 
kolejnych rzędów. Ten drugi sposób jest 
stosowany rzadziej, ze względu na trud-
niejszy dostęp od spodniej strony dachu.

n Zakres i sposób uszczelnienia 
styków „pionowych”

Styki podłużne (pomiędzy kolejnymi da-
chówkami w tym samym rzędzie) powinny 
być wykonywane przez nałożenie zapra-
wy na obie boczne krawędzie dachówki 
i ułożenie dachówki na połaci w sposób 
gwarantujący dociśnięcie jej do dachówki 
sąsiadującej. W  niektórych obecnych na 
rynku dachówkach nadal spotkać moż-
na popularne w  przeszłości, fabrycznie 
przygotowane rowki wzdłuż bocznych 
krawędzi karpiówek. Jest to miejsce prze-
znaczone właśnie na zaprawę, które uła-
twia jej nałożenie i poprawia jakość łącze-
nia poszczególnych dachówek. Nadmiar 
zaprawy, który pojawi się po dociśnięciu 
dachówek, powinien zostać przez dekarza 
zebrany przy pomocy kielni.

Jak prawidłowo układać 
dachówkę karpiówkę?

Poszukuję informacji na temat układania ceramicznej dachówki karpiówki na 
obiekcie zabytkowym. Nowe pokrycie ma być ułożone w łuskę na zaprawie 
– wymóg konserwatorski. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć potrzebnych mi 
szczegółów wykonawczych. Proszę o pomoc. Szczególnie interesuje mnie:
1. Zakres i sposób uszczelnienia styków „poziomych”,
2. Zakres i sposób uszczelnienia styków „pionowych”,
3. Czy różnicuje się rodzaje zapraw używanych do układania dachówki na 
zaprawie w zależności od miejsca,
4. Kiedy stosuje się uszczelnienie styków pionowych w postaci pasków z papy,
5. Czy to, że producenci pozostawiają w dachówkach po 2 otwory do wy-
konania mocowania dachówek, wynika wyłącznie z sił ssania na dachu czy 
również z innych względów?

Wojciech Dachówka karpiówka. Fot. Wienerberger

Ciemna karpiówka. Fot. Wienerberger

n Czy różnicuje się rodzaje zapraw 
używanych do układania dachówki 
na zaprawie w zależności od 
miejsca?

Do układania dachówek powinna 
być stosowana zaprawa przygotowana 
w  proporcjach 1:2:8 (cement : wapno : 
piasek) lub gotowa zaprawa dekarska. 
Zaprawa używana do dachówek połacio-
wych musi mieć taką konsystencję, aby 
umożliwiała prawidłowe wypełnienie 
podłużnych styków pomiędzy dachów-
kami. Zaprawa stosowana jest także do 
mocowania gąsiorów na kalenicy bądź 
grzbiecie dachu. Ważne jest, aby pamię-
tać o tym, że głównym zadaniem zapra-
wy jest zabezpieczenie miejsc łączenia 
produktów przed wnikaniem opadów 
i  zanieczyszczeń, natomiast nie może 
stanowić ona podstawowego środka 
mocującego dachówki i  chroniącego je 
przed siłami wiatru, ani zwiększającego 
szczelność pokrycia ponad deklarowane 
przez producenta.

n Kiedy stosuje się uszczelnienie 
styków pionowych w postaci 
pasków z papy?

Uszczelnienie styków pionowych w po-
staci pasków z papy stosuje się podczas 
układania dachówki karpiówki w układzie 

pojedynczym czyli bez tzw. przekrycia. 
Znane dziś układy łuski i koronki to krycia 
podwójne – górna krawędź danego rzędu 
dachówek jest zawsze zakryta przez dolną 
część dachówek leżących dwa rzędy wyżej, 
dzięki czemu w każdym miejscu dachu wy-
stępują minimum dwie dachówki w prze-
kroju pokrycia. Zapewnia to odpowiednią 
szczelność dachu. W kryciu pojedynczym 
rozstaw łat jest jednak tak duży, że kolejne 
rzędy dachówek przykrywają się tylko po-
jedynczo, co powoduje, że krycie może nie 
być wystarczająco szczelne. By zapewnić 
właściwą szczelność w  takim przypadku 
stosuje się właśnie przekładki z papy lub 
blachy, układane pod stykami pionowymi 
pomiędzy kolejnymi dachówkami.

n Czy to, że producenci 
pozostawiają w dachówkach po 2 
otwory do wykonanie mocowania 
dachówek, wynika wyłącznie 
z sił ssania na dachu czy również 
z innych względów?

Nie wynika to z  sił ssania dachu, to 
zabieg mający ułatwić pracę dekarzom. 
Dzięki obecności dwóch otworów moż-
liwe jest mocowanie dachówki do łat po 
jej docięciu, niezależnie od tego, z której 
strony to docięcie nastąpiło. W  takich 
przypadkach często pozostaje już tylko 
jeden otwór, za pomocą którego doko-
nuje się mocowania. Natomiast, jeśli mo-
cowana dachówka nie została docięta 
i  posiada dwa otwory, wówczas wyko-
rzystujemy w  tym celu i  tak tylko jeden 
z nich. Dzięki temu unikamy powstawania 
pomiędzy dachówkami naprężeń podczas 
pracy więźby dachowej.

- odpowiedzi udzielił Konrad Zalewski, 
Menedżer Produktu 

ds. Pokryć Dachowych 
w firmie 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Układanie dachówki karpiówki – detale wykonawcze
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Wiertarko-wkrętarka	 EY7441	 marki	 Pa-
nasonic	 jest	 nowoczesnym,	 uniwersalnym	
narzędziem	 do	 wykonywania	 otworów	 –	
między	 innymi	 w	 drewnie	 i	 metalu,	 któ-
re	 zachwyca	 swoim	 doprecyzowanym	
w	szczegółach	wyglądem.	Dostępna	w	ofer-
cie	 firmy	 LŁ	 nowość	 posiada	 klasyczną	
budowę,	w	kształcie	 litery	„T”	oraz	pistole-
towy	uchwyt,	co	czyni	pracę	wygodniejszą	
i	zapobiega	przeciążeniu	mięśni	fachowca.	
Natomiast	 smukły	 kształt	 oraz	 niewielka	
waga	 –	 1,75	 kg	 wraz	 z	 baterią	 –	 ułatwi	
prowadzenie	czynności	remontowo-budow-
lanych	w	trudno	dostępnych	miejscach	oraz	
nad	głową.
Głównym	 atutem	 wiertarko-wkrętarki	

EY7441	 marki	 Panasonic	 jest	 wykorzy-
stanie	 najnowocześniejszych	 rozwiązań	
technologicznych.	 Elementy	 rozbudowa-
nego	 systemu	 elektronicznego	 znajdują	
się	 w	 maszynie,	 akumulatorach	 Li-Ion	
i	 ładowarkach.	 W	 skład	 funkcji	 zarządza-
nych	 elektronicznie	 wchodzą:	 sterowanie	
obrotami	 i	 ich	 stabilizacja,	 ochrona	 silnika	
przed	nadmiernym	przeciążeniem	i	wysoką	
temperaturą	uzwojeń	oraz	baterii	przed	nad-
miernym	 rozładowaniem,	 przeładowaniem	
i	za	wysoką	temperaturą	ogniw.	Jeżeli	zda-
rzy	się	sytuacja,	kiedy	dojdzie	do	przecią-
żenia	systemu	lub	akumulatora	-	narzędzie	
wyłączy	 się,	 a	 elektroniczny	 wyświetlacz	
zasygnalizuje	 przeciążenie.	 Zamiast	 stan-
dardowego	wskaźnika	poziomu	naładowa-
nia	 baterii,	 wiertarka	 ta	 posiada	 wskaźnik	
niskiego	poziomu	naładowania	baterii.	Jest	

Wiertarko-wkrętarka Panasonic EY7441
– moc innowacji w jednym urządzeniu 
Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, praktyczne akcesoria i dodatkowe funkcje to 
wszystko zawiera w sobie niewielkich gabarytów wiertarko-wkrętarka Panasonic EY7441. To 
ergonomiczne, markowe urządzenie, dostępne w ofercie wyłącznego dystrybutora narzędzi 
Panasonic w Polsce – firmy LŁ (dawniej: Lange Łukaszuk) doskonale sprawdzi się w rękach 
zarówno domowego majsterkowicza, jak i wykwalifikowanego fachowca.

Wiertarko-wkrętarka EY7441 marki Panasonic. Fot. LŁ

nością	należy	wspomnieć	o	planetarnej	prze-
kładni,	której	elementy	składowe	wykonane	
zostały	 ze	 stali	 najwyższej	 jakości.	 Takie	
rozwiązanie	 umożliwia	 zachowanie	 dużej	
wytrzymałości	i	wysokiego	momentu	obroto-
wego	(siły	dokręcania)	a	jednocześnie	małej	
masy.	Często	na	rynku	spotyka	się	rozwiąza-
nia	metalowo-plastikowe,	jednak	Panasonic	
produkuje	 przekładnie	 wyłącznie	 z	metalo-
wymi	 podzespołami	 żeby	 zagwarantować	
wieloletnią	bezawaryjną	eksploatację	nawet	
w	ciężkich	warunkach	pod	dużym	obciąże-
niem.	Narzędzie	posiada	wysoki	„miękki”	mo-
ment	obrotowy,	co	oznacza	bardzo	dużą	siłę	
wkręcania	przy	stosunkowo	niewielkiej	masie	
własnej	 maszyny.	 Będzie	 to	 z	 pewnością	
funkcjonalne	 udogodnienie	 dla	 wszystkich,	
którzy	muszą	 prowadzić	 długotrwałe	 prace	
remontowo-budowlane.	
Sprzęt	marki	 Panasonic	wyróżnia	 także	

technologia	IP,	czyli	Intelligent	Protection,	co	
sygnalizuje	 najwyższą	wytrzymałość	 urzą-
dzenia	na	czynniki	niszczące,	takie	jak	kurz	
czy	wilgoć.	Wmontowana	w	wiertarko-wkrę-
tarkę	 dioda	 LED	pozwala	 na	maksymalne	
doświetlenie	 miejsca	 pracy,	 a	 za	 pomocą	
specjalnego	 haka	można	 zawiesić	 sprzęt,	
którego	 w	 danym	 czasie	 nie	 używamy	
na	 pasku	 u	 spodni.	 13	 mm	 profesjonalny	
bezkluczykowy	 uchwyt	 wiertarski	 pozwala	
z	 kolei	 na	 zmianę	osprzętu	 jedną	 ręką.	
Gwarancja:	3	 lata	na	samą	maszynę,	2	

lata	 na	baterię	 i	 ładowarkę.
Producent: Panasonic

Dystrybutor: LŁ www.langelukaszuk.pl

to	 o	 tyle	 ważne,	 że	 lampka	 kontrolna	 na	
wyświetlaczu	 zapala	 się	 dopiero	 wtedy,	
kiedy	 bateria	 jest	 zupełnie	 rozładowana.	
Takie	specyficzne	rozwiązanie	pozwala	na	
pełne	wykorzystanie	zasobów	akumulatora	
i	 jednocześnie	 zapobiega	 przedwczesne-
mu	 podłączaniu	 sprzętu	 do	 ładowarki,	 co	
z	kolei	mogłoby	skutkować	zmniejszeniem	
jej	 pojemności	 oraz	 skróceniem	 żywotno-
ści.	 Całkowity	 czas	 ładowania	 akumulato-
ra,	 wynoszący	 około	 35	 –	 40	 minut,	 daje	
użytkownikowi	pewność,	że	bateria	została	
naładowana	do	 końca.
Biorąc	pod	uwagę	konstrukcję	wiertarko-

-wkrętarki	EY7441	marki	Panasonic,	z	pew-

Długotrwałe	 wiercenie	 w	 metalu	 jest	
testem	sprawności	nie	tylko	dla	elektrona-
rzędzi.	Również	używane	akcesoria	mają	
duży	wpływ	na	 to,	 czy	 praca	 będzie	wy-
konana	 dobrze	 i	 sprawnie	 oraz	 bez	 po-
trzeby	ciągłego	wymieniania	wierteł.	Dla-
tego	DEWALT®	przygotował	uzupełnienie	
serii	EXTREME®	 IMPACT	dla	fachowców	

Moc tytanu z DEWALT®

DEWALT® rozszerzyła gamę akcesoriów EXTREME® IMPACT o wiertła do metalu i stali nie-
rdzewnej. Powleczone tytanowym płaszczem, posiadają wzmocniony rdzeń i jednoelemen-
tową budowę zmniejszającą zużycie i zwiększającą niezawodność. Przyspieszają i ułatwiają 
długotrwałą pracę w metalu.

z	branży	budowlanej	i	remontowej,	którzy	
szybko	 i	 perfekcyjnie	 chcą	 wykonywać	
swoje	 zadania.
Nowe	 wiertła	 z	 tytanową	 powłoką	

i	wzmocnionym	rdzeniem	zapewniają	dwu-
krotnie	 dłuższą	 żywotność	 w	 porównaniu	
do	 oksydowanych	 wierteł	 DEWALT®.	 In-
nowacyjna	końcówka	prowadząca	Pilot	Po-

int®	 posiada	 dokładnie	wycięte,	 4-stronne	
ostrze,	które	uniemożliwia	ześlizgnięcie	się	
z	 kierunku	 wiercenia.	 Pozwala	 to	 zwięk-
szyć	precyzję	oraz	przyspieszyć	penetrację	
materiału,	 a	 dzięki	 mniejszej	 awaryjności	
wyeliminować	 przestoje	 i	 zwiększyć	 bez-
pieczeństwo	pracy.

www.dewalt.pl
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młota	 i	 zmniejsza	 zużycie	 silnika.	 Obecnie	
TE	800-AVR	oferuje	najwyższą	rynkową	nie-
zawodność	wśród	urządzeń	 tej	klasy.
Dodatkowo	TE	800-AVR	dobrze	współpra-

cuje	z	TE	DRS-B	–	przystawką	do	pracy	bez-
pyłowej,	która	po	podłączeniu	do	odkurzacza	
usuwa	 ze	 środowiska	 pracy	 nawet	 do	 95%	
powstającego	przy	kuciu	pyłu.

Firma Hilti uruchomiła usługę „Kliknij 
i odbierz”, dzięki której klienci mogą skła-
dać zamówienie na dowolny sprzęt poprzez 
stronę internetową Hilti Online i odebrać go 
nawet w ciągu 60 minut w najbliższym Hil-
ti Center. Nowa usługa wpisuje się w obec-
ne trendy digitalizacji i strategię Hilti pole-
gającą na pogłębianiu bezpośrednich relacji 
z klientem i wprowadzaniu rozwiązań, któ-
re pozwalają w jeszcze większym stopniu 
spełniać oczekiwania klientów.

www.hilti.pl

Prace	 ogólnobudowlane	 wymagają	 róż-
norodnych	klas	sprzętu,	 który	 jak	najlepiej	
odpowie	 na	 potrzeby	 fachowców.	Tak	 jest	
również	w	przypadku	szlifierek	–	jedne	lepiej	
służą	pracownikom	ekip	remontowych,	inne	
sprawdzą	 się	w	warsztacie,	 a	 najmocniej-
sze	 ze	 wszystkich	 podczas	 długotrwałego	
używania	przy	pracach	konstrukcyjnych	na	
dużych	budowach.

Małe jest piękne
Małe	 szlifierki	DEWALT®	 ważą	 tylko	 1,85	

kg	łącznie	z	dodatkowym	uchwytem	i	osłoną	
tarczy.	Poszczególne	modele	różnią	się	pobo-
rem	mocy	–	1400	W	(DWE4233,	DWE4237)	
lub	1200	W	(DWE4227)	i	osiągają	prędkość	
bez	obciążenia	nawet	11.500	obr./min.	Urzą-
dzenia	wyposażone	 są	w	 tarczę	o	 średnicy	
125	mm	i	grubości	6	mm,	a	także	zestaw	pod-
kładek	kołnierzowych.	Dodatkowymi	udogod-
nieniami	jest	antywibracyjna	rękojeść	boczna,	
absorbująca	drgania	wytwarzane	przez	szli-
fierkę	 oraz	 wyrzutnik	 pyłu,	 który	 zapobiega	

Tnij i szlifuj na okrągło
– nowe szlifierki kątowe DEWALT®

DEWALT® wprowadził nowe, lżejsze modele szlifierek kątowych o ulepszonych parametrach 
pracy. Wyposażono je w ergonomiczną rękojeść zwiększającą komfort pracy oraz dodat-
kowo ochroniono silnik, co gwarantuje dłuższą żywotność i rzadsze serwisowanie. Z takim 
sprzętem obróbka metalu to bułka z masłem!

gromadzeniu	 się	 nieczystości	 wokół	 silnika	
i	szczelin	wentylacyjnych	(zapewnia	mniejsze	
przenikanie	zanieczyszczeń	do	wnętrza	obu-
dowy).	Funkcja	łagodnego	rozruchu	umożliwia	
stopniowy	wzrost	prędkości	obrotowej	szlifierki	
i	 zapobiega	 szarpnięciom	 w	 chwili	 jej	 załą-
czania.	 Jest	 to	 szczególnie	 przydatne	 przy	
pracy	w	ciasnych	miejscach.

Duży może więcej
Duże	 szlifierki	 kątowe	 DEWALT® po-

bierają	 moc	 2200	W	 (DWE492)	 lub	 2000	
W	 (DWE490)	 i	 osiągają	prędkość	bez	ob-

Młot	TE	800-AVR,	dzięki	zastosowaniu	tech-
nologii	 HI	 Drive,	 zapewnia	 energię	 pojedyn-
czego	 udaru	 21J.	 Ponadto	 jest	 wyposażony	
w	 1850	 watowy	 silnik	 HPD,	 który	 zapewnia	
wysoki	współczynnik	mocy	do	wagi	oraz	 jest	
niewrażliwy	na	wahania	napięcia,	spowodowa-
ne	np.	stosowaniem	długich	przedłużaczy	lub	
niesprawnych	generatorów	prądu.
TE	 800-AVR	 pozwala	 zwiększyć	 wydaj-

ność	pracy,	dzięki	rozwiązaniom	redukującym	
zmęczenie	i	przyspieszającym	postępy	pracy.	
Umożliwia	 to	 innowacyjne	 podejście	 zasto-
sowane	 już	 na	 etapie	 projektowania	 młota.	
Wykorzystując	technologię	HI	Drive,	firma	Hilti	
stworzyła	 trzy	 zależne	 systemy	 napędowe:	
silnik,	 przekładnię	oraz	elektronikę,	 które	 za-
pewniają	bezkonkurencyjną	wydajność	pracy.
Młot	wyróżnia	 także	System	Aktywnej	Re-

dukcji	Wibracji	(AVR),	który	zapewnia	najniższą	
na	 rynku	 wartość	 wibracji,	 wynoszącą	 jedy-
nie	9m/s².	W	efekcie	pozwala	 to	na	ochronę	

Młot udarowy TE 800-AVR
– do ciężkich wyburzeń ścian
Młot udarowy TE 800-AVR, wprowadzony jesienią na polski rynek przez firmę Hilti, umożliwia 
wykonanie najcięższych prac wyburzeniowych i korekcyjnych o 50% szybciej niż standar-
dowe urządzenia w tej samej klasie. Dodatkowo jego poziom drgań został zredukowany 
do dotychczas nieosiągalnej na rynku wartości 9m/s². Wraz z premierą TE 800-AVR Hilti uzu-
pełniło swoje portfolio i obecnie oferuje młoty do praktycznie każdej pracy wykonywanej 
na budowie – od podkuwania i skuwania tynków, przez prace korekcyjne i wyburzenia 
ścian, po rozbiórkę grubych posadzek betonowych.

Młot udarowy TE 800-AVR. Fot. Hilti

Szlifierka DWE492. Fot. DEWALT 

pracownika	 przed	 skutkami	 długotrwałego	
narażenia	na	drgania,	a	także	zwiększa	jego	
wydajność,	poprawiając	komfort	pracy.
Konstrukcja	młota	składa	się	z	trzech	nieza-

leżnych	i	hermetycznych	komór	smarujących,	
co	skutecznie	chroni	podzespoły	przed	pyłem,	
zapewnia	odpowiednie	smarowanie	i	chłodze-
nie	oraz	najdłuższe	przebiegi	między	serwisa-
mi.	Aktywny	przepływ	powietrza,	który	również	
gwarantuje	odpowiednie	chłodzenie	i	ochronę	
przed	 pyłem,	 podnosi	 komfort	 użytkowania	

ciążenia	 do	 6600	 obr./min.	 Maksymalna	
średnica	tarczy	wynosi	230	mm.	Uzwojenia	
silnika	są	dokładnie	chronione	przed	uszko-
dzeniem	 przez	 drobiny	 pyłu	 w	 powietrzu	
chłodzącym,	 co	 zwiększa	 trwałość	 urzą-
dzenia.	Dwie	pozycje	rękojeści	bocznej	za-
pewniają	wygodę,	a	blokada	wrzeciona	oraz	
okienko	 dostępu	 do	 szczotek	 usprawniają	
użycie	zapewniając	szybszą	wymianę	tarcz	
i	szczotek.	W	skład	standardowego	wyposa-
żenia	dużych	szlifierek	kątowych	DEWALT® 
wchodzą:	wewnętrzny	i	zewnętrzny	kołnierz	
mocujący	 tarcze,	 beznarzędziowa	 osłona	
ochronna	 oraz	 klucz	 do	 tarcz.	 Waga	 5,2	
kg	oraz	długość	prawie	50	cm	umożliwiają	
długą	pracę	 i	mniejsze	 zmęczenie.
Szlifierki	 kątowe	 DEWALT®	 dostępne	

są	 w	 renomowanych	 sklepach	 budowla-
nych	w	cenach:	DWE4233	-	610	zł	brutto,	
DWE4237	-	707	zł	brutto,	DWE4227	-	764	
zł	 brutto,	 DWE492	 –	 ok.	 748	 zł	 brutto,	
DWE490	–	ok.	 688	 zł	 brutto.

www.dewalt.pl
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DEWALT® XR 
Tool Connect 
– inteligentne 
zarządzanie 
narzędziami
DEWALT® XR Tool Connect to 
pierwszy projekt na świecie, 
który umożliwi kontrolę oraz 
ochronę akumulatora do elek-
tronarzędzia poprzez smartfon. 
W czasach, gdy najszybciej 
rozwija się segment urządzeń 
mobilnych, DEWALT® wprowa-
dza aplikację ułatwiającą pra-
cę z elektronarzędziami.

Nowoczesna	 technologia	 coraz	częściej	
wkrada	 się	 do	 miejsc,	 w	 których	 jeszcze	
do	 niedawna	 nikt	 się	 jej	 nie	 spodziewał.	
Nie	 inaczej	 jest	 z	 akumulatorami	 serii	 XR	
firmy	DEWALT®.	Zastosowana	w	nich	tech-
nologia	Bluetooth	daje	możliwość	przypisa-
nia	 konkretnego	 narzędzia	 do	 smartfona	
czy	 tabletu	 posiadającego	 aplikację	 DE-
WALT®	 Tool	 Connect	 i	 stałego	 monitoro-
wania	 jego	 pracy,	 zapewniając	 bieżącą	
łączność,	 ochronę,	 inwentaryzację,	 perso-
nalizację	 i	 serwis.	
Użyty	 w	 akumulatorach	 18V	 serii	 XR	

Bluetooth	2.0	 i	4.0	Low	Energy	Technology	
to	system	bezprzewodowej	 łączności,	który	
jednocześnie	wykazuje	niskie	zużycie	ener-
gii	 narzędzia,	 wydłużając	 czas	 jego	 pracy.	
Będąc	w	ciągłym	kontakcie	ze	smartfonem,	
akumulator	jest	w	stanie	samodzielnie	poin-
formować	o	przegrzaniu	lub	niskim	stanie	na-
ładowania.	Prosta	opcja	„zablokuj/odblokuj”,	
oddzielna	dla	każdego	akumulatora	z	osob-
na	 umożliwia	 zablokowanie	 wyłączonego	
elektronarzędzia,	 dzięki	 czemu	 nie	 będzie	
mógł	 z	 niego	 skorzystać	 nikt	 nieupoważ-
niony.	 Użytkownik	 może	 przeglądać	 stan	
akumulatorów	i	zarządzać	ich	ustawieniami	
za	pośrednictwem	swojego	urządzenia	mo-
bilnego.	Codzienna	inwentaryzacja	zawarto-
ści	skrzynki	narzędziowej,	szafki	i	vana	czyni	
zarządzanie	narzędziami	czystą	przyjemno-
ścią,	 a	 dzięki	 personalizacji	 oddalenie	 się	
urządzenia	mobilnego	powyżej	30	metrów	od	
aktywnego	 elektronarzędzia	wywoła	 alarm,	
zapobiegając	kradzieży	lub	przypadkowemu	
pozostawieniu	sprzętu	po	pracy.
Aplikacja	umożliwia	również	szybkie	połą-

czenie	z	 lokalnym	serwisem	pomocy	tech-
nicznej	 i	 instrukcjami	 obsługi	 dostępnych	
elektronarzędzi.	 Posiadaczowi	 akumulato-
rów	systemu	XR	wystarczy	pobrać	aplikację	
(dostępną	zarówno	na	platformę	Apple	 jak	
i	Android),	a	następnie	zalogować	się	z	uży-
ciem	konta	‘MYDeWALT’	lub	zarejestrować	
się	 w	 serwisie.	 Od	 tego	 momentu	 można	
przyłączać	 do	 aplikacji	 akumulatory	 18V	
XR	 Bluetooth	 Batteries	 i	 cieszyć	 się	 całą	
gamą	 funkcji	 i	 ustawień.	 Wszystkie	 dane	
wprowadzone	przez	użytkownika	znajdą	się	
w	chmurze,	a	więc	nawet	utrata	smartfona	
czy	 tabletu	 nie	 będzie	 wiązała	 się	 z	 utra-
tą	personalizacji	 i	powiązań	akumulatorów	
z	urządzeniem.

www.dewalt.pl

PROFIDACH	to	specjalistyczna	
jednoskładniowa	 farba	 do	 malo-
wania	powierzchni	stalowych,	sta-
lowych	 ocynkowanych,	 stalowych	
fosforanowanych	 i	 aluminiowych.	
Jest	 szybkoschnąca.	Wykonawca	
już	po	2	godzinach	może	nakładać	
kolejną	 warstwę	 farby,	 co	 skraca	
czas	 pracy	 nawet	 o	 1	 dzień.	 Do	
tego	nie	wymaga	gruntowania.	
Farbę	 cechuje	 odporność	 na	

zmienne	warunki	atmosferyczne,	wilgoć,	śro-
dowisko	słabo	kwaśne	i	alkaiczne,	a	także	na	
uszkodzenia	mechaniczne.	Tworzy	 powłoki	
o	bardzo	dobrej	przyczepności	do	podłoża.	
Ponadto,	PROFIDACH	charakteryzuje	więk-
sza	 trwałość	koloru	 i	większa	elastyczność	
farby	ze	względu	na	zastosowanie	modyfika-
torów	poprawiających	elastyczność	wyrobu	
–	 co	 w	 przypadku	 powłok	 narażonych	 na	
rozszerzanie	w	lecie	i	skurczanie	się	w	zimę	
jest	bardzo	ważne.

PROFIDACH
– farba do zadań specjalnych
Farba PROFIDACH – nowość firmy LAKMA SAT – to dekora-
cyjno-ochronna gruntoemalia przeznaczona do malowania 
nowych powierzchni stalowych takich jak dachy, parapety 
oraz rynny. Produkt doskonale sprawdza się również podczas 
renowacji starych powłok malarskich.

Produkt	 jest	 przeznaczony	 do	
malowania	 nowych	 powierzchni	
stalowych	 takich	 jak	 dachy,	 pa-
rapety,	rynny,	bramy	i	konstrukcje	
ocynkowane.	 Jednak	 szczegól-
nie	 polecany	 jest	 do	 renowacji	
starych	 powierzchni,	 na	 których	
występują	ubytki,	przekwity	i	śla-
dy	 rdzy.	 W	 przeciwieństwie	 do	
innych	 tego	 typu	 produktów,	
PROFIDACH	 można	 stosować	

bez	 dodatkowych	 farb	 podkładowych.	
Dodatkowo	 zawiera	 ona	 w	 swoim	 skła-
dzie	środki	antykorozyjne,	które	opóźniają	
proces	 niszczenia	 powłoki.

Dane techniczne:
Kolory:	 12	wg	wzornika	LAKMA	
Ilość warstw: 2-3
Wydajność:	 do	12m2/litr	
Cena: od	346	 zł	 netto	 za	10	 litrów

www.lakma.pl 

Samoprzylepna	 taśma	 izolacyjna	Aluband	
firmy	 Den	 Braven	 to	 niezastąpiona	 pomoc	
przy	wszelkich	pracach	naprawczych	i	uszczel-
nieniowych	na	dachu.	Ten	powstały	w	wyniku	
połączenia	bitumów	i	żywic	syntetycznych	pro-
dukt	 został	 dodatkowo	 pokryty	 aluminiowym	
filmem	 ochronnym,	 a	 od	 wewnątrz	 wzmoc-
niony	 zbrojeniem.	 Zewnętrzna	 powłoka	 po-
liestrowa	 stanowi	 z	 kolei	 skuteczną	 ochronę	
przed	przenikaniem	wody	oraz	wilgoci.	Taśma	
Aluband	 charakteryzuje	 się	 natychmiastową	
przyczepnością;	 jest	 bardzo	 prosta	 w	 uży-
ciu,	 uniwersalna,	 nie	 wymaga	 dodatkowych	
narzędzi	 ani	 szczególnej	 ochrony.	Samousz-
czelniająca	 formuła	 powoduje,	 że	 w	 wyniku	
przerwania	jej	ciągłości	uszkodzony	fragment	
przylega	do	podłoża,	gwarantując	maksymalny	
stopień	izolacji.	 Idealna	zarówno	do	zastoso-
wań	zewnętrznych	jak	i	wewnętrznych,	z	powo-
dzeniem	oprze	się	działaniu	zróżnicowanych	
czynników	 atmosferycznych.	
Ponadto,	zaawansowana	bu-
dowa	taśmy	zapewnia	bardzo	
wysoką	ochronę	przed	uszko-
dzeniami	 mechanicznymi,	
wpływem	 promieni	 UV	 oraz	
dużymi	wahaniami	temperatur	
(od	 -20°C	do	+80°C).

Prace dekarskie w wersji instant  
– bitumiczne taśmy izolacyjne Aluband
Nie każda dachowa usterka wymaga długotrwałych prac re-
montowo-budowlanych. Czasem wystarczy precyzyjny dobór 
innowacyjnych produktów, aby szybko i solidnie usunąć usterki. 
Do grona takich ekspresowych specjalistów należą bitumiczne 
taśmy izolacyjne Aluband firmy Den Braven, które zabezpieczą 
wszelkie narażone na szkody miejsca oraz pomogą w błyska-
wicznym tempie uporać się z większością podstawowych  re-
nowacyjnych prac dekarskich.

Bitumiczna	taśma	Aluband	firmy	Den	Bra-
ven	może	być	stosowana	jako	zamiennik	wie-
lu	obróbek	blacharskich,	pozwalając	solidnie	
wykończyć	miejsca	przy	oknach	dachowych,	
kominach	spalinowych	i	wentylacyjnych,	oka-
pach,	balkonach,	parapetach	zewnętrznych,	
rurach	 spustowych	 oraz	 rynnach.	 Ten	 uni-
wersalny	produkt	warto	wykorzystać	nie	tylko	
podczas	usuwania	istniejących	ubytków,	ale	
także	w	celu	wzmocnienia	obecnej	konstruk-
cji	 dachu.	 Dzięki	 niemu	 stworzymy	 dodat-
kową	 ochronę	 dla	 newralgicznych	 miejsc,	
takich	 jak	 szwy	 oraz	 złącza	 powstałe	 na	
pokryciach	 z	 papy,	 gontów	 i	 płyt	 bitumicz-
nych	oraz	umocnimy	połączenia	wykonane	z	
blachy	profilowanej.	Taśma	ta	zadba	również	 
o	estetyczny	wygląd	przydomowego	tarasu,	
uszczelniając	narożne	miejsca	 styku	mate-
riałów,	 takich	 jak	 płytki	 ceramiczne,	 beton,	
szkło	 oraz	 poliwęglan.	Dzięki	 szerokiej	 pa-

lecie	barw	(aluminium,	szary,	
czerwony,	 ciemnoczerwony,	
terakota)	 oraz	 wszechstron-
nym	właściwościom	bez	pro-
blemu	dopasuje	 się	 do	 zróż-
nicowanych	materiałów.

www.denbraven.pl



1 - 3 kwietnia 2016

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
ZAPRASZAMY

9. Targi Budowlane

 

www.sibex.pl 9.00 –  17.00godziny 
otwarcia

 
 

  
                                                                 

1 - 3 kwietnia 2016

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
ZAPRASZAMY

9. Targi Budowlane

 

www.sibex.pl 9.00 –  17.00godziny 
otwarcia

 
 

  
                                                                 

Targi Wyposażenia Wnętrz

• Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM-INSTAL •

• Targi Mieszkaniowo-Developerskie TeMD •

• Salon ENERGIA dla DOMU •

Targi Działki i Ogrody

Targom towarzyszyć będą:

W tym samym czasie odbędą się:

WYGODNY DOM

DZI AŁKI  OGR ODY






