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MÓJ PIERWSZY DOM

Od œcianki kolankowej zale¿y wy-
sokoœæ pomieszczeñ na poddaszu.

Im wy¿sza, tym wiêcej przestrzeni
pozostaje pod dachem. Na poddaszu
nieu¿ytkowym wystarczy œcianka ko-
lankowa o wysokoœci do 70 cm. Je¿eli
poddasze jest u¿ytkowe, œcianka ko-
lankowa zwykle jest wy¿sza i ma wy-
sokoœæ 80-110 cm (na poziomie para-
petu okiennego). £atwiej wtedy usta-
wiæ niskie sprzêty, a tak¿e tak umie-
œciæ okna po³aciowe lub lukarny, by
wygodniej by³o z nich korzystaæ.
Œcianka kolankowa wysokoœci 140-
150 cm daje jeszcze wiêksze mo¿liwo-
œci: mo¿na przy niej postawiæ stó³ lub
szafki i wygodniej siê pod ni¹ chodzi
(ju¿ w odleg³oœci 50 cm od œcianki).
Wykonanie tak wysokiej œcianki jest
skomplikowane – jest ona doœæ cien-
ka i wiotka, zw³aszcza jej fragmenty
miêdzy oknami. Lepiej jest wymuro-
waæ œciankê a¿ do górnego poziomu
okien – 200-210 cm nad pod³og¹. Pa-
miêtajmy jednak, ¿e im wy¿sza œcian-
ka kolankowa, tym gorzej wygl¹da
elewacja budynku. Przy projektowa-
niu œcianki kolankowej architekt mu-
si uwzglêdniæ szerokoœæ budynku, ro-
dzaj konstrukcji dachu i k¹t nachyle-
nia po³aci dachowej.

P raktycznie zawsze, poniewa¿ œcianki
kolankowe przenosz¹ ciê¿ar dachu na

budynek  i stanowi¹ bezpoœrednie podpar-
cie wiêŸby dachowej. Zwiêkszenie wytrzy-
ma³oœci œcianek mo¿na uzyskaæ przez wbu-
dowanie ¿elbetowych s³upów lub utworze-
nie ¿elbetowego wieñca. Pierwszy sposób
stosuje siê zwykle wtedy, gdy wysokoœæ
œcianki kolankowej nie przekracza 1,5 m.
Œciankê kolankow¹ muruje siê z 30-centy-
metrowej szerokoœci przerwami na s³upy
¿elbetowe rozstawione co oko³o 1,5 m. S³u-
py musz¹ byæ zakotwione w wieñcu stro-
powym, a ich zbrojenie (4 prêty œrednicy
12 mm ze strzemionami poprzecznymi) ³¹-
czy siê ze zbrojeniem wieñca. Deskowanie
w postaci dwóch tarcz zbitych z desek mo-

cuje siê po obu stronach œciany i wype³nia
betonem. Na wierzchu s³upów osadza siê
kotwy do zamocowania mur³aty, czyli bel-
ki, na której oprze siê konstrukcja da-
chowa.
Zamiast s³upów, wzmocnieniem œcianki
kolankowej mo¿e byæ wieniec wykonany
na ca³ym obwodzie budynku lub jedynie
zakotwiony w œcianach szczytowych na
g³êbokoœæ co najmniej 2 m z ka¿dej strony.
Zbrojenie tego wieñca wykonuje siê po-
dobnie jak wieñca stropowego (4 prêty
œrednicy 12 mm ze strzemionami co
30 cm), a beton wylewa w deskowaniu
przymocowanym do œciany. Tu równie¿
nie mo¿na zapomnieæ o zabetonowaniu
kotew mocuj¹cych mur³atê.

Kiedy wzmacniamy œciankê kolankow¹?

Œcianki kolankowe maj¹ znaczenie konstrukcyjne,
a szczytowe jedynie os³aniaj¹ wnêtrze poddasza.

Jedne i drugie trzeba prawid³owo wykonaæ.

Œcianki kolankowe
i szczytowe Œcianka kolankowa

– wysoka czy niska?

S³upek œœcianki kkolankowej ww œœcianie jjednowarstwowej

œcianka kolankowa

œcianka os³onowa

prêt do kotwienia mur³aty

s³up ¿elbetowy

strop

scianki.qxd  2007-03-22  16:19  Page 48



MÓJ PIERWSZY DOM

50 2 0 0 7 4

J e¿eli dach nie ma wystaj¹cego oka-
pu, œcianê szczytow¹ mno¿na za-

koñczyæ attyk¹. Takie rozwi¹zanie sto-
suje siê te¿ w domach z dachami p³a-
skimi wykonanymi jako dach odwró-
cony, na którego powierzchni urz¹dza
siê taras pokryty p³ytami kamiennymi
lub roœlinnoœci¹ (tzw. zielone dachy).
Wystaj¹ce ponad dach œcianki attyki
powinny byæ ocieplone. Zapobiegnie
to powstawaniu pionowego mostka
cieplnego na styku attyki ze œcian¹ ze-
wnêtrzn¹. Jednoczeœnie materia³ u¿y-
ty do budowy musi byæ mrozoodpor-
ny i ma³o nasi¹kliwy – ta czêœæ domu
jest szczególnie nara¿ona na zawilgo-
cenie. Konstrukcjê attyki najlepiej
wykonaæ z bloczków betonowych lub
betonu wylewanego na budowie w de-
skowaniu, a nastêpnie ociepliæ j¹ po
bokach i od góry.

Z czego
zbudowaæ attykê?

Œciany szczytowe poddasza, które bê-
dzie ocieplane materia³em termoizola-

cyjnym umieszczonym miêdzy krokwia-
mi, nale¿y zakoñczyæ wk³adk¹ izolacyjn¹
ze styropianu gruboœci oko³o 10 cm. Uni-
ka siê w ten sposób pionowego mostka
cieplnego pod samym pokryciem dacho-
wym i zachowuje ci¹g³oœæ termoizolacji
œcian zewnêtrznych i poddasza. Przyciête
na gruboœæ œciany szczytowej paski styro-
pianu przykleja siê zapraw¹ klejow¹ do
wyrównanych skosów œciany, pozostawia-
j¹c oko³o 2-centymetrowy odstêp od uk³a-
danego póŸniej pokrycia dachowego.
Ocieplenie szczytu trzeba zabezpieczyæ
siatk¹ z w³ókna szklanego wtopion¹ w za-
prawê klejow¹, co zapobiegnie zniszcze-
niu styropianu przez ptaki i gryzonie.

Wentylowanie nieogrzewnego pod-
dasza pozwala usun¹æ wilgoæ

zbieraj¹c¹ siê w wyniku zmian tempe-
ratury, przecieków z dachu, czy powsta-
³¹ z pary wodnej przenikaj¹cej przez
ocieplenie z ogrzewanej czêœci podda-
sza lub z parteru. W œcianach szczyto-
wych takiego poddasza umieszcza siê
otwory wentylacyjne o wymiarach do-
stosowanych do typowych kratek –

14x14 cm lub 14x27 cm. Otwory te po-
winny znajdowaæ siê w obu œcianach
szczytowych na wysokoœci 30-50 cm
poni¿ej kalenicy.
Jeœli powierzchnia poddasza przekracza
100 m2, w ka¿dej œcianie powinny byæ
przynajmniej po dwa otwory wentyla-
cyjne. Zas³ania siê je kratkami z siatk¹,
co chroni poddasze przed zagnie¿d¿a-
niem siê tam ptaków i owadów.

Otwory wentylacyjne w œcianie szczytowej?

Œciany szczytowe w kszta³cie trójk¹-
ta przed wykonaniem konstrukcji

dachowej nie maj¹ ¿adnego usztywnie-
nia. Jeœli œciany te bêd¹ cienkie i wyso-
kie, silny podmuch wiatru mo¿e je
przewróciæ. Dlatego powinny byæ sta-
wiane bezpoœrednio przed przyst¹pie-
niem do budowy wiêŸby dachowej.
Ostatnie skoœne rzêdy warto wymuro-
waæ ju¿ po zamocowaniu krokwi da-
chowych, co znacznie u³atwia dostoso-
wanie krawêdzi œciany do linii prze-
biegu krokwi.

Kiedy murujemy
œciany szczytowe?

Jak zakoñczyæ œciany szczytowe
na ocieplanym poddaszu?

fot. AA. OOLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK
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