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W
łaściwego wyboru typu izolacji do-
konuje zazwyczaj architekt, ale
w projektach katalogowych (tzw.

typowych), często spotykamy kilka wa-
riantów rozwiązań. Warto zatem dowie-
dzieć się, które są najlepsze, aby mieć
przeświadczenie, że podjęliśmy najbar-
dziej korzystną decyzję.    

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
I PIWNICZNE

Wszystkie elementy budynku znajdujące
się pod powierzchnią gruntu, muszą być
bardzo odporne na wilgoć. W przypadku
ścian fundamentowych i piwnicznych
(zewnętrznych) wskazane jest również za-
dbanie o ich odpowiednią izolacyjność
termiczną. Izolacyjnością akustyczną

można się tu nie przejmować, ponieważ
otaczający przegrodę grunt jest wystar-
czająco dobrym izolatorem dźwięków, po-
dobnie jak duża masa ścian nośnych bu-
dynku. Poza tym, w piwnicy rzadko znaj-
dują się pomieszczenia mieszkalne. Wy-
jątkiem są piwnice wyniesione ponad po-
ziom terenu (czasami nawet na pełną wy-
sokość kondygnacji), ale wtedy są to już
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Prawie wszystkie przegrody

budynku muszą spełniać

odpowiednie wymagania

pod względem izolacyjności

cieplnej i akustycznej.

Oczywiście, inne kryteria

będą dotyczyły okien,

a inne połaci dachowych

lub ścian działowych. 

ffoott..  DDaacchh--RReeeedd

żeby było
ciepło
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ściany zewnętrzne, a nie właściwe ściany
piwniczne. 

Materiałami godnymi polecenia do
izolacji termicznej ścian podziemnych są
polistyren ekstrudowany i ekspandowany
(czyli styropian) oraz pianka poliuretano-
wa 1, 2, 3. Są stosunkowo twarde, od-
porne na wilgoć i charakteryzują się do-
brym współczynnikiem przewodzenia
ciepła – λ = 0,027-0,045 W/(mK), co oz-
nacza, że grubość warstwy potrzebnej
do spełnienia wymagań normy cieplnej
izolacji może wynosić zaledwie 8-12 cm.
Jednak w budownictwie jednorodzin-
nym wykorzystuje się najczęściej styro-
pian, ponieważ jest materiałem najtań-
szym.

Płyty styropianu o gęstości co naj-
mniej 20 kg/m3 są wystarczająco odporne
na ściskanie (przy dużych obciążeniach)
i odporne na uszkodzenia, na które są
narażone podczas zasypywania wykopów.
Warto przy tym stosować wyroby o frezo-
wanych krawędziach (na zakład lub pió-
ro i wpust), ponieważ znacznie ułatwia to
i przyspiesza pracę, a także wpływa na
lepszą jakość izolacji – brak mostków ter-
micznych. Powinno się także używać wy-
robów o małej nasiąkliwości – na pozio-
mie 0,2-0,4%. Dla porównania, chłonność
standardowego styropianu zanurzonego
w wodzie, po upływie 24 godzin wynosi
około 1,5 % w stosunku objętościowym.
W wielu przypadkach, dużym ułatwie-
niem mogą być płyty z papą asfaltową.
Przyklejona fabrycznie izolacja bitu-
miczna, wystająca z dwóch stron poza
styropian, umożliwia wykonanie szczel-
nego zakładu. Dzięki temu, w łatwy spo-
sób można układać kolejne warstwy izo-

lacji przeciwwilgociowej lub przeciw-
wodnej.

Podczas układania płyt styropiano-
wych należy bardzo uważać, aby nie do-
szło do ich przypadkowego kontaktu ze
smołą, wszystkimi lepikami smołowymi,
benzyną, olejem silnikowym, parafino-
wym czy rozpuszczalnikami organiczny-
mi, takimi jak aceton, terpentyna, benzen
i ksylen. Nawet w obecności oparów tych
związków chemicznych (nie dotyczy to
pianki poliuretanowej) styropian po pro-
stu zanika.

ŚCIANY
ZEWNĘTRZNE 

W domach jednorodzinnych ściany ze-
wnętrzne pełnią wiele funkcji. Zwykle są
to ściany nośne, zatem powinny być wy-
konane z odpowiednio wytrzymałych ma-
teriałów. Muszą być także ciepłe – czego
z kolei nie zapewnia większość materia-
łów nośnych. Jeżeli budynek ma stanąć
w „głośnym” otoczeniu, na pewno jego
ściany zewnętrzne powinny mieć bardzo
dobrą izolacyjność akustyczną, często
większą, niż wynikałoby to z tzw. prawa
masy, czyli ciężaru zastosowanych mate-
riałów (ściany masywne o dobrej izolacyj-
ności na dźwięki powietrzne powinny wa-
żyć co najmniej 300 kg/m2). Poza tym, po-
winny być estetyczne oraz trwałe, a wielu
inwestorów chciałoby także, żeby były pa-
roprzepuszczalne, tanie i jak najcieńsze, bo
wtedy zwiększa się powierzchnia użytkowa
domu. Tak złożone wymagania powodują,
że właściwie nie ma jednego idealnego ma-
teriału, z którego można wybudować ścia-
ny zewnętrzne domu. Potrzebny jest zatem
kompromis. Ściana drewnianego domu

szkieletowego może mieć na przykład gru-
bość tylko 20-25 cm (w zależności od wy-
kończenia) i będzie wykazywała dobrą izo-
lacyjność termiczną i akustyczną dzięki
warstwie wełny mineralnej lub włókien ce-
lulozy grubości co najmniej 10 cm. 

Ściany jednowarstwowe – wykonuje
się zwykle z materiałów bardzo lekkich
(250-400 kg/m3), takich jak pustaki z ke-
ramzytobetonu ze szczelinami wypełnio-
nymi styropianem czy bloczki z betonu
komórkowego 4, 5. Przy ścianie grubo-
ści 36 cm, nawet z obustronnym otynko-
waniem, masa powierzchniowa przegrody
wyniesie zaledwie 150-210 kg/m2. Pod
względem akustycznym taki rodzaj ścian
to dobry wybór, ale dla domów budowa-
nych w stosunkowo cichej okolicy
(wskaźnik izolacyjności akustycznej
RA2R<40 dB). Natomiast, pod wzglę-
dem izolacyjności termicznej, ściany
z pustaków wypełnionych styropianem
chyba długo jeszcze pozostaną lide-
rem (można uzyskać współczynnik prze-
nikania ciepła U=0,19 W/(m2K), a z beto-
nu komórkowego U=0,25-0,30 W/(m2K)).

Należy jednak pamiętać, że dobre pa-
rametry cieplne ścian bardzo łatwo zni-
weczyć przez złe wykonawstwo. Techno-
logie te są bowiem bardzo wrażliwe na
błędy, zwłaszcza te popełniane przy ele-
mentach wzmacniających, jak nadproża
i wieńce.

Ściany jednowarstwowe z cięższych
odmian betonu komórkowego, pustaków
ceramicznych lub keramzytobetonowych
mają lepsze właściwości akustyczne, ale
gorsze termiczne (U=0,30-0,50 W/(m2K)).
Dla niektórych inwestorów bywa to jed-
nak kryterium decydującym pomimo, iż
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1 SSttyyrrooppiiaann  ––  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppooppuullaarrnnyy  mmaatteerriiaałł
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oo wwiieelluu  zzaalleettaacchh  aallee  wwyyssookkiieejj  cceenniiee
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grubość przegród może dochodzić nawet
do 50 cm 6. 

Ściany dwuwarstwowe – to rozwią-
zanie, w którym, dzięki oddzieleniu funk-
cji nośnej od izolacyjnej, uzyskuje się bar-
dzo dobre parametry cieplne przegrody –
niezależnie od metody wykonania. Zasto-
sowanie warstwy styropianu lub wełny
mineralnej grubości 12-18 cm powoduje,
że niezależnie od rodzaju ściany nośnej,
współczynnik U = 0,15-0,30 W/(m2K).
Jednak ze względu na izolacyjność aku-
styczną, sposób realizacji ściany i rodzaj
zastosowanych materiałów mają bardzo
duże znaczenie. 

Należy pamiętać, że metoda lekka-
mokra (z użyciem styropianu) 7 zwykle
powoduje pogorszenie właściwości aku-
stycznych przegrody nawet o kilka decy-
beli. W takim przypadku ścianę nośną
grubości przynajmniej 25 cm warto wyko-
nywać z materiałów o dużej masie (beton,
cegła pełna lub wapienno-piaskowa, czyli
silikatowa). Wtedy, nawet po obłożeniu jej
styropianem, wskaźnik izolacyjności akus-
tycznej pozostanie na dość wysokim po-
ziomie (RA2R>45 dB). Ze względów aku-
stycznych zdecydowanie lepszym rozwią-
zaniem jest metoda lekka-sucha, w której
materiałem izolacyjnym jest półtwarda
wełna mineralna lub szklana (o gęstości
80-120 kg/m3), układana pomiędzy listwa-
mi rusztu nośnego 8. Można stosować
ewentualnie włókna celulozy, choć pra-
ce musimy zlecić firmie specjalistycz-
nej. Włóknista struktura materiału po-
woduje znaczną poprawę izolacyjno-
ści przegrody, niezależnie od tego, z jak

lekkich materiałów będzie wykonana
warstwa nośna. 

Ściany trójwarstwowe – to najlepsze
rozwiązanie zarówno pod względem ter-
micznym jak i akustycznym. Zastosowa-
nie warstwy wełny mineralnej grubości
12-15 cm, szczeliny wentylacyjnej o sze-
rokości 3 cm oraz dwóch dość masyw-
nych ścian powoduje, że w każdym przy-
padku przegrody te mają wskaźnik izo-
lacyjności akustycznej RA2R>48 dB,
zaś współczynnik przenikania ciepła
U = 0,20-0,30 W/(m2K) 9. Szczeliny wen-
tylacyjnej nie trzeba wykonywać, gdy zasto-
sujemy izolację z włókien celulozy.

Grubość ściany trójwarstwowej wyno-
si 40-55 cm. Koszt wykonania takich ścian
rzeczywiście będzie wyższy, ale tylko przy
zastosowaniu elewacji klinkierowych lub
kamiennych. Użycie cegieł wapienno-pia-
skowych, licowych lub zwykłego tynku
(np. kolorowego) sprawi, że ich koszt bę-
dzie porównywalny z wieloma ścianami
jedno- i dwuwarstwowymi.

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

W większości domów jednorodzinnych
ściany działowe nie muszą być w żaden spo-
sób ocieplane, ponieważ temperatura po-
wietrza po obu ich stronach zwykle jest ta-
ka sama. Natomiast, żeby zapewnić miesz-
kańcom komfort, powinny charakteryzo-
wać się bardzo dobrą izolacyjnością aku-
styczną. Można to uzyskać na trzy sposoby. 

Po pierwsze, wskazane jest murowa-
nie ścian działowych z materiałów
ciężkich, takich jak cegła pełna - lub

OOssuusszzaanniiee  śścciiaann  ssttaarryycchh  ddoommóóww

4 BBlloocczzeekk  FFoorrttiiss
––  nnaajjcciieepplleejjsszzyy
mmaatteerriiaałł  ddoo  bbuuddoowwyy
śścciiaann  jjeeddnnoowwaassttwwoowwyycchh
((ffoott..  FFiirrmmaa  SSuukkiieennnniikk))  ��

6 NNoowwoocczzeessnnyy
ppuussttaakk  kkeerraammzzyyttoobbee--
ttoonnoowwyy
((ffoott..  mmaaxxiitt  ––  
ddaawwnniieejj  OOppttiirroocc))  ��

5 BBeettoonn
kkoommóórrkkoowwyy
––  uulluubbiioonnyy  mmaatteerriiaałł
aarrcchhiitteekkttóóww
ii  iinnwweessttoorróóww
((ffoott..  XXeellllaa  PPoollsskkaa))  ��

20 dB – szelest liści, szept;

30 dB – czytelnia, biblioteka publiczna;

40 dB – cicha muzyka, droga w odludnej okolicy

w pobliżu lasu;

50 dB – cicha rozmowa, ulica w spokojnej dzielni-

cy mieszkaniowej bez komunikacji miejskiej;

60 dB – normalna rozmowa, ulica w większych

osiedlach mieszkaniowych;

70 dB – dzwonek telefonu, szczekanie psa, centra

miast średniej wielkości;

80 dB – krzyk, ruchliwa ulica z komunikacją miejs-

ką, centra dużych miast;

90 dB – warsztat mechaniczny, głośna orkiestra;

100 dB – blisko i szybko przejeżdżający pociąg;

110 dB – młot pneumatyczny, startujący samolot

odrzutowy;

120 dB – hałas powodujący ból.

DDźźwwiięękkii  ppoowwiieettrrzznnee  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  ooddggłłooss  ppnneeuummaattyycczznneeggoo  mmłłoo--
ttaa,,  aallee  tteeżż  ggrraajjąącceeggoo  tteelleewwiizzoorraa,,  wwiirruujjąącceejj  pprraallkkii,,
sszzeelleesstt  lliiśśccii  cczzyy  śśppiieeww  ssłłoowwiikkaa  

DDźźwwiięękkii  uuddeerrzzeenniioowwee  ttoo  nnpp..  ddżżwwiięękk  ooddbbii--
jjaanneejj  ppiiłłkkii  lluubb  wwbbiijjaanneeggoo
ggwwooźźddzziiaa,,  aa  nnaawweett  ooddggłłooss  kkrrookkóóww

PPrrzzyykkłłaaddyy  nnaattęężżeenniiaa  oottaacczzaajjąąccyycchh  nnaass  ddźźwwiięękkóóww>>

P R Z E G L Ą D  R Y N K U



wapienno-piaskowa. Wtedy, przy gru-
bości 12 cm, ciężar ściany bez tynku bę-
dzie przekraczał 200 kg/m2. Po obu-
stronnym otynkowaniu zwykłym tyn-
kiem cementowo-wapiennym przegro-
dy takie uzyskują wskaźnik izolacyjno-
ści akustycznej RA1R=46-47 dB. 

Po drugie, można je wykonywać
z pustaków o prostokątnym układzie
szczelin ustawionych prostopadle do
płaszczyzny ściany. Najlepszym przy-
kładem są pustaki ceramiczne na pióro
i wpust !. Wykonana z nich i otynko-
wana ściana działowa charakteryzuje się
współczynnikiem RA1R=45 dB. Należy
zaznaczyć, że wszelkie drążenia okrągłe,
eliptyczne czy romboidalne wpływają
na znaczne pogorszenie właściwości
akustycznych przegrody.

Po trzecie, można stosować lekkie
ścianki szkieletowe z warstwą wełny
mineralnej lub innych materiałów izo-
lacyjnych. Zastosowanie półtwardej weł-
ny skalnej, szklanej grubości min. 5 cm,
lub włókna celulozowego i jednocześnie
obustronne obicie szkieletu podwójną
płytą gipsowo-kartonową lub celulozowo-
gipsową zapewnia wskaźnik izolacyjności
akustycznej RA1R=46 dB. Rozwiązanie to
warto stosować na piętrach i poddaszach,
ponieważ masa takich ścianek wynosi za-
ledwie 55-62 kg/m2 @.   
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tynk cementowo-wapienny
grubości 2 cm

ściana nośna np. z pustaków 
typu Alfa grubości 24 cm
murowana na zaprawę
cementowo-wapienną lub
ciepłochronną

izolacja termiczna np. ze
styropianu grubości 15 cm
pokryta siatką z włókna szklanego
i akrylowym tynkiem
cienkowarstwowym

7 PPrrzzyykkłłaadd  ddoośśćć  ttaanniieejj  ii  ppoopprraawwnniiee  zzaapprroojjeekkttoowwaanneejj
śścciiaannyy  ddwwuuwwaarrssttwwoowweejj  oocciieepplloonneejj  mmeettooddąą  lleekkkkąą--mmookkrrąą  ��

folia wiatroizolacyjnna

ruszt z desek
grubości 2,5 cm

tynk cementowo-wapienny
grubości 2 cm

ściana nośna np. z pustaków 
ceramicznych typu MAX
grubości 19 cm murowana na zaprawę
cementowo-wapienną lub
ciepłochronną

izolacja termiczna z dwóch warstw
wełny mineralnej 
o łącznej grubości 14 cm układana
pomiędzy 
drewnianymi listwami
wzajemnie prostopadłych rusztów
dystansowych

8 ŚŚcciiaannaa  oocciieepplloonnaa  mmeettooddąą  lleekkkkąą--ssuucchhąą  ttoo
iiddeeaallnnyy  ssppoossóóbb  oocciieeppllaanniiaa  ssttaarryycchh  bbuuddyynnkkóóww  ��

szczelina wentylacyjna
szerokości 3 cm, stosowanie włókna celulozowego
nie wymaga szczeliny wentylacyjnej

ściana osłonowa
np. z cegły  wapienno-

-piaskowej łupanej

9 PPrrzzyykkłłaadd  ttaanniieejj,,  eeffeekkttoowwnneejj  ii sskkuutteecczznneejj  śścciiaannyy
ttrróójjwwaarrssttwwoowweejj    ��

elewacja z desek, sidingu
winylowego itp.

! PPoorrootthheerrmm  1111  PPTTWW
––  nnaajjlleeppsszzyy  ppuussttaakk  ddoo
bbuuddoowwyy  śścciiaann  ddzziiaałłoowwyycchh
((ffoott..  WWiieenneerrbbeerrggeerr))  ��

- NNaawweett  cceeggłłaa  ppeełłnnaa
mmoożżee  mmiieećć
nniieewwiieellkkiiee  oottwwoorryy
((ffoott..  CCBB  LLeewwkkoowwoo))  ��

@ ŚŚcciiaannkkii  ggiippssoowwoo--kkaarrttoonnoowwee
śśwwiieettnniiee  sspprraawwddzzaajjąą  ssiięę  nnaa  kkaażżddyymm
ssttrrooppiiee  ((ffoott..  RRiiggiippss))  ��

tynk cementowo-wapienny
grubości 2 cm

ściana nośna np. z drążonych
bloczków silikatowych grubości
18 cm murowana na zaprawę
cementowo-wapienną lub
ciepłochronną

izolacja termiczna
z wełny mineralnej
grubości 15 cm



PODŁOGI
NA GRUNCIE

Podłogi na gruncie są przegrodami bu-
dowlanymi, wobec których nie stawia się
zbyt wysokich wymagań pod względem
izolacyjności termicznej, a tym bardziej
akustycznej. Temperatura gruntu pod bu-
dynkiem ma wartość prawie stałą i zwy-
kle wyższą niż +5°C. W związku z tym,
różnica temperatury po obu stronach
przegrody najczęściej nie przekracza 12-
15°C (dla porównania w obliczeniach
ścian zewnętrznych przyjmuje się różnicę
40°C). Oznacza to, że podłogowa warstwa
izolacji termicznej może być znacznie
cieńsza, a w pomieszczeniach nieogrze-
wanych lub słabo ogrzewanych – jak np.
garaże – może nie być jej wcale.

Materiałami uznawanymi za najlep-
sze do tego celu są polistyren eks-
trudowany #, styropian o gęstości
20 kg/m3 oraz materiały zasypowe, takie jak
np. keramzyt. Projektanci najczęściej stosu-
ją warstwę styropianu grubości 5-10 cm, a w
przypadku ogrzewania podłogowego nawet
15-20 cm. Wtedy, podobnie jak przy izolacji
ścian fundamentowych, warto używać płyt
z fabrycznie przyklejoną papą asfaltową.

Gdy poziom posadzki znajduje się
wyżej niż 30 cm ponad poziomem terenu
opłacalne może być użycie materiałów za-
sypowych. Wtedy bowiem warstwa ke-
ramzytu grubości 30-50 cm (ewentualnie
lekkiego keramzytobetonu) może zastą-
pić nie tylko izolację termiczną, ale
i wszelkie warstwy podkładowe (żwir,
piasek, chudy beton itp.).

STROPY
O izolacyjności cieplnej i akustycznej stro-
pów zwykle decydują dodatkowe warstwy
materiałów włóknistych lub sprężystych.
Trzeba przy tym pamiętać, że w domu jed-
norodzinnym, właściwie na każdej kondy-
gnacji, strop musi spełniać inne kryteria.

Strop nad piwnicą – ogrzewaną, bez
pomieszczeń mieszkalnych, może nie
mieć żadnych dodatkowych warstw izola-
cyjnych. Jednak nad piwnicą nieogrzewa-
ną powinien być ocieplony warstwą izola-
cji termicznej i to od zimniejszej strony.
W tym celu najwygodniej jest przymoco-
wać do spodu stropu płyty styropianowe
grubości 5-10 cm i otynkować je tynkiem
cienkowarstwowym (jak w metodzie lek-
kiej-mokrej). Można też wykonać rodzaj
sufitu podwieszonego, a wolną przestrzeń
wypełnić miękką wełną mineralną lub
włóknem celulozowym. 

W stropach nad piwnicą można nie
stosować żadnej izolacji akustycznej, ale
żeby ograniczyć wpływ przenoszenia
dźwięków uderzeniowych na inne ele-
menty konstrukcyjne warto ułożyć tzw.
podłogę pływającą. Najczęściej tworzy ją
warstwa półtwardej wełny mineralnej
grubości 4 cm lub styropianu elastycz-

nego grubości 3 cm, folia budowlana,
warstwa dociążająca (szlichta grubości
4-7 cm lub suchy jastrych) oraz posadz-
ka $. Integralną częścią jest taśma
brzegowa dylatująca (oddzielająca) war-
stwy podłogowe od ścian, słupów, czy
pionów instalacyjnych.

Strop nad parterem – lub między-
kondygnacyjny nie wymaga dodatkowego
ocieplenia, ale musi być izolowany pod
względem akustycznym. Do tego celu
bardzo dobrze nadaje się podłoga pływa-
jąca np. z suchego jastrychu %. W zależ-
ności od użytych materiałów przyczynia
się ona do zmniejszenia hałasu od dźwię-
ków uderzeniowych (o 24-37 dB). To
oznacza, że typowe konstrukcje stropów
betonowych stosowanych w domach jed-
norodzinnych (monolityczny grubości
10-12 cm, z płyt kanałowych i gęstożebro-
wy Fert 45), spełniają wymagania normo-
we, a czasami uzyskują nawet znacznie
lepsze wartości od wymaganych dla stan-
dardu podwyższonego (osiągają projekto-
wany wskaźnik poziomu uderzeniowego
38-57 dB).

Trzeba zaznaczyć, że stropy te, dzięki
dość dużej masie (powyżej 300 kg/m2), do-
brze tłumią dźwięki powietrzne i tylko
w przypadku gry na instrumentach mu-
zycznych lub bardzo głośnego słuchania
muzyki, całe pomieszczenia (stropy, ściany,
okna, drzwi wewnętrzne) powinny być do-
datkowo izolowane akustycznie. Można
również ocieplić strop żelbetowy włóknem
celulozowym w przypadku wykonania pod-
łogi na legarach.

Strop nad ostatnią kondygnacją –
nie potrzebuje żadnej izolacji akustycz-
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strop betonowy
wełna mineralna lub
styropian elastyczny

dwie warstwy płyt OSB

posadzka np. z desek podłogowych

taśma brzegowa

uszczelka kauczukowa pod cokołem

cokół drewniany przyklejony lub przybity
do ścianki działowej

ćwierćwałek przybity do posadzki i uszczelka
polietylenowa pomiędzy nim a cokołem

taśma elastyczna

dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych
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nej, natomiast wymaga ułożenia solid-
nego ocieplenia, często o grubości prze-
kraczającej 20 cm. Nawet, jeśli będzie to
bardzo lekki strop o konstrukcji drew-
nianej, to i tak warstwa izolacji termicz-
nej zapewni odpowiednie tłumienie
wszelkich hałasów zewnętrznych.
W takich przypadkach najczęściej uży-
wa się mat z miękkiej wełny mineralnej
lub szklanej, ale również materiałów za-
sypowych w postaci granulatów, włó-
kien celulozy czy keramzytu ^. Można
także wykorzystać materiały bardziej
ekologiczne i naturalne, takie jak sło-
ma, trzcina lub wióry drzewne.  

W przypadku stropodachów wentylo-
wanych o konstrukcji żelbetowej lub gę-
stożebrowej (np. Kleina, Teriva itp.) oraz
w tzw. dachach odwróconych, najczęściej,
z uwagi na dużą wodoodporność i sztyw-
ność tych materiałów, stosuje się styro-
pian lub polistyren ekstrudowany. Do-
puszczalnym rozwiązaniem jest ułożenie
sypkich materiałów termoizolacyjnych,
np. włókna celulozowego na stropie nad
ostatnią kondygnacją.

POŁACIE
DACHÓW

Od dachów przede wszystkim wymaga
się, żeby były szczelne. Jednak w domach
z użytkowym poddaszem, połacie dachów
mają również dodatkowe zadanie. Są
miejscem, w którym układa się wszelkie
materiały izolacyjne i wykończeniowe.

Materiałem najczęściej stosowanym
jest wełna skalna lub szklana. Jest ona do-
brą izolacją termiczną, jak również aku-
styczną &. 

Nie jest to jedyny materiał stosowa-
ny do tego celu. Dawniej, i coraz czę-
ściej obecnie, do pokrywania dachów
wykorzystuje się trzcinę. O ile, w przy-
padku wełny mineralnej można uzyskać
„dwa w jednym” to przy trzcinie jest to

„trzy w jednym” – pokrycie dachu, izola-
cja termiczna oraz izolacja akustyczna *.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego
rodzaju pokrycie nie do każdego domu
i nie w każdym miejscu pasuje, a po-
nadto jest dość kosztowne.
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Materiał
Gęstość

(kg/m3)

Wsp. przewodzenia

ciepła λλ

(W/mK)

Grubość dla

U=0,30 W/m2K

(cm)

Tabela 1. Porównanie niektórych materiałów termoizolacyjnych

słoma 300 0,08 25

trzcina 250 0,07 22

płyty wiórowe-cementowe 450 0,14 44

szkło piankowe 180 0,07 22

płyty korkowe 150 0,045 14

filc izolacyjny 300 0,06 19

pianka poliuretanowa 30-50 / 50-150 0,035 / 0,045 11 / 14

włókna celulozy 30-65 0,042 13

styropian 10 / 12 / 15-40 0,045 / 0,043 / 0,040 14 / 13,5 / 12,5

wełna mineralna 40-80 / 100-160 0,045 / 0,042 14 / 13

wata szklana 60-100 0,045 14

keramzyt 500 0,16 51

żużel wielkopiecowy 700 / 500 0,20 / 0,16 63 / 51

trociny drzewne 250 0,09 29

wióry drzewne 150 0,07 22

mączka torfowa 200 0,09 29

Uwaga: w tabeli podano wartości zgodne z  normą PN-EN ISO 6946; grubość warst-
wy termoizolacyjnej obliczono przy założeniu, że nie ma innych warstw (np. uwzględ-
nienie muru spowoduje polepszenie izolacyjności przegrody)

^ OOcciieeppllaanniiee  ssttrrooppuu  ddrreewwnniiaanneeggoo  wwłłóókknnaammii  cceelluu--
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& MMaattyy  zz  wweełłnnyy  sszzkkllaanneejj  śśwwiieettnniiee  ssiięę  nnaaddaajjąą  ddoo
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OKNA
I DRZWI

Wszelkie otwory w ścianach
powodują powstanie most-
ków termicznych i akus-
tycznych. W zależności od
stosunku powierzchni
otworu do powierzchni
ściany mogą nawet decydo-
wać o izolacyjności całej
przegrody. Z tego względu
bardzo ważne jest, żeby za-

równo okna jak i drzwi, charaktery-
zowały się jak najlepszymi parame-
trami termicznymi i akustycznymi.
Budowanie ścian o bardzo dobrych
właściwościach i jednoczesne mon-
towanie kiepskich okien lub drzwi,
to bezsensowne wydawanie pienię-
dzy. Można przyjąć, że współczyn-
nik przenikania ciepła okien lub
drzwi, nie powinien być gorszy
o więcej niż 4-5 razy od współczyn-
nika dla ścian zewnętrznych
(U=1,0-1,5 W/m2K dla całego ele-

mentu). Natomiast, wskaźnik izolacyjno-
ści akustycznej okien i drzwi, może być
gorszy najwyżej o 10 dB od wskaźnika dla
ścian (im mniej, tym lepiej). Tylko wtedy
bowiem można mówić o racjonalnym do-
borze poszczególnych elementów budow-
lanych i rozsądnym wydawaniu własnych
pieniędzy. 

W przypadku okien oznacza to zwy-
kle stosowanie ram drewnianych ( lub
z PVC (przynajmniej 5-komorowe profi-
le), szyb zespolonych z powłoką nisko-
emisyjną oraz minimum jednej szyby
o grubości zwiększonej do 6-8 mm. W ta-
kich zestawach, w zasadzie standardem
jest wypełnienie przestrzeni międzyszy-
bowych gazem szlachetnym – dodatko-
wo poprawiającym charakterystykę
cieplną i akustyczną wyrobu ). Uwaga.
Wszelkie nawiewniki i mikrorozszczel-
nienia powodują obniżenie izolacyjności
akustycznej okien.

Natomiast drzwi zewnętrzne, bądź ga-
rażowe, powinny być wypełnione pianką
poliuretanową lub wełną mineralną. n
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wełna mineralna
włókna celulozowe

styropian
pianka poliuretanowa

wełna mineralna
włókna celulozowe

spieniony polietylen
pianka poliuretanowa

keramzyt
styropian

wełna mineralna
styropian
włókna celulozowe
pianka poliuretanowa

styropian
wełna mineralna

włókna celulozowe
polistyren ekstrudowany

pianka poliuretanowa
keramzyt

styropian
polistyren
ekstrudowany

styropian
keramzyt

polistyren
ekstrudowany

włókna celulozowe
wełna mineralna
pianka poliuretanowa
perlit ekspandowany
keramzyt


