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W(m2'K)

1,8 W(mz'K)

Przegrody dwuwarstwowe to najczęściej

stosowane rozwiązanie ścianzewnętrznych. Za ich
wykorzystywaniem przemawiają głownie względy
finansowe _ w układach dwuwarstwowych uzyskuje
się bowiem te same wartości izolacyjności termicznej
co w droższych (ale i trwalszych) układach
tr jwarstwowych. Ciekawym rozwiązaniem jest
wykorzystanie do tych konstrukcji deskowan traconych.
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n a dotyczące izol acyj ności term icznej przegrod zewnętrznych
budynku pojawity się w normalizacji polskiej w latach 50. XX w. Mialy
one przyczyniĆ się do wyeliminowania przemarzania ścian zewnętrz-
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(wielkiej ptyty, system w ścian warstwowych) i ewolucji materialÓw
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RYs. 1. Podstawowe przegrody budynku referencyjnego

-

wartości wspolczynnika

U

wedtug danych z TABELI It rys.: archivrun't autorek

ości

termicznej przegrÓd. Nowy standard budynkÓw zapewniai komfort
cieplny. Ostatnia nowelizacja przepis w budowlanych til, opr cz odpowiedn iej izolacyjności, wprowadziła kolejne wymaganie dotyczące
oszczędnościenergii - charakterystykę energetyczną budynku.

Oceniany na potrzeby charakterystyki energetycznej budynek
por wnywany jest z budynkiem referencyjnym zgodnie z WT 2008

z Uwzględnieniem rozwiązan instalacyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki ener[L),

getycznej budynku t2t. Budynek referencyjny to budynek teoretyczny,

kt ry ma ksztatt i wymiary takie jak budynek oceniany i w

BUDYNKU
Aktualnym standardem poziomu izolacyjności cieplnej budynku oraz
oszczędności energii są wartości podane w rozporządzeniu ministra
infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunkÓw
technicznych, jakim powinny odpowiadaĆ budynki i ich usytuowanie

- WT 2008 rl.

Umaks.

Rodzaj przegrody

Iw/(m2.K)]
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Wartości wspÓlczynnika

przenikania ciepła U podstawowych prze-

grod budynku referencyjnego prezentuje TABELA 1. Na RYs. t przedstawiono przegrody budynku referencyjnego o takich parametrach.

Coraz częściejinwestorzy decydują się na wykonanie budynku
- takiego, kt ry powinien zuŻywac o 25-50%

energooszczędnego

mniej energii niz budynek spelniający Wymagania aktualnych przepis w t1]. Aby uzyskac ten efekt, wystarczy zastosowac grubszą warstwę izolacji termicznej z jednoczesnym starannym ograniczaniem

0,30

Dachy, stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub przejazdami

0,25

występowania mostkÓw termicznych.

0,45

przegr d budynku energooszczędnego prezentuje TABELA 2. Na RYs.2
przedstawiono przegrody budynku energooszczędnego o takich pa-

1,80

rametrach.
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Stosuje się takze ukiady
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zamkniętymi przestrzeniami

podpodłogowymi, podłogi na gruncie
Okna, drzwi balkonowe w I, II,III strefie
i powierzchnie
klimatycznej

przezroczyste
nieotwieralne

w pomieszczeniach
okna połaciowe

wlViVstrefie
klimatycznej

Drzwi zewnętrzne wejściowe

Wartości wsp iczynnika przenikania ciepta

1,80
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TABELA t. Wartości wspolczynnika przenikania ciepla U podstawowych przegr d
budyn ku ref erencyjnego przy wartości temperatury wewnętrznej 0i > 16'c
wedtug WT 2008
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dopuszcza nym poziom ie.

ścianyzewnętrzne

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi

I

ktÓrym

spetnione Są Wymagania stawiane nowo Wznoszonym budynkom
w zakresie cech związanych z uŻytkowaniem energii na najnizszym

tll

U

podstawowych

Najczęstszym typem przegrody są przegrody dwuwarstwowe.

tr jwarstwowe. Mozliwe jest r wniez wyko-

nanie przegrody jednowarstwowej

-

ceramicznej lub z ABK.

TECHNOLOGIA
Ciekawą alternatywą dla rozwiąza Iradycyjnych jest wykorzystanie deskowari traconych do ścian dwuwarstwowych. Deskowania
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FoT. 1. Konstrukcja stabilizująca

strefie
klimatycznej
wIV i Vstrefie
klimatycznej

w I, II, III

o,q
v'J

i szalunek tracony ściany zewnętrznej
w technologii wykonania budynkow
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energooszczędnych
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FoT. 2. Ksztattki styropianowe;
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:

zdolnościakumulacyjne przegrody. Korzystniejsze pod tym Względem są konstrukcje, w kt rych materiat izolacyjny

0,15 W(m2'K)

po stronie wewnętrznej zastąpiono plytą konstrukcyjną rror. 2). Są

U

:

0,15 W(m2'K)

Io rozwiązania pośrednie między tradycyjną metodą Wznoszenia
ściana istniejącymi na rynku Systemami deskowan traconych.
Wykorzystują one zalety deskowania traconego z jednoczesnym
zachowaniem wtaściwego ukladu przegrody ZeWnętrznej (izolator

U = 0,9 W(m2'K)
Zapewniona
ciąglośćizolacji

termiczny tylko od zewnątrz)' Gwarantuje to uzyskanie ściany o tra-

dycyjnym uktadzie warstw

i niweluje

niedoskonatości opisanych

wyzej system w.

W systemach tych uzyskuje się takze gotową Wewnętrzną powierzchnię ściany - od strony Wewnętrznej umieszczane Są plyty
cementowo-drzazgowe, ktÓre Stanowią warstwę wykonczeniową

Podstawowe przegrody budynku energooszczędnego

-

wartości

:zynnika U wedlug danych z TABELl 2i rys : arc!'liłiłtłatttorek

_e

tworzą formy, ktÓre mogą być wypetniane mieszanką beto,'i celu wykonania określonego elementu konstrukcyjnego lub
_ budowlanego. Pozostają one w miejscu wbudowania i petnią

styropianowe EPS 70-038 o gr' 25 cm, ktÓre w trakcie eksploatacji
budynku petnią funkcję izolacji termicznej (FoT. 1)'
Na ror. t przedstawiono przykiad konstrukcji ściany systemu
deskowania traconego. W tym rozwiązaniu rozstaw plyt jest staty

,._

iwynosi 18,8 cm. Umieszczone w rozstawie 50x25 cm przektadki
dystansowe tączą obydwie ptyty i zapewniają odpornośĆ na obciązenia rozciągające wywolane wylewaniem i zagęszczaniem mieszanki

-.:enia budynkÓw z wykorzystaniem ksztaltek styropianowych

betonowej. Dodatkowo na cZaS betonowania umieszczane Są pomiędzy nimi ściągimontazowe mocowane do konstrukcji wsporczej

.:ioatowanym obiekcie budowlanym funkcje: konstrukcyjną,
. ną lub izolacyjno-konstrukcyjną r0l.

eją rÓzne metody wznoszenia konstrukcji z betonu ukia:g] W deskowaniach. W Polsce od 20 lat stosuje się systemy
-

i zastępują tradycyjny tynk cementowo-Wapienny. od strony zewnętrznej mogą znajdowac się: plyta cementowo-drzazgowa, ktÓra
jest podlozem dla izolacji termicznej (RYs' 3), lub bezpośrednio piyty

- : Sciany wykonane w tych systemach zachowują Wymaganą
--s: wsp tczynnika przenikania ciepla U, ale uklad tr jwar''
:,
'ł Z izolacją termiczną po stronie wewnętrznej eliminuje
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szalunku. Zastosowanie takiego zestawu deskowania traconego
pozwala uzyskać wtaściwy pod względem transportu ciepta uktad
warstw: izolacyjną, nośnąi wyko

czeniową.

D)
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kształtujące zyski ciepia:

wspÓtczynniki przepuszczalnoŚci energii promieniowanl;
sionecznego przez oszklenie (zmiany wynikające z układu
szybowego okien),

wspÓlczynnik zacienienia budynku (bez zmian),
zyski wewn ętrzne (bez zmian),
wpływająca na wykorzystanie zyskÓw ciepta i dtugośc sezonLr
grzewczego wewnętrzna pojemnośĆ cieplna budynku.
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przedstawiono wyniki charakterystyki energetycznej

ch rozwiązan.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zastosowanie system

vr

z przegrod z dwukrotnie wyŻszą izolacyjnościątermiczną ściany ze
wnętrzn ej i pod wyzszo nąizolacyjności ą sto
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wartośĆ wskaŹnika zapotrzebowania na energię koncową do ogrze

wania. obnizenie tej wartości pozwala na uzyskanie oszczędności
na poziomie 34% w stosunku do rozwiązania referencyjnego.
DtugośĆSeZonU grzewczego obiektu referencyjnego wynosi 235

dni. Dla tego samego budynku energooszczędnego

fłYs' 3' Przyklad konstrukcji ścianyi stropu systemu deskowania traconego;
|

:i

:' : łifi'l.!'

a)t
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a

wykonanego

w technologii deskowan traconych dtugośĆSezonu grzewczego
skraca się o ok. 2 tyg. Ponadto przy tym poziomie izolacyjnośc,
wewnętrzna pojemnośĆ cieplna budynku nie ma istotnego wptywu
na dtugośĆSezonU grzewczego. Nalezy jednak pamiętaĆ o zachowa

1

1 _ płyty cementowo-drzazgowe (gr' 24O mm), 2 - ścianabetonowa,
3 - stalowy element Ścienny oddzielający, 4 - profil stalowy, 5 beton
stropu, 6 - termoizolacja ściany

niu warunkÓw komfortu cieplnego, zaleŻnego od stateczności ciep
nej przegrody, gwarantowanej przez 1ej wysoką pojemnośĆ cieplną

Stosowanie od wewnątrz materialu termoizolacyjnego pozbawia
przegrodę tej cechy'
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PRZYKŁADoWEGo BUDYNKU
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Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyjęto niewielki budynek
jednorodzinny o zwartej bryle z nieogrzewanym garaŻem i poddaszem.

r.

Kubatura wentylowana budynku wynosila 322 m3, powierzchnia zabudowy - 100 m2, powierzchnia o regulowanej temperaturze - I24 m2.

z2OO8

Przeanalizowano trzy warianty konstrukcji
tradycyjną z wa rtościa m i referencyj nym i,
wykonaną W energooszczędnej technoIogii deskowari traconych
- izolacyjnych ksztattek styropianowych,
wykon a n ą W energoos zczędnej tech no logi i des kowa n tra conyc h
wykorzystującej od strony wnętrza ptyty cementowo-drzaZgowe'
o bilansie zapotrzebowania na ciepło decyduje kilka czynnikÓw:
:

kszta1tujące straty ciepla

2.

(TABELE 1-2),

3.

wentylacj i grawitacyj nej),

wykorzystującej izolacyjne
kształtka styropianowe

s.

ogrze- wenty-

wanie lacja

W/(mz.K)

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 listopada
2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

,,Dom energooszczQdny", Zeszyt 12, program edukacyjnoinformacyjny ,,Dom przyjazny" , ARDO-STUDIO 2009.
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Budynek spełniający wymagania
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Budynek w technologii deskowari
traconych wykorzystującej
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201, poz. 1238).

ł. P Markiewicz,

minimalny strumien powietrza wentylacyjnego i strumieri powietrza infiltrującego (bez zmian w związku z zastosowaniem

Struktura budynku

r. nr

r.

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub częścibudynku
stanowiącej samodzielną calośćtechniczno-uzytkową oraz sposobu
sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej
(DzU z 2008 r. nr 2OI, poz.I24O).

:

wspotczynniki przenikania ciepta przegrod, w tym stolarki

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 listopada 2008
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU
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trady- grawicYjne tacyjna
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TAtsELA:i. Charakterystyka energetyczna analizowanych rozwiązan materialowych przykiadowego budynku
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:rtykule opisano technologie wykonabudynk w energooszczędnych wykodeskowa traconych'

'

:. stujące systemy
:

-'jwnano system z ksztaltek styropiano:r z systemami, w ktÓrych po stronie
:.lrza materiał izolacyjny Zastąpiono

: ,.ą konstrukcyjną. Podkreślono korzyści
.=: drugiego rozwiązania i potwierdzono

.

-larakterystyką energetyczn
ą analizo.-'ich rozwiązan materiafowych przy-

::lwego budynku.

-:

article describes technologies of
..-,.'ming energy-saving buildings with

-. -se

of permanent formwork systems.

-:Tpares a system made of styrofoam
- -gs with systems in which the insu,- -: material on the internal side has
".=- replaced with a construction panel.
=-phasises the benefits of the latter
,

-:

:onfrrms them by presenting energy

::.-:rmance of the analysed material
,

- -: ons in an exemplary building.
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Bydgoszczy jako adiunkt. Zawodowo

:: -.lje się zagadnieniami kompleksowej oceny
.-:-- ochrony cieplnej budynku oraz procesami
':'.:-chemicznymi zachodzącymi w zawilgo:
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_

:: łlanych'

":-.:łych oraz
:

:'

ponad 30 opinii

i

ekspertyz

-:

SZCZEPAł{IAK ukoticzyla Wydzial Bu:: ^_:twa i lnzynierii Środowiska ATR w Byd: : :-:rl. Pracuje na Uniwersytecie Technologicz':-::;rodniczym w Bydgoszczy jako adiunkt.
-., ', :':cwo zajmuje się symulacją komputerową
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