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Budownictwo ekologiczne 
i energooszczędne budownictwem 
przyszłości
Dr hab. inż. Wiesław Kietliński, Politechnika Warszawska filia w Płocku,  
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

1. Wprowadzenie

Budownictwo jest jednym z obszarów, którego wpływ 
na środowisko naturalne jest znaczący. Stąd poszukiwa-

ne są rozwiązania, które zapewniając określony komfort 
życia, pozostaną przyjazne dla środowiska naturalne-

go. Postęp w ochronie środowiska naturalnego połączo-

ny z rozwojem budownictwa zależy od proekologicznej 
świadomości obecnego i przyszłych pokoleń.

2. Problem ochrony środowiska

Najistotniejszym problemem, z którym nie potrafimy się 
uporać, jest postępująca w tempie geometrycznym degra-

dacja środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie gleby, 
wody i powietrza powoduje każdego roku całkowite wy-

ginięcie wielu gatunków flory i fauny na znacznych obsza-

rach globu ziemskiego. Coraz więcej chorób i schorzeń 
nazywamy cywilizacyjnymi i coraz trudniej sobie z nimi 
radzimy. W miarę upływającego czasu, niebezpieczeń-

stwu wybuchu globalnej epidemii przypisujemy rosnące 
prawdopodobieństwo. Jednym z powodów degradacji 
środowiska naturalnego jest korzystanie z konwencjonal-
nych źródeł energii w tym; węgla, drewna, gazu i paliw 
płynnych. W Polsce na potrzeby mieszkaniowe zużywa-

my ok. 34% energii wytworzonej z czego ok. 71% prze-

znaczamy na ogrzewanie mieszkań. Większość tej ener-
gii pochodzi z opalanych węglem elektrowni. Przy stale 
wzrastającym zapotrzebowaniu na energię elektryczną roz-

budowa energetyki konwencjonalnej wpływałaby wprost 
na wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Świadomość wagi środowiska naturalnego dla warun-

ków życia na ziemi skłania do rozwoju energetyki ekolo-

gicznej oraz jednoczesnego ograniczania zużycia ener-
gii w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

2. Problem energii

Przy wzroście zapotrzebowania na energię oraz po-

trzebie ograniczania energetyki konwencjonalnej, opar-
tej na spalaniu węgla kamiennego, paliw płynnych 

i gazowych, koniecznym staje się rozwój energetyki 
atomowej. Rozwojowi temu powinno towarzyszyć opa-

nowanie metod przetwarzania odpadów nuklearnych 
w związki pierwotne. Powinniśmy też zwiększać wyko-

rzystanie odnawialnych źródeł energii w tym pozyski-
wanej; z biomasy, słonecznej, geotermalnej, wodnej, 
osmotycznej, wiatrowej, itd.
Większe od dotychczasowych możliwości spożytkowa-

nia energii słonecznej stworzą elektrownie umieszczo-

ne na satelitach geostacjonarnych.
Korzystne perspektywy istotnego zwiększenia wyko-

rzystania energii słonecznej stwarza odkrycie i pro-

dukcja perowskitów1 jako budulca ogniw słonecznych. 
Elastyczność tego materiału stwarza perspektywy sze-

rokiego wykorzystania z budowanych na bazie perow-

skitów ogniw fotowoltaicznych.
Powstają nowe przewodniki i technologie pozwalające 
przesyłać energię na znacznie większe od dotychcza-

sowych odległości. Rozwiązania te zwiększą efektyw-

ność przesyłu i wykorzystania energii w skali globalnej. 
Zaczniemy pozyskiwać wysoce energetyczne surowce 
z dna oceanów oraz bliskich ziemi planet. Obok rozwi-
jania technologii umożliwiającej pozyskiwanie energii 
ze źródeł proekologicznych, nie mniejszą uwagę zwraca 
się na oszczędzanie energii w trakcie produkcji materia-

łów, budowy i eksploatacji budynków. Można oczekiwać, 
że w okresie kilkunastu lat, dzięki rozwojowi nanotech-

nologii i biotechnologii uzyskamy materiały konstruk-

cyjne o znacznie wyższych właściwościach użytkowych 
od obecnie dostępnych oraz materiały o wielokrotnie ko-

rzystniejszych właściwościach termoizolacyjnych i aku-

stycznych, jak również stałotemperaturowe przegrody 
zdolne do magazynowania energii cieplnej.
Nanoprodukty powstałe z myślą o budownictwie będą 
nie tylko bardziej wytrzymałe, ale także lżejsze od obec-

nie stosowanych i przyjaźniejsze dla środowiska.

1 Perowskity to minerały, które z powodzeniem mogą zastąpić 
krzem w bateriach fotowoltaicznych. Minerał ten jest elastyczny, 
co pozwala go układać na powierzchniach o różnych kształtach, 
np. na karoserii samochodów, ścianach budynków, a nawet 
na ubraniach
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3. Architektura inspirowana przyszłością

Zastanawiając się nad architekturą przyszłości, nie sposób 
pominąć przedsięwzięć, które z myślą o niej zostały lub 
są już realizowane. W roku 2008 został uroczyście otwarty 
największy budynek na świecie – port lotniczy w Pekinie. 
Terminal zaprojektowany przez Normana Fostera prze-

trwa przynajmniej kolejnych kilkaset lat będąc material-
nym osiągnięciem XXI wieku. Projekt ten jest pierwszym 
budynkiem na świecie, który przekroczył powierzchnię 
miliona metrów kwadratowych (1,3 mln m2).
Zastanawiająca staje się wizja podwodnego jak i pod-

ziemnego świata. Wkrótce zakończy się realizacja pod-

wodnego kompleksu o nazwie Hydropolis w Dubaju. 
W przygotowaniu jest kilka innych projektów podwod-

nych. Nie szukając daleko, w Polsce możemy spędzić 
urocze chwile w hotelu urządzonym kilkaset metrów 
pod powierzchnią ziemi (kopalnia soli w Wieliczce). 
Może pod ziemią znajdziemy atrakcyjne dla siebie wa-

runki życia?
W styczniu 2008 roku, w Abu Dhabi, na Światowym 
Szczycie Energii Przyszłości, przedstawiciele Zjedno-

czonych Emiratów Arabskich i międzynarodowej orga-

nizacji ekologicznej WWF2 przedstawili projekt zielone-

go miasta – Masdar City. Jego budowa rozpoczęła się 
w roku 2006 i trwa do chwili obecnej. Planowany ter-
min zakończenia budowy to lata pomiędzy 2020–2025 r. 
Jest to pierwszy na świecie ośrodek miejski, który nie 
emituje do atmosfery dwutlenku węgla. Miasto labora-

torium, którego budowa jest nadzorowana przez Mas-

dar Institut of Science and Technology, powstanie więc 
w ciągu najbliższych lat. Instytut ten jako pierwszy zna-

lazł w tym mieście swoją siedzibę.
Miastem zasługującym na miano ekologicznej stolicy 
Niemiec jest Freinburg. W tym mieście ludzie w znaczą-

cym stopniu zrezygnowali z posługiwania się samocho-

dami w jego centralnej części, przesiadając się na ro-

wery. Tutaj także znajduje się dom produkujący więcej 
energii, niż jej sam zużywa.
Początek XXI wieku swoje osiągnięcia w architektu-

rze znaczy budynkami wyrosłymi raczej z egoizmu 
i chęci zaznaczenia przez nielicznych swojego miej-
sca na ziemi.
Należy jednak przyjąć – wierząc w rozsądek – że formy 
budynków, miast, jednostek osadniczych i ich lokaliza-

cja w przyszłości będzie uzasadniona racjami ekono-

micznymi, mającymi na względzie przede wszystkim 
warunki życia ludzi.
Człowiek, odwracając niekorzystne zjawiska, jakie do-

tykają środowisko naturalne, będzie żył na lądzie. Eks-

trawaganckich wyjątków nie należy jednak wykluczać, 
a jak będzie naprawdę, może się kiedyś dowiemy.

2 Organizacja World Wildlife Fund powstała w roku 1961. Jej mi-
sją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i two-

rzenie takich rozwiązań, które pozwolą żyć ludziom w harmonii 
z przyrodą. Symbolem WWF jest panda

4. Technologie przyszłości

Podstawowym powodem skłaniającym do poszukiwa-

nia ekologicznych i energooszczędnych technologii 
dla budownictwa jest potrzeba ograniczenia emisji CO2 

do atmosfery3. Budownictwo, włączając w to produk-

cje materiałów budowlanych, jest jednym z podstawo-

wych „trucicieli” środowiska naturalnego. Przyrost za-

potrzebowania na mieszkania w skali globalnej wynika 
wprost z przyrostu ludności, której liczba licząc od roku 
1950 potroiła się i wynosi obecnie ponad 7 mld. Licząc 
się z dalszym przyrostem ludności na Ziemi, problem 
ochrony środowiska staje się dla ludzkości kluczowym. 
Dlatego też zainteresowanie budownictwem ekologicz-

nym i energooszczędnym jest coraz większe. Budynkiem 
energooszczędnym nazywamy taki, którego zapotrze-

bowanie na ogrzanie 1 m2 powierzchni w skali roku jest 
rzędu 50 kWh/m2/rok. Rodzajem budynku energoosz-

czędnego jest budynek pasywny, czyli taki obiekt miesz-

kalny, którego zapotrzebowanie na energię do ogrze-

wania nie przekracza 15 kWh/m2/rok.
Do materiałów ekologicznych wykorzystywanych w bu-

downictwie możemy zaliczyć:
glinę, piasek, kamień, skały kamienne, cegłę, keram- –

zyt, betony komórkowe, silikaty, słomę, siano, konopie 
lniane, drewno, szkło, makulaturę i wytwarzane z niej 
włókna celulozowe;

odpady oraz szmaty bawełniane, lniane, z wełny  –

zwierzęcej;
tworzywa sztuczne w tym butelki PET, itp. –

Korzystając między innymi z materiałów ekologicznych, 
opracowano szereg technologii znajdujących zastoso-

wanie w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym. Po-

mijając budynki wznoszone z drewna, które przez kilka 
tysięcy lat było podstawowym materiałem budowlanym, 
warto zwrócić uwagę na technologie nam współczesne 
pretendujące do miana energooszczędnych.
W Europie na miano lidera w budownictwie ekologicz-

nym i energooszczędnym zasługuje Francja. W ostat-
nich latach ok. 7% spośród budowanych we Francji do-

mów to budynki szkieletowe i drewniane. Podstawową 
formą tych budynków jest zwarta bryła i okna umiesz-

czone przede wszystkim od strony południowej. Po-

przez stosowanie zadaszenia tarasów, pergoli, rolet ze-

wnętrznych i wewnętrznych oraz okiennic, kładzie się 
nacisk na bierną ochronę wnętrza.
Ponadto coraz częściej przy budowie małych domów 
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej znaj-
duje zastosowanie prefabrykacja elementów ścian i stro-

pów. Szkielet z drewna litego wypełniany jest „skrzyniam” 
z płyt OSB wypełnionych: sianem, słomą, strzępkami 
celulozy otrzymywanymi z makulatury lub wełny wytwa-

rzanej z odpadów, starych kawałków materiałów, nieuży-

wanych ubrań z bawełny oraz wełny zwierzęcej.

3 Technologiami ekologicznymi nazywamy te, które wykorzystują 
materiały pierwotne i charakteryzują się ich niskim stopniem prze-

tworzenia, pozostając przyjaznymi dla środowiska naturalnego
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W Polsce na uwagę zasługuje budowa domów z blocz-

ków ze słomy i gliny. Wśród pasjonatów tej techno-

logii istnieje pogląd, że domy ze słomy i gliny są nie 
tylko zdrowe dla ludzi i zwierząt, ale także gwarantują 
szczególny mikroklimat poprawiający nasze samopo-

czucie. Domy te charakteryzuje wysoka bezwładność 
cieplna, dzięki czemu zimą zachowują ciepło, a latem 
chłodzą. Słomę cechuje niska wartość współczyn-

nika energii pochłoniętej na etapie jej wytwarzania. 
Bloczki można produkować ze słomy żytniej, pszen-

nej, pszenżyta i owsa. W Polsce są dostępne blocz-

ki słomy o różnych wymiarach. Istotną właściwością 
słomy zgromadzonej w bloczkach i przygotowanej 
do wbudowania jest jej wilgotność, która nie powin-

na przekraczać 14%.
Prasowana słoma charakteryzuje się dobrym współczyn-

nikiem przewodzenia ciepła λ od 0,045 do 0,035 W/(m K) 
oraz bardzo dobrą wartością współczynnika przenika-

nia ciepła (Uk), który przy grubości ściany równej 40 cm 
bloczka wynosi od 0,14 do 0,12 W/(m2K).
Budując domy ze słomy i gliny należy przestrzegać sto-

sownych wymagań, a zwłaszcza tego, który dotyczy za-

bezpieczenia ścian przed wilgocią. Szczególną uwa-

gę należy zwrócić na izolację poziomą fundamentów 
jak i na dobre zabezpieczenie ścian przed deszczem. 
Obok bardzo dobrej izolacyjności cieplnej budynków 

budowanych ze słomy i gliny warto jeszcze wymienić 
następujące ich cechy:

niski koszt budulca, –

szybkość budowania, –

możliwość prostej utylizacji 100% materiału powsta- –

łego po rozbiórce.
W Polsce podobnie jak we Francji coraz bardziej popularna 
staje się technologia polegająca na wypełnieniu szkieletu 
budynku powstałego z drewna bloczkami ze słomy. Przy 
czym konstrukcja budynku, a zwłaszcza elementy ścian, 
stropu i dachów często opiera się na prefabrykatach.
W Niemczech, a także w wielu innych państwach euro-

pejskich, duży wpływ na rozwój budownictwa energo-

oszczędnego w tym pasywnego, wywarł dr Wolfgang 
Feist4. W wyniku jego starań w roku 1996 powstał In-

stytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt w Niem-

czech. Instytut ten ma na celu:
świadczenie doradztwa tak na etapie projektowania  –

jak i wykonawstwa domów energooszczędnych w tym 
pasywnych,

wykonywanie w domach pomiarów zużycia energii, –

organizowanie seminariów i sympozjów naukowych  –

poświęconych budownictwu pasywnemu,

4 Dr Wolfgang Feist urodzony w 1954 r fizyk, założyciel i dyrektor 
Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt oraz profesor 
Uniwersytetu w Innsbrucku, Austria

Tabela 1. Przykładowe systemy ścian murowanych dwuwarstwowych

System ścian murowanych Warstwy muru

Współczynnik 

przewodzenia ciepła
λ [W/(m·K)]

Grubość 
warstwy

d [m]

Współczynnik przenikania 
ciepła przegrody

U [W/(m2·K)]

Bloki z betonu komórkowego
YTONG ENERGO 30

Tynk ciepłochronny
BAUMIT ThermoPutz

0,10 0,035

0,097

Styropian grafitowy Swisspor 
Lambda EPS 031

0,031 0,20

Bloki betonu komórkowego 
YTONG ENERGO

0,095 0,30

Tynk ciepłochronny

BAUMIT ThermoPutz
0,10 0,020

Ceramika poryzowana
POROTHERM

Tynk ciepłochronny
BAUMIT ThermoPutz

0,10 0,035

0,096

Styropian grafitowy Swisspor 

Lambda EPS 031
0,031 0,20

Cegła POROTHERM 38 Si 0,117 0,38

Tynk ciepłochronny
BAUMIT ThermoPutz

0,10 0,020

Bloki z keramzytobetonu
Termo OPTIROC 24

Tynk ciepłochronny
BAUMIT ThermoPutz

0,10 0,035

0,103

Styropian grafitowy Swisspor 
Lambda EPS 031

0,031 0,20

Bloki z keramzytobetonu
Termo OPTIROC 36,5

0,15 0,365

Tynk ciepłochronny

BAUMIT ThermoPutz
0,10 0,020
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prowadzenie procedur certyfikacyjnych opartych  –

na naukowych podstawach.
W wypadku budynków energooszczędnych (w tym pa-

sywnych), przegrody zewnętrzne (ściany, fundament, 
dach), muszą spełniać wysokie wymagania izolacyj-
ności termicznej, szczelności oraz wytrzymałości. Kon-

cepcja omawianych tu domów nie narzuca konkretnej 
technologii wykonania przegród zewnętrznych, a jedy-

nie stawia wymagania co do ich izolacyjności termicz-

nej i szczelności. Głównym parametrem charaktery-

zującym właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
jest współczynnik przenikania ciepła „U”, określający 
ilość ciepła przepływającego przez przegrodę. Prze-

grody zewnętrzne powinny charakteryzować się rów-

nież dużą bezwładnością cieplną. Ponadto w zacho-

waniu wysokiej efektywności energetycznej budynku 
dużą rolę odgrywa jego szczelność, dlatego też uży-

te materiały budowlane powinny być starannie dobra-

ne i wykonane.

5. Fundamenty

W wypadku budynków energooszczędnych korzyst-
niejszym rozwiązaniem w porównaniu z ławami funda-

mentowymi jest posadowienie budynku na płycie fun-

damentowej z warstwą izolacji termicznej połączonej 
z izolacją ścian fundamentowych. Podstawową zaletą 
płyty fundamentowej jest łatwość jej wykonania, a tak-

że zaizolowania, co znacznie wpływa na eliminację błę-

dów i zmniejsza ryzyko powstania niezamierzonych 
mostków termicznych.

6. Ściany zewnętrzne

Do najnowocześniejszych technologii wykonania ścian 
zewnętrznych można zaliczyć transparentne ściany 

Tabela 2. Przykładowe systemy ścian murowanych trójwarstwowych ze szczeliną powietrzną.

System ścian murowanych Warstwy muru

Współczynnik 

przewodzenia ciepła
λ [W/(m·K)]

Grubość 
warstwy

d [m]

Współczynnik przenikania 
ciepła przegrody

U [W/(m2·K)]

Bloki z betonu komórkowego YTONG 
ENERGO 48

Cegła SILKA skalista 0,81 0,12

0,100

Szczelina powietrzna - 0,025

Wełna mineralna
ROCKTON150

0,036 0,15

Bloki z betonu komórkowego 
YTONG

0,095 0,48

Tynk ciepłochronny
BAUMIT ThermoPutz

0,10 0,020

Ceramika poryzowana
POROTHERM

Cegła klinkierowa 1,05 0,12

0,100

Szczelina powietrzna - 0,025

Wełna mineralna
ROCKMIN 200

0,039 0,20

Cegła POROTHERM
44 EKO+

0,106 0,44

Tynk ciepłochronny
BAUMIT ThermoPutz

0,10 0,020

ze szkła przezroczystego i refleksyjnego, a także co-

raz bardziej popularne struktury BIPV, czyli szklane fa-

sady fotowoltaiczne.

6.1. Ściany murowane
Ściany murowane są najpopularniejszą w Polsce tech-

nologią wykonywania ścian zewnętrznych. Wykonu-

jąc ścianę murowaną należy pamiętać o wysokiej 
staranności, gdyż w znaczący sposób wpływa ona 
na szczelność budynku. Zaleca się stosować sys-

temy z cienkimi spoinami i zaprawami ciepłochron-

nymi. Przykładowe materiały wykorzystywane przy 
murowaniu ścian, spełniających wymagania stawia-

ne dla budynków energooszczędnych przedstawio-

no w tablicach 1 i 2.
Właściwości cieplne poszczególnych systemów opra-

cowano na podstawie danych technicznych producen-

tów. Współczynnik przenikania ciepła obliczono według 
PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i ele-

menty budynku. Opór cieplny i współczynnik przenika-

nia ciepła. Metoda obliczania”.
W budynkach o bardzo rygorystycznych wymaganiach 
ochrony cieplnej należy stosować materiały najwyższej 
jakości, o najlepszych parametrach cieplnych i wytrzy-

małościowych. Układ poszczególnych warstw muru, ich 
grubość oraz charakterystyka, powinny być tak dobra-

ne, aby zapewnić szczelność przegrody oraz optymal-
ny mikroklimat w budynku przez cały rok.

6.2. Ściany prefabrykowane szkieletowe
Główną zaletą konstrukcji prefabrykowanych jest szyb-

kość wykonania oraz gwarancja odpowiedniej izolacyj-
ności i wysokiej szczelności elementów. Wszystkie ele-

menty ściany wykonywane są w zakładach prefabrykacji, 
co eliminuje wpływ błędów wykonawczych na szczel-
ność przegrody oraz powstanie niepożądanych mostków 
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termicznych. Do wad tej technologii 
można zaliczyć wysoki koszt elemen-

tów prefabrykowanych, konieczność 
zapewnienia odpowiedniego transpor-
tu oraz użycia dźwigu.
Układ poszczególnych warstw ścia-

ny prefabrykowanej przedstawiono 
na rysunku 1.
Jako izolację termiczną stosuje się naj-
częściej wełnę mineralną bądź drzew-

ną. Wykończenie zewnętrzne stanowią 
tynki cienkowarstwowe lub okładzi-
ny z desek elewacyjnych, mocowa-

ne na ruszcie z łat drewnianych. Ro-

dzaj oraz grubość poszczególnych 
warstw dobierana jest przez produ-

centa na podstawie określonych wy-

magań ochrony cieplnej przegród ze-

wnętrznych, a także ich izolacyjności 
akustycznej i wytrzymałości.

7. Dachy

Budynki pasywne przykrywa się stropodachami lub 
dachami jedno- i dwupołaciowymi. W wypadku da-

chu dwupołaciowego z poddaszem użytkowym 
ocieplenie wełną mineralną o grubości co najmniej 
40 cm należy układać w dwóch warstwach. Pierwszą 
warstwę ocieplenia, np. z wielkowymiarowych płyt  
MEGAROCK PLUS grubości 10–20 cm układa się mię-

dzy drewnianymi krokwiami. Drugą warstwę ocieplenia 
poddasza, np. z płyt ROCKMIN PLUS, układa się mię-

dzy spodem krokwi a okładzinami poddasza, np. pły-

tami gipsowo-kartonowymi. Dwie warstwy wełny mine-

ralnej eliminują podłużne mostki cieplne, występujące 
na drewnianych elementach więźby dachowej oraz za-

bezpieczają przed oddziaływaniem ognia i hałasem. 
Układając ocieplenie dachu szczególną uwagę na-

leży zwrócić na zachowanie szczelności na stykach 

płyt, a także na ciągłość połączenia ocieplenia stro-

pu nad poddaszem z ociepleniem ścian. Należy rów-

nież zapewnić dobrą wentylację poddasza, w posta-

ci wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej 
lub szczeliny wentylacyjnej.
Układ poszczególnych warstw połaci dachowej zależ-

ny jest od przyjętego rozwiązania ze względu na spo-

sób odprowadzenia pary wodnej. Wyróżniamy podda-

sze typu nieszczelnego, szczelnego dla pary wodnej. 
Połać dachowa typu nieszczelnego występuje przy za-

stosowaniu na krokwiach wiatroizolacji o wysokiej paro-

przepuszczalności (>600–800 g/m2/dobę). Para wodna 
przenika do szczeliny wentylacyjnej, a stąd przez otwo-

ry wywiewne w kalenicy na zewnątrz. Natomiast w poła-

ci dachowej typu szczelnego stosuje się na krokwiach 
pełne deskowanie z papą albo wiatroizolacje jako fo-

lie wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności 

Rys. 1. Układ warstw ściany zewnętrznej prefabrykowanej [4]

Rys. 2. 
Dach z poddaszem 

użytkowym 
z dwoma warstwami 
izolacji termicznej [4]

1 Rynna

2 Pokrycie dachowe

3 Łaty, deski i kontrłaty
4 Kontrłaty (przestrzeń wentylacyjna)

5 Folia o dużej paroprzepuszczalności

6 Wełna mineralna URSA DF 39 
(DF 35, DF 37, SF 32, DF 42, FKP 39)

7 Wełna mineralna URSA DF 39 (DF 35, SF 32, DF 37,  

FKP 39) PURE 39 RN SILVER, PURE 35 RN FIT
8 Płyty suchej zabudowy 

9 Folia paroizolacyjna 

10 Wieszak typu ES
11 Murłata
12 Izolacja zabezpieczająca murłatę
13 Mocowanie paroizolacji do murłaty
14 Blacha okapowa

15 Wlot powietrza do dolnego poziomu
wentylacji

16 Grzebień okapowy

17 Izolacja termiczna ściany

18 Ściana z pustaków lub cegieł ceramicznych

19 Wieniec żelbetowy

20 Kotwy

Ruszt drewniany

   Okładzina drewniana

         Płyta pilśniowa porowata bitumizowana

               Płyta poszycia zewnętrznego

                     Izolacja cieplna

                        Płyta poszycia wewnętrznego

                             Dodatkowa warstwa izolacji cieplnej

                                  Okładzina wewnętrzna
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Rys. 4. 
Ocieplenie 

stropodachu 
wentylowanego [4]

Rys. 3. 
Dach z poddaszem 

nieużytkowym 
z dwoma warstwami 
izolacji termicznej [4]

1 Pokrycie dachowe

2 Łata

3 Kontrłata

4 Folia o dużej paroprzepuszczalności

5 Krokiew

6 Wełna mineralna URSA DF 39 
(DF 35, DF 37, SF 32, DF 42, FKP 39)
PURE 39 RN SILVER, PURE 35 RN FIT

7 Murłata mocowana kotwami 
do wieńca żelbetowego

8 Kotwy

9 Strop żelbetowy

10 Ściana z cegły lub pustaków ceramicznych

11 Izolacja termiczna ściany

12 Wlot do przestrzeni wentylowanej

1 Pokrycie papowe z dwóch warstw papy asfaltowej

2 Krokiew

3 Klin drewniany

4 Belka drewniana

5 Wełna mineralna URSA DF 39 (DF 35, DF 37,  
DF 42, FKP 39, URSA Granulat,  
PURE 39 RN SILVER, PURE 35 RN FIT)

6 Płyta z wełny szklanej URSA KDP2/V  
o grubości 12 cm, mocowana do ściany

7 Płyty z wełny mineralnej URSA KDP2/V (AKP 3/V)

8 Szczelina powietrzna

9 Otwór wentylacyjny (rura) w odstępach  
nie większych niż 1,0 m, o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,15% powierzchni dachu

10 Impregnowana łata drewniana

11 Obróbka blacharska

(<600 g/m2/dobę). Szczelina wentylacyjna z wlotami 
i wylotami powietrza zapewnia wentylacje połaci i od-

prowadzenie wilgoci.
Stropodachy są charakterystycznym elementem współ-
czesnej architektury. Zapewniają możliwość zagospoda-

rowania całego piętra, a także dachu, na którym moż-

na urządzić zieleń.
W przypadku dachów dwupołaciowych, jak i stropoda-

chów, bardzo ważne jest prawidłowe połączenie izo-

lacji termicznej ściany kolankowej czy attyki z izola-

cją termiczną konstrukcji dachowej. Na rysunkach 2, 3 
i 4 przedstawiono przykłady prawidłowo wykonanego 
ocieplenia dachu.

8. Podsumowanie

Patrząc w przyszłość, warto mieć na uwadze warunki 
życia kolejnych pokoleń. Zmiany warunków życia, jakie 
zaszły w XX wieku, nakazują nam zwrócenie szczegól-
nej uwagi na środowisko naturalne i ginącą w zastra-

szającym tempie florę i faunę. Przy wzrastającej licz-

bie ludności na świecie, naszym obowiązkiem staje się 

powstrzymanie, nawet za cenę spowolnienia przemian 
gospodarczych, niekorzystnych zmian w środowisku 
naturalnym. Działania, jakie możemy podjąć w zakre-

sie budownictwa na rzecz ochrony środowiska natu-

ralnego, to:
rozwijanie budownictwa ekologicznego opartego  –

na materiałach nisko przetworzonych oraz pochodzą-

cych z recyklingu – nieszkodliwych dla środowiska,
zmniejszanie energochłonności budownictwa, –

zastępowanie konwencjonalnych źródeł wytwarzania  –

energii energią czystą, wytwarzaną przez elektrownie 
wodne, atomowe, słońce, wiatrowe, itd.
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