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Wełna w izolacji cieplnej:
szklana, skalna, drzewna, a nawet owcza
Wszystkie wyroby z wełny mineralnej i inne wyroby
do izolacji cieplnej oznaczone są kodami. Znajomość
kodów wyrobów znacznie ułatwia pracę uczestnikom
procesu budowlanego. Kod wskazuje, które parametry są badane lub określane, a tym samym gwarantowane przez producenta i/lub na jakim poziomie.
Materiały termoizolacyjne ze względu na rodzaj surowca do ich produkcji klasyfikuje się na dwie grupy
– organiczne i nieorganiczne. Do
pierwszej grupy zalicza się: materiały komponowane z rozwłóknionego drewna, torfu, trzcinowe płyty,
a także wyroby z mas plastycznych.
Podstawowymi materiałami należącymi do drugiej grupy są: wełna mineralna i wyroby z niej, wata
szklana i wyroby z niej, szkło spienione, ceramiczne spieki z ziemią
okrzemkową, a także sypkie (ziarni-

Fot. 1. Zdemontowane płyty z wełny mineralnej produkowane w latach 80. ubiegłego wieku
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ste) materiały termoizolacyjne (keramzytobeton, spęczniały wermikulit i perlit). Obecnie pod nazwą
wełny jako materiału do izolacji
cieplnej kryją się wyroby należące
zarówno do materiałów organicznych, jak i nieorganicznych oraz
materiały kompozytowe składające się z części organicznych i nieorganicznych.
Wełnę mineralną obecnie produkuje się zazwyczaj z kamienia
bazaltowego. Kamień ten wraz
z niewielką domieszką żużli topi
się w temperaturze ok. 1400°C.
Gorącą stopioną masę poddaje się
procesowi rozwłóknienia. Powstałe
włókna poddaje się procesowi hydrofobizacji. W wyniku tego procesu produkty z wełny mineralnej nie
chłoną wody. Po dodaniu lepiszcza
powstaje gotowy wyrób. Sposób
wytwarzania konkretnych wyrobów
i nadawanie im specjalnych cech zależą przede wszystkim od sposobu
łączenia włókien pomiędzy sobą,

ich ilości w jednostce objętości oraz
zastosowania dodatków hydrofobizujących. Podobnie przebiega proces wytwarzania wełny szklanej,
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Rys. 1. Schemat procesu produkcji wełny
kamiennej [1]:
1 – surowce, 2 – topienie surowców,
3 – rozwłóknianie masy, 4 – odbiór
włókien, 5 – transport i studzenie
włókien, 6 – sklejanie i hydrofobizacja, 7 – przycinanie wzdłużne,
8 – przycinanie poprzeczne gotowego wyrobu

Pierwszy patent dotyczący produkcji wełny mineralnej (dokładnie: szklanej) został zgłoszony w Rosji już w 1840 r. W wieku XIX
z włókien szklanych produkowane były na małą skalę zarówno ubrania, jak i klosze do lamp, które z powodzeniem eksponowane
były na wystawie światowej w Chicago w 1893 r. Do wybuchu I wojny światowej włókna szklane nie zyskały większej popularności. Dopiero po odkryciu szkodliwości azbestu wełna mineralna stopniowo zaczęła wypierać azbestowe materiały izolacyjne. Już
w 1941 r. amerykański urząd patentowy miał w swoich rejestrach ponad 360 wyrobów z wełny szklanej, m.in. materiały izolacyjne
stosowane w budownictwie. Po roku 1930 włókno szklane znalazło silną konkurencję w postaci włókien mineralnych otrzymywanych z żużli hutniczych, margli, glin, bazaltów, tufów i diabazytów.
Od 1945 r. produkowano w Polsce wełnę żużlową w Zakładach Materiałów Izolacyjnych w Gliwicach, głównie z żużli hutniczych.
Do końca lat 60. oprócz wełny żużlowej produkowano też watę szklaną w niewielkich ilościach. Na początku lat 70. uruchomiono
w Trzemesznie produkcje płyt, filców z wełny mineralnej o wysokim jak na ówczesne czasy standardzie.
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Fot. 2. Włókno wełny kamiennej pokryte
materiałem hydrofobizującym [2]

gdzie podstawowym produktem,
z którego wytwarza się włókna, jest
piasek kwarcowy i stłuczka szklana. Podczas procesu stapiania podstawowych surowców dodaje się
w niewielkiej ilości wapienia, dolomitu lub gabro. Całość wytapiana
jest w temperaturze ok. 1000°C, rozwłókniana i formowana do postaci
gotowego wyrobu. Schematycznie
proces produkcji wełny kamiennej
przedstawiono na rys. 1.
Gotowym efektem są hydrofobizowane włókna w różnych wyrobach.
Włókno w końcowym procesie produkcji pokazano na fot. 2.
Cechy fizyczne poszczególnych odmian wełny mineralnej, szklanej lub
drzewnej, takie jak sztywność, stopień wytrzymałości mechanicznej,
odporność na wchłanianie wody
i zawilgocenie oraz na działanie
czynników biologicznych i chemicznych, a przede wszystkim izolacyjność cieplną, uzyskiwane są
w procesie produkcji poprzez odpowiednie kształtowanie zarówno
grubości włókna, jak i sposobu jego
połączenia z włóknami sąsiednimi
oraz dobór odpowiednich substancji
powlekających włókna. Z różnych
rodzajów wełny mineralnej (kamiennej/skalnej oraz szklanej) produkuje
się wyroby o pożądanych kształtach,
wykończeniu i parametrach użytkowych oraz właściwościach mechanicznych dobranych do konkretnego
zastosowania i dostosowanych do
potrzeb użytkownika. Te wyroby to
przede wszystkim:

trwałe płyty (do izolacji cieplnej
ścian zewnętrznych w metodzie
ETICS, do izolacji akustycznej
stropów i cieplnej fundamentów);
twarde i wytrzymałe płyty płaskie oraz kliny, odporne na silne
miejscowe naciski do izolowania dachów krytych papą lub
innym miękkim pokryciem;
sprężyste i lekkie maty (do dokładnego i szczelnego wypełniania izolowanej przestrzeni);
otuliny (do dokładnego izolowania rur rozgrzewanych do
bardzo wysokiej temperatury);
filce i maty (łatwe w montażu);
granulaty (do wdmuchiwania
w szczeliny lub trudno dostępne przestrzenie).
W Polsce produkowana jest zarówno wełna skalna, jak i wełna z włókna szklanego w bardzo szerokim
asortymencie.
Innym rodzajem materiału jest
wełna drzewna. Odmienny jest
surowiec oraz sposób produkcji,
choć gotowy wyrób wizualnie pod
względem cech technicznych i sposobu zastosowania przypomina
wełnę mineralną – fot. 4. Odpowiednio przygotowany materiał,
którego głównym składnikiem są
wióry pochodzące z odpadów przy
produkcji drewna, podlega procesowi rozwłókniania mechanicznego. Powstające włókna podobnie
jak w przypadku wełny skalnej czy
szklanej są hydrofobizowane i odpowiednio sklejane. Całość procesu
objęta jest ochroną patentową.
Ciekawym produktem naturalnym
jest wełna owcza. Izolacja z owczej
wełny jest wykonana z naturalnych
włókien, do jej wyprodukowania wymagane jest mniej niż 15% energii
potrzebnej do produkcji izolacji
z wełny szklanej lub skalnej. Wełna
owcza jest materiałem trwałym i odnawialnym, z zerowym potencjałem

Fot. 3. Zróżnicowane zastosowania wełny mineralnej [9]

Fot. 4. Wełna drzewna [3]

wyczerpywania ozonu. Może być
ponownie użyta do produkcji albo
zostać biozdegradowana. Materiał
jest bezpieczny i łatwy w użyciu.
W budownictwie produkt raczej mało
znany, mimo że posiada wiele zalet.
Wełna owcza jest naturalna, odnawialna i trwała; całkowicie bezpieczna w dotyku (nie wymaga żadnego
specjalistycznego ubioru ochronnego,
co ułatwia układanie izolacji); nie powoduje podrażnień oczu, skóry lub
płuc (włókna nie mają żadnego negatywnego wpływu na zdrowie);
włókna wełny owczej mogą absorbować wilgoć z otaczającego powietrza,
a potem oddawać bez redukcji wydajności termicznej (jak to się dzieje
w przypadku izolacji z wełny szklanej). Wełna owcza nie rozprzestrzenia ognia i jest samogasnąca. Ponadto
izolacja z owczej wełny ze względu
na swoją elastyczność nie osiada, zachowując stałą wydajność izolacji.
Poniżej podano cechy techniczne typowego wyrobu do izolacji cieplnej
w budownictwie:
współczynnik
przewodzenia
ciepła: λ = 0,0385–0,040 W/mK,
klasa ogniowa: B2 (wg DIN),
współczynnik oporu dyfuzyjnego: μ = 1,
gęstość: 13–18 kg/m3,
grubość izolacji: 3–24 cm,
trwała odporność na mole.

Fot. 5. Wełna owcza jako izolacja podłogi [4]
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Fot. 6. Zróżnicowana struktura izolacji z wełny owczej [4]: a, b – izolacje termiczne; c – taśma uszczelniająca; d, e, f – izolacje akustyczne

Jako typowe zastosowania wełny
owczej wymienia się izolacje cieplne
dachów stromych (jako izolacja międzykrokwiowa), izolację konstrukcji
podłóg i stropów oraz izolację akustyczną w lekkich ściankach działowych (fot. 5, 6, 7, 8).
Projektant, typując odpowiedni materiał do izolacji cieplnej,
często nie zna jego wszystkich
cech technicznych, a znajomość
jego prawidłowego oznakowania
w projekcie najczęściej kończy się
na wpisaniu oznaczenia – wełna
mineralna.

Od kilku lat wszystkie wyroby
z wełny mineralnej i inne wyroby do izolacji cieplnej oznaczone
są odpowiednimi kodami. Znajomość oznaczenia – kodów wyrobów
– znacznie ułatwia pracę wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.
Kod wyrobu wskazuje jednoznacznie, które parametry spośród znajdujących się w normie PN-EN 13162
są badane/określane, a tym samym
gwarantowane przez producenta i/
lub na jakim poziomie. W odróżnieniu od poprzedniej Polskiej Normy
zawsze są to cechy użytkowe (np. wy-

Fot. 7. Wełna owcza jako izolacja dachu skośnego [4]
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trzymałościowe, akustyczne), a nie
technologiczne (gęstość, zawartość
części organicznych). Zgodnie z tą
normą obowiązkowymi charakterystykami wyrobów izolacji cieplnej,
w tym z wełny mineralnej, są: opór
cieplny, klasyfikacja ogniowa oraz parametry kształtu (długość, szerokość,
grubość, płaskość, prostokątność, stabilność wymiarowa) i zapewnienie
możliwości operowania wyrobem.
Powyższe wymagania, odnoszące się
do wszystkich zastosowań budowlanych, muszą być spełnione przez
wszystkie wyroby.

Fot. 8. Wełna owcza jako materiał izolacji akustycznej w ściance
działowej [6]
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Jak odczytać kod wełny
mineralnej
Kod oznaczenia zawiera szczegółowe informacje o właściwościach
wyrobu innych niż wcześniej wymienione, np. MW-EN13162-T1 lub
MW-EN13162-T1-DS(TH).
W skład kodu oznaczenia mogą
wchodzić następujące symbole:
MW
– skrót terminu wełna
mineralna,
EN 13162 – numer normy europejskiej,
Ti
– tolerancja grubości,
DS(T+)
– stabilność wymiarowa
w określonej temperaturze,
DS(TH) – stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności,
CS(10Y)i – naprężenie ściskające lub
wytrzymałość na ściskanie przy 10-procentowym
odkształceniu
względnym [kPa],

TRi

– wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do
powierzchni czołowych,
PL(5)i
– obciążenie punktowe
przy odkształceniu 5 mm
[N],
WS
– nasiąkliwość wodą
przy krótkotrwałym zanurzeniu,
WL(P)
– nasiąkliwość wodą
przy długotrwałym zanurzeniu,
MUi lub Zi – przenikanie pary
wodnej,
SDi
– sztywność dynamiczna,
CPi
– ściśliwość,
CC
(i1/i2 /y)-c – pełzanie przy ściskaniu,
APi
– praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku,
AWi
– ważony współczynnik
pochłaniania dźwięku,
AFi
– opór przepływu powietrza, przy czym „i” wskazuje odpowiednią klasę
lub poziom.

Przykład
Najprostsze kody wyrobu z wełny
przeznaczonego, zgodnie z obecnymi aprobatami technicznymi,
do ociepleń: poddaszy użytkowych i nieużytkowych, stropodachów wentylowanych, stropów
i podłóg na legarach, sufitów
podwieszonych, lekkich ścian
osłonowych, to: MW-EN13162-T1 lub MW-EN13162-T1-DS(TH).
MW – oznacza wełnę mineralną
(kamienną, szklaną lub żużlową),
EN 13162 – normę wyrobu PN-EN
13162 [6], T1 – klasę tolerancji grubości T1 (dopuszczalny niedomiar
grubości –5% lub –5 mm; przy braku limitu na nadmiar grubości),
DS(TH) – stabilność wymiarową
w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej
(temp. 23°C, wilgotność względna
90%), co oznacza względne zmiany wymiarów liniowych w takich
warunkach [7].
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Fot. 9. Ułożenie miękkiej waty szklanej przy wejściu w stropodach wentylowany przełazowy

Wełny skalna, szklana czy nawet
owcza wymagają od projektantów
znajomości cech technicznych. Projektant decydujący o zastosowaniu
konkretnego systemu dociepleniowego powinien uważnie przestudiować wszystkie wymienione
parametry projektowanego systemu i odpowiednio dopasować
system docieplenia do rzeczywistych warunków późniejszej jego
eksploatacji w całości lub części
obiektu budowlanego. W zależności od zastosowania ważne są też
inne cechy techniczne materiałów
do izolacji cieplnej, w tym przede
wszystkim:
stopień wytrzymałości mechanicznej (na obciążenia rozłożone
i punktowe),
klasa palności,
odporność na wodę,
zdolność do przewodzenia pary
wodnej,
odporność na wchłanianie wody
i zawilgocenie,
niska absorpcja powierzchniowa,

odporność na działanie czynników chemicznych,
odporność na działanie czynników biologicznych.
Obecnie wiedza z zakresu cech technicznych materiałów jest warunkiem
koniecznym, jednak już niewystarczającym. Projektant, stosując wybrany przez siebie materiał, powinien
mieć na uwadze fakt, iż materiał ten
będzie wchodził w cykl życia całego
budynku, a w okresie swojego użytkowania będzie oddziaływał na budynek, jego środowisko wewnętrzne,
a także środowisko zewnętrzne. Dopasowanie rodzaju materiału nabiera więc cech szczególnych zwłaszcza
w odniesieniu do konieczności późniejszej jego utylizacji bądź dalszego
przetworzenia i ponownego użytkowania. Jako najprostszy przykład
wspólnego błędu projektanta i wykonawcy związanego z nieznajomością
cech technicznych materiału można
podać projektowanie i układanie izolacji cieplnej o jednakowych parametrach bez rozeznania ich faktycznego
sposobu użytkowania.
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Dlaczego powinno się stosować termowizję w budownictwie?

O

dpowiedź jest raczej oczywista! To jedyna
bezkontaktowa, optyczna metoda przedstawiająca rozkład temperatur na powierzchni badanej przegrody w postaci obrazu. Nie
ma innej. Tylko termowizja pozwala szybko oglądać
olbrzymie powierzchnie i wykrywać anomalie rozkładu temperatur.
Prawo budowalne ma u swoich podstaw wiele poprawnych założeń. Jednego wszakże nie uwzględnia – czynnika ludzkiego! Niezależnie od projektu,
użytych materiałów – wystarczy jeden błąd człowieka, by pojawiły się problemy.
Prosty przykład: wyobraźmy sobie budynek – nowoczesny, wykonany z bardzo dobrych materiałów, z super stolarką okienną itd. Teoretycznie jego
charakterystyka energetyczna jest idealna. Z obliczeń tak, ale... Wystarczy, by ktoś obsadził okna

w taki sposób, że wokół nich powstaną nieszczelności – i już między policzoną charakterystyką, a realnym pomiarem strat pojawią się rozbieżności. I to
niekiedy spore. Tylko praktyczna weryfikacja (czytaj: termowizja) budynków może potwierdzić jakość
wykonania, zarchiwizować niedociągnięcia i służyć
jako dowód w sprawach spornych.

Paweł Rutkowski
dyrektor
autoryzowany dystrybutor Flir Systems
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Docieplanie elewacji ocieplonych

w technologii ETICS
Proces renowacyjny elewacji ETICS podejmuje się
zwykle w dwóch sytuacjach: gdy konieczna jest
renowacja powierzchni ocieplenia lub gdy pojawia
się potrzeba docieplenia elewacji.
Aktualnie obowiązujące wytyczne
krajowe określają trwałość elewacji
ocieplonych w technologii ETICS na co
najmniej 30 lat. Doświadczenia europejskie wskazują, że w praktyce, przy
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, prawidłowym rozwiązaniu detali
fasady oraz odpowiednim standardzie
wykonawstwa, okres ten może ulec
znacznemu wydłużeniu. Równocześnie błędy projektowe, wadliwe wykonawstwo, brak wykwalifikowanego
nadzoru, a także zła jakość materiałów
i akcesoriów ocieplenia przyczyniają
się do szybszego niszczenia elewacji.
Poza tym często zdarza się, że już po
upływie kilkunastu lat użytkowania,
zaprojektowana wcześniej izolacyjność
ocieplenia przestaje odpowiadać obowiązującym normom.

Poza poprawą wydajności energetycznej,
energetycznej
w ramach renowacji można także odświeżyć wygląd budynku

Renowacja mająca na celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego
ocieplenia elewacji może ograniczyć
się do wykonania powłoki malarskiej.
Powinno to być jednak poprzedzone
identyfikacją lokalnych uszkodzeń
ocieplenia, dokonaniem niezbędnych
napraw i uzupełnień oraz oczyszczeniem podłoża i jego zagruntowaniem,
odpowiednim dla przewidzianego rodzaju powłoki elewacyjnej. Ten sposób
renowacji jest celowy wyłącznie wówczas, gdy powierzchnia tynku elewacyjnego zachowała się bez większych
uszkodzeń, w przeciwnym razie ślady
doraźnych napraw będą wyraźnie widoczne po przemalowaniu. Metoda ta
powinna być stosowana w standardowych cyklach, które w zależności
od warunków eksploatacyjnych, środowiskowych i rodzaju wykończania
powierzchni wynoszą z reguły od
ośmiu do dwunastu lat.
Gdy zakres uszkodzeń i wad istniejącego ocieplenia, a szczególnie powierzchni tynku jest znaczny, stosuje się renowację polegającą na ponownym
wykonaniu warstw tynkarskich: tynku podkładowego zbrojonego siatką
z włókna szklanego oraz cienkowarstwowego tynku elewacyjnego, ewentualnie także powłoki malarskiej.
Innym sposobem przywrócenia sprawności technicznej i zabezpieczenia elewacji ETICS jest wykonanie dodatkowego ocieplenia elewacji.
Docieplenie elewacji ETICS ze względu na niewystarczającą izolacyjność
cieplną ma uzasadnienie szczególnie
wówczas, gdy dotychczasowe ocieplenie okazuje się niewystarczające
z punktu widzenia wymagań ochrony cieplnej obiektu. Na wstępie należy zaznaczyć, że poniższe uwagi
dotyczą wyłącznie ścian ocieplonych w technologii ETICS, natomiast
w przypadkach ociepleń typu ciężkiego oraz wykonanych tzw. metodą
lekką, suchą, wymagana jest indywi-
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dualna analiza konstrukcyjnej oraz
ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia. Praktyka potwierdza, że
w większości ociepleń tego typu, zaleca się rozebranie warstw ocieplenia
i wykonanie termoizolacji od nowa
w technologii ETICS.
Dla ścian zewnętrznych obowiązuje
obecnie w Polsce (od 1 stycznia 2009)
ograniczenie maksymalnej wartości
współczynnika przenikania ciepła do
poziomu
Umax = 0,30 W/(m2 × K). Można przyjąć,
że poprawy izolacyjności wymagają
przede wszystkim elewacje ocieplone
do końca 1994 roku, kiedy to po raz
pierwszy wprowadzono obowiązek
uwzględniania aspektu oszczędności
energii cieplnej w procesach projektowania budynków i ich remontów.
Uwaga: Ponowne ocieplenie ścian
zewnętrznych ocieplonych wcześniej
w systemie ETICS warto wziąć pod
uwagę wyłącznie wówczas, gdy stan
techniczny istniejącego ocieplenia
można ocenić jako dobry i nie będzie
ono wymagać kłopotliwego oraz kosztownego wzmacniania.

Projekt „ocieplenia na
ociepleniu”
Zgodnie ze standardami ETICS,
nowe ocieplenie na już istniejącym,
można wykonywać wyłącznie na
podstawie projektu opracowanego
specjalnie w tym celu. Opracowanie to poprzedza ekspertyza stanu
istniejącego fasady, przygotowana
na bazie wnikliwych oględzin oraz
odkrywek niezbędnych do ustalenia
efektywności zamocowania układu
ociepleniowego.
Projekt powinien określać jednoznacznie:
ocenę stanu technicznego istniejącego ocieplenia, ze szczególnym
uwzględnieniem jego nośności

ar t y k u ł sp onsor o w an y
jako podłoża do zamocowania kolejnego układu ociepleniowego,
klasyfikację ogniową: istniejącego
ocieplenia oraz rozwiązania projektowanego,
rodzaj oraz grubość warstwy przewidzianego materiału termoizolacyjnego,
układ warstw projektowanego
ocieplenia, rodzaj wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki
malarskiej,
sposób mocowania warstw docieplenia do podłoża, rodzaj zaprawy/masy klejowej, a także rodzaj,
długość, rozmieszczenie oraz wymaganą liczbę łączników mechanicznych.
W przypadku, gdy podłoże dla pierwotnego ocieplenia stanowiły żelbetowe, trójwarstwowe elementy wielkopłytowe, należy w pierwszej kolejności
dokonać oceny ich połączeń konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi aktualnych instrukcji technicznych ITB
nr 360, 374 oraz 447.

Zasady wykonawstwa
dociepleń wtórnych
Docieplanie elewacji ETICS prowadzi
się według tych samych reguł, które
obowiązują przy ocieplaniu fasady po
raz pierwszy.
Początkowym, a jednocześnie bardzo
istotnym etapem prac jest przygotowanie podłoża, polegające na jego starannym oczyszczeniu z kurzu, zanieczyszczeń oraz luźnych fragmentów.
Należy przy tym usunąć także tynk
elewacyjny w miejscach, w których
utracił on spójność lub kontakt z podłożem. Następnie należy uzupełnić
wszelkie ubytki w warstwach ocieplenia, w tym te powstałe w czasie czyszczenia podłoża oraz wykonywania
odkrywek dla celów ekspertyzy.
Zależnie od stanu powierzchni istniejącego ocieplenia, może okazać się konieczne jej wstępne zagruntowanie, np.
w celu zredukowania nasiąkliwości,
związania starej powłoki malarskiej
lub powierzchniowego wzmocnienia.
Zaniechanie tej czynności może skutkować znacznym obniżeniem efektywności klejenia płyt ociepleniowych.
W niektórych przypadkach konieczne
może się okazać miejscowe uzupełnienie mocowania ocieplenia w strefach
odspojeń, wykonywane poprzez podklejanie zaprawą klejową lub pianą
PU do przyklejania płyt izolacyjnych.
Zalecane jest montowanie płyt ociepleniowych przy jednoczesnym zastosowaniu klejenia oraz mechanicznego
kotwienia łącznikami rozporowymi,
przy czym wykluczone jest wyłącznie

klejenie. Warto pamiętać, że w przypadku wtórnego ocieplenia, tak jak
w przypadku montowania ETICS
o znacznym ciężarze własnym, to łączniki mechaniczne przenoszą większość
obciążeń, a warstwa kleju spełnia istotną lecz jedynie pomocniczą rolę.
Płyty powinny być przyklejane całopowierzchniowo lub metodą obwodowo-pasmową, z zapewnieniem nie
mniej niż 40% powierzchni efektywnego przyklejenia do podłoża.
O ile możliwe jest wstępne rozpoznanie rozmieszczenia płyt ocieplenia pierwotnego na powierzchniach
elewacji, płyty warstwy docieplenia
należy rozmieścić w układzie mijankowym, tak aby spoiny pomiędzy płytami w obydwu warstwach nie przebiegały w tych samych liniach.
Łączniki mechaniczne ocieplenia wtórnego muszą przenikać przez obie
warstwy termoizolacyjne, aż do nośnego podłoża i powinny być w nim
zakotwione na głębokość wskazaną
w projekcie oraz zgodną z aprobatą
techniczną łącznika. Stosować należy
łączniki rozporowe ETICS, wyłącznie
z rdzeniem stalowym, wkręcanym,
objęte aktualnym dopuszczeniem do
stosowania na podstawie europejskiej
lub krajowej aprobaty technicznej.
Kołki należy tradycyjnie mocować przez
warstwę styropianu, jedynie w przypadku zaprojektowanego wykończenia
docieplenia okładziną z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub
podobnych, mocowanie mechaniczne
powinno być wykonywane przez siatkę
tynku zbrojącego, w fazie mokrej.
Gdy stan powierzchni istniejącego
ocieplenia nie pozwala na skuteczne
przyklejenie nowej warstwy termoizolacji, można zastosować specjalne
łączniki pośrednie, kotwione w nośnym podłożu przez istniejące ocieplenie, o talerzykach ukształtowanych
w sposób zapewniający przyczepność
warstwy kleju płyt ocieplenia wtórnego (np. Sto-Optifix).
Istnieje możliwość montowania płyt
ociepleniowych wyłącznie przy użyciu łączników mechanicznych, tzw.
śrubowych (Sto-Twistfix), o specjalnie
ukształtowanych brzechwach kotwiących się w objętości warstwy styropianu lub wełny mineralnej. Ograniczenie
stanowią w tym przypadku dwa limity: grubość ocieplenia pierwotnego nie
większa niż 5 cm oraz grubość ocieplenia wtórnego nie mniejsza niż 8 cm.
Podobnie jak w przypadku tradycyjnego ocieplenia ETICS, ocieplenie wtórne wymaga starannego opracowania
detali elewacji przy zastosowaniu materiałów i elementów uzupełniających,
takich jak: kątowniki wzmacniające
z siatki z włókna szklanego, profile
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i taśmy dylatacyjne, rozprężne taśmy
uszczelniające, czy niskorozprężna
pianka PU do uzupełnień warstwy
termoizolacji. Zaleca się stosowanie
listew startowych, uszczelniających
profili ościeżowych, elementów narożnikowych z kapinosem itp.

Optymalnym rozwiązaniem renowacji elewacji
ocieplonych w technologii ETICS jest ich wtórne
docieplenie. Nawet wówczas, gdy efektywność
termiczna fasady jest zadowalająca, a jej stan
techniczny odpowiedni, należy pamiętać, że status ten może ulec zdecydowanemu pogorszeniu
w ciągu kilku lub kilkunastu lat, głównie za
sprawą stale i wyraźnie rosnących wymagań
w zakresie ochrony cieplnej budynków oraz limitowania zużycia energii dla celów ich ogrzewania. W takiej sytuacji właściwie zaprojektowana i wykonana termomodernizacja elewacji
ocieplonej może zapewnić jej odpowiednią
izolacyjność na wiele lat.
Warto pamiętać, że dla wszystkich rodzajów renowacji koszty rusztowań oraz przygotowania
podłoża pozostają niemal jednakowe, a jedyną
różnicę stanowią: koszt dodatkowej warstwy
termoizolacji i jej łączników oraz związane z tym
koszty wykonawstwa.

Sto-ispo sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15,
03-872 Warszawa
tel. 22 511 61 02
info.pl@sto.com, www.sto.pl
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Relacja przeszkleń
do powierzchni pełnych
w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu
na energię
Projektowanie okien ze względu na komfort
oświetlenia naturalnego jest wyborem odpowiedniej
kombinacji wielkości i rozmieszczenia okien
oraz charakterystyki zastosowanego szkła.

Fot. K. Wiśniewska

Obudowa zewnętrzna budynku,
czyli ściany elewacyjne oraz dach,
oddziela jego wnętrze od warunków
otoczenia. Stanowi element zatrzymujący energię lub transformujący
ją z jednej formy na drugą. Nazywana jest interfejsem energetycznym między warunkami zewnętrznymi a potrzebami użytkowników
w zakresie środowiska fizycznego
wnętrz. Dlatego sposób jej rozwiązania formalnego i materiałowego
ma znaczenie dla bilansu energetycznego budynku i komfortu jego
użytkowania. Szczególnie ważne jest zachowanie odpowiedniej
proporcji między powierzchniami
transparentnymi i pełnymi.
Choć przeszklenia osiągają coraz
lepsze parametry termoizolacyjne,
wciąż mają mniej korzystną charakterystykę termiczną niż prawidłowo zaizolowane ściany pełne.
Stwarzają ryzyko nadmiernej utraty ciepła w okresach grzewczych.
Wprawdzie pozwalają na wykorzystanie energii słońca dzięki efektowi szklarniowemu, ale wymaga to
szklenia o wysokich parametrach
termoizolacyjnych oraz uzupełnienia o inne elementy, na przykład
masywne ściany lub stropy akumulujące ciepło, systemy ochrony
przeciwsłonecznej, i prawidłowego wentylowania pomieszczeń.
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Przy źle rozwiązanych lub zorientowanych względem słońca przeszkleniach o znacznej powierzchni
zyski słoneczne nie rekompensują
strat ciepła wskutek przemarzania. Dodatkowo efekt szklarniowy
może prowadzić do przegrzewania
pomieszczeń w gorące dni, a więc
skutkować wzrostem zapotrzebowania na chłodzenie (np. skłania do
montażu indywidualnych urządzeń
klimatyzacyjnych w budynkach
wielorodzinnych).
Wraz z zaostrzaniem przepisów,
wzrostem cen energii i świadomości ekologicznej społeczeństwa
coraz częściej stosuje się przeszklenia trójszybowe z tzw. powłokami
funkcyjnymi, np. niskoemisyjnymi,
przeciwsłonecznymi czy solar-control. Dzięki nim parametry termiczne i świetlne przegrody, nawet całkowicie przeszklonej, utrzymują
się na dostatecznym, wymaganym
przepisami poziomie. Są to jednak
rozwiązania kosztowne zarówno
ekonomicznie, jak i ekologicznie.
Produkowane są dużymi nakładami energii i są mało podatne na
recykling. Bardzo często wymagają
także instalacji zewnętrznych systemów ochrony przeciwsłonecznej.
Dążąc więc do realizowania idei
zrównoważonego rozwoju, która
mówi o szukaniu pola wspólnego
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dla względów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych, należy podejmować odpowiedzialne
i przemyślane decyzje projektowe
dotyczące powierzchni i rozmieszczenia przeszkleń w budynkach.

zapotrzebowanie
na en. grzewczą [kWh/m2a]

szklenie 2-szybowe
szklenie 3-szybowe

zapotrzebowanie
na en. grzewczą [kWh/m2a]

szklenie 2-szybowe
szklenie 3-szybowe

Wpływ wielkości przeszkleń na potrzeby budynku w zakresie ogrzewania i chłodzenia
Wpływ wielkości przeszklenia elewacji na zapotrzebowanie budynku
na energię grzewczą obrazują badania symulacyjne przeprowadzone
dla obiektu biurowego w Würzburgu (Niemcy), a więc w warunkach
klimatycznych zbliżonych do polskich. Publikują je Gerhard Hausladen, Michael de Saldanha i Petra
Liedl w książce „Climate Skin, Building-skin Concepts that Can Do
More with Less Energy”. Przedmiotem badań było pomieszczenie o powierzchni 22,5 m² i powierzchni ściany zewnętrznej 13,5 m², o średnim
obciążeniu termicznym, przeznaczone dla dwóch osób pracujących
przy stanowiskach komputerowych.
Przyjęto dwa warianty szklenia:
dwuszybowego (U = 1,1 W/m²K)
i trójszybowego (U = 0,7 W/m²K)
oraz dwie orientacje: północną i południową. Dla każdego z nich określono zapotrzebowanie na energię
niezbędną do ogrzania pomieszczenia w ciągu roku przy przeszkleniu
sięgającym 30, 50 i 70% powierzchni
ściany zewnętrznej. Wyniki badań
przedstawiają wykresy (rys. 1). Im
większe okna, tym trudniej ogrzać
pomieszczenie. Przy szkleniu dwuszybowym różnica między 30 a 70%
przeszkleniem powodowała wzrost
wydatków energetycznych o ok.
12 kWh/m² rocznie dla obu orientacji fasady (czyli o 40% więcej dla fasady południowej i o 35% więcej dla
północnej). Przy szkleniu trójszybowym – o 5 kWh/m² rocznie (o 19%
więcej) dla fasady południowej
i 7 kWh/m² rocznie (o 20% więcej)
dla fasady północnej.
Badania pokazują wyraźnie, że należy unikać znacznych przeszkleń

proporcje przeszklenia [%]

proporcje przeszklenia [%]

Rys
Rys. 1
1. Wpływ stopnia przeszklenia elewacji na potrzeby grzewcze budynku przy orientacji południowej
(po lewej) i północnej (po prawej).
Przyjęto dane: pomieszczenie biurowe o pow. 22,5 m2 (2 osoby + 2 stanowiska komputerowe),
powierzchnia elewacji 13,5 m2, U przeszkleń = 1,1 W/m2K dla szklenia 2-szybowego i 0,7 W/m2K dla
3-szybowego, g = 0,5/0,6, U ściany pełnej = 0,2 W/m2K, warunki klimatyczne – Würzburg (Niemcy);
wg G. Hausladen, M. de Saldanha, P. Liedl.

elewacji północnych. 70% przeszklenie elewacji południowej powoduje
podobne koszty energii grzewczej
co 30% przeszklenie od północy.
Okazuje się także, że zastosowanie
szklenia trójszybowego jest najbardziej uzasadnione w przypadku elewacji o dużym stopniu przeszklenia.
Im mniej okien, tym ich znaczenie
dla oszczędności na ogrzewaniu jest
mniejsze.
Powierzchnia przeszklenia elewacji
wpływa również na charakterystytemperatura
[oC]

a)

kę termiczną latem w pomieszczeniach poddawanych intensywnej
insolacji (nasłonecznieniu). Opisane
wyżej pomieszczenie poddano symulacjom temperaturowym dla dni
letnich (temp. powietrza 28–30°C)
przy wariantach przeszklenia 30,
50, 70 i 90%. Wykres na rys. 2a pokazuje rozkład temperatur przy braku osłon przeciwsłonecznych. Przy
temperaturze powietrza zewnętrznego równej 30°C temperatura w pomieszczeniu przekroczyła 26°C dla
temperatura
[oC]

b)

Rys
Rys. 2
2. Wpływ stopnia przeszklenia elewacji południowej na temperaturę w pomieszczeniu w dni letnie
(30 VII – 1 VIII).
Przyjęto następujące dane: pomieszczenie biurowe o pow. 22,5 m2 (2 osoby + 2 stanowiska komputerowe), powierzchnia elewacji 13,5 m2, U przeszkleń = 1,1 W/m2K (szklenie 2-szybowe), g = 0,6,
U ściany pełnej = 0,3 W/m2K, warunki klimatyczne – Würzburg (Niemcy); po lewej – wariant bez osłony
przeciwsłonecznej, po prawej – wariant z osłoną przeciwsłoneczną; kolory linii odpowiadają powierzchni
przeszklenia względem ściany pełnej: zielony – 30%, czerwony 50%, pomarańczowy 70%, żółty 90%,
czarny – temperatura powietrza zewnętrznego; wg G. Hausladen, M. de Saldanha, P. Liedl.
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wszystkich wariantów przeszklenia. Przy szkleniu 90% temperatura
na zewnętrz i w środku była zbliżona. Jednak w ciągu kilku bardzo gorących dni, gdy ciepło kumuluje się
wewnątrz, pomieszczenie o dużym
przeszkleniu może osiągnąć wyższą temperaturę niż otoczenie (taką
tendencję widać na wykresie dla
1 sierpnia). Temperatura w badanym pomieszczeniu była średnio
o 3°C wyższa dla przeszklenia
90% niż dla 30%. Każde 20% więcej względem tej mniejszej wartości
powodowało wzrost temperatury
o ok. 1°C. Oznaczało to wzrost potrzeb energetycznych związanych
z chłodzeniem o 1 kWh/m² rocznie.
Wykres na rys. 2b pokazuje rozkład
wartości temperatury przy zastosowaniu zewnętrznego systemu
zacieniającego (działającego przy
obciążeniu energetycznym fasady
180 W/m²). Jak widać, ma on ogromne znaczenie dla przeciwdziałania
przegrzewaniu – tym większe, im
większa jest powierzchnia okien.
Dla szklenia 90% temperaturę

zredukowano aż o ok. 4°C, a dla
szklenia 30% – o 1,5°C.
Na przegrzewanie latem narażone
są nie tylko elewacje południowe, ale
także elewacje wschodnie i zachodnie. Przyjmują one mniejsze wartości energii słonecznej, ale dosięga je
promieniowanie niższe, wnikające
głębiej do wnętrza budynku. Nie
chronią przed nim takie elementy,
jak płyty balkonowe, daszki czy wysunięte okapy, które mogą być skuteczną ochroną przed wysokim promieniowaniem południowym. Choć
dawki promieniowania na ściany
wschodnie i zachodnie są podobne,
przeszklone pomieszczenia od zachodu osiągają wyższe temperatury.
Słońce ogrzewa je bowiem w porach
popołudniowych, gdy ciepło kumuluje się w nich już od godzin porannych. Wschodnie słońce dociera zaś
do pomieszczeń wychłodzonych
nocą. Gerhard Hausladen, Michael
de Saldanha i Petra Liedl podają,
że aby temperatura w opisanym
pomieszczeniu przekraczała wartość 28°C nie więcej niż przez 100
DF [%]

głębokość pomieszczenia [m]

Rys. 3.
Rys
3 Rozkład współczynnika wykorzystania światła dziennego DF (daylight factor) ma głębokości
pomieszczenia w zależności od wielkości okien na elewacji południowej. Przyjęto dwa warianty
przeszklenia: o współczynniku przepuszczalności światła TL (light transmission) równym 0,4 i 0,8.
Przyjęto dane: pomieszczenie biurowe o pow. 22,5 m2, powierzchnia elewacji 13,5 m2, grubość ramy
okiennej 8 cm, stopień odbicia światła przez sufit 80%, przez ściany wewnętrzne 80%,
przez podłogę 20%, natężenie światła zewnętrznego 10 000 lx; kolory linii odpowiadają powierzchni
przeszklenia względem ściany pełnej: zielony – 30%, czerwony 50%, pomarańczowy 70%, żółty 90%,
linia ciągła TL = 0,8, linia przerywana TL = 0,4; wg G. Hausladen, M. de Saldanha, P. Liedl.
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godzin w roku, elewacja południowa może być przeszklona maksymalnie w około 85%, wschodnia
w 55%, a zachodnia w 48%.

Wielkości przeszkleń
a warunki oświetlenia
wnętrz światłem
dziennym
Okna zapewniają wnętrzom dostęp
światła dziennego i kontakt wizualny z otoczeniem, co wpływa na
psychofizyczny komfort przebywania w danym budynku. Mają także
wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię użytkową, gdyż
im efektywniejsze wykorzystanie
naturalnego światła, tym mniejsze zużycie energii na oświetlenie
sztuczne. Warunki naturalnego
oświetlenia wnętrz zależą w dużej
mierze od wielkości i rozmieszczenia okien w pomieszczeniu. Badania
opisanego wcześniej pomieszczenia wykazały, że przy przeszkleniu
o powierzchni 30% w stosunku do
powierzchni całej ściany elewacyjnej, tylko stanowisko pracy ustawione bezpośrednio przy oknie
otrzymuje wystarczające wartości
promieniowania świetlnego przy
rozproszonym
promieniowaniu
słonecznym (badano elewację południową). Powiązanie widokowe
z otoczeniem jest słabe. Przy szkleniu 50% warunki oświetlenia poprawiły się, zwłaszcza w narożnikach
pomieszczenia przy ścianie elewacyjnej. Zyskał też komfort wizualny
związany z większym otwarciem
na świat zewnętrzny. Przy szkleniu
70% pomieszczenie zostało oświetlone jeszcze lepiej, a co szczególnie
cenne, bardziej równomiernie na
całej swojej głębokości (stanowisko
pracy ustawione w głębi pomieszczenia uzyskało wystarczające parametry oświetlenia). Powiększenie
szklenia do 90% wiązało się z usunięciem pełnej ściany podokiennej
i nie przyniosło znaczącej poprawy
warunków świetlnych. W widoczny
sposób otworzył się jednak widok
na zewnątrz. Przy intensywnym,
bezpośrednim
promieniowaniu
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słonecznym praktycznie dla wszystkich badanych wielkości okna następował efekt olśnienia, ale dla szklenia
30% miał niewielki zakres (jedynie strefa przyokienna). Dla większych wartości obejmował znaczną część wnętrza,
powodując konieczność stosowania
osłon przeciwsłonecznych. Rysunek 3
przedstawia rozkład współczynnika
wykorzystania światła dziennego DF
(daylight factor) w pomieszczeniu na
całej jego głębokości w zależności od
wielkości okien. Przyjęto dwa warianty
przeszklenia: o współczynniku przepuszczalności światła TL (light transmission) równym 0,4 i 0,8.
Dla warunków komfortu wizualnego
ważne jest także położenia okna i jego
proporcje. Przy szerokim, horyzontalnym przeszkleniu światło rozkłada się
bardziej równomiernie w pasie przyokiennym niż przy tak samo dużym
oknie, ale ustawionym wertykalnie. Dla
strefy w głębi pomieszczenia ma zaś znaczenie położenie krawędzi górnej okna.
Im wyżej się znajdzie, tym lepiej jest
oświetlona słońcem. Najlepsze otwarcie
widokowe powstaje zaś wówczas, gdy
możliwie duża powierzchnia transparentna znajduje się na linii wzroku człowieka stającego i poniżej niej.
Na charakterystykę naturalnego światła we wnętrzach mają wpływ również
parametry szklenia, które regulują dostęp promieniowania: współczynnik
przepuszczalności energii słonecznej g
i uwzględniony na rys. 3 współczynnik
przepuszczalności światła TL. Prawidłowe projektowanie okien ze względu
na komfort oświetlenia naturalnego jest
więc wyborem odpowiedniej kombinacji wielkości i rozmieszczenia okien oraz
charakterystyki zastosowanego szkła.
Rysunek 4 obrazuje, przy jakich przykładowych kombinacjach wymienionych
parametrów można uzyskać wartość
natężenia oświetlenia 300 i 500 lx przy
różnych głębokościach wnętrza (od 1 do
5 metrów w głąb pomieszczenia).

Optymalizacja
wielkości przeszkleń
Projektując przeszklenia elewacji budynku, oprócz kryteriów estetycznych, konstrukcyjnych i ekonomicz-
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nych należy uwzględnić także opisane
kryteria użytkowe. Z punktu widzenia
energooszczędności budynku powinny spełniać następujące warunki:
minimalizacja strat cieplnych
w budynku – im mniej przeszkleń,
zwłaszcza na ścianach o orientacjach słabo nasłonecznionych, tym
mniejsze straty termiczne w okresach grzewczych;
maksymalizacja pozyskiwania energii cieplnej ze słońca za pomocą
efektu szklarniowego zachodzącego
przy przenikaniu energii słonecznej
przez powierzchnie przeszklone –
im większe powierzchnie szklenia
na elewacjach intensywnie nasłonecznionych, tym większe zyski
energii;
eliminacja zjawiska przegrzewania
wnętrz w okresach intensywnej
insolacji – im większe okna na elewacjach intensywnie nasłonecznionych, tym większe nadwyżki ciepła
latem;
zapewnienie odpowiedniego stopnia oświetlenia wnętrz budynku światłem dziennym w sposób
gwarantujący komfort wizualny
(odpowiednie natężenie światła
i jego rozkład w pomieszczeniach)
i minimalizujący zapotrzebowanie
budynku na światło sztuczne, minimalizacja efektu olśnienia w dni
o intensywnym promieniowaniu
słonecznym – zarówno za małe,
jak i za duże okna nie są wskazane (należy dobierać odpowiednie
parametry szklenia i systemy przeciwsłoneczne).
Wielu specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego uznaje, że
w naszym klimacie najważniejszy jest
pierwszy cel, czyli ochrona budynku
przed przemarzaniem. Natomiast
podchodzą sceptycznie do koncepcji
wprowadzania dużych powierzchni
przeszklonych, nawet jeśli teoretycznie zdolne są do pozyskiwania energii słonecznej.
Jednak jak dowodzą liczne przykłady
budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię, prawidłowo zaprojektowane przeszklenia o dużych
powierzchniach mogą skutecznie wykorzystywać energię cieplną ze słońca.
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Rys. 4.
Rys
4 Zakres oświetlenia pomieszczenia światłem naturalnym o natężeniu 300 i 500 lx (głębokość zakresu
oświetlenia 1–5 m) dla różnych kombinacji wielkości okien i parametrów szklenia; wg G. Hausladen,
M. de Saldanha, P. Liedl.

Coraz bardziej podkreślane są także
względy związane z komfortem wizualnym i maksymalnym wykorzystaniem światła dziennego.
Zalecenia dotyczące optymalnej
relacji powierzchni okien do całkowitej powierzchni elewacji nie
są więc ściśle określone i zależą od
tego, który z wymienionych celów
uznamy za priorytetowy. Profesor
Laskowski twierdzi, że najbardziej
racjonalne energetycznie jest utrzymanie udziału okien w sumarycznej powierzchni ściany na poziomie
20–30% z możliwością zwiększenia
go do 40% dla elewacji południowych, przy czym łącznie wszystkie
ściany powinny utrzymywać poprzednio podany przedział. Zalecenia
te wydają się za bardzo restrykcyjne.
Jak wykazują przytaczane badania,
udział okien na poziomie 30% daje
dość niski komfort oświetlenia światłem dziennym, nawet dla najlepiej
oświetlonych słońcem elewacji południowych. Ich autorzy twierdzą, że

bez zastosowania pasywnych lub aktywnych metod chłodzenia pomieszczeń latem możliwe jest osiągnięcie
komfortu termicznego wnętrz przy
udziale okien w elewacji południowej przeszklonej do 50%, zakładając,
że przy przeszkleniach powyżej 30%
istnieje zewnętrzny system zacieniający (przy średnim obciążeniu termicznym budynku).
Większe przeszklenia, nawet do
100%, wskazane są w przypadku
struktur szklarniowych nastawionych
na maksymalne zyski cieplne z energii słonecznej. Ich wprowadzanie ma
sens energetyczny jedynie przy orientacjach południowych lub zbliżonych
z odchyleniem do 15°. Wymaga także starannego procesu projektowego
uwzględniającego symulację wpływu
wybranego rozwiązania na ogólny bilans energetyczny budynku.
Zalecenia
dotyczące
elewacji
wschodnich i zachodnich najczęściej
określają optymalny udział okien na
poziomie 30%. Możliwe jest pod-

Budynek racjonalnie niskoenergetyczny to taki obiekt, który przede wszystkim
bardzo mało energii potrzebuje, a nie taki, który bardzo dużo energii z otoczenia
pozyskuje, gdyż z reguły równie dużo jej z powrotem traci.
prof. Leszek Laskowski

elewacje i docieplenia

68

niesienie go maksymalnie do 50%,
ale konieczne jest wprowadzenie
dostosowanych do niskiego promieniowania zewnętrznych osłon
przeciwsłonecznych (np. markizy,
rolety, zamykane żaluzje).
Elewacje północne powinny mieć
możliwie małe przeszklenia. Nie
powinny przekraczać 30% całkowitej powierzchni ścian, a według
najbardziej restrykcyjnych zaleceń
nawet 20 lub 25%.
Od niedawna przepisy techniczno-budowlane regulują kwestie wielkości przeszkleń elewacji ze względu na oszczędność energii. Podane
w nich wzory uzależniają ich udział
w sumarycznej powierzchni elewacji
od współczynnika przepuszczalności
energii g szklenia oraz współczynnika korekcyjnego fc redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne.
Maksymalna powierzchnia okien
AOmax uzależniona jest także od układu przestrzennego budynku. Zależność tę opisuje następujący wzór:
AOmax = 0,15 Az + 0,03Aw
gdzie: Az – jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian
zewnętrznych; Aw – jest sumą pól
powierzchni pozostałej części rzutu
poziomego wszystkich kondygnacji
po odjęciu Az.
Projektowanie przeszkleń jest złożonym zagadnieniem, tym bardziej że
na opisane zalecenia nakłada się wiele innych uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych, na przykład: zacienianie i przesłanianie przez
sąsiednią zabudowę, przewidywanie
przyszłych przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych w obrębie
budynku i jego sąsiedztwa, dążenie
do stworzenia odpowiedniej relacji
budynku względem przestrzeni miasta (powiązania widokowe, otwarcie
na przestrzenie publiczne). Choć nie
wszystkie wiążą się bezpośrednio
z kwestiami energooszczędności, jednak bez ich uwzględnienia niemożliwa jest realizacja szeroko pojętej idei
zrównoważonego rozwoju.
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