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W artykule przedstawiono charakterystyk� stropodachów wyst�puj�cych 
w budynkach mieszkalnych wykonanych z prefabrykatów �elbetowych oraz 
mo�liwo�ci ich termorenowacji.  

1. Rodzaje stropodachów w systemowych budynkach 
mieszkalnych [1,2] 

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi z prefabrykatów 
�elbetowych s� przekryte dachami płaskimi o spadku od 5% do 20 % i nazywanych 
stropodachami, gdy� stanowi� konstrukcj� składaj�c� si� ze stropu nad ostatni� 
kondygnacj� budynku  i dachu budynku. Konstrukcja takiego dachu powinna by� 
oddylatowana od podpór (�cian, ogniomurów itp.), aby mogła mie� swobod� 
odkształce� termicznych. 

W uprzemysłowionych budynkach mieszkalnych wyst�puj� – w zasadzie – 
dwa typy stropodachów, ró�ni�cych si� od siebie pod wzgl�dem rozwi�za� 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych: 

− pełne (rys. 1), spełniaj�ce jednocze�nie funkcj� stropu nad ostatni�  
kondygnacj� i przekrycia dachowego, dzi�ki uło�onemu bezpo�rednio na 
stropie warstw: paroizolacji, izolacji termicznej i wodochronnej (pokrycia 
papowego); w stropodachach tych nie ma przestrzeni wentylacyjnej, 
pozwalaj�cej na przepływ w nich powietrza (odmian� stropodachów pełnych 
s� stropodachy szczelinowe i kanalikowe, które maj� pod pokryciem dacho- 
wym drobne „kanaliki”, utworzone najcz��ciej w warstwie izolacji termicznej, 
umo�liwiaj�ce w pewnym stopniu przepływ powietrza i zmniejszenie przez 
to nadci�nienia pary wodnej pod pokryciem, 
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Rys.1. Typy stropodachów 
Fig. 1. Types of flat roofs 

 
− dwudzielne (rys. 2), wentylowane swobodnie przepływaj�cym powietrzem 

zewn�trznym, tj. takie, w których nast�puje rozdzielenie obu funkcji 
stropodachu (wyst�puje strop z uło�on� na nim izolacj� termiczn� oraz 
przekrycie dachowe, przewa�nie z �elbetowych płyt panwiowych, rzadziej 
korytkowych, opartych na �ciankach a�urowych murowanych lub 
�elbetowych, ustawionych na stropie oraz pokrycie papowe uło�one na 
tych płytach), wentylacja wytworzonego w ten sposób poddasza odbywa 
si� powietrzem zewn�trznym bezpo�rednio przez otwory umieszczone  
w �ciankach kolankowych. 

 

 
 
 
 

 

Rys. 2. Rodzaje rozwi�za� stropodachów wentylowanych 
Fig. 2. Ventilated flat roof solutions 
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Ze wzgl�du na sposób odwodnienia mo�na wydzieli� dwa rodzaje stropodachów: 
− z odwodnieniem zewn�trznym, w którym odprowadzenie wody odbywa si� 

rynnami i rurami spustowymi na zewn�trz budynku, 
− z odwodnieniem wewn�trznym, w którym woda jest odprowadzana 

korytami �ciekowymi, wyrobionymi na powierzchni dachu i rurami spusto- 
wymi, umieszczonymi wewn�trz budynków (tzw. stropodachy pogr��one). 

Stropodachy pełne z odwodnieniem zewn�trznym były wykonywane przewa�nie 
w budynkach wielkoblokowych, natomiast w budynkach wielkopłytowych z reguły 
wyst�puj� stropodachy wentylowane: z poddaszem przełazowym o minimum 60 cm 
wysoko�ci przestrzeni poddasza lub te� nieprzełazowe. Budynki wielkopłytowe 
niskie najcz��ciej maj� odwodnienie zewn�trzne, za� w �redniowysokich do�� 
cz�sto wyst�puj� odwodnienia wewn�trzne. 

2. Zasady renowacji stropodachów [3,4] 

Stropodachy powinny spełnia� warunki, jakie stawia dachom płaskim rozpo- 
rz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz z pó�niejszymi zmianami). Stwierdza si� m.in., �e: 

− konstrukcja dachów musi by� tak zaprojektowana i wykonana, aby 
obci��enia mog�ce na nie działa� nie prowadziły do uszkodze�, za� 
materiały i technologie robót nie stanowiły zagro�enia dla zdrowia  
i higieny u�ytkowników, 

− konstrukcja dachu powinna by� tak zaprojektowana, aby zapewniała jego 
no�no�� na czas umo�liwiaj�cy ewakuacj� ludzi w razie po�aru, a zarazem 
ograniczała mo�liwo�� rozprzestrzeniania si� ognia na s�siednie budynki, 

− pokrycie budynku nie powinno rozprzestrzenia� ognia, dach powinien by� 
zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczy� ryzyko przegrze-
wania budynku w okresie letnim, warto�ci współczynnika przenikania 
ciepła U dla stropodachów nie mog� by� wi�ksze ni� Umax = 0,25 W/m2K 
(do 31.12.2008 – 0,30 W/m2K przy t > 16°C oraz 0,50 W/m2K przy  
8°C < t < 16°C).  

Powierzchnia otworów wentylacyjnych w �cianach zewn�trznych budynków 
do przestrzeni poddasza w stropodachu dwudzielnym powinna wynosi� 1‰ 
powierzchni dachu. 

Konstrukcja stropodachów w budynkach, wykonana z elementów �elbetowych, 
spełnia ww. wymagania, natomiast w wi�kszo�ci tych budynków istnieje potrzeba 
dostosowania pozostałych warstw do okre�lonych wy�ej wymaga�.  

Zabezpieczenie połaci dachowej stropodachów przed zagro�eniami zwi�zanymi  
z oddziaływaniem �rodowiska mo�na osi�gn�� poprzez wykonanie prawidłowych 
spadków i odwodnie� oraz szczelnej, ci�głej warstwy wodoszczelnej, a tak�e 
izolacji termicznej wykonanej z materiałów o du�ej wytrzymało�ci mechanicznej, 
prawidłowo uło�onej na podło�u. 
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Plan renowacji dachu powinien obejmowa�: 
− sprawdzenie istniej�cego dachu, wytrzymało�ci jego konstrukcji no�nej, 

stanu paroizolacji i termoizolacji oraz warstwy uszczelniaj�cej, 
− rozpoznanie i analiz� ewentualnych bł�dów, popełnionych podczas 

wcze�niejszych prac, 
− sprawdzenie zgodno�ci cech materiałów z normami, wymaganiami bran�o- 

wymi itp., 
− porównanie stanu istniej�cego z zamierzonym, wybór koniecznych �rod- 

ków do jego osi�gni�cia, 
− porównanie poszczególnych systemów renowacji pod wzgl�dem ich 

trwało�ci, ekonomii i kompatybilno�ci z istniej�cym pokryciem,  
− przywrócenie wła�ciwych funkcji istniej�cym warstwom dachu lub ich 

modyfikacja w celu dostosowania do obowi�zuj�cych wymaga�. 
Przy podejmowaniu decyzji o potrzebie renowacji dachu nale�y mie� na uwadze 

tak�e to, �e dach w znacznej mierze wpływa na trwało�� budynku. Nieszczelno�ci 
w pokryciu dachowym oraz przemarzanie czy nadmierne nagrzewanie w okresie 
letnim powoduj� przy�pieszon� korozj� techniczn� budynku (powstaj�c� na skutek 
niekorzystnych procesów fizycznych i chemicznych zachodz�cych w materiałach), 
gdy� w trakcie eksploatacji powierzchnia dachu płaskiego i warstwy izolacyjne 
nara�one s� na zmienne warunki klimatyczne (latem nagrzewanie do + 70°C,  
a zim� przemarzanie do – 30°C). 
 

Zadania termorenowacji  budynków to: 
− ograniczenie wahania temperatury wewn�trz pomieszcze� i strat ciepła 

budynku, 
− redukowanie napr��e� w warstwach konstrukcji i pokrycia wywołanych 

zmianami temperatury, 
− ochrona wn�trza stropodachu dwudzielnego oraz warstw stropodachu 

przed nadmiernym skraplaniem si� pary wodnej,  
− stwarzanie korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych, 

zwłaszcza na najwy�szej kondygnacji u�ytkowej budynku, 
− oszcz�dno�� energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku (straty ciepła 

przenikaj�cego przez dach szacuje si� na około 7%). 
Ponadto poprawnie dobrana izolacja termiczna dachu płaskiego zapobiega 

kondensacji pary wodnej na powierzchni elementów konstrukcyjnych, tłumi hałas, 
tworzy ochronn� warstw� utrudniaj�c� rozprzestrzenianie si� ognia. 

Grubo�� docieplenia nale�y tak dobra�, aby dla temperatury w pomieszczeniach 
współczynnik przenikania ciepła U spełniał warunek: 
 

przegroda + poprawki + mostki termiczne < Uwymagane+ �U + �U0 � Umax 

 

Warstwa ocieplaj�ca powinna spełnia� wymagania: odporno�� na odkształcenia, 
wahania temperatury, procesy gnilne, twardo��, niezmienno�� wymiarów. 
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3. Techniki i materiały stosowane do docieplania  
stropodachów [1,5,6] 

Sposób docieplenia stropodachów pełnych (rys. 3) zale�y od stanu istniej�cej 
warstwy termoizolacyjnej i stanu pokrycia. Je�eli pierwotna warstwa izolacji 
cieplnej nie uległa korozji biologicznej (papa stanowi�ca pokrycie dachowe jest 
szczelna, nie odstaje od podło�a i nie ma w niej p�cherzy, a konstrukcja jest  
w stanie przenie�� dodatkowe obci��enie pochodz�ce od materiału izolacyjnego),  
to docieplenie mo�na uło�y� bezpo�rednio na istniej�cym pokryciu. Istniej�ca 
warstwa stanowi wystarczaj�c� izolacj� paroszczeln�, wi�c po jej oczyszczeniu 
mo�na do niej przykleja� płyty materiału docieplaj�cego (np. styropianu, wełny 
mineralnej, płyt ecoterm itp.). Jako pokrycie dodatkowej izolacji cieplnej zwykle 
s� stosowane 2 warstwy papy zgrzewanej: podkładowa i powierzchniowa. Je�eli 
istniej�ca warstwa pokrycia i izolacja s� zniszczone – nale�y je usun�� i wykona� 
od nowa wraz z ociepleniem o odpowiednio zwi�kszonej izolacyjno�ci termicznej 
W tym celu nale�y zerwa� z dachu istniej�ce pokrycie papowe (si�gaj�c do gładzi 
cementowej poło�onej na dotychczasowej termoizolacji, a w razie jej złego stanu 
technicznego – do podło�a) wraz z obróbkami blacharskimi. Nast�pnie podło�e 
oczy�ci� oraz uło�y� paroizolacj� oraz dodatkow� warstw� termoizolacyjn� z płyt 
o ��danej grubo�ci. Na warstwie izolacji uło�y� gład� cementow� z zaprawy 1:3. 
Dla zabezpieczenia pokrycia przed sp�kaniem spowodowanym ruchem termicznym 
gładzi cementowej nale�y j� podzieli� szczelinami dylatacyjnymi. Do tego wystarczy 
naci�cie kielni� co 2-3 m, szczelina taka ma gł�boko�� około 2 mm i nie wymaga 
wypełnienia. W podobny sposób mo�na wykona� dylatacje wzdłu� ogniomurów. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Docieplenie warstw stropodachu pełnego  
Fig. 3. Warming - up flat roof  

 
W stropodachach pełnych cz�sto nast�puj� znaczne ruchy termiczne dachu, 

powoduj�c p�kni�cia i zacieki w mieszkaniach ostatniej kondygnacji. Ponadto brak 
wentylacji w stropodachach powoduje wykraplanie si� pary wodnej pod pokryciem  
i wewn�trz warstwy ocieplaj�cej. Wywołuje to destrukcj� obu warstw. W takich 
przypadkach nale�y przekształci� istniej�cy stropodach w przewietrzany, jak 
przedstawia rysunek 4. 
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Rys. 4. Renowacja istniej�cego pokrycia dachowego, wykonanie izolacji termicznej  
i przeciwwilgociowej 

Fig. 4. Renovation existing roof covering, thermal and waterproof insulation 
 
W stropodachach wentylowanych docieplenie sprowadza si� do uło�enia 

dodatkowej izolacji na izolacji ju� istniej�cej, je�eli nadaje si� ona do dalszego 
u�ytkowania. Sposób przeprowadzania docieplenia zale�y przede wszystkim od 
wysoko�ci przestrzeni wentylowanej i mo�liwo�ci dost�pu do niej. Je�li przestrze� 
wentylowana jest dost�pna, to wykonanie docieplenia sprowadza si� do uło�enia na 
istniej�cej izolacji warstwy dodatkowej materiału termoizolacyjnego. Najcz��ciej do 
tego celu s� stosowane maty, płyty lub filce z lekkiej wełny mineralnej o g�sto�ci 
około 40 kg\m3. Oprócz tego (do wysoko�ci co najmniej 30 cm) nale�y obło�y� 
wszystkie �cianki, na których jest uło�ona konstrukcja no�na przekrycia dachowego,  
a w szczególno�ci �cianki attykowe i kolankowe. Naruszaj� one ci�gło�� warstwy 
izolacji cieplnej, a w poł�czeniu z warstw� konstrukcyjn� stropodachu tworz� 
mostki termiczne, b�d�ce przyczyn� przemarzania stropów w pomieszczeniach na 
najwy�szej kondygnacji budynku. Natomiast je�eli przestrze� wentylowana 
stropodachu jest niedost�pna lub ma za mał� wysoko��, aby mo�na było uło�y� 
dodatkow� warstw� izolacji, to docieplenie mo�na wykona� przez wdmuchni�cie 
granulowanej wełny mineralnej do przestrzeni wentylowanej. Odbywa si� to przy 
u�yciu specjalnej aparatury przez otwory w stropodachu, tak, aby zapewni� 
równomierne rozmieszczenie granulatu. Nale�y przy tym uwa�a�, aby nie zakry� 
otworów wentylacyjnych w �cianach zewn�trznych poddasza (rys. 5). Inne materiały 
stosowane do izolowania przestrzeni niedost�pnych stropodachów to thermocel  
i ecofiber, stanowi�cy impregnowan� przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo sproszko- 
wan� celuloz� papierow�.  

Rzadziej do docieplania stropodachów u�ywa si� szkła piankowego lub pianki 
poliuretanowej, ostatnio reklamowane s� płyty docieplaj�ce z wełny szklanej  
i styropianu ekstradurowanego. 
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Rys. 5. Docieplenie stropodachu wentylowanego 

Fig. 5. Warming – up ventilated flat roof  

4. Podsumowanie 

Renowacja stropodachów w budynkach mieszkalnych rzadko jest obecnie 
wykonywana w pełnym zakresie. Najcz��ciej sprowadza si� do napraw bie��cych 
pokrycia dachowego. Termorenowacja dachów jest mało popularna, chyba głównie 
z braku �wiadomo�ci  zarz�dców budynków. Straty ciepła przez dachy s� 
wymierne i maj� istotne znaczenie dla kosztów eksploatacji, jak te� dla komfortu 
u�ytkowania pomieszcze� na najwy�szej kondygnacji budynku (bardziej stabilna 
temperatura w tych pomieszczeniach oraz lepsze walory akustyczne w docieplonych 
budynkach), ponadto zastosowanie współcze�nie produkowanych materiałów 
termoizolacyjnych wpływa te� pozytywnie na bezpiecze�stwo po�arowe budynku. 
Obecnie na rynku znajduje si� wiele materiałów izolacyjnych, s� te� odpowiednie 
technologie wykonywania robót. Aby termorenowacja dachów była prawidłowa, 
musi by� poprawnie zaprojektowana i wykonana, co te� w zasadzie nie stanowi ju� 
problemu. By� mo�e wzrastaj�ce ceny energii i wzrost kosztów utrzymania zwróc� 
uwag� na ten problem osobom odpowiedzialnym za zarz�dzanie zasobami 
mieszkaniowymi budynków wykonanych z prefabrykatów �elbetowych. Istotna 
mo�e by� te� presja instytucji europejskich, które kład� nacisk na konieczno�� 
oszcz�dzania energii ze wzgl�du na wpływ efektu cieplarnianego na �rodowisko. 
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RESTORATION OF FLAT ROOFS IN THE 
RESIDENTIAL SYSTEM BUILDINGS 

Summary 

This article presents the characteristics of flat roofs occurring in the residential 
buildings made of prefabricated reinforced concrete and possibilities of their 
restoration. 
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