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Izolacja cieplna. Rozwiązania budowlane, dobór materiałów. 
 
 
 
1. Wstęp 
 

Ze względu na specyfikę obiektu basenowego parametry powietrza wewnątrz hal 
basenowych w znacznym stopniu róŜnią się od parametrów powietrza w innych 
pomieszczeniach. WyŜsza temperatura powietrza niŜ np. w pomieszczeniach 
mieszkalnych czy biurowych oraz duŜa zawartość wilgoci to cechy charakteryzujące 
parametry powietrza w hali basenu. Warto dodać, Ŝe powietrze w hali basenu zawiera 
dwukrotnie więcej wilgoci, niŜ powietrze w pomieszczeniu mieszkalnym. Przy 
temperaturze 30oC i wilgotności 55% kaŜdy metr sześcienny powietrza zawiera około 
17g wilgoci. Dla zapewnienia dobrej ochrony budynku przed niszczącym działaniem 
wilgoci a takŜe dla ograniczenia strat ciepła niezbędne jest zastosowanie specjalnych 
rozwiązań konstrukcyjnych budynku oraz odpowiedniej izolacji przegród budowlanych. 

 
 

2. Wymagania stawiane przegrodom budowlanym w obiekcie 
basenowym. 

 
Główne cechy, jakimi powinny charakteryzować się przegrody budowlane w 

obiekcie basenowym to: 
 
• niski współczynnik przenikania ciepła 
• niska dyfuzyjność przegrody od strony wnętrza hali basenu 
 
Dlaczego te cechy są takie waŜne? 
 
− Utrzymanie temperatury powietrza w hali basenu na poziomie 30oC wymaga 

ogrzewania hali niemal przez cały rok, co przy zazwyczaj duŜych powierzchniach 
ścian i dachu powoduje wysokie roczne zuŜycie energii. Dobra izolacja cieplna 
ścian jest więc ekonomicznie uzasadniona. 

− DuŜa powierzchnia ścian i dachu moŜe być przyczyną znaczących zysków ciepła od 
nasłonecznienia. W okresie zimowym jest to zjawisko korzystne, natomiast w 
okresie lata zyski ciepła, przy złej izolacji cieplnej ścian, mogą być przyczyną 
niekontrolowanego przyrostu temperatury powietrza w hali. Dlatego naleŜy 
rozwaŜyć zasadność stosowania przegród o duŜym współczynniku przenikania 
ciepła od strony nasłonecznionej. W szczególności dotyczy to stosowania duŜych 
okien oraz świetlików. 

− Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektu ma współczynnik 
przenikania ciepła przez przegrody oddzielające halę basenu od pomieszczeń o 
innym charakterze (np. biurowych, lub mieszkalnych). Przenikanie ciepła przez te 
przegrody powoduje niepoŜądane straty ciepła z hali basenu, ale równieŜ powoduje 
niepoŜądane zyski ciepła do przyległych pomieszczeń. Przy odpowiednio duŜej 
powierzchni tych przegród zjawisko to moŜe skutkować koniecznością 
zainstalowania w tych pomieszczeniach urządzeń schładzających powietrze. 

− Zastosowanie dobrej izolacji cieplnej posadzki wokół basenu moŜe wyeliminować 
konieczność montaŜu instalacji ogrzewania podłogowego, przy czym przy doborze 
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jakości izolacji naleŜy uwzględnić, czy posadzkę wykonano na płycie stropowej 
zlokalizowanych niŜej pomieszczeń, czy teŜ na gruncie. 

− Warunkiem zabezpieczenia elementów budynku przed kondensacją pary wodnej jest 
utrzymanie temperatury powierzchni tych elementów powyŜej punktu rosy. 
Temperatura punktu rosy dla powietrza w hali basenu o parametrach 30oC/55% 
wynosi około 20oC. Temperatura płaszczyzn przegród zewnętrznych od strony 
pomieszczenia jest o kilka stopni niŜsza od temperatury powietrza i jest zaleŜna od 
temperatury powietrza na zewnątrz budynku oraz od współczynnika przenikania 
ciepła. Im mniejszy współczynnik przenikania, tym wyŜsza temperatura 
powierzchni przegrody.  Przegrody te muszą więc charakteryzować się niskim 
współczynnikiem przenikania ciepła. Co dzieje się z przegrodą o duŜym 
współczynniku przenikania? MoŜemy to zaobserwować w okresie zimy w kaŜdym 
obiekcie basenowym na przykładzie okien bez zamontowanego lub włączonego 
nawiewu kurtynowego.  

− Niski współczynnik przenikania ciepła przez ściany budynku i wynikająca z niego 
odpowiednio wysoka temperatura powierzchni ściany ma równieŜ wpływ na 
temperaturę odczuwaną przez klientów. Przyczyną tej zaleŜności jest wymiana 
ciepła pomiędzy powierzchnią ludzkiego ciała i ścianami pomieszczenia na skutek 
promieniowania, oraz ochładzanie się od powierzchni ścian mas powietrza, które 
opadając powodują odczucie chłodu.  

− Nawet najniŜszy współczynnik przenikania ciepła nie uchroni przegrody przed 
działaniem wilgoci, jeśli wilgotne powietrze będzie mogło wniknąć w strukturę 
przegrody. Powietrze przemieszczające się w ścianie lub stropie w kierunku 
zewnętrznej zimnej powierzchni natrafi w końcu na obszar o temperaturze poniŜej 
punktu rosy, powodując zawilgocenie tego obszaru. Skutki łatwo sobie wyobrazić. 
Zawilgocona struktura traci właściwości izolacji cieplnej. Strefa temperatury niŜszej 
od temperatury punktu rosy w przegrodzie przemieści się w kierunku wnętrza hali, 
powodując zawilgocenie kolejnego obszaru. Proces ten przebiegał będzie lawinowo. 
Wynikiem tego zjawiska będą zwiększone straty ciepła oraz zniszczenie struktury 
przegrody. Dlatego strop i ściany hali basenu muszą charakteryzować się niską 
dyfuzyjnością. Przegrody szczególnie naraŜone na działanie wilgoci muszą być 
zabezpieczone specjalną paroizolacją.  
 
PoniŜej zestawiono wg VDI 2089 maksymalne wartości współczynników  km 

przenikania ciepła przez przegrody budowlane hal basenowych: 
 

 
ściany zewnętrzne 

 
0,5 

 
 
stropy 
 

 
0,3 

 
posadzki graniczące z gruntem 
 

 
0,55 

 
okna 
 

 
3,1 
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3. Wymagania stawiane materiałom budowlanym zastosowanym w 
hali basenu. 

 
Wszystkie zastosowane wewnątrz hali basenu materiały budowlane powinny być 

odporne na działanie wilgoci. Wprawdzie warunki klimatyczne panujące w hali podczas 
normalnej eksploatacji nie stanowią Ŝadnego zagroŜenia dla praktycznie wszystkich 
dostępnych materiałów budowlanych, ale warunki te w sytuacjach awaryjnych ulegają 
gwałtownemu pogorszeniu. Niecka basenowa wypełniona wodą stanowi stałe źródło 
wilgoci. Awaria instalacji klimatyzacyjnej lub wyłączenie napięcia zasilającego centralę 
klimatyzacyjną spowoduje, szczególnie w porze zimowej, szybkie obniŜenie się 
temperatury i wzrost wilgotności powietrza. Ze względu na duŜą pojemność cieplną 
wody w niecce, jej temperatura praktycznie się nie zmieni. NiŜsza temperatura 
powietrza zintensyfikuje odparowanie wody z niecki. Wilgotność względna powietrza 
w hali lawinowo wzrośnie do stanu nasycenia. JeŜeli ten stan utrzymywał się będzie 
przez dłuŜszy okres, wilgoć zacznie wnikać w struktury elementów konstrukcji i 
wyposaŜenia.  

 
 
 

4. Wymagania stawiane elementom konstrukcyjnym hali basenu. 
 
Przyczyną zawilgocenia elementów konstrukcji ścian i stropu są mostki cieplne. 

Tworzą się one wtedy, gdy elementy konstrukcyjne, takie jak słupy Ŝelbetowe lub 
stalowe, będące dobrymi przewodnikami ciepła, przenikają warstwę izolacji cieplnej. 
Przy niskich temperaturach powietrza na zewnątrz budynku następuje spadek 
temperatury tych elementów, powodując kondensację pary wodnej na ich powierzchni 
znajdującej się wewnątrz hali basenu. Dlatego zalecane jest stosowanie materiałów 
konstrukcyjnych o niskim współczynniku przenikania ciepła (np. zaleca się wykonanie 
słupów lub dźwigarów z drewna klejonego). Przy zastosowaniu konstrukcji stalowych 
lub Ŝelbetowych niezbędne jest wykonanie izolacji cieplnej tych elementów od strony 
zewnętrznej budynku. 
 
 
 
5. Przykładowe rozwiązania konstrukcji ścian i stropów. 
 
 

Przykładowe  rozwiązania ścian hal basenowych: 
 
 
• Ściany jednorodne wykonane z materiału o małym współczynniku przenikania 

ciepła. Dla wyeliminowania zjawiska dyfuzji wilgoci do wnętrza ściany 
zalecane jest wykonanie, od strony hali, szczelnej paroizolacji. 

• Ściany wielowarstwowe składające się ze ściany wykonanej z bloczków lub 
cegły, izolowanej od zewnątrz wełną mineralną lub styropianem. NaleŜy zadbać, 
aby od strony hali zamknięte były dokładnie wszystkie szczeliny wynikające z 
połączeń poszczególnych elementów ściany. Ocieplanie ścian od wewnętrznej 
strony,  szczególnie przy zastosowaniu wełny mineralnej, jest niedopuszczalne. 
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Przykładowe  rozwiązania stropów hal basenowych: 
 
 

Wariant 1 
 
- papa termozgrzewalna 
- płyty warstwowe układane na konstrukcji z drewna klejonego 
 
Płyta warstwowa składa się z warstwy izolacyjnej obustronnie pokrytej blachą 
ocynkowaną lakierowaną 
 
 
Wariant 2 
 
- papa termozgrzewalna 
- deskowanie 
- pustka wentylacyjna 
- wełna mineralna 
- paroizolacja 
- płyta betonowa na podłoŜu z blachy fałdowej wspartej na dźwigarach z drewna 

klejonego 
 
 
Wariant 3 
 
- papa termozgrzewalna 
- styropian 
- paroizolacja 
- płyta Ŝelbetowa prefabrykowana wsparta na dźwigarach stalowych 

 
 

6. Podsumowanie. 
 
Do wykończeń wewnętrznych powierzchni stropów i ścian naleŜy unikać 

stosowania materiałów o dobrych własnościach izolacji cieplnej. Odstępstwo mogą 
stanowić materiały zabezpieczone od strony pomieszczenia szczelną paroizolacją. 

Przy izolowaniu stropu wełną mineralną naleŜy pamiętać o wykonaniu szczelnej 
paroizolacji stropu pod płytami izolacyjnymi oraz pustki nad izolacją cieplną do 
wentylacji naturalnej warstwy izolacyjnej. 

Przy stosowaniu stropów podwieszonych niezbędne jest wykonanie instalacji 
wentylacyjnej do wentylacji przestrzeni międzystropowej. 
 
 


