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J ednym z głównych wyzwań, jakie
stoją przed modernizacją budyn-
ków z wielkiej płyty, jest termo-
modernizacja. Obecne wymaga-

nia wynikające z Warunków Technicz-
nych podają, że współczynnik przenika-
nia ciepła przegrody powinien wynosić
co najmniej U ≤ 0,23 W/(m2K). W roz-
porządzeniu zapisany jest również kolej-
ny etap ograniczenia przenikania ciepła
przez przegrody pionowe – w 2021 r. wy-
magany współczynnik U ścian to co naj-
mniej 0,20 W/(m2K). Świadomi inwesto-
rzy, myśląc o przyszłości, już teraz pla-
nują termomodernizację budynków
z wielkiej płyty, starając się, aby zarów-
no projekty, jak i zastosowane technolo-
gie spełniały przyszłe wymagania. Termo-
modernizacja budynku przy użyciu wie-
lu warstw izolacji powoduje znaczne do-
ciążenie warstwy zewnętrznej (fakturo-
wej) płyty. W skrajnym przypadku obcią-
żenie może sięgać nawet kilkudziesięciu
kilogramów na 1 m2. Niestety, ten aspekt
nie został przewidziany na etapie pier-
wotnego projektowania i wykonywania
płyt. Co więcej, są dowody na stosunko-
wo złą jakość prefabrykacji płyt (doty-
czy to zarówno wykonawstwa, jak i za-
stosowanych materiałów). Konieczne
więc jest przeprowadzenie oceny stanu
technicznego budynku z wielkiej płyty
przed dociepleniem. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidło-
wości należy wzmocnić połączenia
warstw ściany trójwarstwowej za pomo-
cą dodatkowych kotew. Firma HILTI
od dawna oferuje, także w Polsce, uni-
katową kotwę HWB-H, spełniającą naj-
bardziej rygorystyczne wymagania. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom uczestni-
ków procesu inwestycyjnego, do których
należy m.in. ograniczenie kosztu inwe-
stycji, jej uciążliwości dla mieszkańców
i bezpieczeństwo wykonanego wzmac-
niania, w HILTI opracowano nowe roz-
wiązanie pod nazwą HWB Basic (ry-
sunek 1). Dzięki połączeniu żywicy

hybrydowej HY200 oraz pręta M20
i M24, w trakcie badań i testów przepro-
wadzanych w rzeczywistych warunkach,
w przypadku dziewięciu kombinacji róż-
nych grubości warstw ściany, uzyskano
bardzo dużą nośność połączenia. Prosto-
ta rozwiązania zapewnia szybkość mon-
tażu (rysunek 2), przy zachowaniu sto-
sunkowo niewielkiego kosztu oraz do
minimum niwelując ryzyko błędów. Jed-
nocześnie nie wyklucza to bardzo dużej
nośności, która w wielu przypadkach
oznacza ograniczenie liczby niezbędnych
zakotwień.

Inwestorom i wykonawcom zamierza-
jącym podjąć się modernizacji budyn-
ków z wielkiej płyty, firma HILTI ofe-

ruje wsparcie, dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Wszystkim zaintere-
sowanym poleca też właśnie wydany
KatalogAplikacji dla Spółdzielni Miesz-
kaniowych (fotografia), który jest do-
skonałą pomocą w kompleksowym
i profesjonalnym rozwiązywaniu róż-
nych problemów, z jakimi można się
spotkać podczas modernizacji budyn-
ków z wielkiej płyty.

Tylko kompleksowe i innowacyjne
podejście zapewni możliwość jeszcze
długiego i dobrego funkcjonowania bu-
dynków wzniesionych w tej technologii.
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Czy to już koniec ery
budynków wielkopłytowych?

Rys. 1. Elementy składowe łączników
wklejanych HILTI HWB Basic: a) na-
gwintowany pręt stalowy z nakrętką
i podkładką; b) pojemnik z zaprawą ży-
wiczną HY 200-A

Rys. 2. Schemat wykonania wzmocnienia
docieplanej ściany z wielkiej płyty za po-
mocą wklejanej kotwy firmy HILTI
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