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1. Trochę o historii płyt poliwęglanowych w Polsce 

Na świecie poliwęglan znany jest od lat 50. XX w. Produkcja w formie płyt komorowych prze-
znaczonych do budownictwa to schyłek lat 70. (Wikipedia), a w Polsce materiał ten pojawił się po 
transformacji ustrojowej na początku lat dziewięćdziesiątych. 

Początkowo poliwęglan ze względu na swoje cechy wytrzymałościowe był traktowany 
jak materiał z kosmosu, ale po zaprezentowaniu go przez zachodnich producentów na Tar-
gach Poznańskich zaczął powoli zadomawiać się w Polsce. Słowo „powoli” oznacza, że na 
początku stanowił sporą egzotykę, goszcząc na kilku politechnikach i sympozjach, gdzie 
wykładowcy prezentowali go studentom budownictwa raczej jako egzotyczną ciekawostkę. 

Jednymi z pierwszych w Polsce - o ile nie pierwszymi - realizacjami, w których zasto-
sowano płyty poliwęglanowe na szerszą skalę, były dwa obiekty w Kielcach: Patio w Firmie 
Exbud oraz Aquapark w nieodległych Nowinach. Pracownią projektową, która jako pierwsza 
zastosowała poliwęglan, było Studio „A” - mające swoją siedzibę w Kielcach i działające do 
dzisiaj. Do pierwszych - oprócz naszej - firm wykonawczych zajmujących się montażem płyt 
poliwęglanowych zaliczyć można w pierwszej kolejności firmę Plastbud ze Słupska. Firma 
ta wciąż jest wiodącym liderem. Od czasu pojawienia się poliwęglanów w naszym kraju ich 
sprzedaż systematycznie rośnie i dzisiaj ilości te nie odbiegają statystycznie od sprzedaży 
w innych państwach europejskich.

2. Cudze chwalicie, swego nie znacie

Powinniśmy pamiętać, że płyty poliwęglanowe przybyły do Polski w Zachodu, głównie 
 z Niemiec, Włoch oraz Irlandii. Nie wszystkie jednak systemy elementów złącznych, któ-
re sprawdziły się w państwach ciepłych (o mniejszych rocznych wahaniach temperatur), 
sprawdziły się w naszym kraju, gdyż dochodzi tu jeszcze spory opad śniegu. Jeżeli zadasze-
nie i świetlik pochodzi z Włoch lub południa Francji, to możemy się spodziewać, że sprawdzi 
się w naszym klimacie od wiosny do jesieni. Wystarczy jednak jedna śnieżna, mroźna zima 
i po zadaszeniach i świetlikach nie pozostanie za wiele, bo u nas prym wiodą w większości 
będące importem z Chin tandetne zadaszenia sprzedawane przez sieci marketów. Wiele pro-
fili aluminiowych dostępnych na naszym rynku ma swój zagraniczny rodowód, sprzedawcy 
zaś niezmiernie często reklamują, że są to profile do poliwęglanów – jest to jednak tylko 
półprawda, bo rzadko dodają, że przeznaczono je do stosowania wewnątrz obiektów, jako 
przepierzenia czy ścianki działowe. 

Rozwiązań tych nie powinno się w żaden sposób stosować na zewnątrz, ponieważ nie 
wytrzymają pierwszej większej zimy; równie zabójcza może się dla nich okazać różnica 
temperatury lato-zima, ponieważ zbyt płytkie mocowania poliwęglanu może się okazać 
nieskuteczne. Poliwęglan skurczy się w zimie i płyty wypadną, do czego przyczyni się też 
zalegający śnieg. Z przerażeniem patrzymy także na wykonawców, którzy do łączenia płyt 
poliwęglanowych w świetlikach i zadaszeniach używają pochodzących z importu wiotkich 
łączników z tworzyw sztucznych. 

CZĘŚĆ I 3. Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wykonawczej

Wszechobecna zasada wyboru najlepszej oferty sprowadzała się tylko do porównania 
ceny i tak dzieje się nadal. Wielu wykonawców zdaje sobie sprawę z tego, że najbardziej 
opłaca się im zrobić świetlik czy zadaszenie z najtańszych, czyli kiepskich materiałów, bo 
wówczas szansa, że inwestor właśnie ich wybierze, jest największa. To nic, że świetlik po 
kilku latach zacznie się po prostu rozpadać - ważne, żeby to nie nastąpiło w okresie gwa-
rancji czy rękojmi. Wystarczy w koszty wykonania świetlika wkalkulować kilka wyjazdów 
pracownika z kilkunastoma tubkami silikonu i - jeśli nie będzie ostrej zimy czy oberwania 
chmury – to okres gwarancji jest załatwiony. Inwestor zadowolony, bo nie wydał za dużo na 
robotę, wykonawca także zadowolony, bo zarobił sporo, wykorzystując dużo tańsze mate-
riały. Niestety, przedstawiona obopólna korzyść przeradza się często i dosyć szybko w inne 
relacje, czyli podział na tego, co zarobił, i tego, co stracił. Wygaśnięcie gwarancji i rękojmi 
sprawia, że Inwestor nie będzie miał podstaw prawnych do skarżenia nieuczciwego wyko-
nawcy. Z doświadczenia wiemy, że jeżeli przyczyną przecieków jest świetlik, to został on 
po prostu źle zrobiony. Nie ma potrzeby „doszczelniania świetlików czy zadaszeń”. Albo są 
szczelne, albo nie – to trochę tak, jak z łodziami podwodnym - są szczelne, ale lepiej przed 
każdym zanurzeniem doszczelnić newralgiczne punkty. 

Jedną z nieśmiertelnych dewiz jest ta mówiąca że łańcuch jest tak mocny, jak jego 
najsłabsze ogniwo. Jak temu zaradzić? To proste! Wystarczy żądać od potencjalnych wy-
konawców nie tylko ofert cenowych. Warto poprosić o przesłanie dokładnych rysunków 
technicznych proponowanych rozwiązań, a także o przesłanie listy referencyjnej wykonanych 
świetlików za ostatnie 10-20 lat. Warto przedzwonić do kilku firm z tej listy referencyj-
nej, u których zostały wykonane roboty. Otrzymaliśmy sporo robót między innymi dlatego, 
że przedstawiamy klientowi model świetlika, w którym można zobaczyć naturalnej wielkości 
detale: w jaki sposób mocowane są płyty, którędy spływa woda deszczowa, w jaki sposób 
zabezpieczone są wnętrza komór płyt poliwęglanowych, w których miejscach znajdują się 
odwodnienia oraz jak je pielęgnować. Jeżeli klient ma jeszcze wątpliwości, to pozwalamy mu 
polać wodą miejsca, co do których ma zastrzeżenia. 

Informujemy też klienta, w jaki sposób w przyszłości będzie można najprościej wymienić 
płyty poliwęglanowe – z reguły nastąpi to za 15 lub 20 lat. Wiemy, że nie ma materiałów 
nieśmiertelnych i że to poliwęglan będzie tym elementem, który trzeba wymienić średnio po 
upływie 15-20 lat. Im świetlik będzie lepiej wykonany, tym dłużej wytrzymają jego części 
składowe. 

Jeżeli konstrukcja świetlika będzie przewidywała taką wymianę, to przy wymianie płyt 
poliwęglanowych wystarczy odkręcić śruby, wymienić uszczelki oraz płyty, a świetliki będą 
praktycznie jak nowe. Czynność tę będzie można powtórzyć znowu za 15-20 lat, nie pono-
sząc dodatkowych kosztów. Jeżeli jednak świetlik będzie źle zrobiony, to zapewne trzeba go 
będzie całkowicie rozebrać i zutylizować, a na jego miejsce wstawić nowy. Często spotykamy 
świetliki dachowe, które „się zużyły” po kilku latach od montażu, i nie ma już możliwości 
ich naprawy czy wymiany, nie mówiąc już o wymianie płyt w tych świetlikach po upływie 
wspomnianych 15-20 lat, ponieważ takie świetliki po prostu nie dotrwają do tego czasu. 
Naszą rolą nie jest promowanie najdroższych firm wykonawczych – w myśl zasady, że tylko 
firmy, które się cenią, zrobią swoją robotę dobrze – przeciwnie sugerujemy odrzucenie na 
starcie tych firm, które najzwyczajniej się na tym nie znają, lub twierdzą, że się znają, ale 
nie potrafią tego dowieść. 
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Wykonawcę powinno się wybierać tylko spośród  firm, które mają w tym rzemiośle 
wystarczającą wiedzę i doświadczenie, a także przeszkoloną odpowiednio kadrę. Jeżeli wy-
konawca, którego będziemy chcieli wybrać, zechce się swoją realizacją pochwalić, to nie 
powinniśmy oglądać jego najświeższych robót, a skupić się na jego dawniejszych realiza-
cjach (minimum 10 lat). Dla świetlików i zadaszeń pierwszymi testami są zazwyczaj duże 
skoki temperatury: lato-zima, zima-lato. To właśnie ten okres najbardziej zdradza wszystkie 
błędy. Jeżeli potencjalny wykonawca będzie chciał nam pokazać ostatnią swoją robotę, to 
zobaczymy nowy, połyskliwy świetlik, z klarownym, przeźroczystym poliwęglanem, lśniącymi 
profilami, czernią uszczelek i częstokroć kwaśnym, octowym zapachem silikonu. Nie dajmy 
się zwieść pozornym pochlebstwom – zapewne klient, u którego była wykonywana ta ro-
bota pochwali wykonawcę, stwierdzając, że ładnie, że dotrzymali terminu, że punktualnie, 
że czysto, że silikonem starannie uszczelnili, posprzątali i że nie przecieka, a świetliki mają 
już prawie miesiąc.

Wybór najlepszej oferty wciąż ogranicza się do porównania ceny. Wielu wykonawców 
zdaje sobie sprawę z tego, że najbardziej opłaca się im zrobić świetlik czy zadaszenie z naj-
tańszych, czyli kiepskich materiałów, bo wówczas szansa, że inwestor nas wybierze, jest 
największa. To nic, że świetlik po kilku latach zacznie się po prostu rozpadać – najlepiej żeby 
to nie nastąpiło w okresie gwarancji czy rękojmi. Wystarczy wkalkulować w koszty wykona-
nia świetlika kilka wyjazdów pracownika z kilkunastoma tubkami silikonu, jeżeli nie będzie 
ostrej zimy czy oberwania chmury.

4. Poliwęglan poliwęglanowi nierówny – jeżeli nie wiadomo, o co chodzi...

Większość klientów nie jest świadoma tego, że określona grubość poliwęglanu komoro-
wego może mieć u różnych producentów różną masę. W zasadzie różnice te są niewielkie, 
bo wynikają z różnych kalibracji i ustawień technologicznych maszyn. Wahania wagowe 
oscylują w granicach do 1,5%. Materiały te możemy śmiało stosować w świetlikach czy 
zadaszeniach. Możemy jednak spotkać także celowo odchudzone płyty, których masa może 
być sporo niższa (od kilku do kilkunastu procent). Rodzi się pytanie: czy taki pocieniony 
poliwęglan to dobry materiał na świetliki i zadaszenia, czy też nie? Podpowiemy tylko, 
że poliwęglan w hurcie kupuje się na tony lub na kilogramy, a w obrocie detalicznym na 
metry kwadratowe. Wniosek nasuwa się sam: odchudzone płyty poliwęglanowe będą tańsze. 
Nie będą tańsze proporcjonalnie do masy, obniżka ceny będzie niewielka – najczęściej kilka 
złotych na metrze kwadratowym. Oczywiście ten tańszy poliwęglan nie będzie dobrą inwe-
stycją dla Inwestora, ponieważ będzie słabszy, przez co świetlik z niego wykonany będzie 
mniej odporny na obciążenie śniegiem, będzie miał też słabszą odporność na działanie pro-
mieni słonecznych, a to w konsekwencji spowoduje, że jego żywotność się zmniejszy, może 
nawet o kilka lat. Oszczędność z tego tytułu przypadnie zapewne producentowi, bo sprzeda 
więcej swoich tańszych wyrobów, ale na pewno nie będzie to dobry interes dla klienta, który 
będzie musiał wymianę płyt przyspieszyć o kilka lat – a to już będą spore wydatki, na pewno 
niewarte kilkuzłotowej oszczędności w momencie zakupu płyt.

Ktoś może oczywiście podkreślać, że przecież płyty poliwęglanowe przeznaczone dla bu-
downictwa są zabezpieczone przed działaniem słońca, bo mają specjalny, współwytłaczany 
filtr akrylowy i że tej samej grubości filtr pokrywa zarówno typowe poliwęglany, jak i te 
odchudzone. To akurat jest prawdą - warstwy akrylu chroniącego płyty ubywają na skutek 
działania słońca w tempie średnio 3µ rocznie, a po wypaleniu się warstwy ochronnej słoń-
ce musi się zmierzyć z litym, niczym nieosłoniętym poliwęglanem. To właśnie tutaj słońce 

szybciej przedziurawi materiał odchudzony niż grubszy. Rzeczywista różnica żywotności 
świetlików może się skrócić nawet o kilka lat, a to oznacza dla właściciela obiektu, że przez 
tańsze o parę złotych płyty będzie musiał dużo szybciej niż planował wykonać kosztowny 
remont. Pytanie: czy skórka warta była wyprawki?

5. Zalety i wady paneli poliwęglanowych

Panele poliwęglanowe idealnie nadają się na przeszklenia ścian, dachów lub ich frag-
mentów. W samej idei montażu przypominają płyty warstwowe, łączy się je na pióro 
własne, jednak w przypadku stosowania ich jako doświetlenia dachu wymagany jest więk-
szy kąt pochylenia oraz inny, bo bardzo precyzyjny sposób ryglowania. Panele, szczególnie 
grubsze, posiadają bardzo dobre parametry izolacyjne, a brak łączeń i szprosów sprawia, 
że przeszklona nimi płaszczyzna przypomina jednolitą taflę szklaną. Materiał w tej for-
mie, szczególnie barwiony, bardzo często stosowany jest z powodzeniem w aquaparkach 
czy obiektach sportowych, halach widowiskowych, jak i w tak zwanym dużym budowni-
ctwie użyteczności publicznej.

Wady paneli poliwęglanowych ujawniają się po latach, kiedy mamy do czynienia z uszko-
dzeniami mechanicznymi poszczególnych  płyt lub też niektóre płyty są wypalone na skutek 
działania czasu – czyli promieniowania UV. Ich wymiana jest wówczas niezwykle trudna. 
Jeżeli uszkodzeniu uległy tylko skrajne płyty, to wymiana ich jest jeszcze relatywnie łatwa 
– gorzej jeżeli płyty do wymiany znajdują się pośrodku przeszklenia. Konieczne staje się 
wówczas wyjmowania płyt po kolei, zaczynając od skrajnych z jednej lub drugiej strony. 
Wyjmując płyty, które są starsze niż 10 lat, musimy sobie zdać sprawę z tego, że aby móc 
dotrzeć do na przykład owej 20. płyty, to musimy wyjąć i ponownie włożyć 19 sztuk płyt. 
W praktyce widzimy, że zarówno przy wyjmowaniu, jak i przy wkładaniu płyt trzeba użyć 
sporo siły, a poliwęglan po takim czasie nie będzie miał takiej wytrzymałości i sprężystości 
jak po opuszczeniu fabryki. Często się zdarza, że przy wymianie kilku lub kilkunastu paneli 
poliwęglanowych zniszczeniu ulega ich przy tej okazji kilkadziesiąt, toteż planując zakup 
i montaż paneli poliwęglanowych, warto o tym pamiętać – a szczególnie warto przewidzieć, 
jaki w przyszłości będzie do nich dostęp. Dużo łatwiej wymienić panele poliwęglanowe za-
mocowane w pionowych ścianach niż te na dachu. Jeżeli przeszklenie dachu się rozszczelni, 
to obiekt będzie musiał być bardzo często wyłączony z użytkowania na dłużej, kłopotliwe 
jest też zabezpieczenie dużych połaci dachu na czas wymiany płyt. W wielu przypadkach 
trzeba będzie zamówić panele na całą wymienianą powierzchnię – bez względu na to, 
że część płyt sprawia wrażenie, że są w całkiem dobrym stanie. 

Tak jak pisaliśmy wcześniej, pewne jest, że spora część płyt na tym dachu i tak ulegnie 
zniszczeniu przy ich demontażu. Swego czasu i nadal są modne panele poliwęglanowe bar-
wione – najczęściej na lazur, błękit czy bursztyn. Nowe obiekty z barwnymi poliwęglanami 
wyglądały oszałamiająco, jednak przez jedną czy dwie dekady czas i słońce robią swoje 
- płyty stają się kruche, a kolory płowieją. Praktycznie nie da się domówić kilku czy kilku-
nastu płyt w dowolnym kolorze, ponieważ producent określa swoje minimum produkcyjne 
– z reguły na poziomie kilkuset metrów kwadratowych. Kolejnym problemem może się więc 
okazać informacja, że produkcja danego rodzaju płyt została zakończona jakiś czas temu 
i producent nie planuje jej wznowienia. 

Jeżeli mimo wszystko uda się domówić kolorowe panele poliwęglanowe, to dobranie 
podobnego odcienia płyt będzie graniczyło z cudem. Po pierwsze – poliwęglan na obiekcie 
w większym czy mniejszym stopniu wyblakł, po drugie – producent nie zrobi nam próbek, 
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żebyśmy mogli dopasować kolor (jak w przypadku mieszania farb), ponieważ do wykonania 
nawet najmniejszej ilości płyt trzeba uruchomić cały proces produkcji, a to jest niezwykle 
kosztowne przedsięwzięcie.

W momencie projektowania wielu obiektów, w których zastosowano panele poliwęglano-
we (a z reguły są to duże obiekty), nikt nie zwracał uwagę, że kiedyś będzie trzeba będzie 
je wymienić. Foldery reklamowe swoje, a rzeczywistość swoje. 

6. Wymiana płyt poliwęglanowych w świetlikach i zadaszeniach

Wraz z upływem czasu, możemy zaobserwować, że płyty poliwęglanowe tracą swoją 
klarowność i sprężystość, a także – i co najgorsze – wytrzymałość. W praktyce w prawidłowo 
wykonanym świetliku płyty poliwęglanowe zamontowane od strony południowej wytrzyma-
ją 14-18 lat, od pozostałych stron świata (bardziej zacienionych) wytrzymają dłużej. Jeże-
li zastosuje się materiał nieodpowiedni, gorszy czy pozbawiony warstwy ochronnej przed 
promieniowaniem UV albo montaż zostanie wykonany niezgodnie ze sztuką, żywotność 
konstrukcji może się skrócić nawet o więcej niż połowę. Jeżeli okaże się, że płyty uległy 
przedwczesnej destrukcji, to przed ich wymianą należy znaleźć tego przyczynę (odsyłam do 
dalszych rozdziałów, gdzie opisaliśmy przykładowe błędy). Jeżeli sam świetlik, jego kon-
strukcja, obróbki blacharskie oraz inne części składowe zostały zrobione źle, to należy się 
wstrzymać z wymianą płyt – w przeciwnym wypadku już za kilka lat problemy powrócą, 
a poniesione koszty i nakład pracy pójdą na marne. 

Jeżeli płyty po upływie kilkunastu latach stracą swoje parametry, ale świetliki w tym 
czasie nie wykazywały tendencji do nieszczelności, to wówczas wymiana płyt ma sens. Żeby 
ułatwić wymianę płyt w przyszłości, już teraz przechowujemy w naszej firmie wymiary 
płyt naszych klientów. Unika się w ten sposób konieczności demontażu i mierzenia każdej 
płyty indywidualnie, zapisywania wymiarów, docinania płyt na budowie itp. Daje to sporą 
oszczędność czasu, ponieważ w miejscu zużytej płyty wkładana jest od razu nowa. Z do-
świadczenia wiemy też, że klienci wolą nam zlecić tę czynność.

7. Jak sprytnie przedłużyć żywotność świetlika lub zadaszenia o kilkanaście lat

Wiemy z ulotek i kart produktu, że u większości producentów ustalona została gwarancja 
na poziomie 10 lat, w praktyce zaś (tak jak pisaliśmy wyżej i jak ujęliśmy w następnych roz-
działach), jeżeli płyty zostały prawidłowo zamontowane i nie będzie w tym czasie żadnych 
kataklizmów, to powinny wytrzymać 14-18 lat. Jeżeli w świetlikach lub zadaszeniach płyty 
poliwęglanowe zostały zamontowane w postaci płaskich tafli i są symetrycznymi prostokątami 
lub kwadratami, to możemy posłużyć się pewnym trickiem. To trochę tak, jak z obracaniem 
brudnego obrusu na drugą stronę, gdy przychodzą niespodziewani goście. Jeżeli zastosowany 
poliwęglan jest obustronnie zabezpieczony przed promieniowaniem UV, to łatwo sobie wyob-
razić, że jego żywotność po upływie 12 - 15 lat będzie zmierzała ku końcowi. 

Niestety nie możemy tego procesu zatrzymać, za to możemy użyć pewnego fortelu. Jeżeli 
płyty poliwęglanowe zaczną wykazywać tendencję do matowienia, co z reguły dzieje się po 
kilkunastu latach, to warto je zdemontować, delikatnie umyć wodą z niewielkim dodatkiem 
detergentu, obrócić i założyć z powrotem. Przy okazji warto wymienić uszczelki, a w razie 
potrzeby także folie zabezpieczające. Nie możemy gwarantować, na jaki czas taki zabieg 
odwlecze konieczność wymiany płyt, można jednak przyjąć, że wydłuży nam to żywotność 
świetlika o dodatkowe 10 lat. 

Zabieg taki może dać przy sprzyjających warunkach sporą oszczędność, jednak nie wolno 
go wykonać zbyt późno – płyty nie mogą już nosić śladów wypalenia przez słońce ani per-
foracji. Przedstawiona operacja powiedzie się, jeżeli poliwęglan będzie posiadał obustronne  
zabezpieczenie UV, a płyty będą symetryczne (to znaczy po obróceniu będą tak samo paso-
wały). Obrócenie płyt możliwe będzie jedynie w świetlikach i zadaszeniach, gdzie poliwęglan 
nie jest wygięty w łuk, ponieważ na przestrzeni czasu już się tak uformował – wtedy próba 
wygięcia płyt z przeciwną stronę na pewno skończy się ich pękaniem. Do obrócenia po 
czasie nie nadają się także panele poliwęglanowe, ponieważ są one fabrycznie i systemowo 
zabezpieczone jednostronną warstwą UV, a ponadto układ zamków i ryglowania wyklucza 
ich odwrotny montaż.

8. Jak powinno się czytać, a jak rozumieć i interpretować gwarancję na 
poliwęglan oraz co znaczy ograniczona gwarancja, kiedy producent czy 
dystrybutor odmówi uznania reklamacji

Na pewno każdemu, kto miał do czynienia z płytami poliwęglanowymi, utkwiły napisy 
na taflach poliwęglanu: „polycarbonat 10 year guarantee” lub podobne, zazwyczaj w innych 
językach. Oprócz napisów pojawiały się obrazki, żeby nie deptać, jak wiercić, jak i czym ciąć 
i coś tam jeszcze w obcym języku. 10-letnia gwarancja brzmi nieźle. Pamiętam nawet płyty 
z 15-letnią gwarancją. Tylko czy rzeczywiście sprawa wygląda tak różowo? Zapewniam, że tak 
to nie działa – przerabialiśmy to. Tak właśnie wygląda ograniczona gwarancja. Po każdym 
roku mijającym od zakupu płyt producent zmniejsza swoje potencjalne odszkodowania, i to 
o dosyć sporo. Ponieważ utarło się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach, nie inaczej jest 
i w tym przypadku. Można przyjąć, że jeżeli po kilku latach poliwęglan straci swoje parametry, 
to w rozumieniu producenta będzie to oznaczało, że jest to naturalne zużycie. Trudno też liczyć 
na to, że po 9 latach, czyli rok przed końcem gwarancji, będzie można cokolwiek uzyskać. 

Przy jakichkolwiek roszczeniach gwarancyjnych trzeba będzie wykazać, że płyty poliwę-
glanowe zostały zamontowane zgodnie z zasadami ujętymi w karcie gwarancyjnej. Jeżeli 
wykonawca – dający przykładowo dwuletnią gwarancję na montaż świetlika - coś zrobił 
źle, a problem z poliwęglanem nastąpił po ustaniu tej gwarancji, to niewiele wskóramy. 
I u producenta, i u wykonawcy. Właśnie dlatego wyczulamy w tej publikacji na dokładne 
sprawdzenie wykonawców. 

9. Kiedy ciepły poliwęglan ochładza obiekt, a kiedy chłodniejszy ogrzewa, 
czyli rzecz o polityce, pieniądzach, przepisach i o zdrowym rozsądku

W pogoni za oszczędnością energii cieplnej co jakiś czas ustawowo podnosi się na naszej 
planecie wymagania stawiane materiałom budowlanym, pilnując, żeby miały coraz lepszą 
izolacyjność termiczną. Nie można tej tendencji nie pochwalić, albowiem nasza planeta 
podąża z kosmiczną prędkością w kierunku apokalipsy. Są jednak z tym związane pewne pa-
radoksy, do których na pewno należy zaliczyć świetliki dachowe. Projektując dobry świetlik, 
musimy znaleźć pewnego rodzaju złoty środek, czyli pogodzić: dobrą izolację, odpowiednią 
(optymalną) ilość światła, szczelność połączeń, a także brak podatności na zaleganie śniegu 
na powierzchni tego świetlika. Problemem staje się dzisiaj pogodzenie ze sobą tych zależno-
ści. Sprawa wygląda tak: słońce przechodzi przez świetlik i oświetla (a także ogrzewa) obiekt 
– to jest dobrze. Robi to z powodzeniem od wiosny do jesieni – to też dobrze.
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Pytanie, co będzie w zimie. Jeżeli świetlik będzie miał bardzo ciepły poliwęglan i będzie 
on położony na płasko, to śnieg będzie na nim zalegał, nie mając możliwości stopnienia 
i zsunięcia się z jego połaci. Innymi słowy: pożytek ze świetlików w okresie zimowym 
może okazać się niewielki. 

Możemy nadać mu inny kształt, na przykład pochylając go lub wyginając w łuk, ułatwia-
jąc tym samym zsunięcie się śniegu? Jedną z opcji jest wygięcie poliwęglanu w odpowiedni 
łuk – powstanie tym samym świetlik łukowy. Zgodnie jednak z obowiązującymi normami 
cieplnymi powinniśmy wygiąć w łuk bardzo grubą płytę, A tej niestety za bardzo wygiąć się 
nie da, bo – pęknie (w dalszej części tej książki opiszemy wiele przykładów). Zbyt płaski łuk 
- to w zimie śnieg nie zjedzie ze świetlika. Pozostaje zrobić świetlik dwuspadowy z grubych 
płyt poliwęglanowych – ten jednak będzie miał dużo większą powierzchnię w rozwinięciu niż 
klasyczny łukowy w proporcji 1/5. 

Mając na uwadze, że świetliki poliwęglanowe są relatywnie słabszym ogniwem termicz-
nym dachu (płyty warstwowe, styropian czy wełna mineralna - jako wypełnienie dachu  
potrafią być kilkukrotnie cieplejsze), w odróżnieniu od najlepszych poliwęglanów. Powstaje 
pytanie: czy lepiej przeszklić mniejszą powierzchnię dachu słabszym współczynnikiem prze-
nikania, czy większą lepszym? Okazuje się, że w rzeczywistym bilansie mniejsze straty cie-
pła wygeneruje świetlik o nieco gorszych parametrach, ponieważ będzie miał dużo mniejszą 
powierzchnię, a ponadto ze świetlika o proporcji 1/5 koła szybciej zsunie się śnieg, ponieważ 
nieco się roztopi, zaś tworząca łuk w tej proporcji także ułatwi spływ. Przepisy jednak są 
przepisami i w tym przypadku bardziej szkodzą, niż pomagają. Powinniśmy jeszcze dodać, 
że dużo większy świetlik z cieplejszej płyty okaże się dużo droższy, ponieważ do jego wyko-
nania będzie trzeba zużyć dużo więcej materiału.

Poniżej przedstawiamy graficzną i tabelaryczną interpretację wymienionych zależności 
(dane pochodzą z naszej strony www.eskade.pl).

10. Wybór kształtu konstrukcji świetlika a jego parametry cieplne i koszt

Świetlik łukowy:
przy zachowaniu proporcji: h = l / 5 
długość płyty po wyprostowaniu: dł = l + 13%l 

Świetlik dwuspadowy:
przy zachowaniu warunków trójkąta równoramiennego 
dla kąta 90° 
długość płyty po wyprostowaniu: dł = l + 42%l 

Świetlik półokrągły:
przy warunku: l=2r, 
długość płyty po wyprostowaniu: dł= l + 57%l 

Rys. 1. Porównanie świetlika łukowego, dwuspadowego oraz półokrągłego.

Jak widać z rysunków najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest świetlik łukowy. 
Po dokładnej kalkulacji dochodzimy do wniosku, że przy jednakowej powierzchni przeszkle-
nia na świetlik łukowy zużyto odpowiednio o ok. 29% mniej materiału niż na świetlik dwu-
spadowy i o około 44% mniej niż na świetlik półokrągły. Ważną kwestią w doborze świetlika 
jest także koszt, który jak wiadomo wiąże się ze zużyciem materiału. Jednak podstawowym 
kryterium, po doświetleniu obiektu, są straty ciepła. Każdy projektant dąży do uzyskania jak 
najmniejszej wartości parametru k. Wartość k=2,4 dla świetlika w stosunku do k=0,5 dla 
stropu obiektu przemysłowego jest stosunkowo duża, dlatego zastosowanie świetlika wiąże 
się ze stratami ciepła. Stosując świetlik łukowy, możemy znacznie zmniejszyć te straty, 
gdyż powierzchnia wychładzania w stosunku do świetlika dwuspadowego i półokrągłego 
jest odpowiednio o ok. 29% i 44% mniejsza, a kształt świetlika jest także niepodatny na 
zaleganie śniegu.

27 lat doświadczenia w tej branży pozwala nam stwierdzić, że świetliki dachowe są 
najlepszym z możliwych rozwiązań, pozwalającym na optymalne zapewnienie doświetlenia, 
z uwzględnieniem ekonomii i optymalności stosunku funkcjonalności do kosztów. 

11. Świetliki dachowe - wpływ ich kształtu na rzeczywiste parametry 
cieplne

Często spotykamy się z niesłuszną opinią, że jedynie grubość płyty i ilość komór ma 
najważniejszy wpływ na ilość ciepła uciekającego przez świetliki dachowe. Równie ważnym, 
równoległym czynnikiem jest kształt świetlika, a dokładnie jego faktyczna powierzchnia. 
Przyjmiemy do analizy porównawczej trzy przykłady najbardziej popularnych kształtów 
świetlików i założymy, że świetliki mają zakryć otwór w dachu o przykładowych wymiarach 
3m x 10m zaś jako wypełnienie zastosujemy w obliczeniach poliwęglan trzykomorowy gru-
bości 10mm o współczynniku przenikania K= 2,5 W/m2K 

Typ świetlika Powierzchnia
górna świetlika 

Powierzchnia 
ścianek bocz-

nych 

Powierzchnia 
łączna 

Rzeczywisty 
współczynnik U 
dla 1 m2 świet-
lika w rzucie 

Świetlik 
łukowy 

33,90 m2 1,20 m2 35,10 m2 2,92 W/m2K 

Świetlik
dwuspadowy 

42,60 m2 4,50 m2 47,10 m2 3,92 W/m2K 

Świetlik
półokrągły 

47,10 m2 7,06 m2 54,16 m2 4,51 W/m2K 

Tabela 1. Przenikalność cieplna świetlika.
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Przy świetlikach wysokich dodatkowym czynnikiem wychładzającym jest wiatr. Świetliki 
dwuspadowe oraz półokrągłe wymagają zużycia większej ilości materiału. Nie tylko zwięk-
sza się powierzchnia poliwęglanu, ale są potrzebne dłuższe i grubsze profile aluminiowe, 
z reguły dwukrotnie cięższe i tym samym droższe. Dodatkowo dochodzi przy świetlikach 
dwuspadowych materiał na kalenicę.

Powierzchnia płyt Ilość profili Robocizna

Świetlik łukowy 35,1 m2 84 kg 15 godz.

Świetlik dwuspadowy 47,1 m2 205 kg 37 godz.

Świetlik półokrągły 54,16 m2 206 kg 48 godz.

Tabela 2. Porównanie zużycia materiałów oraz robocizny.

Wykres 1. Kalkulacja materiałowa i czasowa

12. Czy płyty poliwęglanowe się palą, czy są niepalne, do czego służy 
poliester w świetlikach

Wprawdzie wykonaliśmy kilka tysięcy obiektów, jednak nie do końca rozumiem, dlaczego 
od kilku ładnych lat poliester stał się obowiązkowym dodatkiem do świetlików poliwęglano-
wych w dużych obiektach. Klasyfikacja ogniowa płyt poliwęglanowych mówi, że w przypadku 

dachu poliwęglan jest materiałem słabo rozprzestrzeniającym ogień. Przyznam, że w ciągu 
27 lat zetknąłem się  tylko z dwoma pożarami. W jednym przypadku był to pożar wytwórni 
zniczy – zakład spłonął doszczętnie, w drugim zaś przypadku był to typowy zakład wielko-
powierzchniowy. 

W obydwu tych przypadkach nie było jeszcze wymogu stosowania przekładki z poliestru. 
W pierwszym opisywanym obiekcie, gdzie przyczyną pożaru był zapłon parafiny, obecność 
poliestru nie miała żadnego znaczenia, nawet gdyby był zamontowany. W drugim przy-
padku zniszczeniu uległy słupy nośne i dach, a dach ucierpiał w takim samym stopniu jak 
świetliki – uległy nadtopieniu i miejscowemu stopieniu. 

Gdyby w omawianym przypadku zastosowany był poliester, zapewne nic by to nie zmie-
niło. Podobno tylko w naszym kraju poliester stosowany jest z takim rozmachem i na taką 
skalę, jakby każdy obiekt był rafinerią czy fabryką materiałów wybuchowych. Stosowanie 
poliestru na taką skalę wiąże się z jeszcze innymi problemami. Po pierwsze, zabiera (przy-
słania) on sporą ilość światła w świetlikach, a ponadto w czasie eksploatacji obiektu pomię-
dzy poliester a poliwęglan przedostają się i zostają tam uwięzione spore ilości pyłów, kurzu 
itp., które sprawiają, że przepuszczalność światła zostaje dramatycznie obniżona. 

Nie da się skutecznie uszczelnić miejsca styku poliestru z poliwęglanem, a co dopiero 
wyczyścić. Obydwa te materiały są silnie elektrostatyczne, ponadto posiadają diametralnie 
różne współczynniki rozszerzalności liniowej, przez co trąc o siebie – bardzo mocno się elek-
tryzują, przyciągając z powietrza sporo zanieczyszczeń. Kolejnym aspektem jest podrożenie 
inwestycji przez konieczność stosowania poliestru. Jako praktyk nie bardzo wiem, na którym 
obiekcie wspomniany poliester rzeczywiście pomógł w czymkolwiek, nie licząc korzyści jego 
producentów.
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13. Podstawowy podział płyt poliwęglanowych ze względu na kolor, czyli 
gdzie jaka barwa poliwęglanu sprawdzi się najlepiej

a) Kolor kryształ

Daje nam największą przepuszczalność światła, jednocześnie umożliwia przenikanie do 
wnętrza obiektu sporej ilości promieni słonecznych, czyli ciepła. O ile duża ilość światła jest 
niemal zawsze pożądana, o tyle nadmiar ciepła towarzyszący światłu może być (szczególnie 
latem) uciążliwy. Trzeba pamiętać, że stosowanie poliwęglanu przeźroczystego doskonale 
sprawdzi się jesienią, zimą i wiosną, ponieważ bardzo skutecznie „dogrzeje nam obiekt”. 

Świetliki. Poliwęglan przeźroczysty będzie generował zjawisko tzw. olśnienia słonecznego, 
a to oznacza, że jeśli spojrzymy w górę, to nasze oczy zostaną podrażnione ostrym światłem.

Jeżeli przeźroczysty poliwęglan będzie na niewielkiej wysokości nad nami, to (szczególnie 
latem) będzie potęgował to zjawisko, obniżając nasze poczucie komfortu, bo będziemy się 
nadmiernie pocić. 

W przypadku wysokich hal, gdzie odległość od posadzki do świetlika jest nie mniejsza niż 
8 m poliwęglan przeźroczysty sprawdzi się najlepiej – zalecamy, by powierzchnia przeszkle-
nia poliwęglanem przeźroczystym była utrzymana w granicach od 10 do 15% dachu. 

Zalecamy też zależność: im wyższy obiekt, tym więcej świetlików, a im niższy, tym 
mniej. 

Zadaszenia. Podobnie jak w świetlikach, w przypadku zadaszeń poliwęglan przeźroczy-
sty sprawdzi się najlepiej od strony północnej lub wschodniej, ponieważ tam światła mamy 
najmniej, a krystaliczny poliwęglan to światło nam spotęguje.

b) Kolor opal (mleczny)

Idealny niemal wszędzie, a szczególnie tam, gdzie moc naturalnego światła trzeba nieco 
zredukować. Słońce przechodzące przez poliwęglan mleczny sprawia, że światło jest bardziej 
przyjemne, miękkie. 

Z doświadczenia wiemy, że kolor opal jest niedoceniony w naszym kraju. Poliwęglan 
w kolorze opal powinien być dużo częściej stosowany niż w kolorze kryształ, ponieważ nie 
męczy oczu i nie powoduje zjawiska tzw. olśnienia słonecznego, czyli innymi słowy: słońce 
padające przez takie materiał nie oślepia. 

Świetliki. Płyty opal stosujemy jako wypełnienie świetlików w niskich budynkach, szcze-
gólnie tam, gdzie światła ma być dużo. W obiektach o słabej wentylacji – zwłaszcza tam, 
gdzie odbywać się będzie precyzyjna praca ludzi – rozproszenie światła na pewno podniesie 
komfort użytkowników.  

Zadaszenia. Zalecamy stosować wszędzie tam, gdzie zadaszenie będzie skierowane na 
południe lub na zachód, dobrze spisuje się także jako ścianka działowa, której zadaniem 
jest zapobieżenie działaniu ostrego słońca. W słoneczne dni odniesiemy wrażenie dużego 
komfortu, ponieważ słońce najzwyczajniej nie będzie nas raziło. 

c) Kolor brązowy (dymiony) oraz inne kolory

Kolorowe płyty zmieniają barwę światła, a w praktyce wyglądają ładnie jako małe prób-
ki lub na folderach reklamowych. Stosując je, musimy się spodziewać, że wnętrze obiektu 
zabarwione będzie na taki sam kolor jak przeszklenie. Pierwsze wrażenie będzie niezłe: 

kolorowa, efektowna poświata, jednak po krótkim czasie okaże się, że nasz wzrok nie jest 
przygotowany na długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu, gdzie wszystko jest zielone, 
brązowe, czerwone czy niebieskie. Osobom chcącym stosować kolorowe poliwęglany jako 
doświetlenie radzimy zakupić wcześniej, tytułem próby, żarówki w tym samym kolorze 
i oświetlić nimi pomieszczenie – jest niemal pewne, że po krótkim czasie zapadnie decyzja 
o zaniechaniu tego pomysłu.

Poliwęglany barwione będą się także dużo szybciej i mocniej nagrzewały, co szczególne 
w okresie letnim będzie powodowało kolejne niekorzystne zjawisko: płyty, na skutek zmian 
temperatury raz się rozszerzą, a za chwilę skurczą. Skoki temperatury będą powodowały 
niezwykle dokuczliwe trzaski. Oprócz kolorowej poświaty, także hałas związany z barwionym 
poliwęglanem może być nie do zaakceptowania przez użytkownika. Sugerujemy dużą po-
wściągliwość przy wyborze barwionych płyt!

Świetliki. Odradzamy stosowanie barwionych płyt w świetlikach. Jedynym miejscem, 
gdzie można stosować kolorowe poliwęglany, są aquaparki oraz inne obiekty sportowe – jed-
nak również tam powinno zachować się umiar co do powierzchni przeszklenia barwionymi 
płytami. 

Zadaszenia. Podobnie jak świetliki zabarwią nam przestrzeń pod zadaszeniem, emitując 
podobnie dokuczliwe trzaski. Jeżeli nie ma jednoznacznych zaleceń, to lepiej zastosować 
kolor kryształ lub mleczny. Jedynym odstępstwem mogą być małe daszki nad wejściami, 
gdzie barwny poliwęglan będzie miał funkcję dekoracyjną.


