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Izolacja termiczna w konstrukcjach stalowych z Isokorb KST od firmy Schöck 

W budynkach mieszkalnych komponenty stalowe to wszechstronne i trwałe rozwiązanie. Ponadto 

stalowe konstrukcje balkonowe, dachowe oraz elementy fasady są obecnie modne i wzbogacą 

estetykę budowli. Niestety, w przypadku niewłaściwie wykonanych konstrukcji stalowych może 

dojść do powstawania mostków cieplnych. Isokorb KST od firmy Schöck jest obecnie jedynym 

rozwiązaniem do tego typu połączeń, które uzyskało aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej w 

Warszawie. 

Mostki cieplne w konstrukcjach stalowych są często 

bagatelizowane przez projektantów i konstruktorów. 

Ze względu na ryzyko kondensacji pary wodnej, 

korozji i tworzenia się pleśni spowodowanych zbyt 

dużymi różnicami temperatur pomiędzy częścią 

wewnętrzną a zewnętrzną konstrukcji budynku. 

Ponadto temperatura powierzchni wewnętrznej w 

przypadku konstrukcji stalowych powinna wynosić 

nie mniej niż 12.6 ° C. Powszechnym rozwiązaniem 

jest stosowanie łożysk elastomerowych. Koszt tego 

typu rozwiązań jest niski, ale nie spełniają one 

wymogów fizyki budowli stawianym takim 

połączeniom. 

Optymalna fizyka budynku 

Aby obiektywnie ocenić różne rozwiązania, na zlecenie uniwersytetu RWTH Aachen wykonana 

została opinia rzeczoznawcy. Porównano belki stalowe bez oddzielenia termicznego, belki stalowe z 

łożyskami elastomerowymi i belki stalowe z izolacją termiczną Isokorb KST. Aby ograniczyć ryzyko 

powstawania pleśni w konstrukcji budynku, minimalny współczynnik temperaturowy fRSi powinien 

wynosić fRSi, min  0,70. System Isokorb KST jako jedyny spośród przebadanych rozwiązań spełnia te 
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wymagania. Analiza wykazała, że współczynnik temperaturowy w przypadku zastosowania produktu 

firmy Schöck jest równy 0,74. Oznacza to, że w odniesieniu do stalowych dźwigarów bez oddzielenia 

termicznego czy łożysk elastomerowych, Isokorb KST jest jedynym bezpiecznym i niezawodnym 

rozwiązaniem do termoizolacji konstrukcji stalowych. 

Udoskonalona koncepcja projektowa 

Isokorb KST do firmy Schöck spełnia nie 

tylko funkcję izolacyjną. Służy on 

również do przenoszenia sił 

przekrojowych w połączeniach belek 

stalowych. Produkt składa się z 

modułów przenoszących  siły 

rozciągające, siły ściskające oraz siły 

poprzeczne, a także wkładek 

termoizolacyjnych. Rozwiązanie może 

być dostosowane do wymiarów i 

warunków statycznych konstrukcji 

stalowej. Wewnętrzne moduły ze stali 

nierdzewnej zapewniają wysoką 

ochronę antykorozyjną. Dzięki ciągłemu 

udoskonalaniu produktów i testom 

wykonanym w instytutach badawczych, element może przejmować znacznie większe siły poprzeczne 

i obciążenia konstrukcji stalowej. Przykładowo moduł Isokorb KST 22 zamiast 36KN jest w stanie 

przenosić obciążenia równe nawet 50KN. Łączniki Isokorb KST umożliwiają również projektowanie 

większych rozstawów szczelin dylatacyjnych. Rozstaw dylatacji dla Isokorb KST zamiast 6,0 m wynosi 

obecnie 10,4 m. Pozwala to na zmniejszenie nakładów finansowych oraz czasowych, niezbędnych do 

realizacji konstrukcji. 

Prosta konstrukcja 

Poza dokumentacją techniczną rozwiązań, 

firma Schöck udostępnia również program 

przeznaczony do projektowania. Zmieniony 

oraz wzbogacony program został 

zatwierdzony i dopuszczony do użytku. 

Oprogramowanie umożliwia projektowanie 

połączeń stalowych z uwzględnieniem 

rodzaju wykorzystanego profilu oraz 

działających na niego obciążeń. Na podstawie 

tych danych program automatycznie oblicza, 

które z rozwiązań będzie najbardziej 

ekonomiczne i spełni wymagania techniczne. Program uwzględnia również analizę strukturalną. 

Opcjonalnie możliwe jest wybranie układu modułów. Rozwiązanie Isokorb KST od firmy Schöck 

przeznaczone jest do stosowania zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas prac remontowych 

czy renowacyjnych. 

 

Mostki cieplne powstające przy przerwaniu ciągłości elewacji przez 

stalowe konstrukcje balkonowe to często lekceważony problem. 
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Belka stalowa z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb 

KST (po lewej) oraz belka stalowa bez izolacji termicznej. 
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Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. :  

 
Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i 

akustycznej dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck zatrudnia łącznie 700 pracowników. Oprócz głównej 

siedziby zarządu, zakładu produkcyjnego i magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również magazyn dystrybucyjny 

w Essen (w którym odbywa się montaż końcowy) oraz zakład produkcyjny w Halle/Saale, na terenie Węgier i w Tychach 

(montaż końcowy). Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, 

Belgii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Rosji i Słowenii (oraz firmy współpracujące w całej Europie, Korei 

Południowej i Japonii). Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i prowadzi dystrybucję innowacyjnych 

elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i 

doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „budować nowocześnie”. Oprócz rozwiązań technicznych 

firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, 

programów obliczeniowych,  informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”. 

Flagowym produktem firmy Schöck jest łącznik termoizolacyjny Isokorb. Jego wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania 

potwierdza m.in. statuetka Top Builder 2016 dla jednego z najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych 

na rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut 
gutpr@gutpr.pl 
tel. 694 462 430, (71) 78 95 204          
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