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WczeƑniejsze odcinki rozmów
z Majstrem Guru dostħpne sČ
w witrynie internetowej
„Budujemy Dom” pod adresem:
www.budujemydom.pl/majster-guru

Dociekliwy Inwestor: – Dzieñ dobry,
panie inĝynierze!
Majster Guru: – Dzieñ dobry, w czym
mogÚ pomóc?
– WiosnÈ zamierzam rozpoczÈÊ budowÚ
domu, wiÚc chciaïbym siÚ dowiedzieÊ,
jaki bÚdzie najlepszy i przy tym tani
sposób fundamentowania, z czego postawiÊ energooszczÚdne Ăciany i wytrzymaïy strop?
– ProponujÚ zaczÈÊ od fundamentów,
poniewaĝ stabilne oparcie budynku na
gruncie to warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeñstwa caïej budowli.

Zeszyt 4
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Dlatego zaprojektowanie i wykonanie tego
elementu, dostosowanego do warunków
gruntowych, wymaga szczególnej starannoĂci. Ewentualne bïÚdy bÚdzie bardzo
trudno naprawiÊ, a koszty z tym zwiÈzane
mogÈ byÊ niezwykle wysokie.
– No wïaĂnie, wspomniaï pan o projekcie. Podobnie jak wiÚkszoĂÊ inwestorów,
chciaïbym wybraÊ gotowy projekt, ale
nie wiem, czy potrzebne bÚdÈ jakieĂ
zmiany w sposobie fundamentowania,
w stosunku do tego, co bÚdzie opisane
wbdokumentacji?
– W kaĝdym projekcie okreĂla siÚ sposób
posadowienia budynku dopasowany do

1

2015-01-16 16:58:03

Rozmo
owy o fundamentach, Ăcianach i stropach
obciÈĝeñ, jakie bÚdzie on przekazywaÊ
na fundament oraz do noĂnoĂci gruntu.
Wbprojektach powtarzalnych, parametry te
projektowane sÈ dla przeciÚtnej noĂnoĂci
gruntu i dla strefy klimatycznej centralnej
Polski. Rzeczywiste warunki gruntowe na
dziaïce mogÈ oczywiĂcie odbiegaÊ od przyjÚtych w projekcie i jeĂli sÈ od nich znacznie gorsze, konieczne jest przystosowanie
do nich fundamentowania budynku.
– Gorsze, czyli jakie? W jakich konkretnie sytuacjach konieczna bÚdzie zmiana
sposobu fundamentowania?
– Przeprojektowania fundamentów
wymagajÈ budynki stawiane na gruntach
nasypowych, torfowiskach, na obszarach
szkód górniczych, a takĝe na gruntach
niepewnych, których nie przebadano geotechnicznie. Problemów mogÈ przysporzyÊ
teĝ grunty niejednorodne, przewarstwione,
gdy w obszarze fundamentów wystÚpuje
znaczne zróĝnicowanie ich wïasnoĂci.
Dobpoprawnego zaprojektowania fundamentów potrzebna jest wiÚc dobra
znajomoĂÊ warunków gruntowo-wodnych.
Dlatego zawsze warto wykonaÊ badania
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geotechniczne – najlepiej zanim zostanie
kupiona dziaïka, by moĝna byïo lepiej oceniÊ rzeczywisty koszt wybudowania na niej
domu. Z badañ takich moĝna zrezygnowaÊ
jedynie wtedy, gdy wokóï stojÈ juĝ domy
podobne wielkoĂciÈ do naszego i wiadomo,
ĝe nie byïo problemów z ich budowÈ.
– Wspomniaï pan teĝ coĂ o strefie klimatycznej...
– Tak, oprócz warunków gruntowych, przy
planowaniu fundamentów trzeba teĝ braÊ
pod uwagÚ strefÚ klimatycznÈ, w której
zlokalizowana jest budowa. Zaleĝnie od
regionu, fundamenty powinny siÚgaÊ
przynajmniej na 0,8–1,4 m w gïÈb ziemi,
bo taka jest gïÚbokoĂÊ przemarzania gruntu
w naszym kraju. Nie oznacza to jednak, ĝe
tak gïÚboko musimy kopaÊ w stosunku do
poziomu dziaïki. CzÚsto praktykowane jest
tworzenie wokóï domu ïagodnej skarpy,
abwtedy gïÚbokoĂÊ ustalamy od jej szczytu.
RozwiÈzanie takie jest szczególnie korzystne, bo pozwala uniknÈÊ kosztownego
wywoĝenia ziemi z wykopu, a takĝe chroni
przed ewentualnymi podtopieniami, gdy
wbotoczeniu dziaïki zmieni siÚ uksztaïtowanie terenu. GïÚbokoĂÊ posadowienia moĝe
byÊ zmniejszona, gdy budujemy na gruncie
niewysadzinowym, czyli nie zwiÚkszajÈcym objÚtoĂci pod wpïywem mrozu.
Zabtaki uwaĝa siÚ grunt, który zawiera poniĝej 10% tzw. czÈstek spïawialnych, czyli
obwielkoĂci mniejszej niĝ 0,02 mm. Grunty
niewysadzinowe to przede wszystkim
grube piaski i ĝwiry. Do gruntów wysadzionowych naleĝÈ gliny, iïy i piaski gliniaste,
a takĝe ĝwiry gliniaste i pospóïki gliniaste.
AnalizÚ próbek gruntu moĝna zleciÊ laboratorium gleboznawczemu.
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poprzeczka

podųuǏne zbrojenie ųawy

strzemiona

zawiesie zbrojenia

zamocowanie deskowania
deskowanie
folia budowlana
podsypka Ǐwirowa lub chudy beton
c Przygotowanie wylania ųawy fundamentowej

– Przejděmy moĝe do sposobów fundamentowania. Jaki sÈ moĝliwoĂci?
– W budownictwie jednorodzinnym, gdzie
wystÚpujÈ stosunkowo niewielkie obciÈĝenia na grunt, najczÚĂciej wykonuje siÚ
ïawy fundamentowe – betonowe poszerzenie Ăcian noĂnych, dziÚki którym obciÈĝenie rozkïada siÚ na wiÚkszej powierzchni,
a zbrojenie wzdïuĝne zapewnia stabilizacjÚ w warunkach niejednorodnoĂci gruntu. JeĂli noĂnoĂÊ gruntu wymaga, aby ïawa
byïa bardzo szeroka (a zatem i proporcjonalnie wyĝsza), to wykonywana jest jako
ĝelbetowa, ze zbrojeniem poprzecznym.
W sprzyjajÈcych warunkach – gdy kon-

Zeszyt 4
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strukcja domu jest lekka (np. szkieletowa) lub grunt charakteryzuje siÚ wysokÈ
noĂnoĂciÈ, wykonywanie ïaw moĝe okazaÊ
siÚ zbÚdne.
– NaprawdÚ? Nie trzeba ich niczym
zastÚpowaÊ?
– Nie do koñca. Oparciem bÚdzie fundament, ale znacznie mniej masywny.
Wylewa siÚ go bezpoĂrednio w gruncie,
abjego szerokoĂÊ odpowiada gruboĂci Ăcian
nadziemia – z reguïy jest to ok. 25 cm.
– Sïyszaïem teĝ o ïawach schodkowych.
Co to takiego?
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czħƑciowe podpiwniczenie budynku
c Fundament schodkowy

– awy schodkowe wykonuje siÚ wbprzypadku domów czÚĂciowo podpiwniczonych, budowanych na skarpach lub
przylegajÈcych do istniejÈcego budynku.
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schodkowych, wykonujemy je jako zbrojone wzdïuĝnie na caïej dïugoĂci, przy czym
wysokoĂÊ stopni nie powinna byÊ wiÚksza
niĝ 30 cm, a ich dïugoĂÊ ma wynosiÊ co
najmniej 1 m.

– Zaraz, zaraz, dobrze zrozumiaïem?
ObpiwnicÚ bÚdÚ jeszcze szczegóïowo
pytaï, ale zaintrygowaï mnie pan. Czy
moĝna wykonaÊ podpiwniczenie tylko
pod czÚĂciÈ domu?

– Problem jest taki, ĝe jeszcze nie wiem,
jakie warunki gruntowe panujÈ na mojej dziaïce. Co zrobiÊ, gdy okaĝe siÚ, ĝe
grunt ma sïabÈ noĂnoĂÊ?

– Tak, jest to moĝliwe, ale ze wzglÚdów
wykonawczych, takiego rozwiÈzania
naleĝy raczej unikaÊ. Komplikuje ono
bowiem fundamentowanie i praktycznie
uniemoĝliwia zapewnienie niezawodnej
ochrony przed zawilgoceniem piwnicy.
Koszt peïnego podpiwniczenia nie bÚdzie
znaczÈco wyĝszy, a zyskamy nie tylko
dodatkowÈ powierzchniÚ, ale i pewne
zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
W przypadku koniecznoĂci budowy ïaw

– Spokojnie, z takiej sytuacji teĝ jest
wyjĂcie. Na gruntach o sïabej noĂnoĂci,
wykonuje siÚ fundamenty pïytowe.
Indywidualnie zaprojektowana pïyta
ĝelbetowa rozkïada obciÈĝenia na duĝÈ
powierzchniÚ. To lepsze rozwiÈzanie,
niĝ budowa szerokich ïaw ĝelbetowych.
Szczególnie przy maïej powierzchni
posadowienia budynku i niewielkim
odstÚpie miÚdzy Ăcianami noĂnymi, ïatwiej wykonaÊ jednÈ ĝelbetowa pïytÚ pod
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pųyta
Ǐelbetowa

izolacja
pozioma

ocieplenie Ƒcian zewnħtrznych
Ƒciana
geowųóknina

izolacja
przeciwwilgociowa
izolacja
cieplna
warstwa
stabilizujČco-drenaǏowa
c Fundament pųytowy

caïym domem, niĝ ĝelbetowe ïawy pod
kaĝdÈ ze Ăcian. RozwiÈzanie takie jest
szczególnie korzystne w domu podpiwniczonym, gdyĝ pïyta staje siÚ jednoczeĂnie podïogÈ piwnicy.
JeĂli pïyta bÚdzie ocieplona i wykonana zostanie warstwa stabilizujÈco-drenaĝowa, nie trzeba bÚdzie jej zagïÚbiaÊ
poniĝej poziomu przemarzania. W ten
sposób wyeliminujemy teĝ drogÚ ucieczki ciepïa do gruntu przez Ăciany noĂne.
Podobnie budowane sÈ takĝe fundamenty grzewcze z umieszczonymi w pïycie
kanaïami, przez które przepïywa ciepïe
powietrze zbkotïa nadmuchowego.

Zeszyt 4
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– Czy omówiliĂmy juĝ wszystkie najczÚĂciej stosowane typy fundamentów?
– WspomnÚ jeszcze o jednym wariancie.
Gdy warstwa noĂna gruntu znajduje siÚ
na duĝej gïÚbokoĂci, konieczne moĝe siÚ
okazaÊ wykonanie fundamentu palowego. Skïada siÚ on ze sïupów ĝelbetowych
wylanych w gruncie, na wierzchu których
umieszcza siÚ ĝelbetowÈ belkÚ, bÚdÈcÈ
oparciem dla Ăcian noĂnych budynku.
Rozstaw sïupów wynosi najczÚĂciej
2–3bm, a ich przekrój, zbrojenie i gïÚbokoĂÊ posadowienia dobiera siÚ, w zaleĝnoĂci od przenoszonych obciÈĝeñ i noĂnoĂci
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Rozmo
owy o fundamentach, Ăcianach i stropach
– DomyĂlam siÚ, ĝe na fundamencie
stawiamy Ăciany podziemne.

c Fundamenty pųytowe wykonuje siħ na grun-

tach o sųabej noƑnoƑci. ÊÃ®»ÊÄ
gruntu. ZaletÈ takiego sposobu fundamentowania jest zapewnienie skutecznej
izolacji termicznej od gruntu. Punktowe
oparcie na sïupach umoĝliwia uïoĝenie
ocieplenia wokóï belki, zapewniajÈc termoizolacjÚ Ăcian od gruntu.

– OczywiĂcie, przy czym mogÈ to byÊ
tzw. Ăciany fundamentowe – w domach
niepodpiwniczonych, wyprowadzone
ponad powierzchniÚ terenu, lub Ăciany
piwnic. Koniecznie trzeba zwróciÊ uwagÚ na symetryczne obciÈĝenie ïaw fundamentowych przez Ăciany noĂne – ich
Ărodek powinien pokrywaÊ siÚ zbwzdïuĝnÈ osiÈ ïaw. JeĂli Ăciana stawiana jest
jako warstwowa, to osiowe ustawienie
dotyczy warstwy noĂnej muru. GruboĂÊ
konstrukcyjnÈ uzaleĝniamy od gruboĂci
Ăcian nadziemia. NajwÚĝsze sÈ przewaĝnie Ăciany dwuwarstwowe z ociepleniem
i tynkiem. Wbtakim przypadku wystarczy, aby Ăciana fundamentowa miaïa
25bcm. Przy Ăcianach jednowarstwowych,

d Fundament na sųupach

Ƒciana
izolacja pozioma
ocieplenie styropianem
ųawa Ǐelbetowa
sųup Ǐelbetowy

6

jastr
ych
folia
budo
wlan
ocie
a
plen
ie

izola
cja
pod
pod
kųad
ųogi
s
tabi
pod
lizu
syp
jČcy
ka p
iask
o
gru
wa
nt r
odz
imy

Fundamenty, Ăciany i stropy • Dodatek do Budujemy Dom 1–2/2015

fundamenty_sciany_stropy_cz_4.indd 6

2015-01-16 16:58:55
16:58:55

które majÈ zazwyczaj gruboĂÊ 40–50 cm,
konieczne bÚdzie poszerzenie Ăcian fundamentowych do ok. 38bcm. Najbardziej
kïopotliwe i kosztowne bÚdzie zapewnienie oparcia dla Ăciany trójwarstwowej.
Najprostszy sposób to odpowiednie dostosowane gruboĂci Ăciany fundamentowej.
Ze wzglÚdu na koszty, bÚdzie to opïacalne
przy niewielkiej gïÚbokoĂci posadowienia
ïaw. Przy wiÚkszym zagïÚbieniu, warto
rozwaĝyÊ utworzenie na poziomie gruntu
ĝelbetowej konsoli wsporczej, na której
oprze siÚ warstwa elewacyjna.
– Z czego najlepiej wznosiÊ Ăciany podziemia?
– Wykonujemy je jako monolityczne
wylewane w deskowaniu – najwygodniej
zbuĝyciem szalunków wielokrotnego
d Konsola wsporcza dla warstwy elewacyjnej

elewacja
ocieplenie
Ƒciana
noƑna
izolacja
pozioma

uĝycia (systemowych), które moĝna
wypoĝyczyÊ – lub murowane. W domach
podpiwniczonych, konieczne moĝe byÊ
ich wzmocnienie ĝelbetowymi sïupami
lub zbrojeniem, ukïadanym w spoinach
poziomych. ZabezpieczajÈ one przed odksztaïceniem Ăciany w wyniku bocznego
naporu gruntu od zewnÈtrz. Do murowania wykorzystuje siÚ betonowe bloczki
fundamentowe, ich standardowe wymiary to 38bx 24 x 12 cm. SÈbone popularnym
i ïatwo dostÚpnym wblokalnych wytwórniach materiaïem. Dobbudowy Ăcian podziemia – gïównie piwnicznych –bmoĝna
uĝyÊ równieĝ bloczków keramzytobetonowych lub betonowych pustaków
zasypowych. Tebpierwsze zwiÚkszÈ
ciepïochronnoĂÊ, a gdy uĝyjemy pustaków zasypowych, moĝemy wygodnie
wzmocniÊ Ăciany pionowym zbrojeniem.
ChoÊ producenci innych materiaïów
Ăciennych – pustaków ceramicznych,
betonu komórkowego –bdopuszczajÈ ich
zastosowanie w czÚĂciach podziemnych
budynku, to jednak ich uĝycie wymaga
zapewnienia szczelnej ochrony przed
stycznoĂciÈ zbgruntem i zawilgoceniem,
co nie tylko podnosi koszty, ale równieĝ
stwarza zagroĝenie dla stabilnoĂci domu,
d UǏycie pustaków zasypowych to sposób na
Ƒcianħ podziemia bez koniecznoƑci wykonania
deskowania. ã«ç

zbrojenie
konsola
Ǐelbetowa
Ƒciana
fundamentowa
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Rozmo
owy o fundamentach, Ăcianach i stropach
wbprzypadku uszkodzenia izolacji i destrukcji Ăciany fundamentowej.
– Ale ochrony przed wilgociÈ wymagajÈ
chyba wszystkie fundamenty? Surowych
Ăcian podziemia nie moĝemy przecieĝ
tak po prostu obsypaÊ ziemiÈ...
– OczywiĂcie, fundamenty muszÈ byÊ
zabezpieczone przed wilgociÈ i wodÈ
gruntowÈ. Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zaleĝy od tego,
czy dom jest podpiwniczony czy nie i jaki
jest poziom wód gruntowych. W domach
bez piwnic, poziom podïóg pomieszczeñ
uĝytkowych znajduje siÚ zawsze ponad
powierzchniÈ terenu, zatem woda moĝe
zagraĝaÊ jedynie w przypadku powodzi czy lokalnych podtopieñ. W takich
domach, wystarczajÈcÈ ochronÚ zapewni
izolacja przeciwwilgociowa, uïoĝona jako
ciÈgïa i szczelna przepona na zwieñczeniu Ăcian fundamentowych i pod podkïadem podïogi na gruncie. Chroni Ăciany
przed wilgociÈ kapilarnÈ.
– Hmm, coĂ mi siÚ obiïo o uszy, ale czym
dokïadnie jest wilgoÊ ka..
– Kapilarna. To efekt zjawiska przemieszczania siÚ do góry czÈstek wody w porowatych materiaïach (gruncie, materiaïach
budowlanych), zwanego podsiÈkaniem
kapilarnym. Powoduje ono wnikanie wilgoci do wnÚtrza domu, jeĂli nie zostanie
utworzona wodoszczelna przegroda na
styku podziemnej i nadziemnej czÚĂci
domu (tzw. izolacja pozioma).

ciowÈ w domu niepodpiwniczonym?
– W takim domu, hydroizolacja ukïadana
jest jedynie poziomo na Ăcianach fundamentowych zewnÚtrznych i wewnÚtrznych, powyĝej poziomu gruntu. TakÈ rolÚ
peïniÈ np. dwie warstwy papy podkïadowej na osnowie z wïókna szklanego lub
poliestru, sklejone lepikiem na zimno.
Warstwy te powinny byÊ wysuniÚte ok.
20 cm poza obrys Ăcian, aby moĝna byïo
poïÈczyÊ je z izolacjÈ przeciwwilgociowÈ
pod podïogÈ parteru. Natomiast nie ma
potrzeby izolowania elementów otoczonych gruntem (np. ïaw, Ăcian fundamentowych), gdyĝ ich zawilgocenie
nie wpïywa w ĝaden sposób na trwaïoĂÊ
konstrukcji wykonanej z odpowiednich materiaïów. Ponadto zapewnienie
absolutnej szczelnoĂci jest praktycznie
niemoĝliwe. Niebma wiÚc sensu ukïadanie
izolacji przeciwwodnej w podziemnych
czÚĂciach budynku niepodpiwniczonego.
Natomiast w celu zmniejszenia nasiÈkliwoĂci i ochrony przed korozyjnym
oddziaïywaniem zwiÈzków chemicznych
zawartych wbwilgotnym gruncie, Ăciany
fundamentowe obustronnie impregnuje siÚ
emulsjÈ asfaltowo-kauczukowÈ. Przed jej
naïoĝeniem, powierzchnie Ăciany trzeba
wyrównaÊ, wypeïniajÈc spoiny i wykru-

– Brzmi groěnie. Zatem jak i z czego
naleĝy wykonaÊ izolacjÚ przeciwwilgo-
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szenia, bÈdě naïoĝyÊ cementowÈ obrzutkÚ,
tzw. rapówkÚ.
– A co z izolacjÈ fundamentów w domach podpiwniczonych?
– W takim przypadku, konstrukcjÚ zabezpieczamy nie tylko przed wilgociÈ kapilarnÈ, ale równieĝ przed wodÈ gruntowÈ,
której poziom moĝe zmieniaÊ siÚ w ciÈgu
roku w szerokim zakresie. PodstawowÈ
reguïÈ, zapewniajÈcÈ skutecznoĂÊ ochrony
przed wnikaniem wody, bÚdzie utworzenie szczelnej „wanny” hydroizolacyjnej,
siÚgajÈcej od powierzchni gruntu, poprzez
Ăciany zewnÚtrze, do podïogi piwnicy.
Dobór uĝytych materiaïów zaleĝeÊ bÚdzie
od konkretnych warunków wodno-gruntowych, a przede wszystkim od wahañ
poziomu wód podziemnych.
Na etapie fundamentowania, konieczne
jest uïoĝenie izolacji poziomej na ïawach
fundamentowych z dwóch warstwy
papy na lepiku, którÈ póěniej ïÈczy siÚ
zbizolacjÈ podpodïogowÈ piwnicy. DrugÈ
izolacjÚ poziomÈ ukïada siÚ na Ăcianach
piwnicy na wysokoĂci powyĝej poziomu gruntu. We wzglÚdnie korzystnych
warunkach gruntowych, hydroizolacjÚ
pionowÈ Ăcian piwnicy zapewnia jednolub dwuwarstwowe pokrycie papowe,
osïoniÚte dodatkowo tzw. foliÈ tïoczonÈ
(kubeïkowÈ).

pany w ziemiÚ dookoïa budynku system
rur drenarskich. Umoĝliwia obniĝenie
poziomu wód gruntowych, co ogranicza
napór wody na Ăciany i podïogÚ piwnicy,
a wbprzypadku niestarannej lub uszkodzonej hydroizolacji, zmniejsza zagroĝenie
zalania piwnicy. Wymaga jednak zapewnienia odprowadzania wody zbieranej
przez system drenaĝowy do naturalnych
zbiorników lub sieci melioracyjnej. Jeĝeli
nie ma do nich dostÚpu, pozostaje wykonanie studni chïonnej, o poziomie odprowadzenia poniĝej drenaĝu. Jej gïÚbokoĂÊ
ibchïonnoĂÊ zaleĝÈ od lokalnych warunków gruntowo-wodnych i nie na kaĝdym
terenie moĝna jÈ wykonaÊ.
d Fundament domu podpiwniczonego

z drenaǏem opaskowym
izolacja
pozioma
ocieplenie
folia
drenaǏowa
tųoczona
izolacja
pozioma
Ƒciana
piwnicy
izolacja podųogi
piwnicy
izolacja
pozioma ųawy

– Czy to wystarczy, aby ochroniÊ piwnicÚ przed zalaniem?
– W razie moĝliwego podniesienia siÚ
poziomu wód gruntowych do wysokoĂci
fundamentu, standardowo powinniĂmy
uïoĝyÊ tzw. drenaĝ opaskowy. Tobwko-

Zeszyt 4
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ųawa
betonowa
warstwa
stabilizujČca

geowųóknina
Ǐwir filtracyjny
rura drenarska
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c DrenaǏ opaskowy chroni piwnicħ przed

zalaniem. Ê
– Z jakich materiaïów wykonuje siÚ
obecnie izolacjÚ fundamentów?
– Do izolacji fundamentów i Ăcian podziemia wykorzystuje siÚ gïównie materiaïy
bitumiczne na bazie asfaltu (emulsje,
lepiki, papy), folie PVC oraz coraz czÚĂciej
polimerowe zaprawy wodoszczelne. Do
stosowania w strefie podziemnej, nadajÈ
siÚ jedynie papy na osnowie z wïókna
szklanego lub poliestru, gdyĝ „tekturowe”
szybko ulegajÈ zniszczeniu. Nie moĝna
natomiast uĝywaÊ lepików zawierajÈcych
rozpuszczalniki organiczne – jeĂli bÚdÈ
siÚ stykaÊ z ociepleniem styropianowym. Popularny materiaïem na izolacjÚ
przeciwwodnÈ, jest wspomniana juĝ folia
tïoczona. WbrzeczywistoĂci peïni ona
jedynie rolÚ pomocniczÈ – drenaĝowÈ
ibosïonowÈ – abnie podstawowej ochrony
przed wnikaniem wody.
– WilgoÊ i woda to jedno, a jak zadbaÊ
obograniczenie strat ciepïa przez fundament?

10

– Zasadniczy wpïyw na izolacjÚ cieplnÈ
domu od strony gruntu ma gruboĂÊ warstwy ociepleniowej uïoĝona w podïodze
parteru. Natomiast efektywnoĂÊ ocieplenia Ăcian fundamentowych poniĝej
poziomu ziemi zaleĝy w duĝym stopniu
od wysokoĂci wyniesienia podïogi ponad
teren. Powyĝej 50–60 cm, dostatecznÈ
ochronÚ przed ucieczkÈ ciepïa zapewnia
z reguïy izolacja termiczna cokoïu domu.
Warto teĝ zastÈpiÊ górne 2–3 warstwy
Ăcian fundamentowych materiaïem oblepszych wïasnoĂciach ciepïochronnych.
MogÈ to byÊ bloczki keramzytowe, pustaki
betonowe z wkïadkÈ styropianowÈ, a nawet zwykïe pustaki betonowe. Natomiast
zasadnoĂÊ ocieplenia Ăcian piwnicy zaleĝy
T Fundament domu niepodpiwniczonego
wraz z warstwami izolacji
izolacja
pozioma

ųawa
betonowa

podkųad
stabilizujČcy

ocieplenie

ochronna
folia tųoczona
powųoka gruntujČca
Ƒciana
fundamentowa
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gïównie od sposobu jej wykorzystania.
Gdy planujemy urzÈdziÊ tam pomieszczenia ogrzewane, to oczywiĂcie ocieplamy
Ăciany na caïej wysokoĂci. W innym
przypadku, wystarczy ocieplenie siÚgajÈce
w dóï ok. 1 m od poziomu terenu.
– Ocieplenie, ale z czego? Które materiaïy termoizolacyjne najlepiej nadajÈ siÚ
do ocieplania?
– Ze wzglÚdu na warunki, w jakich
przebywa materiaï ociepleniowy w podziemnych czÚĂciach budynku (bezpoĂredni kontakt z gruntem), swoje zadanie
najlepiej speïnia polistyren ekstrudowany XPS. W porównaniu z dotychczas
powszechnie stosowanym styropianem
EPS, wyróĝnia siÚ przede wszystkim
znacznie mniejszÈ nasiÈkliwoĂciÈ, co
zapewnia utrzymanie staïych wïasnoĂci
ciepïochronnych. Jest teĝ bardziej wytrzymaïy na nacisk i ma niĝszÈ o ok. 10–15%
przewodnoĂÊ cieplnÈ, dziÚki czemu moĝna zmniejszyÊ gruboĂÊ termoizolacji. Jego
jedyna wada to znacznie wyĝsza cena
wbporównaniu ze styropianem. Nieco
tañszÈ alternatywÈ moĝe byÊ tzw. styropian wodoodporny, produkowany metodÈ
agregatowÈ – pïyty majÈ wiÚkszÈ gÚstoĂÊ
niĝ zwykïy styropian, a na powierzchni
utworzony jest naskórek, ograniczajÈcy
nasiÈkliwoĂÊ.
– DomyĂlam siÚ, ĝe po zakoñczeniu
robót fundamentowych moĝna rozpoczÈÊ stawianie Ăcian domu. Z tego, co
obserwujÚ, wariantów Ăcian zewnÚtrznych jest bardzo wiele. Chodzi zarówno
obtechnologie, jak i materiaïy uĝywane
do budowy.

Zeszyt 4
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– RzeczywiĂcie, wybór materiaïów do
budowy Ăcian zewnÚtrznych jest bardzo
szeroki, a ich dobór budzi najwiÚcej
emocji wĂród inwestorów i niemal kaĝdy
z nich zastanawia siÚ, czy przewidziane
wbprojekcie rozwiÈzanie speïni oczekiwania. Oprócz wytrzymaïoĂci na obciÈĝenia,
Ăciany powinny zapewniaÊ dobrÈ izolacyjnoĂÊ i akumulacjÚ ciepïa, korzystny
mikroklimat wewnÈtrz pomieszczeñ,
chroniÊ przed haïasem, a takĝe umoĝliwiaÊ poĝÈdane wykoñczenie od strony
zewnÚtrznej i wewnÚtrznej. Nie bez
znaczenia jest równieĝ sposób ich wznoszenia, rzutujÈcy na pracochïonnoĂÊ,
organizacjÚ placu budowy czy potrzebne
narzÚdzia i sprzÚt. OczywiĂcie, waĝne sÈ
teĝ koszty budowy, choÊ róĝnice w wydatkach miÚdzy popularnymi rodzajami
Ăcian sÈ niewielkie.
– Co zatem powinno decydowaÊ o wyborze takiej czy innej konstrukcji Ăciany
ibuĝytych do budowy materiaïów?
– Jak niemal kaĝde rozwiÈzanie wbbudownictwie, wybór rodzaju Ăcian
zewnÚtrznych bÚdzie wynikiem
kompromisu miÚdzy wïaĂciwoĂciami
uĝytkowymi, tempem budowy, estetykÈ,
kosztami budowy czy eksploatacji. Sami
musimy okreĂliÊ, na czym najbardziej
nam zaleĝy. CechÈ najczÚĂciej branÈ
pod uwagÚ przy wyborze konstrukcji
murowanej Ăciany zewnÚtrznej jest jej
ciepïochronnoĂÊ. Normatywny wspóïczynnik przenikania ciepïa U, wymagany przepisami nie moĝe byÊ wiÚkszy
niĝ 0,25 W/(m²·K), ale z reguïy dÈĝymy
do uzyskania jeszcze lepszej izolacji
cieplnej.
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– Czy poprawa ciepïochronnoĂci Ăcian
wpïynie zauwaĝalnie na obniĝenie kosztów ogrzewania?

uĝytkowania domu ma zdolnoĂÊ Ăcian do
oddychania. Na czym dokïadnie polega
ta cecha?

– Dokïadne wyliczenia przeprowadza
siÚ tylko dla konkretnego budynku, ale
moĝemy okreĂliÊ przybliĝone efekty dla
typowych warunków i popularnych technologii budowania.
W ten sam sposób moĝemy sprawdziÊ,
jakie korzyĂci przyniesie dalsze poprawianie ciepïochronnoĂci, przy czym trzeba
braÊ pod uwagÚ koniecznoĂÊ dokonania
powaĝniejszych, a wiÚc i kosztowniejszych zmian, np. w rodzaju materiaïów
uĝytych do budowy Ăcian, gdy dalsze pogrubianie ocieplenia nie bÚdzie moĝliwe.

– Trudno okreĂliÊ, gdzie i kiedy pojawiï siÚ taki poglÈd, ale z pewnoĂciÈ
nie ma on nic wspólnego z wymianÈ
powietrza ibwentylacjÈ pomieszczeñ.
Takim terminem moĝna co najwyĝej
okreĂliÊ paroprzepuszczalnoĂÊ Ăciany,
ale w praktyce ma to znikomy wpïyw na
odprowadzenie wilgoci z uĝytkowanych
pomieszczeñ i przy zïej konfiguracji
warstw Ăciennych, moĝe doprowadziÊ
do jej trwaïego zawilgocenia. W rzeczywistoĂci, zdolnoĂÊ do „oddychania”
materiaïu moĝe mieÊ zarówno korzystny,
jak ibnegatywny wpïyw, w zaleĝnoĂci od
tego, w jakim miejscu gruboĂci Ăciany
bÚdzie on umieszczony. Dlatego przy konfigurowaniu warstw Ăciennych, naleĝy
przestrzegaÊ ogólnej zasady – materiaïy
obniskiej paroprzepuszczalnoĂci powinny
byÊ umieszczane od strony wewnÚtrznej,
natomiast te obwysokiej paroprzepuszczalnoĂci i izolacyjnoĂci cieplnej – po
stronie zewnÚtrznej. W praktyce, problem
kondesacji dotyczy uĝycia materiaïów
charakteryzujÈcych siÚ wysokÈ paroprzepuszczalnoĂciÈ ibjednoczeĂnie dobrÈ
izolacyjnoĂciÈ cieplnÈ (weïna mineralna,
bloczki ciepïochronne z betonu komórkowego). Nie moĝna ich pokrywaÊ
paroszczelnymi warstwami od strony
zewnÚtrznej, gdyĝ nastÈpi wykraplanie
wody na styku obu materiaïów. Przykïadem zïej konfiguracji warstw Ăciennych
bÚdzie np. naïoĝenie cienkiego dodatkowego ocieplenia ze styropianu na ĂcianÚ
jednowarstwowÈ, która charakteryzuje siÚ
wysokÈ termoizolacyjnoĂciÈ.

– W internecie natknÈïem siÚ na informacjÚ, ĝe korzystny wpïyw na komfort

DLA ZAAWANSOWANYCH
Jak obliczyÊ izolacyjnoĂÊ termicznÈ Ăciany?
IzolacyjnoĂÊ termicznÈ Ăciany oblicza siÚ, sumujÈc opór cieplny (R) jej poszczególnych
warstw. Opór cieplny R jest po prostu odwrotnoĂciÈ wspóïczynnika U. Jednak producenci
materiaïów Ăciennych czÚsto podajÈ wartoĂÊ
innych wspóïczynników: U lub O (przewodnoĂÊ
cieplna). ZaleĝnoĂci pomiÚdzy nimi sÈ nastÚpujÈce:
R = d : O (d – gruboĂÊ materiaïu w metrach)
R=1:U
U=1:R
Bloczki silikatowe majÈ np. O = 0,8; Ăciana gruboĂci 25 cm ma zatem R = 0,25 : 0,8 = 0,31 oraz
U = 1 : 0,31 = 3,22.
Izolacja z 15 cm styropianu (O = 0,04) ma
R = 0,15/0,04 = 3,75. IzolacyjnoĂÊ termiczna
caïej Ăciany wynosi zatem:
R = 0,31 + 3,75 = 4,06
U = 1 : 4,06 = 0,25 W/(m2·K)
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– Nie ukrywam, ĝe chciaïbym budowaÊ
moĝliwie tanio, jak wiÚc porównaÊ
koszty stawiania Ăcian zewnÚtrznych
wbróĝnych technologiach?
– Przy porównywaniu kosztów wykonania
Ăcian w róĝnych technologiach, musimy

DLA ZAAWANSOWANYCH
KorzyĂci z poprawy ciepïochronnoĂci Ăcian
Najwygodniej analizÚ spodziewanych korzyĂci
zbpoprawy ciepïochronnoĂci Ăcian odnieĂÊ do powierzchni Ăcian zewnÚtrznych 200 m², typowej dla
przeciÚtnego domu jednorodzinnego o powierzchni uĝytkowej ok. 150 m². Przyjmijmy przeciÚtnÈ
liczbÚ tzw. stopniogodzin ob wartoĂci 75b 000 K/h
(czasokres sezonu grzewczego 5000bgodzin, Ărednia róĝnica temperatury zewnÚtrznej ibwewnÚtrznej
15b K). PrzyjmujÈc jako wartoĂÊ wyjĂciowÈ przenikalnoĂÊ ciepïa na poziomie 0,25 W/(m²·K), moĝemy
ïatwo wyliczyÊ, obilebzmniejszy siÚ zuĝycie energii,
gdy poprawimy termoizolacyjnoĂÊ Ăcian, obniĝajÈc
wspóïczynnikbUbz 0,25 do 0,20 bW/(m²·K).
Wskaěnik stopniogodzin [K·h] 75 000 75 000
Powierzchnia przegrody [m²]
200
200
Wspóïczynnik U [W/(m²·K)]
0,25
0,2
Strata energii [Wh]
3 750 000 3 000 000
Strata energii [kWh]
3750
3000
Róĝnica
750 kWh
Pozostaje jeszcze porównanie róĝnicy kosztów inwestycyjnych dla obu wariantów ciepïochronnoĂci
oraz cen energii wykorzystanej do ogrzewania.
JeĂli poprawÚ termoizolacji ograniczymy jedynie
do zwiÚkszenia gruboĂci ocieplenia ze styropianu,
wzrost kosztów inwestycyjnych bÚdzie stosunkowo niewielki –b doïoĝenie 4–5b cm do jego gruboĂci to wydatek rzÚdu 6–8 zï/m², czyli 1200–1600 zï
dla 200 m². Natomiast po stronie oszczÚdnoĂci,
kwoty mogÈ byÊ bardzo róĝne. Gdy ogrzewaÊ bÚdziemy wÚglem, oszczÚdzimy rocznie ok. 120 zï
(0,16 zï/kWh), gazem ziemnym – niespeïna
200 zï (0,25 zï/kWh), olejem opaïowym – 300 zï
(0,42 zï/kWh), zaĂ prÈdem – 450 zï (0,60 zï/kWh).

Zeszyt 4
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zawsze braÊ pod uwagÚ koszt caïkowity
gotowych Ăcian, ïÈcznie z elewacjÈ, ibobpodobnej ciepïochronnoĂci. PowinniĂmy
wiÚc uwzglÚdniÊ koszt materiaïu i robocizny nie tylko dla samej warstwy noĂnej,
ale równieĝ wydatki na ocieplenie, naïoĝenie tynku zewnÚtrznego bÈdě obmurówki oraz materiaïów dodatkowych, takich
jak kotwy montaĝowe, zaprawy klejowe,
preparaty gruntujÈce. Nie zapomnijmy
teĝ o doliczeniu wydatków zwiÈzanych
zbkoniecznoĂciÈ poszerzenia Ăcian fundamentowych czy zamontowania konsol
wsporczych, jeĂli Ăciana wymagaÊ bÚdzie
szerszego oparcia.
– Przejděmy moĝe do konkretnych
rozwiÈzañ konstrukcyjnych Ăcian zewnÚtrznych. Jakie technologie mamy do
wyboru?
– Domy jednorodzinne najczÚĂciej stawiane sÈ w technologii murowanej zbwykorzystaniem drobnowymiarowych elementów Ăciennych – cegieï, bloczków czy
pustaków ceramicznych, silikatowych, keramzytobetonu lub betonu komórkowego.
¥ciany te budowane sÈ jako jedno-, dwu-
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lub trójwarstwowe, zaleĝnie od poĝÈdanej
ciepïochronnoĂci czy sposobu wykoñczenia elewacji. Wszystkie te materiaïy
ibtechnologie sÈ popularne i nie sprawiajÈ
wiÚkszych problemów wykonawczych,
choÊ oczywiĂcie zdarzajÈ siÚ bïÚdy, wynikajÈce z niestarannoĂci robót lub zïego
doboru materiaïów. Niekiedy decydujemy
siÚ na budowanie w mniej znanych technologiach – szkieletowej, prefabrykowanej
bÈdě z uĝyciem szalunków traconych, ale
wtedy powinniĂmy zatrudniÊ wyspecjalizowanÈ ekipÚ, dysponujÈcÈ odpowiednim
doĂwiadczeniem i wyposaĝeniem.
– Zostañmy lepiej przy typowych technologiach. ProszÚ wyjaĂniÊ mi, jakie zalety
i wady majÈ Ăciany jednowarstwowe.
– Do ich budowy wykorzystuje siÚ materiaïy Ăcienne o wysokiej izolacyjnoĂci
cieplnej – lekkie odmiany betonu komórkowego lub z ceramiki poryzowanej.
Moĝliwa do uzyskania ciepïochronnoĂÊ,
przy ekonomicznie i technicznie uzasadnionej gruboĂci Ăciany ok. 40–50bcm,
osiÈga wartoĂÊ ok. 0,25 W/(m²·K).

14

c W budownictwie jednorodzinnym, dominu-

je technologia murowana z wykorzystaniem
drobnowymiarowych elementów Ƒciennych.
Ý®Äã ¦Ê®Ä
– Wspominaï pan, ĝe wïaĂnie tyle wynosi wymagana w polskich przepisach
norma...
– Dokïadnie. Pod wzglÚdem wykonawczym, ten rodzaj Ăcian wymaga duĝej starannoĂci oraz zastosowania specjalnych
rozwiÈzañ, chroniÈcych przed powstawaniem mostków cieplnych. Na Ăcianach
noĂnych spoczywajÈ bowiem elementy
konstrukcyjne – nadproĝa, wieñce stropowe – o duĝych wymaganiach wytrzymaïoĂciowych, ale niskiej ciepïochronnoĂci,
wykonywane jako ĝelbetowe. Wbprzypadku budowy Ăciany jednorodnej, wbmiejscach ich przebiegu musi byÊ uïoĝona
dodatkowa izolacja cieplna, osïoniÚta od
zewnÈtrz materiaïem o podobnych wïaĂciwoĂciach, jak reszta Ăciany. Niekiedy
moĝna zastosowaÊ np. nadproĝa systemowe, ale majÈ one ograniczonÈ rozpiÚtoĂÊ,
a poza tym sÈ doĂÊ drogie. Do murowania
wykorzystuje siÚ zaprawy cienkowarstwowe lub ciepïochronne. Warstwy moĝna
teĝ ïÈczyÊ przy uĝyciu pianki poliuretanowej. ¥ciany jednowarstwowe majÈ duĝÈ
zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa, ale – przez
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brak zewnÚtrznej warstwy izolacyjnej
–bĂredniÈ statecznoĂÊ cieplnÈ i nie powinny byÊ pokrywane warstwÈ elewacyjnÈ
obniskiej paroprzepuszczalnoĂci, np.
pïytkami. Standardowo wykañcza siÚ je
tynkiem tradycyjnym lub ciepïochronnym
i maluje paroprzepuszczalnÈ farbÈ elewacyjnÈ. W tego rodzaju Ăcianach trudniej
teĝ uksztaïtowaÊ elementy dekoracyjne,
np. ïuki nadokienne czy wykusze.
– Z moich obserwacji wynika, ĝe na
wiÚkszoĂci budowanych domów montowane jest ocieplenie, wiÚc nie sÈ to
chyba Ăciany jednowarstwowe, które
same w sobie powinny byÊ wystarczajÈco ciepïe?
– OczywiĂcie, mówi pan o Ăcianach dwuwarstwowych – to najczÚĂciej stosowana
technologia wykonywania Ăcian zewnÚtrznych. Ze wzglÚdu na popularnoĂÊ
i prostotÚ robót, nie stwarza zagroĝenia
popeïnienia powaĝniejszych bïÚdów.
Pozwala teĝ na zastosowanie dowolnych
materiaïów na ĂcianÚ noĂnÈ, dziÚki
czemu moĝna – zaleĝne od potrzeb –bdobieraÊ je pod kÈtem kosztów, zdolnoĂci
akumulowania ciepïa czy tïumienia haïasu. CiÈgïoĂÊ izolacji cieplnej o jednakowej gruboĂci na caïej powierzchni chroni
przed powstawaniem mostków cieplnych. Umoĝliwia teĝ rozïoĝenie kosztów
budowy w czasie – ocieplenie moĝemy
zrobiÊ póěniej, gdy dom ma juĝ dach,
okna, a nawet wykoñczone wnÚtrze. Jednak w technologii dwuwarstwowej nie
moĝna w sposób nieograniczony zwiÚkszaÊ gruboĂci ocieplenia, ze wzglÚdu na
ryzyko pÚkniÚÊ tynku ibodspajania siÚ
go od podïoĝa. Jako bezpiecznÈ gruboĂÊ
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pustak elewacyjny
styropian

strop
wieniec

Ƒciana jednowarstwowa
S Izolacja wieŷca Ƒciany jednowarstwowej
z ceramiki poryzowanej

wbtechnologii BSO, przyjmuje siÚ warstwÚ 20 cm ocieplenia, co przy typowych
materiaïach na warstwÚ konstrukcyjnÈ,
pozwala uzyskaÊ przenikalnoĂÊ cieplnÈ
na poziomie 0,16–0,20 W/(m²·K).
– Technologia BSO? CoĂ o niej sïyszaïem,
ale nie wiem dokïadnie, na czym polega.
– BSO to bezspoinowy system ociepleniowy, który polega na przyklejeniu
ibzamocowaniu mechanicznym kotwami
pïyt termoizolacyjnych (zebstyropianu
bÈdě weïny mineralnej) do Ăciany. Na
powierzchni ocieplenia wkleja siÚ siatkÚ
zbrojeniowÈ zbwïókna szklanego, wyrównuje powierzchniÚ zaprawÈ klejowÈ,
gruntuje i nakïada cienkowarstwowy tynk
ozdobny. Ten popularny sposób ocieplenia
moĝna stosowaÊ praktycznie na wszystkich rodzajach Ăcian zewnÚtrznych. atwo
teĝ uformowaÊ elementy dekoracyjne
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na ognioodpornoĂÊ – to konieczne bÚdzie
uĝycie tynku o wysokiej paroprzepuszczalnoĂci, np. mineralnego lub silikatowego, aby nie dopuĂciÊ do kondensacji pary
wodnej wbwarstwie ocieplenia.
– Czy metoda BSO to jedyny sposób na
termoizolacjÚ Ăciany dwuwarstwowej?
– Nie, ale BSO jest stosowana najczÚĂciej.
Niekiedy wykorzystuje siÚ „suchÈ” metodÚ
ociepleniowÈ, z warstwÈ elewacyjnÈ
wbpostaci sidingu, kompozytowych pïyt
elewacyjnych bÈdě okïadzin kamiennych.
IzolacjÚ termicznÈ z weïny mineralnej
mocuje siÚ mechanicznie do Ăciany noĂnej
oraz montuje drewniany bÈdě metalowy
stelaĝ, sïuĝÈcy do zamocowania elementów
elewacyjnych. Pod poszyciem pozostawia
siÚ zawsze pustkÚ wentylacyjnÈ, umoĝliwiajÈcÈ odparowanie wilgoci zbocieplenia.
– Do omówienia zostaïa nam jeszcze
technologia trójwarstwowa. Wydaje siÚ,
ĝe jest droĝsza od pozostaïych?

S Najpopularniejsze sČ Ƒciany dwuwarstwowe
– skųadajČ siħ z warstwy noƑnej i ociepleniowej.
çÝãÙÊã«ÙÃ

na elewacji, takie jak bonie, pilastry czy
ïukowe zwieñczenia otworów drzwiowych
ibokiennych. Standardowo wbtej technologii ocieplenia stosuje siÚ pïyty styropianowe, gdyĝ jest to rozwiÈzanie tañsze,
ïatwiejsze do uïoĝenia i praktycznie nie
ogranicza wyboru nakïadanego tynku
cienkowarstwowego. JeĂli wybierzemy
weïnÚ mineralnÈ – gïównie ze wzglÚdu
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– Koszt budowy Ăciany trójwarstwowej
zaleĝy przede wszystkim od rodzaju
warstwy elewacyjnej. Na taki rodzaj
Ăciany decydujemy siÚ gïównie wtedy, gdy
zaleĝy nam na „ceglanej” elewacji domu
z klinkieru i wtedy sÈ one rzeczywiĂcie
znacznie droĝsze, niĝ inne rozwiÈzania.
Oprócz walorów estetycznych, Ăciany
takie charakteryzujÈ siÚ wysokÈ izolacyjnoĂciÈ akustycznÈ, odpornoĂciÈ elewacji
na uszkodzenia czy moĝliwoĂciÈ uzyskania wysokiej ciepïochronnoĂci. WarstwÚ
konstrukcyjnÈ – podobnie jak w Ăcianach
dwuwarstwowych – moĝemy postawiÊ
zbdowolnych materiaïów Ăciennych.
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Teoretycznie, bez ograniczeñ, moĝna
powiÚkszaÊ gruboĂÊ termoizolacji wbĂcianach trójwarstwowych, ale wymaga to
odpowiedniego poszerzenia fundamentów
i w praktyce gruboĂÊ ocieplenia nie przekracza 25 cm. ¥cianka elewacyjna z cegieï
gruboĂci 6–12 cm musi byÊ poïÈczona
z warstwÈ konstrukcyjnÈ kotwami ze
stali. Kotwy te umieszcza siÚ w spoinach
poziomych lub w nawierconych w murze
otworach. Wznoszenie tych Ăcian moĝna
przeprowadziÊ jednoetapowo, ukïadajÈc
jednoczeĂnie warstwÚ noĂnÈ, ociepleniowÈ i elewacjÚ. TakÈ metodÚ stosuje siÚ
przy ociepleniu styropianem, gdy warstwa
elewacyjna bÚdzie póěniej tynkowana.
JeĂli elewacja bÚdzie z cegïy klinkierowej,
a ocieplenie z weïny mineralnej, to prace
prowadzi siÚ dwuetapowo. Po postawieniu warstwy noĂnej, mocuje siÚ kotwami
z talerzykami dociskowymi pïyty z weïny
mineralnej, a nastÚpnie muruje warstwÚ
elewacyjnÈ. MiÚdzy ociepleniem a elewacjÈ powinna pozostawaÊ pustka wentylacyjna o gruboĂci ok. 3 cm, a w dolnej
warstwie cegieï muszÈ byÊ umieszczone
puszki z otworami, co umoĝliwi cyrkulacjÚ powietrza i odprowadzenie wilgoci.
Warstwa elewacyjna nie moĝe byÊ obciÈĝona elementami konstrukcyjnymi domu,
a wykonanie nadproĝy wymaga uïoĝenia
zbrojenia w spoinach, bÈdě zamontowania
systemowej konsoli wsporczej.
– Gdy wybiorÚ juĝ jeden z rodzajów
Ăcian zewnÚtrznych, to czym powinienem kierowaÊ siÚ przy doborze materiaïów do ich postawienia? Mówiï pan, ĝe
budzi to sporo emocji wĂród inwestorów.
Nie ukrywam, ĝe ja takĝe jestem bardzo
ciekaw opinii fachowca.
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– Dobór materiaïu uzaleĝniamy od
planowanej konstrukcji Ăciany, zwracajÈc uwagÚ na takie wïaĂciwoĂci, jak
ciepïochronnoĂÊ, wytrzymaïoĂÊ, mrozoodpornoĂÊ, nasiÈkliwoĂÊ, ciÚĝar. Nie bez
znaczenia sÈ równieĝ cechy uïatwiajÈce
murowanie – uksztaïtowane uchwyty czy
otwory umoĝliwiajÈ wygodne przenoszenie i precyzyjne ustawienie na murze, czy
dokïadniejsze wymiary, co pozwala na
zastosowanie znacznie cieñszych spoin
poziomych. NajczÚĂciej wykorzystuje siÚ
trzy grupy materiaïów Ăciennych – wyroby ceramiczne, z betonu komórkowego
ibsilikaty. Wszystkie one produkowane
sÈ w bogatym asortymencie wymiarów
oraz z reguïy sÈ dostÚpne w najbliĝszym
skïadzie budowlanym.
– Jestem raczej tradycjonalistÈ i Ăciana
kojarzy mi siÚ z czerwonÈ cegïÈ. Przyznam jednak, ĝe dawno nie widziaïem
domu stawianego ze zwykïej cegïy.
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S Kotwienie Ƒciany trójwarstwowej

– Cegïa peïna i tzw. dziurawka obecnie
wykorzystywane sÈ jedynie do prac pomocniczych, a z „czerwonych” materiaïów
do budowy Ăcian zewnÚtrznych uĝywa
siÚ róĝnych odmian pustaków ceramicznych. Tradycyjne pustaki o popularnych
nazwach Max czy Uni wykorzystywane sÈ do wznoszenia Ăcian noĂnych
w technologii dwu- i trójwarstwowej.
GruboĂÊ stawianego z nich muru nie
przekracza 24 cm, abduĝa wytrzymaïoĂÊ
na Ăciskanie gwarantuje stabilnoĂÊ przy
duĝych obciÈĝeniach. Cobprawda, ich ciepïochronnoĂÊ nie jest zbyt wysoka (O ok.
0,4 W/(m·K), ale przy wznoszeniu Ăcian
warstwowych nie ma to istotnego znaczenia. Coraz wiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszÈ
siÚ materiaïy z ceramiki poryzowanej,
charakteryzujÈcej siÚ korzystniejszymi wïasnoĂciom ciepïochronnym, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wytrzymaïoĂci
na Ăciskanie i uĝywane sÈ tak do budowy
Ăcian warstwowych, jak ibjednorodnych.
DziÚki ukïadowi kanaïów wewnÚtrznych
ibporowatej strukturze materiaïu, pustaki te
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umoĝliwiajÈ budowÚ Ăcian jednowarstwowych o wymaganej przenikalnoĂci cieplnej,
przy szerokoĂci muru 44 cm. Wbprzypadku
budowania Ăcian jednowarstwowych, do
murowania powinna byÊ uĝywana specjalna zaprawa ciepïochronna, zmniejszajÈca
ucieczkÚ ciepïa przez spoiny. Produkowane
sÈ równieĝ pustaki o szlifowanej pïaszczyěnie, przeznaczone do budowania z uĝyciem
pianki poliuretanowej zamiast zaprawy.
RozwiÈzanie takie praktycznie eliminuje
niejednorodnÈ ciepïochronnoĂÊ Ăciany
ibznacznie przyspiesza proces murowania.
– Popularnym materiaïem na Ăciany
–bjak siÚgam pamiÚciÈ – byï równieĝ siporex. Czy nadal znajduje zastosowanie?
– Siporex to stara nazwa handlowa wyrobów z betonu komórkowego, które obecnie
charakteryzujÈ siÚ znacznie korzystniejszymi wïasnoĂciami. Bloczki zbbetonu
komórkowego pozwalajÈ na budowÚ
Ăcian jednowarstwowych o wymaganej
ciepïochronnoĂci, przy gruboĂci muru
juĝ od 40 cm. MajÈ jednak doĂÊ niskÈ
wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie, co ogranicza
ich zastosowanie przy budowie wyĝszych
Ăcian noĂnych czy przenoszeniu obciÈĝeñ punktowych. Asortyment wyrobów
zbbetonu komórkowego obejmuje kilka klas
wytrzymaïoĂciowych, zaleĝnych gïównie
od gÚstoĂci materiaïu. Najlĝejsze o gÚstoĂci
350 kg/m³ charakteryzujÈ siÚ wysokÈ
ciepïochronnoĂciÈ – wspóïczynnik O
producenci okreĂlajÈ w granicach 0,095–
0,1 W/(m·K) i takie bloczki przeznaczone
sÈ gïównie do wznoszenia Ăcian jednowarstwowych. Wspóïczynnik Ubdla takiej
przegrody (bloczek o gruboĂci 40bcm)
bÚdzie wynosiï ok. 0,24 W/(m2·K). Wyro-
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a

dlabmurubzbbloczków zbbetonu komórkowego obgruboĂci 24bcm bÚdzie wynosiï
0,38bW/(m2·K), a po dociepleniu 10–centymetrowÈ warstwÈ styropianu – 0,2 W/(m2·K).
Bloczki z betonu komórkowego
produkowane sÈ z duĝÈ dokïadnoĂciÈ
wymiarowÈ, moĝna wiÚc murowaÊ je
przy uĝyciu cienkowarstwowej zaprawy
klejowej. Mabto szczególne znaczenie,
przy stawianiu Ăciany jednowarstwowej,
gdyĝ cienkie spoiny o gorszych wïasnoĂciach ciepïochronnych nie powodujÈ
powstawania znaczÈcych mostków cieplnych, czyli miejsc o sïabszej izolacyjnoĂci termicznej.
– Wspominaï pan o Ăcianach silikatowych. Co to za materiaï?

b

c
c Do wznoszenia Ƒcian wykorzystuje siħ najczħƑciej trzy grypy materiaųów: wyroby ceramiczne
(a. þ ÊóþÙù), z betonu komórkowego
(b. ãÙÃ½®) oraz silikaty (c. ¦ÙçÖ Ý®½®»ãù)

by o wiÚkszej gÚstoĂci (500–700 kg/m³)
przeznaczone sÈ do wznoszenia Ăcian
dwu- ibtrójwarstwowych, przenoszÈcych
wiÚksze obciÈĝenia konstrukcyjne. MajÈ
sïabszÈ izolacyjnoĂÊ termicznÈ, wymagajÈ wiÚc ocieplenia. Wspóïczynnik U

Zeszyt 4
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– Bloczki silikatowe, nazywane teĝ wapienno-piaskowymi, mimo doĂÊ niskiej
ciepïochronnoĂci, sÈ dobrym materiaïem
do stawiania dwu- i trójwarstwowych
Ăcian zewnÚtrznych z ociepleniem
obgruboĂci co najmniej 15 cm. Duĝa
masa objÚtoĂciowa i wysoka wytrzymaïoĂÊ sprawiajÈ, ĝe moĝna z nich stawiaÊ
mury konstrukcyjne o gruboĂci od 18 cm,
charakteryzujÈce siÚ wysokÈ akumulacyjnoĂciÈ ciepïa i zdolnoĂciÈ tïumienia
děwiÚków. Dlatego zaleca siÚ je stosowaÊ
do wznoszenia domów poïoĝonych np.
przy ruchliwej ulicy. Dokïadne wymiary
ibgïadka powierzchnia pozwalajÈ na murowanie zbuĝyciem zapraw cienkowarstwowych oraz nakïadanie tynków pocienionych przy wykañczaniu wnÚtrz.
– MówiliĂmy o materiaïach do stawiania
Ăcian noĂnych, ale czym kierowaÊ siÚ
przy wyborze warstwy ociepleniowej?
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DLA ZAAWANSOWANYCH
ParoprzepuszczalnoĂÊ a opór dyfuzyjny
Para wodna zawarta w powietrzu charakteryzuje siÚ
tzw. prÚĝnoĂciÈ, czyli wywieraniem ciĂnienia o wartoĂci zaleĝnej od temperatury i wilgotnoĂci. Zgodnie
z prawami fizyki, przy róĝnicy ciĂnieñ, wynikajÈcej
zbinnej temperatury i wilgotnoĂci powietrza po obu
stronach jakiejĂ przegrody, np. Ăciany, nastÈpi dÈĝenie do wyrównania ciĂnienia – tam, gdzie jest ono
wyĝsze, para wodna bÚdzie „przeciskaÊ siÚ” przez
materiaï przegrody na stronÚ, po której ciĂnienie
jest mniejsze. Materiaï przegrody stawia jednak
opór napierajÈcej parze. Jak duĝy jest to opór, moĝna opisaÊ, posïugujÈc siÚ dwoma wspóïczynnikami.
Wspóïczynnik oporu dyfuzyjnego ŝ oznacza, ile razy
materiaï jest mniej przepuszczalny dla pary wodnej,
niĝ warstwa powietrza o tej samej gruboĂci.
Z kolei równowaĝna gruboĂÊ warstwy powietrza
Sd okreĂla, jak gruba jest warstwa powietrza obtakim samym oporze dla przepïywu pary wodnej.
ŝ = Sdd (d – gruboĂÊ materiaïu)
WartoĂÊ oporu dyfuzyjnego ŝ dla wiÚkszoĂci materiaïów konstrukcyjnych uĝywanych do budowy
Ăcian zawiera siÚ w granicach 3–15, weïny mineralnej – 1, abstyropianu 50–60, dokïadniejsze wartoĂci
podajÈ ich producenci dla konkretnego wyrobu.
ZnajomoĂÊ oporu dyfuzyjnego pozwala, na podstawie tabel parametrów powietrza, sprawdziÊ czy
wbplanowanej przegrodzie nie wystÈpi kondensacja
pary wodnej na skutek wychïodzenia wilgotnego
powietrza. Wraz ze spadkiem temperatury, zmniejsza siÚ bowiem zdolnoĂÊ powietrza do wchïaniania
pary wodnej i po przekroczeniu tzw. punktu rosy
– nastÈpi wykroplenie zawartej wbpowietrzu wody.
Obrazowo efekt taki zauwaĝymy np. na wewnÚtrznej stronie szyb, gdy wilgotne i ciepïe powietrze
styka siÚ zbparoszczelnym, zimnym szkïem, powodujÈc jego zaparowanie. Analiza paroprzepuszczalnoĂci powinna byÊ przeprowadzona dla wszystkich
przegród, gdyĝ niewïaĂciwe zestawienie materiaïów
uĝytych do ich budowy spowoduje trwaïe zawilgocenie muru, spadek ciepïochronnoĂci, niszczenie
warstwy elewacyjnej, abnawet samej konstrukcji.
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– Do utworzenia warstwy ociepleniowej
wbĂcianach zewnÚtrznych wykorzystuje
siÚ gïównie styropian bÈdě weïnÚ mineralnÈ. Pod wzglÚdem ciepïochronnoĂci majÈ
one podobne wïaĂciwoĂci – wspóïczynnik
przewodnoĂci cieplnej O w granicach
0,036–0,042 W/(m·K), ale znacznie róĝniÈ
siÚ paroprzepuszczalnoĂciÈ, elastycznoĂciÈ,
ognioodpornoĂciÈ i reakcjÈ na chemikalia.
NajczÚĂciej wykorzystywanym materiaïem
do ociepleñ Ăcian jest styropian, który
charakteryzuje siÚ niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ,
ale teĝ duĝym oporem dyfuzyjnym – sïabo
przepuszcza parÚ wodnÈ. Ogranicza to
moĝliwoĂÊ odprowadzenia wilgoci na
zewnÈtrz, co niekiedy moĝe doprowadziÊ
do trwaïego zawilgocenia murów. Zjawisko
takie moĝe wystÈpiÊ, gdy w pomieszczeniach nie dziaïa wentylacja lub Ăciany sÈ
juĝ zawilgocone, np. w wyniku zalania czy
dïugotrwaïego niedogrzania. TermoizolacjÚ ukïadamy ze sztywnych pïyt odmiany
„fasada”, a w miejscach naraĝonych na
dïugotrwaïe zawilgocenie, np. w obrÚbie
cokoïów, styropian „hydro” lub pokrewny
materiaï – polistyren ekstrudowany XPS.
Niestety, wyroby ze styropianu nie sÈ
odporne na kontakt z wieloma rozpuszczalnikami (benzynÈ, acetonem), co trzeba
uwzglÚdniÊ, gdy stykajÈ siÚ zbimpregnatami
czy niektórymi powïokami asfaltowymi.
Natomiast weïna mineralna zapewnia
dobre „oddychanie” Ăciany, ale w przypadku zamokniÚcia dïugo utrzymuje wilgoÊ,
zmniejszajÈc przy tym znaczÈco swoje
wïasnoĂci ciepïochronne. Dlatego od strony
zewnÚtrznej nigdy nie moĝe byÊ osïoniÚta
warstwÈ o niskiej paroprzepuszczalnoĂci.
Jest materiaïem niepalnym, odpornym na
wiÚkszoĂÊ substancji chemicznych. Weïna
mineralna produkowana jest w kilku od-
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mianach, dostosowanych do konkretnego
zastosowania, róĝniÈcych siÚ gïównie gÚstoĂciÈ (masÈ objÚtoĂciowÈ). Dobocieplenia
Ăcian trójwarstwowych ibmetodÈ „suchÈ”
wykorzystuje siÚ odmiany o Ăredniej gÚstoĂci 50–60 kg/m³, natomiast ciÚĝkie, o masie
objÚtoĂciowej 140–160 kg/m³, stosowane sÈ
w technologii BSO. Alternatywnie moĝna
uĝyÊ teĝ weïny lamelowej o ukierunkowanym ukïadzie wïókien, która zastÚpuje
ciÚĝkie odmiany tego materiaïu.
– Co do Ăcian, juĝ uĂciĂliïem swojÈ wiedzÚ i ïatwiej mi bÚdzie wybraÊ optymalny wariant murów zewnÚtrznych, zatem
moĝe przejdziemy do stropów, bo to
chyba bardzo waĝny element domu?
– Tak, strop jest niezwykle istotnym
elementem konstrukcyjnym domu, a nad
zgodnoĂciÈ wykonania z dokumentacjÈ
projektowÈ musi czuwaÊ kierownik budowy. JeĂli jednak zechcemy zmieniÊ rodzaj
stropu, to trzeba bÚdzie zwróciÊ siÚ do
konstruktora budowlanego, aby opracowaï
nowÈ dokumentacjÚ. Warto wiedzieÊ, ĝe
niektórzy producenci stropów prefabrykowanych we wïasnym zakresie dostosowujÈ
konstrukcjÚ stropowÈ do projektu domu,
gdy planujemy wykorzystaÊ ich system.
– Po co miaïbym zmieniaÊ coĂ w konstrukcji stropu?
– Zmiana konstrukcji stropowej na innÈ,
niĝ okreĂlono w projekcie, moĝe byÊ spowodowana róĝnymi wzglÚdami – kosztem
i dostÚpnoĂciÈ materiaïów, stopniem skomplikowania wykonania czy teĝ szczególnymi wymaganiami przyszïego uĝytkownika.
Przy wyborze trzeba teĝ braÊ pod uwagÚ
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ograniczenia wykonawcze, choÊby dostÚp
do szalunków wielokrotnego uĝycia czy
moĝliwoĂÊ dojazdu na posesjÚ i operowania děwigu. KoniecznoĂÊ zmiany konstrukcji stropowej moĝe wynikaÊ z modyfikacji
innych elementów budynku, zmieniajÈcych wielkoĂÊ i rozïoĝenie obciÈĝeñ, np.
rozmieszczenie Ăcianek dziaïowych czy
rozstawienie podpór. Kaĝdy rodzaj stropu
obliczany jest na dopuszczalne obciÈĝenia uĝytkowe, uwzglÚdniajÈce obciÈĝenia
staïe, np. od Ăcianek dziaïowych, warstw
podïogowych, oraz zmienne – umeblowanie, wyposaĝenie czy przebywajÈce
wbpomieszczeniach osoby. Niekiedy strop
musi przenosiÊ obciÈĝenia konstrukcyjne,
np. od sïupów podpierajÈcych wiÚěbÚ dachowÈ. W tych miejscach konieczne bÚdÈ
wzmocnienia, dobrane do wystÚpujÈcych
obciÈĝeñ.
– Jakie cechy trzeba braÊ pod uwagÚ
przy wyborze odpowiedniego stropu?
– OczywiĂcie, dobór stropu pod wzglÚdem konstrukcyjnym to zadanie dla
projektanta, ale powinien on teĝ zadbaÊ
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oboptymalne wïasnoĂci uĝytkowe i moĝliwoĂci wykonawcze. Pod wzglÚdem uĝytkowym dobór konstrukcji stropowej ma
wpïyw na jego dopuszczalnÈ rozpiÚtoĂÊ,
zdolnoĂÊ do tïumienia haïasu, odpornoĂÊ
na zarysowania i pÚkniÚcia. Obecnie
dostÚpne stropy prefabrykowane osiÈgajÈ
rozpiÚtoĂÊ do ponad 8 m, co pozwala na
uzyskanie otwartych pomieszczeñ o duĝej
powierzchni, bez koniecznoĂci ustawiania sïupów i tworzenia podciÈgów. WiÚksze odlegïoĂci miÚdzy podporami moĝna
uzyskaÊ przy stropach monolitycznych
oraz z pïyt kanaïowych, ale skutkuje to
koniecznoĂciÈ zwiÚkszenia ich gruboĂci
konstrukcyjnej i znaczÈco podnosi koszty.
ZdolnoĂÊ do tïumienia haïasu – zwïaszcza děwiÚków uderzeniowych – jest ĂciĂle
zwiÈzana z masÈ powierzchniowÈ stropu.
CiÚĝkie konstrukcje zdecydowanie lepiej
izolujÈ akustycznie niĝ lekkie. Natomiast
moĝliwoĂÊ pojawienia siÚ pÚkniÚÊ na suficie dotyczy przede wszystkim stropów
ĝebrowych i pïytowych. Przy nierównomiernym obciÈĝeniu, moĝe wystÈpiÊ tzw.
klawiszowanie – zróĝnicowane ugiÚcie siÚ
poszczególnych belek czy pïyt, co powoduje pÚkniÚcia na suficie. Zjawisku temu
zapobiega uïoĝenie ĝeber rozdzielczych
w stropach gÚstoĝebrowych (przebiegajÈ w poprzek belek stropowych, przez
caïÈ szerokoĂÊ stropu) lub odpowiednie
uksztaïtowanie krawÚdzi pïyt prefabrykowanych, zapobiegajÈce ich wzajemnemu
przemieszczaniu siÚ.

noĂci materiaïów do ich budowy (elementy wykonujÈ lokalne wytwórnie) ibstosunkowo prostego wykonania. Produkowane
sÈ wbwielu odmianach, znanych pod
nazwami, np. teriva, fert, róĝniÈcych siÚ
noĂnoĂciÈ uĝytkowÈ, dopuszczalnÈ rozpiÚtoĂciÈ, odstÚpem belek, rodzajem elementów wypeïniajÈcych. Prefabrykowane belki
noĂne w postaci kratownicy z zabetonowanÈ stopkÈ peïniÈ rolÚ ĝeber rozstawionych
co 45–60 cm, przestrzeñ miÚdzy nimi
wypeïniajÈ pustaki zbkeramzytobetonu,
ĝuĝlobetonu, ceramiki lub betonu komórkowego. Ich wysokoĂÊ konstrukcyjna
wynosi 24–30bcm, a rozpiÚtoĂÊ siÚga do
7,20bm. MajÈ doĂÊ duĝy ciÚĝar powierzchniowy (250–300 kg/m²), co zapewnia
dobrÈ izolacjÚ akustycznÈ od děwiÚków
uderzeniowych. Belki, wbzaleĝnoĂci od
potrzeb, moĝna skracaÊ, co uïatwia wykonanie nieregularnych zarysów stropu.
W miejscach o skumulowanych obciÈĝeniach, np. pod Ăciankami dziaïowymi,
belki noĂne ukïada siÚ obok siebie, co
tworzy ĝebro o podwyĝszonej wytrzymaïoĂci. Przy rozpiÚtoĂciach powyĝej 4 m,
wykonuje siÚ poprzeczne ĝebro rozdzielcze, zapobiegajÈce wspominanemu
klawiszowaniu. Belki i pustaki ukïada
siÚ rÚcznie na wypoziomowanych podporach, wbrozstawieniu co ok. 1,5 m,
abnastÚpnie zalewa betonem klasy
C16/20 (dawniej B 20), tworzÈcym
jednoczeĂnie warstwÚ nadbetonu o gruboĂci 3–4 cm.

– Które konstrukcje stropowe sÈ najpopularniejsze?

– Na duĝych budowach widziaïem, ĝe
uïoĝone na caïej powierzchni zbrojenie
jest póěniej zalewane betonem.
Czy takie stropy równieĝ sÈ stosowane
wbbudynkach jednorodzinnych?

– Do najczÚĂciej ukïadanych naleĝÈ
stropy gÚstoĝebrowe, co wynika z dostp-
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tego stropu jest moĝliwoĂÊ dowolnego
ksztaïtowania jego zarysu ibzaplanowania duĝych otworów. Pïyty o szerokoĂci
do 2,4 m oraz gruboĂci 5–7bcm ukïadane
sÈ děwigiem na regulowanych podporach systemowych, abnastÚpnie dozbrajane prÚtami poprzecznymi i wzdïuĝnymi.
Kolejny etap to zabetonowanie stropu do
przewidzianej w projekcie gruboĂci.
c Przy wyborze rodzaju stropu, trzeba wziČđ pod
uwagħ ograniczenia wykonawcze – np. nie na kaǏdČ
posesjħ moǏna wjechađ dǍwigem. »ÊÄã

– To stropy monolityczne, wylewane
wbcaïoĂci na budowie, gïównie w przypadku skomplikowanego zarysu stropu
ibprzy duĝych jego rozpiÚtoĂciach.
Zawsze projektowane sÈ indywidualnie
a ich wysokoĂÊ konstrukcyjna wynosi
zbreguïy 12–16 cm. SÈ doĂÊ pracochïonne wbwykonaniu, gdyĝ wymagajÈ opartego na gÚsto rozstawionych stemplach
peïnego szalunku, a takĝe uïoĝenia
zbrojenia gïównego ibrozdzielczego.
Do utworzenia szalunku najlepiej uĝyÊ
systemowych deskowañ wielokrotnego
uĝycia (moĝna je wypoĝyczyÊ), co skraca
czas wykonania ibzapewnia uzyskanie
gïadkiej ibrównej spodniej powierzchni
stropu. Ze wzglÚdu na gÚste rozmieszczenie zbrojenia, juĝ wbczasie wykonywania stropu naleĝy przewidzieÊ
miejsca, gdzie bÚdÈ potrzebne przekucia,
np. pod instalacjÚ. Przed betonowaniem
umieszczamy tam ïatwe do usuniÚcia
wkïadki, np. ze styropianu. Bez koniecznoĂci ustawienia deskowañ zbudujemy równieĝ monolityczny strop typu
filigran, z wykorzystaniem gotowych
prefabrykatów w postaci pïyt peïniÈcych
funkcje tzw. szalunku traconego. ZaletÈ

Zeszyt 4
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– Czy przy wykonywaniu stropu moĝna
uniknÈÊ koniecznoĂci ustawiania podpór
montaĝowych?
– To moĝliwe praktycznie tylko w jednym przypadku – wykonania prefabrykowanego stropu kanaïowego, który jest
gotowy do uĝytkowania natychmiast
po uïoĝeniu. NajczÚĂciej stosowane sÈ
stropy kanaïowe tzw. ĝerañskie, obrozpiÚtoĂci do 7,2bm ibmodularnych szerokoĂciach 60, 90, 120, 150 cm. Specjalnie
dla budownictwa jednorodzinnego
d Strop għstoǏebrowy typu teriva
pustak
stropowy

nadbeton

Ƒciana
zewnħtrzna

zbrojenie
wieŷca
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zbrojenie poprzeczne styków pųyt

beton wylewany
na budowie

zbrojenie
dodatkowe
Ǐelbetowa pųyta
prefabrykowana

kratownica
pųyty prefabrykowanej

c Strop Ǐelbetowy typu filigran

produkowane sÈ równieĝ stropy panelowe o szerokoĂci 60 cm. Wykonywane
sÈ ze strunobetonu, dziÚki czemu majÈ
niewielkÈ wysokoĂÊ, 15–20bcm, abich
rozpiÚtoĂÊ siÚga 9 m. StanowiÈ alternatywÚ dla popularnych stropów gÚstoĝebrowych w budynkach o prostym ksztaïcie,
ze wzglÚdu na szybkoĂÊ montaĝu, jak
ibkoszty. Pïyty ukïadane sÈ bezpoĂrednio
na Ăcianach noĂnych i podciÈgach za
pomocÈ děwigu, a poïÈczenia miÚdzy
nimi, tzw. zamki, zalewa siÚ betonem.
T Strop kanaųowy
prefabrykowana
pųyta
kanaųowa

wieniec
stropowy

Inny rodzaj stropów prefabrykowanych
to stropy zbrojone z betonu komórkowego, wchodzÈce w skïad systemu budowy
wbtechnologii Ăcian jednowarstwowych
zbbetonu komórkowego. Montowane sÈ
wbpodobny sposób jak kanaïowe, ale sÈ
od nich znacznie droĝsze.
– A czy nie proĂciej byïoby wykonaÊ
strop z drewna?
– Stropy drewniane montuje siÚ gïównie wbdomach o konstrukcji drewnianej
–bszkieletowej lub z bali. PeïniÈ one wtedy równieĝ funkcjÚ oparcia dla konstrukcji dachowej, belki stropowe zaĂ czÚsto
stanowiÈ element prefabrykowanych,
gotowych do ustawienia děwigiem wiÈzarów dachowych. Tego typu stropy ukïada
siÚ czasami równieĝ w domach murowanych, ale tylko wtedy, gdy poddasze nie
bÚdzie przeznaczone do zamieszkania.
Do ich budowy uĝywa siÚ belek z drewna
litego, klejonego lub prefabrykowanych
profili z materiaïów drewnopochodnych.
Poszycie stropu wykonuje siÚ z pïyt OSB
lub desek, a przestrzeñ miedzy belkami
wypeïnia materiaïem wyciszajÈcym (weïnÈ mineralnÈ). Od spodu strop zamyka
siÚ sufitem podwieszanym lub boazeriÈ.
Niekiedy stropy drewniane budowane
sÈ jako „nagie” – z widocznymi belkami
i w tym przypadku, przed ich zamontowaniem, powinny byÊ one ostrugane
ibwstÚpnie polakierowane.
– Bardzo dziÚkujÚ za rozmowÚ i wiele
cennych rad. Do widzenia!

beton wypeųniajČcy
szczelinħ miħdzy
pųytami
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– Do widzenia, ĝyczÚ udanej inwestycji!
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