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¥CIANY I STROPY

Po ociepleniu Ăciany z ceramiki powstanie Ăciana dwuwarstwowa
– tak siÚ teraz buduje najczÚĂciej

MUROWANE ¥CIANY ZEWN}TRZNE

fot. A. REMBISZ

sciany2.qxd

Jak, z czego i za ile?
Dobranie materiaïu,
konstrukcji i sposobu
wykoñczenia to gïówne
decyzje zwiÈzane z budowÈ Ăcian zewnÚtrznych.
Przy doborze technologii
i materiaïów na Ăciany
murowane cena nie ma
duĝego znaczenia, bo
w ogólnym koszcie
caïoĂci domu, róĝnice
bÚdÈ niewielkie.
ANNA OLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK
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Z

astanawiajÈc siÚ nad technologiÈ
stawiania Ăcian zewnÚtrznych, tak
jak przy kaĝdej decyzji budowlanej, koncentrujemy siÚ na porównywaniu
cen. Doradzamy jednak w pierwszym rzÚdzie wziÈÊ pod uwagÚ... doĂwiadczenie
naszej ekipy budowlanej. Jeĝeli znaleěliĂmy dobrych wykonawców, stawiajmy
Ăciany w takiej technologii, w jakiej zwykle pracujÈ poleceni budowlañcy. Ceny
Ăcian róĝniÈ siÚ tak niewiele, ĝe praktycznie nie stanowiÈ istotnego kryterium wyboru. Maïo tego – jak bardzo byĂmy siÚ
nie starali osiÈgnÈÊ oszczÚdnoĂci, prawdopodobnie nie zyskamy wiÚcej niĝ kilka
tysiÚcy zïotych. Jak to moĝliwe?

STAm NAS NA KA¿Dk
Po pierwszych kalkulacjach najczÚĂciej
jesteĂmy przekonani, ĝe koszty ksztaïtuje rodzaj Ăciany w zaleĝnoĂci od tego,
czy jest ona jedno-, dwu- czy trójwarstwowa. Tymczasem róĝnice w cenie
owszem sÈ wyraěne, ale tylko podczas
kupowania materiaïu do wymurowania

Ăciany. I tak na przykïad, w przypadku
domu o powierzchni uĝytkowej 150 m2
i powierzchni Ăcian zewnÚtrznych ok.
230 m 2 elementy konstrukcyjne na
przegrodÚ jednowarstwowÈ bÚdÈ kosztowaïy 23-27 tys. zï. Warto rozwaĝyÊ kupno materiaïu od producentów oferujÈcych rozwiÈzania systemowe (np.
Ytong, Porotherm) – wytwarzajÈ oni
wszystkie niezbÚdne elementy jak nadproĝa, zaprawÚ itd. Jeĝeli wybierzemy
ĂcianÚ dwu-, lub trójwarstwowÈ, za materiaï na warstwÚ konstrukcyjnÈ zapïacimy 11-15 tys. zï.
W Ăcianie jednowarstwowej pïacimy za
konstrukcjÚ i wykoñczenie jej tynkiem. Na
koszt Ăciany dwuwarstwowej skïada siÚ
warstwa konstrukcyjna, ocieplenie i tynk.
Natomiast na koszt Ăciany trójwarstwowej
skïada siÚ warstwa konstrukcyjna, ocieplenie, warstwa elewacyjna i tynk (jedynie
Ăciany osïonowej z cegïy klinkierowej nie
trzeba tynkowaÊ).
Przez to ostateczne koszty wszystkich rodzajów Ăcian zewnÚtrznych – w przykïa-
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fot. CERABUD

CERAMIKA TRADYCYJNA – tylko Ăciany
dwu- i trójwarstwowe. W zaleĝnoĂci od wytrzymaïoĂci na Ăciskanie, moĝna kupiÊ ceramikÚ
z oznaczeniem 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 – im wyĝsza klasa, tym bardziej wytrzymaïy materiaï.
Muruje siÚ jÈ na grube spoiny (12 mm), na zaprawÚ tradycyjnÈ cementowo-wapiennÈ lub
ciepïochronnÈ. Zawsze wykonuje siÚ spoiny
pionowe.
+ duĝa zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa;
+ materiaï jest odporny na ogieñ;
– niska izolacyjnoĂÊ termiczna.

CERAMIKA PORYZOWANA – wszystkie
rodzaje Ăcian. Muruje siÚ na grube spoiny
(12 mm). Producenci i wykonawcy (przy Ăcianach jednowarstwowych) polecajÈ zaprawÚ
ciepïochronnÈ, która jeszcze lepiej zatrzymuje
ciepïo.
+ dobra termoizolacyjnoĂÊ;
+ duĝa zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa;
+ materiaï jest odporny na ogieñ;
+ ïatwoĂÊ murowania (zamiast spoin pionowych, ïÈczenie na pióro i wpust lub na
kieszeñ wypeïnianÈ zaprawÈ);
– znaczna nasiÈkliwoĂÊ;
– wyraěna kruchoĂÊ (w stosunku do ceramiki zwykïej).

BETON KOMÓRKOWY – wszystkie rodzaje
Ăcian. W zaleĝnoĂci od gÚstoĂci, moĝna kupiÊ
bloczki w odmianach 400, 500 i 600. ¥ciany
jednowarstwowe muruje siÚ na cienkie spoiny
(1-3 mm) na zaprawÚ klejowÈ albo na grube
spoiny (10-15 mm) na zaprawÚ ciepïochronnÈ.
¥ciany wielowarstwowe muruje siÚ na grube
spoiny uĝywajÈc zwykïej zaprawy.
+ wysoka termoizolacyjnoĂÊ;
+ ïatwoĂÊ obróbki (ïatwo siÚ go przycina);
– niska wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie;

fot. GRUPA SILIKATY

–
–

znaczna nasiÈkliwoĂÊ (Ăcian z betonu komórkowego nie naleĝy dïugo pozostawiaÊ bez wykoñczenia);
wyraěna kruchoĂÊ;
niska izolacyjnoĂÊ akustyczna.

SILIKATY – tylko Ăciany dwu- i trójwarstwowe. W wiÚkszoĂci sÈ trwalsze od tradycyjnej
ceramiki – produkowane w klasach: 5; 7,5; 10;
15; 20; 25; 35; 40 oraz 60. Muruje siÚ na grube spoiny na zaprawÚ tradycyjnÈ, ciepïochronnÈ lub klejowÈ, dzieki czemu moĝna wykañczaÊ
je tynkiem cienkowarstwowym. Boki profilowanych bloczków ïÈczy siÚ na pióro-wpust (nie
ma spoin pionowych), a podciÚcia w bloczkach
z tzw. kieszeniami wypeïnia siÚ spoiwem.
+ duĝa wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie (moĝna
wznosiÊ wysokie budynki);
+ bardzo wysoka izolacyjnoĂÊ akustyczna;
+ bardzo wysoka zdolnoĂÊ do akumulacji
ciepïa;
+ wïaĂciwoĂci odkaĝajÈce (na Ăcianach nie
rozwijajÈ siÚ pleĂnie i grzyby);
– sïaba izolacyjnoĂÊ termiczna;
– wyraěna kruchoĂÊ;
– znaczny ciÚĝar (utrudniony transport
i murowanie).

fot. LEIER

Wiadomo, ĝe Ăciana powinna chroniÊ przed
wiatrem, haïasem, nieodpowiedniÈ temperaturÈ (gorÈco, zimno), opadami i wilgociÈ,
a jednoczeĂnie umoĝliwiaÊ utrzymanie
w domu zdrowego mikroklimatu. StÈd teĝ
podstawowe wïaĂciwoĂci Ăcian, które naleĝy
porównaÊ przed kupieniem materiaïów do
ich budowy: izolacyjnoĂÊ termiczna i akustyczna, akumulacyjnoĂÊ cieplna, nasiÈkliwoĂÊ.
IzolacyjnoĂÊ termiczna powinna, oczywiĂcie, byÊ jak najlepsza – wspóïczynnik U
gotowej Ăciany nie moĝe przekraczaÊ
0,3 W/(m2K). Dobrze, jeĝeli takÈ wartoĂÊ
majÈ materiaïy do wznoszenia Ăcian jednowarstwowych (dla których dopuszczalny
normÈ budowlanÈ jest wspóïczynnik U do
0,5 W/(m2K). ¥ciany dwu- i trójwarstwowe
zawsze wymagajÈ ocieplenia, dlatego materiaï na warstwÚ konstrukcyjnÈ nie wpïywa
znaczÈco na ich ciepïochronnoĂÊ i lepiej pogrubiÊ izolacjÚ cieplnÈ niĝ murowaÊ grubszÈ ĂcianÚ dla uzyskania U mniejszego niĝ
0,3. IzolacyjnoĂÊ akustyczna powinna byÊ
tym wyĝsza, im dom jest bardziej naraĝony
na haïas. BudujÈc w Ărodku miasta warto
wybraÊ materiaïy o duĝej masie, jak silikaty,
a na spokojnej wsi lekkie (np. beton komórkowy), który sïabiej izoluje haïasy. Dobrze
jeĝeli materiaï ma duĝÈ zdolnoĂÊ akumulowania ciepïa. Pozwala to na nagrzewanie
siÚ Ăciany podczas ciepïego dnia, i oddawanie nagromadzonego ciepïa, kiedy temperatura spada. ¥ciany z dobrÈ akumulacyjnoĂciÈ zapewniajÈ najwiÚkszÈ stabilizacjÚ temperatury w domach – budynek nagrzany
w ciÈgu dnia, powoli bÚdzie wychïadzaï siÚ
nocÈ. DziÚki temu zostanie zachowany odpowiedni komfort cieplny. Jeĝeli chodzi

–

fot. GRUPA
PREFABET

SUCHO, CICHO
– JAK W DOMU

PODSTAWOWE MATERIAY

fot. LEIER

dowym domu wielkoĂci 150 m2 – wyrównujÈ siÚ do Ăredniego poziomu 38 tys. zï
(woj. mazowieckie). Odchylenia od tej
Ăredniej ceny wynoszÈ dla róĝnych technologii zaledwie 4-6 tys. zï – czyli jedynie
1-1,5 proc. caïkowitych kosztów budowy
domu.
Wyraěnie odbija od tej Ăredniej przypadek
Ăciany z klinkierem. W naszym przykïadowym domu Ăciana trójwarstwowa ocieplona
weïnÈ mineralnÈ z warstwÈ elewacyjnÈ z cegïy klinkierowej moĝe byÊ wydatkiem siÚgajÈcym nawet 58 tys. zï, gdy tymczasem taka sama Ăciana z warstwÈ elewacyjnÈ z pustaków ceramicznych i tynku cementowowapiennego to koszt 44 tys. zï.

KERAMZYTOBETON – wszystkie rodzaje
Ăcian. Oprócz zwykïych pustaków moĝna kupiÊ
bloczki z wkïadkÈ ze styropianu. Muruje siÚ na
grube spoiny. Moĝna uĝywaÊ zaprawy zwykïej
lub ciepïochronnej. Przy bloczkach z wkïadkÈ
styropianowÈ uĝywa siÚ tylko spoiwa ciepïochronnego.
+ bardzo wysoka izolacyjnoĂÊ termiczna
(szczególnie bloczków z wkïadkÈ styropianowÈ);
+ wysoka izolacyjnoĂÊ akustyczna;
+ ïatwoĂÊ obróbki (ïatwo siÚ go przycina);
– niska nasiÈkliwoĂÊ.
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ALTERNATYWA DLA NIECIERPLIWYCH

fot. UNIBUD

Szkieletowy (kanadyjczyk): to konstrukcja
drewniana z poszyciem z twardych pïyt OSB
(Ăciany zewnÚtrzne, Ăcianki dziaïowe, podïogi,
sufity). MiÚdzy poszyciem zewnÚtrznym i wewnÚtrznym ukïadana jest izolacja termiczna.
Postawienie domu trwa 3-4 miesiÈce.

fot. TECHBUD

Szalunek tracony: W uproszczeniu: ksztaïtki styropianowe lub pïyty zrÚbkowo-cementowe, z których „skïada siÚ” ĂcianÚ, zostajÈ
wzmocnione zbrojeniem i zalane. Budowa domu trwa kilka miesiÚcy, ale do prac trzeba zatrudniÊ wyspecjalizowanÈ ekipÚ.

o nasiÈkliwoĂÊ, to jedynie materiaïy uĝyte
do budowy Ăciany poniĝej poziomu gruntu
powinny charakteryzowaÊ siÚ niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ..

PONI¿EJ POZIOMU ZERO
BudowÚ domu zaczynamy od fundamentu.
Jeĝeli stawiamy dom podpiwniczony,
pierwsze Ăciany z jakimi mamy stycznoĂÊ to
Ăciany fundamentowe piwnicy. MogÈ byÊ
one jedno-, dwu- lub trójwarstwowe.

Ăciana noĂna

obustronny tynk
cementowo-wapienny

fot. FINDREWNO

Z bali: Buduje siÚ je na dwa sposoby: ukïada
bale jeden na drugim lub najpierw stawia pionowe sïupy, a potem wsuwa poziome bale.
Jeĝeli jest taka potrzeba, Ăciany moĝna ociepliÊ
od wnÚtrza domu weïnÈ mineralnÈ. Postawienie domu trwa 3 miesiÈce.

W Ăcianach warstwowych ocieplenie najlepiej wykonaÊ z polistyrenu ekstrudowanego. Waĝne jest, aby pasowaïy szerokoĂciÈ do
Ăcian kondygnacji naziemnej. Dlatego najpierw warto podjÈÊ ostatecznÈ decyzjÚ,
z czego wznosimy Ăciany zewnÚtrzne, a potem dopiero stawiaÊ fundamenty. CzÚstym
bïÚdem wĂród inwestorów jest budowa
Ăcian fundamentowych piwnicy i dopiero
po tym zmiana decyzji co do materiaïu na
Ăciany zewnÚtrzne nadziemia. Jest to, oczytynk
cementowo-wapienny

wiĂcie, wykonalne, ale wymaga konsultacji
z projektantem. KonstrukcjÚ Ăciany fundamentowej najczÚĂciej wykonuje siÚ z betonu wylewanego w deskowaniu na budowie
lub muruje z bloczków betonowych, rzadziej keramzytobetonowych i silikatowych.
Niezaleĝnie od materiaïu Ăciany trzeba izolowaÊ termicznie oraz zabezpieczyÊ przed
dziaïaniem wody i wilgoci. GruboĂÊ Ăciany
fundamentowej zaleĝy teĝ od pomysïu na
wykoñczenie cokoïu – obmurowany cegïÈ
klinkierowÈ potrzebuje szerszego fundamentu niĝ cokóï otynkowany. Jeĝeli Ăciany
fundamentowe nie trzymajÈ poziomu, moĝna to skorygowaÊ przed uïoĝeniem pierwszej warstwy bloczków naziemnej kondygnacji. Wystarczy dokupiÊ zaprawÚ murarskÈ lub wyrównujÈcÈ i naïoĝyÊ – w zaleĝnoĂci od potrzeby – do gruboĂci kilku centymetrów. Na tak przygotowanym podïoĝu
moĝna stawiaÊ ĂcianÚ zewnÚtrznÈ pierwszej kondygnacji. Mamy do wyboru rozwiÈzania jedno-, dwu-, lub trójwarstwowe.

I RAZ...
¥ciana jednowarstwowa wymaga ciepïego
i wytrzymaïego materiaïu, dlatego buduje
siÚ jÈ z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego lub keramzytobetonu. Stawia
siÚ jÈ z elementów gruboĂci 36-44 cm. Dla
Ăciany jednowarstwowej norma dopuszcza
wiÚkszÈ wartoĂÊ wspóïczynnika przenikania ciepïa U, ale nie przekraczajÈcÈ 0,5. Jednak producenci materiaïów starajÈ siÚ, aby
ich wyroby speïniaïy takie same kryteria,
jak w Ăcianach wielowarstwowych, gdzie U
nie moĝe przekraczaÊ wartoĂci 0,3. PodstawowÈ zaletÈ Ăcian jednowarstwowych jest
szybkoĂÊ ich wznoszenia. WadÈ jest krutynk
cementowo-wapienny

folia
wiatroizolacyjna
Ăciana noĂna

Ăciana noĂna
izolacja termiczna uïoĝona
w dwóch
warstwach

izolacja
termiczna
pokryta siatkÈ
zbrojÈcÈ
i tynkiem

54 c

m

Sciany jednowarstwowe czÚsto wznosi siÚ
z ceramiki poryzowanej
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42

cm

W Ăcianie dwuwarstwowej termoizolacja jest
chroniona przed uszkodzeniem przez tynk ukïadany
na siatce tynkarskiej

ruszt z desek

40

cm

elewacja z desek,
sidingu winylowego itp.

Siding jako wykoñczenie Ăciany jest najkorzystniejszy dla osób samodzielnie budujÈcych dom
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Najpopularniejszym rozwiÈzaniem sÈ Ăciany dwuwarstwowe.
Stawia siÚ je prawie tak szybko jak jednowarstwowe, a ich parametry termiczne i akustyczne nie ustÚpujÈ trójwarstwowym.
choĂÊ materiaïu oraz koniecznoĂÊ zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy, która przewaĝnie wiÚcej kosztuje. Murarze powinni
mieÊ doĂwiadczenie we wznoszeniu Ăcian
jednowarstwowych, poniewaĝ ïÈczenie
bloczków na cienkie spoiny milimetrowe
wymaga precyzji nie znanej w tradycyjnym
murowaniu na spoiny o gruboĂci centymetrowej. ¥ciany moĝna wykoñczyÊ tynkiem
tradycyjnym lub cienkowarstwowym.
Muruje siÚ jÈ z:
Q ceramiki poryzowanej – pustaki gruboĂci 38-50 cm;
Q betonu komórkowego – bloczki podstawowe gruboĂci 36,5 lub 40 cm oraz z bloków moduïowych odmiany 400 lub 500;
Q keramzytobetonu – bloczki gruboĂci od
30 do 36,5 cm.

I DWA...
Dwuwarstwowe Ăciany skïadajÈ siÚ z warstwy noĂnej i ocieplenia. Moĝna je murowaÊ z kaĝdego materiaïu, przy czym warstwa noĂna musi mieÊ 15-30 cm. GruboĂÊ
izolacji (od 12 do 20 cm) dyktuje wspóïczynnik przenikania ciepïa U, który nie
moĝe przekraczaÊ 0,3. Przegrody dwuwarstwowe potrafi wybudowaÊ kaĝda ekipa. Najpierw muruje siÚ warstwÚ noĂnÈ,
a potem – od strony zewnÚtrznej – mocuje siÚ system ocieplenia (na klej, rzadziej
koïki lub na ruszcie metalowym bÈdě
drewnianym). ¥ciany wykañcza siÚ tynkiem lub okïadzinÈ.
tynk cementowo-wapienny

49

cm

Ăciana noĂna

a
izolacja
termiczna

szczelina wentylacyjna

Ăciana osïonowa

Ukïad warstw w Ăcianie trójwarstwowej
– w przypadku ocielenia z weïny mineralnej trzeba
pamiÚtaÊ o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej

W tej przegrodzie ĂcianÚ noĂnÈ muruje
siÚ z:
Q ceramiki zwykïej – gruboĂci 19-28,8 cm
(pustak MAX, SZ, U, cegïa kratówka,
modularna);
Q ceramiki poryzowanej – bloczki i cegïy
gruboĂci 18,8-30,6 cm;
Q betonu komórkowego – bloczki podstawowe odmiany 600 lub 700 i gruboĂci
18-24 cm;
Q keramzytobetonu – gruboĂci 17,5-24 cm;
Q silikatów – bloczki gruboĂci 18-24 cm.

I TRZY...
¥ciany trójwarstwowe majÈ bardzo dobre
parametry – izolacyjnoĂÊ cieplnÈ i akustycznÈ, a takĝe akumulacyjnoĂÊ i w ogóle sÈ uwaĝane za najbardziej solidne.
¥ciana o gruboĂci 40-50 cm budowana
jest z trzech warstw: noĂnej (konstrukcyjnej), ocieplajÈcej i elewacyjnej. Muruje siÚ jÈ na dwa sposoby – wszystkie warstwy moĝna stawiaÊ jednoczeĂnie, albo
najpierw stawia siÚ ĂcianÚ noĂnÈ, a dopiero po wykonaniu dachu dodaje ocieplenie i warstwÚ osïonowÈ (drugi sposób
jest droĝszy). NiewÈtpliwÈ zaletÈ jest ïatwoĂÊ znalezienia dobrej ekipy, która postawi ĂcianÚ trójwarstwowÈ – technologia jest znana i prosta. JedynÈ trudnoĂciÈ
jest takie dobranie wielkoĂci materiaïów
(bloczków, cegieï itd.), aby spoiny
w warstwie noĂnej byïy na tym samym
poziomie co spoiny w warstwie osïonowej. Umoĝliwi to poïÈczenie obu warstw
stalowymi kotwami. Naleĝy systematycznie kontrolowaÊ prace podczas budowy, poniewaĝ wykonawca ma moĝliwoĂÊ „ukrycia” bïÚdów pod kolejnÈ warstwÈ. ¥ciany osïonowe wykañcza siÚ tynkiem lub okïadzinÈ. Nie ma potrzeby
tynkowania czysto wykonanych warstw
elewacyjnych z cegïy klinkierowej lub
silikatowej.
¥cianÚ noĂnÈ muruje siÚ z:
Q ceramiki zwykïej – gruboĂci 19-28,8 cm
(pustak MAX, SZ, U, cegïa kratówka,
modularna);
Q ceramiki poryzowanej – pustaki i cegïy
gruboĂci 18,8-30,6 cm;
Q betonu komórkowego – bloczki podstawowe;
Q keramzytobetonu – gruboĂci 17,5-24 cm;

AWARIA NA SZCZYCIE
¥ciana szczytowa, czyli trójkÈtny fragment bocznej Ăciany zewnÚtrznej, nad
którÈ bÚdzie dach dwuspadowy, przed
wykonaniem wiÚěby dachowej moĝe byÊ
naraĝony na wywrócenie podmuchami silnego wiatru. Taka katastrofa budowlana
moĝe siÚ zdarzyÊ, jeĂli ten fragment muru
wznosi siÚ jako wolno stojÈcy – wysoka,
zazwyczaj cienka Ăciana, dodatkowo osïabiona duĝymi otworami okiennymi jest
stosunkowo wiotka.
Aby zapobiec takim wydarzeniom, konstruktor powinien przygotowaÊ i zawrzeÊ w projekcie propozycje odpowiednich
usztywnieñ
Ăcian:
Q jednowarstwowych – przewiÈzanie
Ăcian szczytowych z ewentualnymi wewnÚtrznymi Ăcianami noĂnymi czy obudowÈ
kominów spalinowych albo dziÚki pilastrom, czyli pogrubieniom Ăcian, zwïaszcza w pobliĝu otworów okiennych;
Q dwu- lub trójwarstwowych – wykonanie szkieletowej konstrukcji ĝelbetowej
powiÈzanej z konstrukcjÈ stropu nad parterem.
Uwaga! Mimo ĝe Ăciany jednowarstwowe
sÈ doĂÊ grube i sztywne, konstruktorzy
czÚsto projektujÈ dla nich wzmocnienia.
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¥CIANY I STROPY

MITY I FAKTY

¥CIANY ZEWN}TRZNE POWINNY
„ODDYCHAm”
„OddychajÈce” Ăciany sÈ czÚstym sloganem reklamowym niektórych technologii wznoszenia
Ăcian zewnÚtrznych. OczywiĂcie nie chodzi tu dosïownie o moĝliwoĂÊ wymiany powietrza poprzez
Ăciany, a jedynie o zdolnoĂÊ do przepuszczania
pary wodnej. Jednak cecha ta praktycznie nie ma
wiÚkszego znaczenia dla utrzymania odpowiedniego klimatu wewnÈtrz pomieszczeñ – nawet
najlepiej „oddychajÈca” Ăciana nie jest w stanie
odprowadziÊ pary wodnej wytwarzanej w czasie
uĝytkowania domu. Zadanie odprowadzenia wilgoci jak i doprowadzenie Ăwieĝego powietrza
speïniaÊ powinna skuteczna wentylacja nawiewna i wywiewna. ZresztÈ na paroprzepuszczalnoĂÊ
Ăcian wpïywa nie tylko sama ich konstrukcja
i ocieplenie, ale równieĝ tynki wewnÚtrzne i zewnÚtrzne, farby i okïadziny Ăcienne. Wysoka paroprzepuszczalnoĂÊ Ăcian moĝe teĝ byÊ przyczynÈ
kondensacji pary wodnej wewnÈtrz przegrody jeĂli niewïaĂciwie dobrane zostanÈ gruboĂci i ciepïochronnoĂci poszczególnych warstw. ZasadÈ
konstruowania Ăcian warstwowych jest zapewnienie niskiej paroprzepuszczalnoĂci od strony
wewnÚtrznej oraz wysokiej izolacyjnoĂci cieplnej
na zewnÈtrz przegrody. Ze wzglÚdu na komfort
uĝytkowania istotniejsza jest raczej zdolnoĂÊ
Ăciany do akumulowania pary wodnej, gdy wytwarzana jest ona w nadmiarze i oddawania jej
do pomieszczeñ, gdy powietrze stanie siÚ bardziej suche. DziÚki temu wilgotnoĂÊ powietrza
nie ulega gwaïtownym zmianom i moĝna np.
ograniczyÊ uĝywanie nawilĝaczy powietrza.
Niekiedy wysoka paroprzepuszczalnoĂÊ Ăciany,
a ĂciĂlej jej warstw zewnÚtrznych, moĝe mieÊ
istotne znaczenie dla uĝytkowników domu. Na
przykïad jeĝeli warstwa konstrukcyjna Ăciany jest
zbudowana z nasiÈkliwego materiaïu, bÚdzie on
magazynowaï wodÚ, która potem odparuje na zewnÈtrz budynku. Jednak jeĝeli do ocieplenia budynku uĝyjemy styropianu (który ma niskÈ paroprzepuszczalnoĂÊ), para wodna nie bÚdzie mogïa
siÚ „wydostaÊ” i pomieszczenia mogÈ zaczÈÊ wilgotnieÊ.

SILIKATY Sk ZIMNE
Nawet doĂwiadczeni projektanci czy wykonawcy na propozycjÚ budowania Ăcian z materiaïów silikatowych czÚsto odpowiadajÈ, ĝe
sÈ to materiaïy „zimne”. Taka opinia uksztaïtowaïa siÚ gdy domy budowano bez uĝycia
materiaïów ocieplajÈcych i wtedy rzeczywi-
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Ăcie ciepïochronnoĂÊ bloczków, czy cegieï
wpïywaïa znaczÈco na izolacyjnoĂÊ cieplnÈ
budynku. Obecnie, dziÚki materiaïom ociepleniowym o niskim wspóïczynniku przewodnoĂci cieplnej, fakt ĝe silikaty sÈ prawie
dwukrotnie „zimniejsze” od np. pustaków ceramicznych, nie ma ĝadnego znaczenia.
Róĝnice w ciepïochronnoĂci warstwy noĂnej
moĝna usunÈÊ zwiÚkszajÈc nieznacznie
gruboĂÊ ocieplenia.
Uwaga! ¥ciany silikatowe najlepiej budowaÊ
jako trójwarstwowe, co pozwala na niemal
dowolne zwiÚkszanie gruboĂci ocieplenia
a wiÚc uzyskiwanie bardzo wysokiej ciepïochronnoĂci.

GRUBSZA ¥CIANA
TO LEPSZA IZOLACJA CIEPLNA
Potoczne przekonanie, ĝe gruba Ăciana ma
lepszÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ niĝ cieñsza nie
zawsze jest zgodne z prawdÈ. O izolacyjnoĂci
Ăciany zewnÚtrznej decyduje przede wszystkim gruboĂÊ warstwy izolacyjnej a nie gruboĂÊ caïej Ăciany. OczywiĂcie w przypadku
Ăcian jednowarstwowych zwiÚkszenie gruboĂci elementów Ăciennych proporcjonalnie
podwyĝsza ich ciepïochronoĂÊ, ale teĝ koszty
postawienia (ekonomiczna gruboĂÊ Ăciany
jednowarstwowej to 40 cm). Natomiast
w Ăcianach dwu- i trójwarstwowych za izolacjÚ cieplnÈ „odpowiedzialny” jest materiaï
ociepleniowy, a rodzaj i gruboĂÊ warstwy
konstrukcyjnej ma tu niewielkie znaczenie.
Niestety, doĂÊ czÚsto spotyka siÚ konstrukcje nieekonomiczne, gdy gruboĂÊ warstwy
noĂnej znacznie przekracza 25 cm. Przykïadem niech bÚdzie porównanie budowy Ăciany
z pustaków ceramicznych max ustawionych
na gruboĂÊ 29 cm i 19 cm. Dla uzyskania ciepïochronnoĂci 0,3 W/(m2K) ĂcianÚ takÈ trzeba ociepliÊ np. styropianem gruboĂci 10 cm
(mur gruboĂci 29 cm) lub styropianem gruboĂci 12 cm (mur gruboĂci 19 cm). Ocieplenie grubsze o 2 cm, to powiÚkszenie kosztu
o 3 zï na 1 m2. Natomiast grubszy o 10 cm
mur, to wiÚcej o 20 zï na 1 m2.
Uwaga! Przy skrajnie niekorzystnym
doborze materiaïów i ich gruboĂci
(np. w przypadku ocieplania Ăciany przewidzianej do budowy jako jednowarstwowa)
róĝnice w kosztach, przy zachowaniu tej
samej ciepïochronnoĂci, mogÈ przekraczaÊ
nawet 50 zï/m2.

BARDZIEJ OPACA SI}
SZALOWAm STROP DESKAMI
To czÚsty argument wykonawców stropów pïytowych, gdy sugerujemy aby wykorzystali jako
szalunki systemowe deskowania wielokrotnego uĝycia. W rzeczywistoĂci koszt wynajÚcia
deskowania jest porównywalny z kosztem zakupu drewna, ale jakoĂÊ wylanego stropu bÚdzie znacznie lepsza gdy zastosujemy szalunki
systemowe. Przede wszystkim spodnia powierzchnia jest bardzo gïadka co umoĝliwia naïoĝenie tynku cienkowarstwowego. Precyzyjnie
regulowane podpory zapewniajÈ dokïadne wypoziomowanie szalunku a wytrzymaïe rygle zapobiegajÈ niekontrolowanym ugiÚciom. Ustawienie takiego szalunku wymaga znacznie
mniej pracy, niĝ przy rozwiÈzaniu tradycyjnym.
Natomiast wykorzystanie desek z deskowania przy kryciu dachu jest raczej niespotykane, poniewaĝ obecnie nie ma potrzeby ich
ukïadania pod tzw. wstÚpne krycie, gdyĝ doskonale zastÚpujÈ je folie dachowe. Nawet
jeĝeli zdecydujemy siÚ na deskowanie, to
wykorzystanie szalunku nie jest dobrym pomysïem – deski nie sÈ impregnowane, a zanieczyszczenia betonem utrudniajÈ ich równe uïoĝenie. Jeĝeli chcemy wykorzystaÊ deski jako podkïad pod pokrycie np. z gontów
bitumicznych, musimy je ostrugaÊ przynajmniej z jednej strony i umoĝliwiaÊ ïÈczenie na
pióro i wpust. Czyli deski z szalunku nie nadajÈ siÚ – resztki zaprawy i gwoědzie natychmiast zniszczÈ noĝe strugarki. W praktyce wiÚc wiÚkszoĂÊ drewna szalunkowego
koñczy jako opaï.

DO MUROWANIA ¥CIAN
WARSTWOWYCH NALE¿Y U¿YWAm
ZAPRAWY CIEPOCHRONNEJ
Niektórzy wykonawcy zalecajÈ przy murowaniu Ăcian dwuwarstwowych zaprawÚ ciepïochronnÈ, co ich zdaniem znacznie poprawia
izolacjÚ cieplnÈ, zwïaszcza gdy do budowy
wykorzystuje siÚ bloczki z betonu komórkowego lub pustaki z ceramiki poryzowanej.
Praktycznie takie rozwiÈzanie nie ma wpïywu na ciepïochronnoĂÊ Ăciany, a jedynie
zwiÚksza koszty jej budowy. W Ăcianie warstwowej jej izolacyjnoĂÊ cieplna zaleĝy
przede wszystkim od materiaïu ociepleniowego, a udziaï warstwy konstrukcyjnej
w ciepïochronnoĂci caïej przegrody nie przekracza zwykle 20 proc.
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MUROWANE ¥CIANY ZEWN}TRZNE

silikatów – cegïy lub bloczki gruboĂci
18-24 cm.
¥cianÚ osïonowÈ muruje siÚ z:
Q ceramiki zwykïej – gruboĂci 6-12 cm
cegïy wymagajÈce tynkowania (dziurawka, kratówka) lub wykañczanych
tylko przez spoinowanie (cegïa klinkierowa);
Q betonu komórkowego – pïytki gruboĂci
do 12 cm, odmiany 600 lub 700;
Q silikatów – z cegieï lub ksztaïtek.
Q

CIEPLEJ, NAJCIEPLEJ
Warstwa ocieplenia w Ăcianie powinna
mieÊ takÈ gruboĂÊ, ĝeby w poïÈczeniu z pozostaïymi materiaïami uĝytymi do jej
wzniesienia, dawaïa wspóïczynnik przenikania ciepïa U mniejszy niĝ 0,3 W/(m2K).
Wymagania te reguluje norma cieplna
i musi siÚ do nich stosowaÊ kaĝdy projektant. Dlatego nie wolno na wïasnÈ rÚkÚ, bez
konsultacji i dodatkowych wyliczeñ, zmieniaÊ warstwy izolacji zaproponowanej
w projekcie. Nawet jeĝeli chcemy mieÊ cieplejszy dom i lepszÈ izolacjÚ, powinniĂmy
poprosiÊ o wyliczenia – jaka gruboĂÊ warstwy izolacji jest opïacalna, bo nie powinno
siÚ jej zwiÚkszaÊ bez ograniczeñ (w pewnym momencie staje siÚ to nieopïacalne).
Dylemat wyboru miÚdzy weïnÈ mineralnÈ
a styropianem omija nas tylko w przypadku Ăcian jednowarstwowych, których siÚ
nie ociepla. Weïna mineralna jest droĝsza
(droĝszy moĝe byÊ teĝ sposób mocowania
na koïki, poniewaĝ klej nie utrzyma ciÚĝkiego materiaïu), ale lepiej izoluje przed
haïasem i przepuszcza parÚ wodnÈ. Styropian jest tañszy i odporny na wilgoÊ. Niestety ma sïabÈ paroprzepuszczalnoĂÊ, wiÚc
Ăciany nie oddychajÈ, a do tego sïabiej
chroni przed haïasem.
¥ciany dwuwarstwowe:
Q weïna: w systemie BSO poleca siÚ
pïyty gruboĂci 8-12 cm i gÚstoĂci
80-150 kg/m3, fasadowe lub lamelowe;
Q styropian: w systemie BSO odmiana co
najmniej EPS 70 (FS 15), gruboĂci
10-15 cm, z profilowanymi krawÚdziami
do poïÈczeñ na styk.
¥ciany trójwarstwowe:
Q weïna: pïyty hydrofobizowane miÚkkie
lub póïtwarde, gruboĂci 8-15 cm;
Q styropian: odmiana EPS 50 (FS 12),
gruboĂci 8-15 cm.
Q

z ĝycia wziÚte
Kosztowna lekcja budownictwa

Beata i Karol Z.
Z budowÈ od poczÈtku mieliĂmy same kïopoty. Kiedy jednak jedna ze Ăcian szczytowych wpadïa do Ărodka, postanowiliĂmy nie wykañczaÊ budynku, tylko zgïosiÊ siÚ
do specjalistów po ekspertyzy. Okazaïo siÚ, ĝe zostaliĂmy oszukani przez wykonawcÚ, który tak naprawdÚ wcale nie znaï siÚ na budowaniu, a tylko wymyĂliï sobie sposób na ïatwe pieniÈdze. Wykonawca zobowiÈzaï siÚ, ĝe stan surowy zamkniÚty naszego domu postawi w póï roku, za 100 tys. zï (w tym koszt materiaïów). Dom miaï
mieÊ 120 m2 powierzchni uĝytkowej. Po roku oddaï nam budynek, do którego
w miÚdzyczasie musieliĂmy doïoĝyÊ jeszcze 60 tys. zï – tïumaczyï to koniecznoĂciÈ
kupienia specjalnej zaprawy ciepïochronnej, nadproĝy i innych techniczne zaawansowanych materiaïów. Oczy nam siÚ otworzyïy, kiedy w gazecie przeczytaliĂmy, ĝe
za kwotÚ 160 tys. moĝna postawiÊ dwa takie domy.
Budynek postawiliĂmy jednowarstwowy z betonu komórkowego. Po wizycie fachowców okazaïo siÚ, ĝe spoiny miÚdzy bloczkami majÈ po 15-18 mm, a powinny mieÊ 3 mm. W niektórych miejscach zaprawy nie ma w ogóle, tylko sÈ przeĂwity na przestrzaï. ¥ciana szczytowa zostaïa postawiona „na sïowo honoru” –
zupeïnie oddzielnie od reszty budynku, a ïÈczyïa siÚ z nim jedynie na zaprawÚ
miÚdzy stropem a ustawionÈ na nim pierwszÈ warstwÈ bloczków. Podobnych
bïÚdów na budowie byïo kilkadziesiÈt. SpecjaliĂci poradzili nam, aby „bubla”
zostawiÊ, poniewaĝ wiÚkszoĂci niedoróbek nie da siÚ juĝ poprawiÊ lub bÚdzie to
kosztowaïo tyle, co postawienie domu od nowa. Sprawa o zwrot pieniÚdzy, rozbiórkÚ i usuniÚcie budynku oraz odszkodowanie jest nadal w sÈdzie. Na szczÚĂcie mamy na wszystko umowy z wykonawcÈ. Nadal mieszkamy w bloku i na razie nie planujemy drugiej budowy. Ta lekcja budownictwa nauczyïa nas jednego
– mimo przekonania, ĝe postawienie stanu surowego jest najïatwiejszÈ czÚĂciÈ
budowy, trzeba siÚ do tego porzÈdnie przygotowaÊ. ZresztÈ, kiedy jeědzimy po
kraju, to widzimy liczne niewykoñczone domy, myĂlimy, ĝe nie tylko my polegliĂmy na etapie Ăcian.

Starsi wolÈ potrójnie
K. i K. Rosïon
Tak siÚ zïoĝyïo, ĝe nasza córka szybciej od nas postawiïa swój pierwszy dom. BudowÚ zakoñczyïa dwa lata temu. Poniewaĝ wiedzieliĂmy, ĝe pójdziemy w jej Ălady, bardzo pilnie obserwowaliĂmy kaĝdy etap budowy. Córka uĝyïa nowej dla nas
technologii Ăciany jednowarstwowej – bloczki z betonu komórkowego murowane na zaprawÚ klejowÈ. Nie podobaï nam siÚ ten pomysï, bo uwaĝaliĂmy, ĝe to prowizorka. Do tego Ăciany mógï wznosiÊ tylko autoryzowany wykonawca, który byï
dwa razy droĝszy niĝ zwyczajny murarz. No i bardzo duĝo kosztowaïo specjalnie
wykonane na zamówienie nadproĝe o niestandardowym wymiarze. Plusem byïa
szybkoĂÊ wykonania. Po pierwszej zimie okazaïo siÚ, ĝe Ăciany sÈ faktycznie ciepïe, ale bardzo przenoszÈ haïas, co ma wielkie znaczenie, bo dom córki jest przysuniÚty do ruchliwej ulicy. Mimo to, nadal jest bardzo zadowolona. My jednak
obawiamy siÚ, co z takim domem stanie siÚ za 20, 30 lat? Sami wybraliĂmy ĂcianÚ
trójwarstwowÈ z pustaków poryzowanych, ocieplonÈ weïnÈ mineralnÈ i obïoĝonÈ
cegïÈ klinkierowÈ. ¥ciana ta jest bardzo droga, szczególnie jeĝeli najpierw stawia
siÚ samÈ konstrukcjÚ, a po zadaszeniu domu, dopiero ociepla i muruje elewacjÚ.
Jednak dziÚki temu cegïa klinkierowa siÚ nie niszczy i mniej brudzi. MogliĂmy sobie pozwoliÊ na taki wydatek, bo nasz domek na jesieñ ĝycia ma jedynie 68 m2.

Dane teleadresowe wiodÈcych producentów
oraz przykïadowe ceny produktów podajemy
na nastÚpnej stronie.
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