Wznoszenie
i ocieplanie

Czy moĝna
zastosowaÊ inne
materiaïy Ăcienne
niĝ przewidziane
w projekcie?
Przepisy dopuszczajÈ takÈ zmianÚ dla
poprawienia parametrów Ăcian lub
zmniejszenia ich kosztów – pod warunkiem, ĝe w zakresie izolacyjnoĂci
cieplnej, wytrzymaïoĂci oraz trwaïoĂci, zmienione rozwiÈzanie zapewni
przynajmniej takie same wïaĂciwoĂci
Ăciany, jakie podano w projekcie. O zastosowaniu innych materiaïów decyduje kierownik budowy, który musi takÈ
zmianÚ udokumentowaÊ odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy. Nie ma
potrzeby wystÚpowania o urzÚdowe zatwierdzenie tych zmian.

Decyzja, z czego i jak zbudowaÊ Ăciany
zewnÚtrzne nowego domu, wydaje siÚ
budujÈcym bardzo waĝna. Tak naprawdÚ
najwaĝniejsze jest jednak to, czy zostanÈ
starannie ocieplone.

Jakie rodzaje Ăcian
zewnÚtrznych stosuje siÚ
w domach jednorodzinnych?
¥ciany jednowarstwowe – najïatwiejsze do wznoszenia – wykonuje siÚ z materiaïów o takiej izolacyjnoĂci termicznej, aby nie trzeba byïo ich ocieplaÊ. SÈ tylko trzy
takie materiaïy, które ïÈczÈ takÈ ciepïochronnoĂÊ z wystarczajÈcÈ wytrzymaïoĂciÈ:
beton komórkowy, ceramika poryzowana i keramzytobeton. Elementy Ăcienne z tych
materiaïów majÈ gruboĂÊ od 36 do 44 cm.
Zgodnie z przepisami Ăciany jednowarstwowe mogÈ mieÊ wiÚkszÈ niĝ pozostaïe Ăciany wartoĂÊ wspóïczynnika przenikania ciepïa U – nie wiÚkszÈ jednak niĝ
0,5 W/m2·K.
ZaletÈ Ăcian jednowarstwowych jest stosunkowo szybkie murowanie, natomiast
wadÈ – trudnoĂci z ociepleniem elementów konstrukcyjnych i ograniczona ciepïochronnoĂÊ.
Moĝna je wykoñczyÊ tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym.
¥ciany dwuwarstwowe. Te najpopularniejsze obecnie Ăciany skïadajÈ siÚ z warstwy
noĂnej i ocieplenia. Wznosi siÚ je szybko i moĝe je wykonaÊ kaĝda ekipa. Najpierw
muruje siÚ warstwÚ noĂnÈ a potem – od strony zewnÚtrznej – mocuje siÚ ocieplenie: na klej, rzadziej na koïki lub na ruszcie metalowym bÈdě drewnianym. ¥ciany
wykañcza siÚ tynkiem lub okïadzinÈ. Na warstwÚ noĂnÈ, której gruboĂÊ powinna
wynosiÊ 15–30 cm, moĝna uĝyÊ kaĝdego materiaïu Ăciennego.
¥ciany trójwarstwowe. Uwaĝane sÈ za najbardziej solidne ze wzglÚdu na bardzo
dobre parametry – izolacyjnoĂÊ cieplnÈ i akustycznÈ, a takĝe akumulacyjnoĂÊ, to
znaczy zdolnoĂÊ do gromadzenia ciepïa. TakÈ ĂcianÚ, która ma zwykle gruboĂÊ 40–
–50 cm i skïada siÚ z warstw: noĂnej (konstrukcyjnej), ociepleniowej i elewacyjnej,
moĝna murowaÊ na dwa sposoby:
1) wszystkie warstwy jednoczeĂnie,
2) najpierw stawia siÚ ĂcianÚ noĂnÈ, a dopiero po pokryciu domu dachem dodaje siÚ
ocieplenie i warstwÚ osïonowÈ (sposób droĝszy).
¥cianÚ wykañcza siÚ tynkiem, a jeĂli warstwa zewnÚtrzna jest wykonana z materiaïu
elewacyjnego, takiego jak klinkier czy cegïy wapienno-piaskowe – tylko spoinuje.

warstwa noĂna
tynk tradycyjny

farba
elewacyjna

54

cm
tynk cementowowapienny gruboĂci 2 cm
Ăciana noĂna z pustaków
keramzytobetonowych
gruboĂci 24 cm
izolacja termiczna
ze styropianu gruboĂci
15 cm pokryta siatkÈ
z wïókna szklanego
i akrylowym tynkiem
cienkowarstwowym

42

cm
tynk cementowowapienny
Ăciana noĂna z bloków
wapienno-piaskowych
gruboĂci 18 cm
izolacja termiczna
z weïny mineralnej
gruboĂci 15 cm
szczelina
wentylacyjna
gruboĂci 3 cm

49
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cm

Ăciana osïonowa z mïotkowanej cegïy
wapienno-piaskowej gruboĂci 11 cm

¥ciany zewnÚtrzne

Jakie materiaïy stosuje siÚ
na Ăciany zewnÚtrzne?

–

fot. Wienerberger

Ceramika poryzowana – wszystkie rodzaje Ăcian. ¥ciany dwui trójwarstwowe muruje siÚ na
grube spoiny (12 mm), do jednowarstwowych konieczne jest uĝycie zaprawy ciepïochronnej gruboĂci 12–15 mm.
dobra termoizolacyjnoĂÊ;
duĝa zdolnoĂÊ do akumulacji
ciepïa;
odpornoĂÊ na ogieñ;
ïatwoĂÊ murowania (zamiast spoin pionowych, ïÈczenie na
pióro i wpust lub na kieszeñ wypeïnianÈ zaprawÈ);
znaczna nasiÈkliwoĂÊ;
wyraěna kruchoĂÊ w porównaniu z ceramikÈ zwykïÈ.

+
+

+
+
–
–

+
+

fot. Xella (Silka)

Beton komórkowy – wszystkie rodzaje Ăcian. Produkuje siÚ bloczki
o róĝnej gÚstoĂci, o której informuje odmiana okreĂlana liczbami:
350, 400, 500, 600 i 700. ¥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
najczÚĂciej muruje siÚ na grube
spoiny ze zwykïej zaprawy.
wysoka termoizolacyjnoĂÊ;
ïatwoĂÊ obróbki (bloczki ïatwo siÚ przycina);

–
–

niewielka wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie;
znaczna nasiÈkliwoĂÊ (z tego powodu Ăcian z betonu komórkowego nie naleĝy dïugo pozostawiaÊ bez wykoñczenia);
wyraěna kruchoĂÊ;
niewielka izolacyjnoĂÊ akustyczna.

Silikaty – tylko Ăciany dwu- i trójwarstwowe. W wiÚkszoĂci sÈ
trwalsze od tradycyjnej ceramiki – produkowane w klasach: 15;
20; 25. Bloczki silikatowe muruje siÚ na grube spoiny na zaprawÚ
tradycyjnÈ lub na zaprawÚ do cienkich spoin. Moĝna wykañczaÊ
je tynkiem cienkowarstwowym. Boki bloczków profilowanych ïÈczy siÚ na pióro-wpust (nie trzeba wypeïniaÊ zaprawÈ spoin pionowych).
duĝa wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie (moĝna wznosiÊ wysokie budynki);
bardzo wysoka izolacyjnoĂÊ akustyczna;
bardzo wysoka zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa;
zawartoĂÊ wapna, dziÚki czemu na Ăcianach nie rozwijajÈ
siÚ pleĂnie ani porosty;
sïaba izolacyjnoĂÊ termiczna;
znaczny ciÚĝar (utrudniony
transport i murowanie).

+

+
+
+

fot. Xella (Silka)

+

–
–

–
–

Keramzytobeton – wszystkie rodzaje Ăcian. Oprócz pustaków moĝna
kupiÊ bloczki z wkïadkÈ ze styropianu. Wszystkie muruje siÚ na grube spoiny, z tym, ĝe do pustaków
moĝna uĝywaÊ zaprawy zwykïej
lub ciepïochronnej, a do bloczków
z wkïadkÈ styropianowÈ trzeba uĝywaÊ spoiwa ciepïochronnego.
bardzo wysoka izolacyjnoĂÊ termiczna (szczególnie bloczków
z wkïadkÈ styropianowÈ);
ïatwoĂÊ obróbki (elementy ïatwo
siÚ przycina);
niska nasiÈkliwoĂÊ.

fot. Maxit

+

fot. Lewkowo Ceramika
Budowlana

Ceramika tradycyjna – tylko na Ăciany dwu- i trójwarstwowe.
Zaleĝnie od podanej w projekcie wytrzymaïoĂci na Ăciskanie moĝna kupiÊ ceramikÚ z oznaczeniem 10; 15 lub 20 – im wyĝsza klasa,
tym bardziej wytrzymaïy materiaï. Muruje siÚ jÈ na grube spoiny
(12 mm), na zaprawÚ tradycyjnÈ cementowo-wapiennÈ. W takich
Ăcianach zawsze wypeïnia siÚ spoiny pionowe.
duĝa zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa;
materiaï jest odporny na
ogieñ;
niska izolacyjnoĂÊ termiczna

+

+

+

Co oznaczajÈ parametry λ i U?
λ – wspóïczynnik przewodnoĂci cieplnej – okreĂla termoizolacyjnoĂÊ materiaïów budowlanych w W/m·K. Im mniejszÈ wartoĂÊ
tego wspóïczynnika ma materiaï, tym lepszÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ moĝe mieÊ wykonana z niego przegroda zewnÚtrzna. O ciepïochronnoĂci Ăciany w duĝej mierze decydujÈ materiaïy termoizolacyjne i majÈ one wartoĂÊ tego wspóïczynnika w granicach
0,03–0,05 W/m·K.

U – wspóïczynnik przenikania ciepïa – okreĂla izolacyjnoĂÊ termicznÈ czyli ciepïochronnoĂÊ przegrody o okreĂlonej konstrukcji
i gruboĂci: Ăciany, dachu, stropu albo podïogi na gruncie. Jego jednostkÈ jest W/(m2·K). W uproszczeniu, wartoĂÊ U jest sumÈ oporu cieplnego poszczególnych warstw. Opór kaĝdej warstwy zaĂ
to jej gruboĂÊ dzielona przez wspóïczynnik przewodnoĂci cieplnej l materiaïu.
OdwrotnoĂÊ zsumowanych oporów okreĂla przewodnoĂÊ cieplnÈ Ăciany.
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JakÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ
powinny mieÊ Ăciany
zewnÚtrzne?

Jak obliczyÊ
izolacyjnoĂÊ Ăciany
jednowarstwowej?

IzolacyjnoĂÊ tÚ okreĂla siÚ wspóïczynnikiem przenikalnoĂci cieplnej U wyraĝonym
w W/(m2·K). W przepisach okreĂla siÚ dwie róĝne wartoĂci tego wspóïczynnika – zaleĝnie od konstrukcji Ăciany:
jeĂli ma byÊ ocieplona materiaïami izolacyjnymi o wspóïczynniku l mniejszym
niĝ 0,05 W/m·K, jej wspóïczynnik U nie powinien byÊ wiÚkszy niĝ 0,3 W/(m2·K),
jeĂli ma mieÊ konstrukcjÚ jednowarstwowÈ z jednorodnego materiaïu, wartoĂÊ jej
wspóïczynnika U nie powinna przekraczaÊ 0,5 W/(m2·K).
W praktyce dÈĝy siÚ do uzyskania jak najniĝszego wspóïczynnika U, gdyĝ jest to skuteczny sposób zmniejszenia zuĝycia energii cieplnej do ogrzewania domu. Szacunkowo
moĝna przyjÈÊ, ĝe obniĝenie wspóïczynnika U o 0,01 W/(m2·K) pozwala zmniejszyÊ
zuĝycie energii okoïo 0,75 kWh rocznie na kaĝdy m2 powierzchni Ăciany. Zaleĝnie
od ěródïa ogrzewania daje to zatem oszczÚdnoĂci w granicach od 0,10 do 0,20 zï/m2
rocznie. W przypadku domu o powierzchni 200 m2 oznacza to wydanie na ogrzewanie ok.400 zï rocznie mniej. Jednak ze wzglÚdów technicznych i ekonomicznych zazwyczaj nie warto „schodziÊ” poniĝej U=0,2–0,25 W/(m2·K). Nie opïaca siÚ pogrubiaÊ
ocieplenia bez koñca, bo porównujÈc przyszïe oszczÚdnoĂci na ogrzewaniu z kosztami dodatkowego ocieplenia moĝe siÚ okazaÊ, ze oszczÚdnoĂci w wydatkach na ogrzewanie nie zrekompensujÈ kosztów dodatkowego ocieplenia.
Jak zatem widaÊ, izolacyjnoĂÊ cieplna Ăcian zewnÚtrznych moĝe byÊ co najmniej równie waĝna jak ich wytrzymaïoĂÊ czy zdolnoĂÊ do tïumienia děwiÚków.

IzolacyjnoĂÊ termiczna, czyli ciepïochronoĂÊ Ăciany jednowarstwowej, a wiÚc jednorodnej, zaleĝy od gruboĂci Ăciany oraz przewodnoĂci cieplnej materiaïu uĝytego do jej
zbudowania. CechÚ tÚ okreĂla wspóïczynnik U, który oblicza siÚ dzielÈc wspóïczynnik l materiaïu Ăciany przez jej gruboĂÊ d:
U=λ/d
A oto przeciÚtne wartoĂci wspóïczynnika przewodnoĂci cieplnej l materiaïów na
Ăciany jednorodne:
– beton komórkowy – 0,13 W/(m·K),
– ceramika poryzowana – 0,16 W/(m·K),
– keramzyt – 0,15 W/(m·K).
¥ciany jednowarstwowe o ekonomicznie uzasadnionej g ruboĂci 36 – 44 cm
majÈ wspóïczynnik U w granicach 0,35–
–0,40 W/ (m2·K); w tym szacunkowym obliczeniu nie jest uwzglÚdniona izolacyjnoĂÊ
cieplna tynku, który ma zresztÈ znikomy
wpïyw na przenikalnoĂÊ cieplnÈ Ăciany.
Dokïadne wyznaczenie przenikalnoĂci
cieplnej Ăciany wymaga znajomoĂci deklarowanego przez producenta wspóïczynnika przewodnoĂci cieplnej l konkretnego materiaïu.
Przykïad:
Obliczamy jakÈ izolacyjnoĂÊ U ma Ăciana
jednorodna gruboĂci d = 36 cm (0,36 m) wykonana z keramzytobetonu o wspóïczynniku l = 0,15 W/m·K.
0,15 W/(m·K) / 0,36 m = 0,41 W/(m2·K)
Rzeczywista ciepïochronnoĂÊ Ăciany moĝe
byÊ o 5–10% niĝsza niĝ to wynika z obliczenia – z powodu mniejszej izolacyjnoĂci spo-

fot. Bolix

System
dociepleñ
na weïnie
mineralnej
Bolix M3

Czy trudno muruje siÚ
pierwszÈ warstwÚ?
PierwszÈ warstwÚ muru stawiamy na izolacji przeciwwilgociowej, uïoĝonej na wyrównanym
fundamencie lub cokole. PracÚ rozpoczyna siÚ od wymurowania wszystkich naroĝników do
wysokoĂci 3–4 warstw cegieï lub bloczków, caïy czas sprawdzajÈc wymiary budynku oraz
pionowe ustawienie naroĝników. Pierwsza warstwa zawsze jest kïadziona na zaprawie murarskiej, rozïoĝonej doĂÊ grubo (2–2,5 cm) – to uïatwia korektÚ prostoliniowego ustawienia
elementów Ăciennych. NastÚpnÈ warstwÚ muruje siÚ „pod sznur” napiÚty miÚdzy naroĝnikami na wysokoĂci spoin. Sznur nie moĝe w ĝadnym miejscu dotykaÊ do juĝ wymurowanej
Ăciany, dlatego w naroĝniku umieszcza siÚ cienkÈ podkïadkÚ dystansowÈ, która utrzymuje go w odlegïoĂci 3–4 mm od wïaĂciwego lica Ăciany. Górne krawÚdzie ustawianych pustaków lub bloczków powinny w poziomie pokrywaÊ siÚ z liniÈ sznura.
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fundament

izolacja

PierwszÈ warstwÚ Ăciany stawia
siÚ na wyrównanym fundamencie

Ăciana

¥ciany zewnÚtrzne

W jaki sposób kontrolowaÊ
poziom i pion Ăcian?

Naleĝy zsumowaÊ opory cieplne poszczególnych warstw. Opór cieplny R to odwrotnoĂÊ
wspóïczynnika przenikalnoĂci U. Oblicza
siÚ go dzielÈc gruboĂci warstw materiaïów
przez wspóïczynnik λ.
R = 1/U = (d/λ)
Obliczenie izolacyjnoĂci cieplnej Ăciany
warstwowej z ociepleniem wymaga zatem
znajomoĂci wspóïczynników przewodnoĂci wszystkich uĝytych w niej materiaïów.
Do celów obliczeniowych przyjmuje siÚ najczÚĂciej nastÚpujÈce wartoĂci λ:
ocieplenie ze styropianu lub weïny mineralnej – 0,04 W/(m·K), choÊ niektóre odmiany mogÈ mieÊ wartoĂÊ l o 10–15% niĝszÈ,
materiaïy konstrukcyjne:
– beton komórkowy – 0,15 W/m·K,
– ceramika poryzowana – 0,25 W/m·K,
– pustaki ceramiczne – 0,5 W/m·K,
– bloczki silikatowe 0,8 W/m·K.
NajwiÚksze znaczenie ma oczywiĂcie rodzaj
i gruboĂÊ materiaïu ocieplajÈcego.
Przykïad:
Obliczamy jakÈ izolacyjnoĂÊ U ma Ăciana
dwuwarstowa gruboĂci d = 25 cm (0,25 m)
wykonana z ceramiki poryzowanej, ocieplonej styropianem o gruboĂci 10 cm (0,1 m).
Opór cieplny wyniesie:
R = d / l (Ăciany) + d / l (ocieplenia)
R = 0,25 m / 0,25 W/m·K+
0,1 m / 0,04 W/ m·K= 3,5 (m2·K)/W
Wspóïczynnik prznikania ciepïa U wyniesie wiÚc:
U = 1/R
U = 1 / 3,5 m2·K/W = 0,28 W/m2·K (pominÚliĂmy opory przejmowania ciepïa).
Obliczenia dla Ăciany trójwarstwowej wykonuje siÚ analogicznie.

Najlepiej za pomocÈ poziomnicy wodnej. Krótkie odcinki muru moĝna teĝ sprawdzaÊ poziomnicÈ laserowÈ. Pion Ăcian na wiÚkszych dïugoĂciach kontroluje siÚ przy
uĝyciu pionu murarskiego. Poziomnica wodna, nazywana niekiedy szlauchwagÈ (zapoĝyczenie z niemieckiego), umoĝliwia dokïadny pomiar poziomu nawet znacznie
oddalonych punktów. Warunki przeprowadzenia prawidïowego pomiaru: z wody
wypeïniajÈcej elastyczny przewód naleĝy wyeliminowaÊ pÚcherzyki powietrza,
trzeba teĝ zabezpieczyÊ wÈĝ przed zagiÚciami uniemoĝliwiajÈcymi przepïyw wody.
NastÚpnie do mierzonych punktów trzeba przyïoĝyÊ zbiorniczki z podziaïkÈ i otworzyÊ zaworki – obserwujemy poziom wody w zbiorniczkach. JeĂli mierzone punkty sÈ na jednakowym poziomie, to lustro wody bÚdzie siÚgaÊ do tej samej wysokoĂci podziaïki. Gdy woda w zbiorniczku siÚga wyĝej, to znaczy, ĝe przyïoĝony jest on
do punktu poniĝej wymaganego poziomu. Róĝnica poziomów wynosi wtedy poïowÚ róĝnicy wartoĂci odczytanej na podziaïce. Mniej dokïadny, za to znacznie wygodniejszy, jest pomiar poziomnicÈ laserowÈ. Wysyïany przez niÈ promieñ ïapie siÚ
np. na miarce ustawionej w drugim punkcie. Przy jednakowych poziomach powinien on trafiÊ na takÈ samÈ wysokoĂÊ, jak odlegïoĂÊ wylotu promienia z poziomnicy od punktu bazowego.
Pomiary poziomów wszystkich naroĝników przeprowadza siÚ przed uïoĝeniem pierwszej warstwy muru oraz, przynajmniej dwukrotnie, na wysokoĂci kondygnacji (w poïowie wysokoĂci i pod poziomem stropu). Normy dopuszczajÈ tolerancjÚ wymiarów
do 5 cm na dïugoĂci caïego budynku i odchylenie od pionu – do 3 cm na peïnej wysokoĂci domu.

Czy zaprawa ciepïochronna
jest lepsza?
Takie zaprawy, przy murowaniu Ăcian jednowarstwowych pustaków ceramiki poryzowanej lub bloczków keramzytowych, przyczyniajÈ siÚ do mniejszych strat ciepïa przez spoiny – w porównaniu ze zwykïÈ zaprawÈ murarskÈ. Zatem poprawia siÚ
ogólna izolacyjnoĂÊ cieplna caïej Ăciany. Naleĝy dÈĝyÊ do uzyskania moĝliwie cienkich spoin, bo zaprawa ma jednak nieco gorsze wïasnoĂci termoizolacyjne niĝ elementy Ăcienne. Ponadto jest to dosyÊ drogi materiaï i nie opïaca siÚ rozrzutnoĂÊ w jego stosowaniu. Podczas prac naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe zaprawy ciepïochronne zawierajÈ
granulki styropianu lub perlitu, dlatego trzeba je bardzo dokïadnie mieszaÊ, by nie
nastÈpiïo rozwarstwienie skïadników. Nakïadana zaprawa powinna byÊ gÚsta, a rozkïada siÚ jÈ równomiernÈ warstwÈ.

fot. Maxit

O izolacyjnoĂci
termicznej Ăciany
dwu- lub
trójwarstwowej
decyduje izolacyjnoĂÊ
wszystkich
warstw

fot. Rocwool

Jak obliczyÊ
izolacyjnoĂÊ
Ăciany dwui trójwarstwowej?
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Czy trudno
wykonuje siÚ nadproĝa?

Kaĝdy, nawet najlepszy, materiaï budowlany ma
pewne ograniczenia w moĝliwoĂciach zastosowania, zwïaszcza gdy warunki odbiegajÈ od typowych lub zdarzÈ siÚ trudne do przewidzenia
sytuacje. Niektórych niespodzianek moĝna uniknÈÊ, gdy wczeĂniej przeanalizujemy moĝliwoĂÊ
pojawienia siÚ poniĝszych zagroĝeñ.
Styropian, ze wzglÚdu na ograniczonÈ odpornoĂÊ
na niektóre zwiÈzki chemiczne, moĝe przy stycznoĂci z nimi po prostu zniknÈÊ. Dlatego trzeba
unikaÊ stycznoĂci tego materiaïu z wszelkimi rozpuszczalnikami do farb i lakierów, benzynÈ oraz
wyrobami zawierajÈcymi te skïadniki. Inne zagroĝenie stwarzajÈ gryzonie i ptaki, które chÚtnie
zakïadajÈ w tym materiale nory lub gniazda, gdy
natrafiÈ na odkrytÈ warstwÚ izolacyjnÈ.
Przy izolacjach z weïny mineralnej kïopotów
moĝe przysparzaÊ jej zamoczenie. ChoÊ jest to
materiaï hydrofobizowany, to jednak przy dïuĝszym kontakcie z wodÈ traci swoje wïasnoĂci
izolacyjne, a osuszenie jest najczÚĂciej bardzo
trudne. Dlatego weïnÚ mineralnÈ trzeba starannie chroniÊ przed zamoczeniem zarówno podczas magazynowania, jak i ukïadania oraz eksploatacji. Szczególnie podatna na zamoczenie jest
weïna ukïadana w Ăcianie warstwowej lub szkieletowej, jeĂli na czas przerw w budowie nie zabezpieczymy jej przed intensywnymi opadami.
W Ăcianach ocieplonych weïnÈ mineralnÈ, gdy
ma ona stycznoĂÊ z powietrzem zewnÚtrznym
np. przy elewacjach z sidingu stosuje siÚ dodatkowÈ ochronÚ przed zawilgoceniem w postaci
folii wiatrochronnej. Jak widaÊ, kaĝdy z omawianych materiaïów ma swoje wady i zalety.
Dyskusja nad tym, który jest lepszy trwa i nieprÚdko zostanie rozstrzygniÚta.

Nadproĝa peïniÈ funkcjÚ konstrukcyjnÈ nad otworem drzwiowym lub oknem.
Na nadproĝu opiera siÚ wyĝsza czÚĂÊ Ăciany, dlatego musi byÊ ono odpowiednio
wytrzymaïe. W projekcie podawane sÈ informacje o sposobie wykonania nadproĝa. Zmiana jego konstrukcji wymaga konsultacji z projektantem. Nadproĝa
wykonywane sÈ najczÚĂciej jako belki ĝelbetowe z gotowych prefabrykatów
o okreĂlonej dïugoĂci, moĝna je teĝ wykonaÊ w deskowaniu przygotowanym na
budowie. Belka nadproĝowa powinna znajdowaÊ siÚ na zaplanowanej wysokoĂci, co nie zawsze odpowiada poziomowi warstw Ăciany. W takim przypadku
oparcie nadproĝa moĝna wykonaÊ na warstwie wymurowanej z drobnowymiarowych materiaïów Ăciennych, np. cegieï ceramicznych lub silikatowych. Jego
szerokoĂÊ nie powinna byÊ mniejsza niĝ 15 cm, ale w praktyce wykonuje siÚ je
na peïnÈ dïugoĂÊ cegïy, czyli 25 cm. ZastÈpienie cegïÈ fragmentu Ăciany ciepïochronnej w Ăcianie jednowarstwowej powodowaïoby powstanie w tym miejscu
mostka cieplnego. Dlatego wymagany poziom oparcia nadproĝa uzyskuje siÚ
przez docinanie elementów Ăciennych. Nadproĝa prefabrykowane w ksztaïcie
litery „L” lub „U” ustawia siÚ na zaprawie i podpiera w Ărodku rozpiÚtoĂci, ewentualnie dodatkowo zbroi, nastÚpnie wypeïnia mieszankÈ betonowÈ. Nadproĝa
wylewane w deskowaniu wymagajÈ zbicia i ustawienia szalunku z desek, uïoĝenia zbrojenia zgodnego z projektem oraz zalania betonem.

fot. Xella (Ytong)

OcieplaÊ weïnÈ
czy styropianem?

fot. Termo Organika

W jaki sposób
eliminowaÊ mostki cieplne?
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Mostki cieplne w nadproĝach i wieñcu dotyczÈ jedynie Ăcian jednowarstwowych. W innych technologiach ten problem eliminuje zewnÚtrzne ocieplenie Ăciany. Tradycyjnie wykonuje siÚ ĝelbetowÈ belkÚ nadproĝowÈ szerokoĂci
ok. 12 cm, od strony zewnÚtrznej przykleja styropian, osadza kotwy mocujÈce
i od zewnÈtrz umieszcza siÚ pïytki gruboĂci 5–6 cm z tego samego materiaïu
co Ăciana. Nadproĝe wygodniej wykonaÊ w deskowaniu na peïnej szerokoĂci
Ăciany, do Ărodka wkïadajÈc kolejno pïytki elewacyjne, styropian, kotwy mocujÈce oraz zbrojenie. W systemach Ăcian jednowarstwowych produkowane sÈ
teĝ ciepïochronne, zbrojone nadproĝa systemowe o róĝnej rozpiÚtoĂci i szerokoĂci. MajÈ one przenikalnoĂÊ cieplnÈ zbliĝonÈ do reszty Ăciany.

TWÓJ DOM TWOJE PIENIkDZE

PustkÚ pozostawia siÚ jedynie w Ăcianie
trójwarstwowej ocieplonej weïnÈ mineralnÈ. Umoĝliwia ona odparowanie wilgoci, która moĝe wnikaÊ w ocieplenie
w wyniku kondensacji pary wodnej przenikajÈcej z wnÚtrza domu lub na skutek
przenikania wody przez ĂcianÚ elewacyjnÈ. SzerokoĂÊ pustki powinna wynosiÊ
3–4 cm, a na caïej wysokoĂci Ăciany nie
mogÈ znajdowaÊ siÚ jakiekolwiek przegrody. Przepïyw powietrza pod elewacjÈ
umoĝliwiajÈ otwory wentylacyjne, które umieszczone sÈ u doïu Ăciany w postaci wmurowanych specjalnych puszek
lub jako puste spoiny pionowe pozostawione w odstÚpach co ok. 1 m. Na górze
Ăciany pozostawia siÚ takie same otwory wentylacyjne.

Jak wykonaÊ
nadproĝe
z klinkieru?
Nadproĝa klinkierowe, a takĝe z dekoracyjnych cegieï silikatowych, budowane sÈ gïównie w Ăcianach
trójwarstwowych, w caïoĂci wykañczanych tymi
materiaïami, lub tylko jako element dekoracyjny na
Ăcianie tynkowanej. W takim nadproĝu, ze wzglÚdów estetycznych, nie mogÈ byÊ widoczne ĝadne elementy mocowania do warstwy noĂnej. Dlatego przy
jego budowie ukïada siÚ zbrojenie spoinowe, schowane w spoinach miÚdzy cegïami. Technologia budowy takiego nadproĝa przebiega nastÚpujÈco. Na
wypoziomowanej podporze z deski muruje siÚ warstwÚ cegieï na pïask. W co drugiej spoinie umieszcza siÚ poprzeczne zbrojenie (tzw. strzemiona) z druNadproĝe z klinkieru
tu o Ărednicy 3–5 mm, wygiÚtego do góry w litetrÚ
U. Koñce zbrojenia powinny wystawaÊ 2–3 cm ponad cegïy. NastÚpnie wzdïuĝ nadproĝa ukïada siÚ prÚty zbrojeniowe o Ărednicy 6–8 mm, a na ich koñcach zagina siÚ koñce strzemion. Na zbrojeniu rozkïada siÚ zaprawÚ i muruje kolejne warstwy Ăciany. Przy
dïuĝszych nadproĝach zbrojenie poziome kïadzie siÚ jeszcze w 2–3 nastÚpnych warstwach cegieï elewacyjnych.

¥ciana trójwarstowa z pustkÈ wentylacyjnÈ

Po co stosuje siÚ „przemurowanie”
Ăcian pod stropem?

fot. Xella

W ostatniej warstwie pod stropem wykonawcy czÚsto ukïadajÈ 2–3 warstwy cegieï ceramicznych, zwïaszcza na Ăcianach z bloczków betonu komórkowego. Jest to niczym nieuzasadniony szkodliwy nawyk, który powoduje zmniejszanie siÚ izolacyjnoĂci cieplnej
Ăcian w takim ceglanym pasie, a wiÚc – powstanie tam dïugiego, obwodowego mostka termicznego. Zwyczaj ten pozostaï z czasów, gdy stosowano stropy na belkach stalowych,
których oparcie punktowo na maïo wytrzymaïych bloczkach wywieraïoby na nie za duĝy
nacisk. Pod wspóïczeĂnie ukïadane stropy w zupeïnoĂci wystarczy wyrównanie wierzchu Ăciany mocnÈ zaprawÈ cementowÈ.

Jak ukïadaÊ ocieplenie
w Ăcianie trójwarstwowej?
¥ciany trójwarstwowe moĝna budowaÊ jedno- lub dwuetapowo. Wykonanie jednoetapowe polega na tym, ĝe równoczeĂnie ze wznoszeniem Ăciany konstrukcyjnej ukïadane
jest ocieplenie i murowana warstwa osïonowa.
W dwóch etapach – najpierw stawia siÚ mur noĂny, a póěniej mocuje siÚ izolacjÚ cieplnÈ i muruje ĂciankÚ elewacyjnÈ.
Jednoetapowo – buduje siÚ gïównie Ăciany ocieplane styropianem i z warstwÈ osïonowÈ przeznaczonÈ do otynkowania. W ten sposób moĝna wykonywaÊ Ăciany z gotowÈ elewacjÈ.
Dwuetapowo muruje siÚ gïównie Ăciany ocieplane weïnÈ
mineralnÈ i wykañczane elewacjÈ z klinkieru.
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Dom budowany w technologii trójwarstwowej
ze ĂcianÈ osïonowÈ z cegïy klinkierowej

fot. CRH Klinkier

¥ciana
trójwarstwowa
z pustkÈ
wentylacyjnÈ?

