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Musz¹ byæ solidne
Mog¹ byæ jednodwu- i trójwarstwowe
– mowa o œcianach
zewnêtrznych. To one musz¹
udŸwign¹æ przenoszone
obci¹¿enia z dachu czy stropów
na fundamenty, one s¹ te¿
czêœciowo odpowiedzialne za
„uciekaj¹ce” ciep³o z domu.
Dlatego doborowi materia³u,
konstrukcji, sposobu
wykoñczenia œcian oraz dok³adnemu u³o¿eniu ocieplenia
i wykonania nadpro¿y – warto
poœwiêciæ wiêcej uwagi.
Du¿e obci¹¿enia przenosi
równie¿ strop, st¹d te¿ i jego
konstrukcja musi byæ solidna.

Jakie s¹ technologie budowy domów?
W domach jednorodzinnych mamy do wyboru kilka technologii wznoszenia
œcian konstrukcyjnych, które mo¿na podzieliæ na grupy: murowane z elementów
drobnowymiarowych, montowane z du¿ych prefabrykatów, wylewane w tzw. szalunkach traconych, o konstrukcji szkieletowej, z drewnianych bali.
Pamiêtajmy, ¿e rodzaj œciany wp³ywa na mo¿liwoœæ uzyskania po¿¹danej ciep³ochronnoœci, wykoñczenia elewacji, a tak¿e panuj¹cy wewn¹trz domu mikroklimat. Najpopularniejsze s¹ domy murowane, których œciany mog¹ byæ jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Natomiast do budowy domów stawianych w techologii prefabrykowanej wykorzystuje siê elementy w formie p³yt z betonu lub keramzytobetonu. Wielkowymiarowe
elementy œcienne montowane s¹ przy u¿yciu dŸwigu w ci¹gu 2-3 dni. Tak postawione
œciany mog¹ wymagaæ jeszcze ocieplenia od strony zewnêtrznej oraz otynkowania.
Kolejna technologia – budowania w szalunkach traconych – polega na zestawieniu
elementów szalunkowych, pe³ni¹cych czêsto równie¿ funkcjê ocieplenia œciany
i wype³nieniu takiego deskowania mieszank¹ betonow¹. Natomiast budynki szkieletowe
stawiane s¹ z elementów drewnianych lub metalowych tworz¹cych szkielet noœny pokrywany nastêpnie poszyciem usztywniaj¹cym, materia³em ociepleniowym i warstwami
wykoñczeniowymi. Ka¿da z powy¿szych technologii ma swoje wady i zalety, a przy
wyborze sposobu budowania trzeba uwzglêdniæ m in. takie czynniki jak: w³aœciwoœci
ciep³ochronne i wytrzyma³oœæ, mo¿liwoœæ dowolnego wykoñczenia powierzchni,
stopieñ trudnoœci wykonania i potencjalne skutki b³êdów, czas budowy oraz,
oczywiœcie, koszty.
F O technologiach innych ni¿ z elementów drobnowymiarowych czytaj na str. XX.

pustaki z piórem i wpustem

Co powinniœmy wiedzieæ o konstrukcji œcian?
Œciany jednowarstwowe stawia siê z elementów o gruboœci 36-44 cm. Poniewa¿ nie s¹
przeznaczone do ocieplania, buduje siê je
z ciep³ych materia³ów jak np. beton komórkowy, ceramika poryzowana i keramzytobeton.
Dla œcian jednowarstwowych norma
dopuszcza wiêksz¹ wartoœæ wspó³czynnika
przenikania ciep³a U, ale nie przekraczaj¹c¹
0,5 W/(m2K). Jednak producenci materia³ów
staraj¹ siê, aby ich wyroby spe³nia³y takie
same kryteria, jak w œcianach wielowarstwowych, gdzie U nie mo¿e przekraczaæ wartoœci
0,3. Podstawow¹ zalet¹ œcian jednowarstwowych jest szybkoœæ ich wznoszenia, a wad¹
koniecznoœæ znalezienia i zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy. Œciany muruje siê na
spoiny poziome a wykoñczyæ je mo¿na
tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym.
Œciany dwuwarstwowe s¹ obecnie najpopularniejsze. Sk³adaj¹ siê z warstwy noœnej
i ocieplenia. Mo¿na je murowaæ z ka¿dego

materia³u, przy czym warstwa noœna ma
najczêœciej 15-30 cm. Przegrody te wznosi siê
szybko i potrafi je wykonaæ wiêkszoœæ ekip.
Najpierw muruje siê warstwê noœn¹, a potem
– od strony zewnêtrznej – mocuje siê system
ocieplenia. Œciany wykañcza siê tynkiem lub
ok³adzin¹.
Œciany trójwarstwowe uwa¿ane s¹ za
najbardziej solidne. Maj¹ bardzo dobre
parametry – izolacyjnoœæ ciepln¹ i akustyczn¹, a tak¿e akumulacyjnoœæ. Technologia jest szczególnie warta polecenia przy
budowie domu w „g³oœnej” okolicy.
Œciana o gruboœci 40-50 cm budowana jest
z trzech warstw: noœnej (konstrukcyjnej),
ociepleniowej i elewacyjnej. Muruje siê j¹
na dwa sposoby. W pierwszym wszystkie
warstwy mo¿na stawiaæ jednoczeœnie,
najpierw stawia siê œcianê noœn¹,
a dopiero po wykonaniu dachu dodaje
ocieplenie i warstwê os³onow¹.
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œciana
nosna
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W œcianie dwuwarstwowej
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przed uszkodzeniem przez
tynk uk³adany na siatce
tynkarskiej `
izolacja termiczna pokryta
siatk¹ zbroj¹c¹ i tynkiem
42

tynk cementowo-wapienny

cm

œciana nosna
izolacja termiczna
szczelina wentylacyjna
œciana os³onowa

_ Uk³ad warstw w œcianie
trójwarstwowej

49 c

m

36

_ Œciany jednowarstwowe
mog¹ byæ
wznoszone
z ceramiki
poryzowanej

sciany i stropy.qxd

2007-04-13

12:34

Page 37

ŒCIANY I STROPY

Z jakich materia³ów budujemy œciany
zewnêtrzne murowane?
Ceramika tradycyjna i poryzowana, beton komórkowy, silikaty, keramzytobeton
– to z nich mo¿emy budowaæ œciany. Nie ka¿dy jednak z wymienionych materia³ów nadaje siê do budowy ka¿dego rodzaju œciany. Zróbmy wiêc rozeznanie „co
do czego”.
Z ceramiki tradycyjnej zbudujemy tylko œciany dwui trójwarstwowe. W sprzeda¿y dostêpna jest ceramika
z oznaczeniami 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 – które informuj¹ o klasie
materia³u. Im wy¿sza klasa tym materia³ bardziej odporny na
œciskanie. Ceramikê tradycyjn¹ muruje siê na grube spoiny
(12 mm) – zawsze pionowe, na zaprawê tradycyjn¹ cementowofot. Cerabud
wapienn¹. Du¿a zdolnoœæ do akumulacji ciep³a, odpornoœæ na
ogieñ, niska izolacyjnoœæ termiczna, a wiêc koniecznoœæ ocieplenia – to podstawowe parametry tego materia³u.
Z kolei ceramika poryzowana, któr¹ muruje siê równie¿ na
grube spoiny (12 mm), nadaje siê do budowy wszystkich
rodzajów œcian. W praktyce buduje siê z nich najczêœciej
œciany jednowarstwowe. Pamiêtajmy, aby przy murowaniu
œcian jednowarstwowych u¿ywaæ zaprawy ciep³ochronnej,
która lepiej zatrzyma ciep³o. Ceramikê tê charakteryzuje dobra
fot. Wienerberger
termoizolacyjnoœæ, du¿a zdolnoœæ do akumulacji ciep³a,
(Porotherm)
odpornoœæ na ogieñ, ³atwoœæ murowania (zamiast spoin pionowych, ³¹czenie na pióro i wpust lub na kieszeñ wype³nian¹ zapraw¹), znaczna
nasi¹kliwoœæ oraz wyraŸna kruchoœæ (w stosunku do ceramiki zwyk³ej).
W budowie wszystkich rodzajów œcian sprawdzi siê równie¿
beton komórkowy. W sprzeda¿y dostêpny jest w postaci
bloczków w odmianach 350, 400, 500, 600 i 700, które zwi¹zane
s¹ z jego gêstoœci¹. Z betonu œciany jednowarstwowe muruje siê
fot. Grupa Prefabet
na cienkie spoiny (1-3 mm) na zaprawê klejow¹ lub na grube
spoiny (10-15 mm) na zaprawê ciep³ochronn¹. Natomiast
œciany wielowarstwowe najczêœciej murowane s¹ na grube spoiny przy u¿yciu
zwyk³ej zaprawy. Wysoka termoizolacyjnoœæ, ³atwoœæ obróbki (³atwo siê go
przycina), niska wytrzyma³oœæ na œciskanie, znaczna nasi¹kliwoœæ (œcian z betonu
komórkowego nie nale¿y d³ugo pozostawiaæ bez wykoñczenia), wyraŸna kruchoœæ
i niska izolacyjnoœæ akustyczna – to cechy betonu komórkowego.
W wiêkszoœci s¹ trwalsze od tradycyjnej ceramiki – mowa
o silikatach, które nadaj¹ siê tylko do budowy œcian
wielowarstwowych (najczêœciej trójwarstwowych), mo¿na
wykañczaæ je tynkiem cienkowarstwowym. Produkowane s¹
one w klasach: 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 40 oraz 60. Muruje
siê je na grube spoiny na zaprawê tradycyjn¹, ciep³ochronn¹
fot. Grupa Silikaty
lub na zaprawê do cienkich spoin. Boki profilowanych
bloczków ³¹czy siê na pióro-wpust (nie ma spoin pionowych). Minusy tego materia³u to s³aba izolacyjnoœæ termiczna i znaczny ciê¿ar, co utrudnia transport
i murowanie. Plusów jest jednak wiêcej: du¿a wytrzyma³oœæ na œciskanie (mo¿na
wznosiæ wysokie budynki), bardzo wysoka izolacyjnoœæ akustyczna, bardzo wysoka zdolnoœæ do akumulacji ciep³a i w³aœciwoœci odka¿aj¹ce (na œcianach nie
rozwijaj¹ siê pleœnie i grzyby).
Wszystkie rodzaje œcian mo¿emy zbudowaæ z keramzytobetonu,
(zwyk³e pustaki oraz bloczki z wk³adk¹ ze styropianu). Muruje siê
go na grube spoiny, u¿ywaj¹c zaprawy zwyk³ej lub ciep³ochronnej.
Jednak przy bloczkach z wk³adk¹ styropianow¹ u¿ywa siê tylko
spoiwa ciep³ochronnego. Ten materia³ cechuje bardzo wysoka
izolacyjnoœæ termiczna (szczególnie bloczków z wk³adk¹
fot. Leier
styropianow¹), ³atwoœæ obróbki (³atwo siê go przycina) i niska
nasi¹kliwoœæ.

Co to jest λ i U?
Wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej λ jest
podstawowym parametrem okreœlaj¹cym termoizolacyjnoœæ materia³ów budowlanych
i izolacyjnych. Parametr ten podawany jest
w W/(mK). Im mniejsza wartoœæ tego wspó³czynnika, tym lepsz¹ mo¿emy uzyskaæ izolacyjnoœæ ciepln¹. W przypadku materia³ów termoizolacyjnych wartoœæ tego wspó³czynnika
jest sta³a, niezale¿na od gruboœci warstwy izolacji. Wspó³czynnik przenikania ciep³a U
okreœla izolacyjnoœæ termiczn¹ przegrody
o okreœlonej gruboœci d (wyra¿onej w metrach):
œciany, dachu, pod³ogi i posadzki. Jego jednostk¹ jest W/(m2K), poniewa¿ U≈λ /d.

Jak obliczyæ
izolacyjnoœæ œciany
jednowarstwowej?
Zacznijmy od tego, ¿e izolacyjnoœæ
termiczna, albo inaczej ciep³ochronoœæ
œciany jednowarstwowej zale¿y od
gruboœci œciany oraz przewodnoœci
cieplnej u¿ytych do jej budowy materia³ów. Dlatego dok³adne wyznaczenie
przenikalnoœci cieplnej œciany wymaga
uzyskania od producenta informacji
o deklarowanym wspó³czynniku przewodnoœci cieplnej λ dla konkretnego
materia³u. I wtedy dziel¹c wspó³czynnik
λ przez gruboœæ œciany uzyskujemy
wartoœæ wspó³czynnika U. Przyk³ad: izolacyjnoœæ ciepln¹ materia³u o gruboœci
44 cm (0,44 m) i wspó³czynniku
λ=0, 16 W/(mK) obliczamy nastêpuj¹co:
0,16 W/(mK) : 0,44 m = 0,36 W/(m2K).
Pamiêtajmy, ¿e w praktyce ciep³ochronnoœæ œciany mo¿e byæ o 5-10% ni¿sza
z powodu mniejszej izolacyjnoœci spoin
oraz w wyniku zawilgocenia muru. A oto
przeciêtne wartoœci wspó³czynników
przewodnoœci cieplnej λ dla materia³ów
z których murujemy œciany:
0,13 W/(mK) (beton komórkowy);
0,16 W/(mK) (ceramika poryzowana);
0,15 W/(mK) (keramzyt). Dla œcian
gruboœci 36-44 cm, które stawiane s¹
z typowych materia³ów jednorodnych,
wspó³czynnik U wynosi najczêœciej
0,28-0,40 W/(m2K), bez uwzglêdniania
izolacyjnoœci cieplnej tynku, która i tak
ma znikomy wp³yw na przenikalnoœæ
ciepln¹ œciany.
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Jak obliczyæ
izolacyjnoœæ œciany
dwu- i trójwarstwowej?
Teoretycznie nale¿a³oby zacz¹æ od poznania
wspó³czynników przewodnoœci cieplnej λ
wszystkich materia³ów bêd¹cych „czêœciami
sk³adowymi œciany”. Jednak w praktyce,
najwiêksze znaczenie ma rodzaj i gruboœæ
materia³u ocieplaj¹cego – najczêœciej styropianu lub we³ny mineralnej. Ich wspó³czynnik λ wynosi 0,04 W/(mK), choæ dla niektórych odmian mo¿e mieæ ni¿sz¹ wartoœæ
o 10-15%. Natomiast wspó³czynniki λ dla
materia³ów konstrukcyjnych wynosz¹ przeciêtnie:
0,15 W/(mK) (beton komórkowy);
0,25 W/(mK) (ceramika poryzowana);
0,5 W/(mK) (pustaki ceramiczne);
0,8 W/(mK) (bloczki silikatowe). Skoro ju¿
znamy wartoœci potrzebnych wspó³czynników, przejdŸmy zatem do obliczeñ. Przy
obliczeniach ciep³ochronnoœci œciany naj³atwiej pos³u¿yæ siê sum¹ oporów cieplnych
poszczególnych warstw. Opór cieplny R to nic
innego, jak odwrotnoœæ wspó³czynnika przenikalnoœci U. Oblicza siê go dziel¹c gruboœæ
warstwy materia³u przez wspó³czynnik λ.
Przyk³ad: dla œciany z pustaków ceramicznych gruboœci 29 cm (0,29 m) ocieplonej styropianem gruboœci 12 cm (0,12 m) opór
cieplny wyniesie 0,29 m : 0,5 W/(mK)
+ 0,12 m : 0,038 W/(mK) = 3,74(m2K)/W, co
odpowiada wspó³czynnikowi U=1/R=1:3,74
(m2K)/W = 0,27 W/(m2K) (w obliczeniach
pominiête zosta³y opory przejmowania ciep³a).

Czy mo¿na zastosowaæ inne materia³y
œcienne ni¿ przewidziane w projekcie?
Czasami okazuje siê, ¿e przepisy potrafi¹ byæ „ludzkie”. Tak jest w przypadku paragrafów dopuszczaj¹cych zmianê materia³ów do budowy œcian. Je¿eli wiêc chcemy
zast¹piæ jakiœ materia³ innym – tañszym, albo o lepszych parametrach – mo¿emy to zrobiæ, ale pod pewnymi warunkami. Otó¿, zastosowane materia³y musz¹ w zakresie izolacyjnoœci cieplnej, wytrzyma³oœci oraz trwa³oœci zapewniaæ przynajmniej takie same w³aœciwoœci œciany, jakie zosta³y zawarte w projekcie. O „podmianie” materia³ów decyduje
kierownik budowy, który musi równie¿ dokonaæ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e nie ma potrzeby wystêpowania o urzêdowe zatwierdzenie
tych zmian.

Czy zaprawa ciep³ochronna jest lepsza?
Tak, poniewa¿ przy murowaniu œcian jednowarstwowych z bloczków betonu
komórkowego, ceramiki poryzowanej lub
bloczków keramzytowych, przyczynia siê
do mniejszych strat ciep³a przez spoiny,
ni¿ w przypadku zastosowania zwyk³ej
zaprawy murarskiej. Tym samym wiêc,
wp³ywa na poprawê ogólnej izolacyjnoœci
cieplnej ca³ej œciany. Gruboœæ spoiny musi
byæ dostosowana do rodzaju materia³u,
który ma po³¹czyæ. Ponadto, ze wzglêdów
konstrukcyjnych muru, spoina nie mo¿e
byæ zbyt cienka, bo nie po³¹czy elementów
murowych. Oszczêdzanie na zaprawie
poprzez ograniczenie gruboœci spoiny
mo¿e odbiæ siê niekorzystnie na wytrzyma³oœci muru. Podczas prac nale¿y mieæ
równie¿ na uwadze, ¿e zaprawy
ciep³ochronne zawieraj¹ granulki styropianu, keramzytu lub perlitu, dlatego trzeba
je bardzo dok³adnie mieszaæ, by nie
nast¹pi³o rozwarstwienie sk³adników. Czas

Ocieplaæ we³n¹ czy styropianem?
Ka¿dy, nawet najlepszy, materia³ budowlany ma pewne ograniczenia
w mo¿liwoœciach zastosowania, zw³aszcza gdy warunki odbiegaj¹ od
typowych lub bêd¹ mia³y miejsce trudne do przewidzenia sytuacje.
Niektórych niespodzianek mo¿na unikn¹æ, gdy wczeœniej przeanalizujemy mo¿liwoœæ pojawienia siê poni¿szych zagro¿eñ. Styropian, ze
wzglêdu na ograniczon¹ odpornoœæ na niektóre zwi¹zki chemiczne,
mo¿e przy stycznoœci z nimi po prostu znikn¹æ. Dlatego trzeba
unikaæ stycznoœci tego materia³u z wszelkimi rozpuszczalnikami do
farb i lakierów, benzyn¹ oraz wyrobami zawieraj¹cymi te sk³adniki.
Inne zagro¿enie stwarzaj¹ gryzonie i ptaki, które chêtnie zak³adaj¹
w tym materiale nory lub gniazda, gdy natrafi¹ na odkryt¹ warstwê
izolacyjn¹. Przy izolacjach z we³ny mineralnej k³opotów mo¿e przysparzaæ jej zamoczenie. Choæ jest to materia³ hydrofobizowany, to
jednak przy d³u¿szym kontakcie z wod¹ traci swoje w³aœciwoœci izolacyjne, a osuszenie jest najczêœciej bardzo trudne. Dlatego we³nê
mineraln¹ trzeba starannie chroniæ przed zamoczeniem zarówno
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mieszania zaprawy jest najczêœciej
okreœlony przez producenta na opakowaniu lub w karcie technicznej, a zbyt d³ugie
mieszanie mo¿e spowodowaæ rozsegregowanie siê sk³adników. Nak³adana
zaprawa powinna byæ gêsta, a rozk³adaæ
powinno siê j¹ równomiern¹ gruboœci¹
warstw. Pamiêtajmy, ¿e konsystencja
zaprawy jest wynikiem iloœci wody u¿ytej
do przygotowania zaprawy, a której iloœæ
okreœlona jest w recepturze. Dlatego sami
nie podejmujmy decyzji, jak gêsta powinna byæ zaprawa.
Zaprawa ciep³ochronna przyczynia siê do
mniejszych strat ciep³a przez spoiny (fot. maxit)

fot. Termo Organika
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podczas magazynowania, jak
i uk³adania oraz eksploatacji.
Szczególnie podatna na zamoczenie jest we³na uk³adana w œcianie
warstwowej lub szkieletowej, jeœli na czas przerw w budowie nie
zabezpieczymy jej przed intensywnymi opadami. Niekorzystna cecha
we³ny, jak¹ jest pylenie, mo¿e ujawniæ siê ju¿ podczas u¿ytkowania
domu. Zw³aszcza w ociepleniach tzw. œlepych pod³óg jest ono
szczególnie nasilone ze wzglêdu na ruchy pod³o¿a i pr¹dy powietrza
wytwarzane pod posadzk¹. Problem ten rozwi¹zuje obustronne
pokrycie we³ny tektur¹ falist¹ i uszczelnienie szczelin przy œcianach
piank¹ lub mas¹ elastyczn¹. Jak widaæ, ka¿dy z omawianych materia³ów ma swoje wady i zalety. Dyskusja nad tym, który jest lepszy trwa
i nieprêdko zostanie rozstrzygniêta. Zamiast zastanawiaæ siê, czy
stosowaæ we³nê czy styropian, lepiej u¿yæ ich obu, umieszczaj¹c
styropian i we³nê tam, gdzie ich parametry s¹ najlepsze.
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Jak murowaæ na zaprawie klejowej?
Specjalne dozowniki lub pace zêbate – to
one s³u¿¹ do nak³adania zaprawy klejowej.
Rozprowadzaj¹ one klej w formie w¹skich
pasków. Miejmy jednak na uwadze to, ¿e
zapraw tych nie stosuje siê do wszystkich
materia³ów. Przeznaczone s¹ one do
murowania elementów œciennych z betonu
komórkowego i silikatów, które musz¹ byæ
wykonane z du¿¹ dok³adnoœci¹ wymiarow¹. Przyk³adowo, gdy tolerancja wymiarów wynosi mniej ni¿ 1 mm, to mo¿emy
na³o¿yæ warstwê klejow¹ gruboœci mniej

wiêcej 3 mm. Je¿eli murujemy dr¹¿one
bloczki silikatowe, to powinniœmy u¿yæ
dozowników, które maj¹ dodatkow¹ wk³adkê zapobiegaj¹c¹ wpadaniu zaprawy
w otwory. Stosuj¹c do murowania na
cienkie spoiny materia³y œcienne, które
maj¹ po bokach ukszta³towane pióro
i wpust, nie nak³ada siê zaprawy w spoiny
pionowe. A to, oczywiœcie, znacznie u³atwi
i przyspieszy murowanie. Zaprawy klejowe
najlepiej przygotowywaæ partiami,
bezpoœrednio w miejscu murowania, gdy¿
maj¹ one krótki czas
wi¹zania.
Pamiêtajmy, ¿e
zaprawa jedynie spaja
bloczki, tak wiêc nie
mo¿e byæ sposobem
na wyrównywanie
poziomów
poszczególnych
warstw muru.

fot. Atlas

Czy trudno wykonuje siê nadpro¿a?
Nadpro¿a pe³ni¹ funkcjê konstrukcyjn¹ nad otworem drzwiowym lub oknem. Na
nadpro¿u opiera siê wy¿sza czêœæ œciany, dlatego musi byæ ono odpowiednio
wytrzyma³e. W projekcie podawane s¹ informacje o sposobie wykonania nadpro¿a. Zmiana jego konstrukcji wymaga konsultacji z projektantem. Nadpro¿a
wykonywane s¹ najczêœciej jako belki ¿elbetowe z gotowych prefabrykatów
o okreœlonej d³ugoœci, mo¿na je te¿ wykonaæ w deskowaniu przygotowanym na
budowie. Belka nadpro¿owa powinna znajdowaæ siê na zaplanowanej wysokoœci,
co nie zawsze odpowiada poziomowi warstw œciany. W takim przypadku oparcie
nadpro¿a mo¿na wykonaæ na warstwie wymurowanej z drobnowymiarowych
materia³ów œciennych, np. cegie³ ceramicznych lub silikatowych. Jej szerokoœæ
nie powinna byæ mniejsza ni¿ 15 cm, ale w praktyce wykonuje siê je na pe³n¹
d³ugoœæ ceg³y, czyli 25 cm. Zast¹pienie ceg³¹ fragmentu œciany ciep³ochronnej
w œcianie jednowarstwowej powodowa³oby powstanie w tym miejscu mostka
cieplnego. Dlatego wymagany poziom oparcia nadpro¿a uzyskuje siê przez docinanie elementów œciennych. Nadpro¿a prefabrykowane w kszta³cie litery „L” lub
„U” ustawia siê na zaprawie i podpiera w œrodku rozpiêtoœci, ewentualnie
dodatkowo zbroi, nastêpnie
wype³nia mieszank¹ betonow¹.
Nadpro¿a wylewane w deskowaniu wymagaj¹ zbicia i ustawienia
szalunku z desek, u³o¿enia zbrojenia zgodnego z projektem oraz
zalania betonem.

Nadpro¿e betonowe
(fot. A. Rembisz)

Bez mostków
cieplnych?
W œcianach wielowarstwowych, które
zosta³y w³aœciwie wykonane i ocieplone nie
powinno byæ mostków cieplnych. Tak wiêc
mostki w nadpro¿ach i wieñcu, dotycz¹
jedynie œcian jednowarstwowych. Najwygodniej nadpro¿e mo¿na wykonaæ w deskowaniu na pe³nej szerokoœci œciany, wk³adaj¹c
do œrodka kolejno: p³ytki elewacyjne, styropian, kotwy mocuj¹ce oraz zbrojenie.
W systemach œcian jednowarstwowych produkowane s¹ te¿ ciep³ochronne, zbrojone
nadpro¿a systemowe o ró¿nej rozpiêtoœci
i szerokoœci, które maj¹ przenikalnoœæ
ciepln¹ zbli¿on¹ do reszty œciany. Jednak
tradycyjnie wykonuje siê ¿elbetow¹ belkê
nadpro¿ow¹ szerokoœci mniej wiêcej 12 cm,
od strony zewnêtrznej przykleja styropian,
osadza kotwy mocuj¹ce i od zewn¹trz
umieszcza siê p³ytki gruboœci 5-6 cm z tego
samego materia³u co œciana.

Jak wykonaæ
nadpro¿e z klinkieru?
Nadpro¿a klinkierowe, a tak¿e z dekoracyjnych cegie³ silikatowych, budowane s¹
g³ównie w œcianach trójwarstwowych, w ca³oœci wykañczanych tymi materia³ami lub tylko
jako element dekoracyjny na œcianie
tynkowanej. W takim nadpro¿u, ze wzglêdów
estetycznych, nie mog¹ byæ widoczne ¿adne
elementy mocowania do warstwy noœnej.
Dlatego przy jego budowie uk³ada siê zbrojenie spoinowe, schowane w fugach miêdzy
ceg³ami. Technologia budowy takiego nadpro¿a przebiega nastêpuj¹co. Na wypoziomowanej podporze z deski muruje siê warstwê
cegie³ na p³ask. W co drugiej spoinie
umieszcza siê poprzeczne zbrojenie (tzw.
strzemiona) z drutu o œrednicy 3-5 mm,
wygiêtego do góry w literê U. Koñce zbrojenia
powinny wystawaæ 2-3 cm ponad ceg³y.
Nastêpnie wzd³u¿ nadpro¿a uk³ada siê prêty
zbrojeniowe o œrednicy 6-8 mm, a na ich koñcach zagina siê koñce strzemion. Na zbrojeniu
rozk³ada siê zaprawê i muruje kolejne warstwy œciany. Przy d³u¿szych
nadpro¿ach zbrojenie
poziome k³adzie siê jeszcze
w 2-3 nastêpnych warstwach cegie³ elewacyjnych.
fot. CRH Klinkier
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Jak uk³adaæ
ocieplenie w œcianie
trójwarstwowej?
Œciany trójwarstwowe mo¿na budowaæ na
dwa sposoby. Jednoetapowo – wraz ze
wznoszeniem œciany konstrukcyjnej
uk³adane jest ocieplenie i murowana
warstwa os³onowa. W dwóch etapach
– najpierw stawiany jest mur noœny,
a póŸniej mocuje siê izolacjê ciepln¹
i muruje œciankê elewacyjn¹. Pierwszym
sposobem budowane s¹ g³ównie œciany
ocieplane styropianem i z warstw¹
os³onow¹ przeznaczon¹ do otynkowania.
W ten sposób mo¿na równie¿ postawiæ
elewacjê na gotowo. Dwuetapowy system
budowy œciany trójwarstwowej stosuje siê
g³ównie przy ociepleniu we³n¹ mineraln¹
i elewacj¹ z klinkieru. W technologii jednoetapowej ocieplenie ze styropianu
odmiany EPS 50 (FS 12) powinno byæ
uk³adane dwuwarstwowo z przesuniêciem
styków w pionie i poziomie. Przyk³adowo, przy planowanym ociepleniu gruboœci
16 cm, nale¿y uk³adaæ dwie p³yty gruboœci 8 cm przesuniête w pionie i poziomie
o 10-15 cm. Takie przesuniêcie uzyskuje
siê po przyciêciu jednego rzêdu p³yt
wzd³u¿ œciany i jednej p³yty przy ka¿dym
naro¿niku.

Jak ³¹czymy œciany
wewnêtrzne
z zewnêtrznymi?
Zacznijmy od tego, ¿e oba rodzaje œcian nale¿y
stawiaæ równoczeœnie, dziêki czemu unika siê
koniecznoœci pozostawiania w murze
zewnêtrznym przerw, które póŸniej trzeba
wype³niaæ elementami œciany wewnêtrznej.
Œciany zewnêtrzne z wewnêtrznymi noœnymi
powinny zostaæ po³¹czone przez zazêbienie siê
kolejnych warstw. Zdarza siê jednak, ¿e s¹ one
budowane z innych materia³ów o ró¿nej
wysokoœci. Wówczas,
do przewi¹zania œcian
u¿ywa siê cegie³ ceramicznych lub przycina na wysokoœæ
materia³,
z którego stawiana jest œciana
wewnêtrzna.
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Z czego budowaæ œcianki dzia³owe?
Wybieraj¹c materia³ do postawienia œcianek dzia³owych trzeba wzi¹æ pod uwagê
izolacyjnoœæ akustyczn¹ gotowej œciany tak, aby w wydzielonym pomieszczeniu
zapewniæ komfort u¿ytkowania oraz mo¿liwoœæ stworzenia korzystnego
mikroklimatu, dziêki zdolnoœci do wch³aniania i oddawania pary wodnej.
Œcianki murowane wymagaj¹ tynkowania lub zamocowania ok³adzin œciennych,
co trzeba uwzglêdniæ przy porównywaniu kosztów ró¿nych technologii.
Uzyskanie na nich równej i g³adkiej powierzchni tynku bêdzie bardziej pracoch³onne ni¿ przy wykañczaniu œcianek z p³yt gipsowo-kartonowych czy
bloczków gipsowych.
Trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê to, czy na œciance bêd¹ wieszane ciê¿kie przedmioty.
W zale¿noœci od u¿ytego materia³u do budowy œcianki, bêd¹ potrzebne
odpowiednie mocowania (ko³ki, œruby itp.)

Jakie bêd¹ te z ceg³y?
Tradycyjnym materia³em do budowy œcianek dzia³owych s¹ ceg³y pe³ne,
murowane na gruboœæ 12 cm lub rzadziej na 6,5 cm. Ich wykofot. Ceramika Lewkowo
nanie jest jednak doœæ pracoch³onne. Œcianki te s¹ ciê¿kie, dlatego stawia siê je na zaprojektowanych wzmocnieniach stropów
lub na dodatkowej belce ¿elbetowej opartej na œcianach noœnych. Dobrze
t³umi¹ ha³as i charakteryzuj¹ siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹. Ze wzglêdu na nierówn¹
powierzchniê wymagaj¹ tynkowania warstw¹ gruboœci co najmniej 1,5 cm. Œcianka
z ceg³y dziurawki jest o ok. 30% l¿ejsza, ale bêdzie s³abiej t³umi dŸwiêki. Trudniej
bêdzie te¿ zawiesiæ na niej ciê¿kie przedmioty – kana³y w ceg³ach utrudniaj¹ osadzenie
ko³ków. Œcianki murowane mo¿na wykoñczyæ p³ytami gipsowo-kartonowymi, co
znacznie przyspieszy prace wykoñczeniowe.

Mo¿e z pustaków ceramicznych?
W budynkach wznoszonych z pustaków ceramicznych równie¿ œcianki dzia³owe przewa¿nie murowane s¹ z tych materia³ów, ale cieñszych – najczêœciej gruboœci 8,8 lub
12 cm. Szybciej wykonuje siê œcianki z du¿ych (50x24 cm) elementów z ceramiki
poryzowanej ³¹czonych na pióro i wpust. Zwykle wykañcza siê je pocienionymi
(gruboœci 10-12 mm) tynkami gipsowymi nak³adanymi za pomoc¹ agregatu lub
rêcznie. Œciany z pustaków ceramicznych spe³niaj¹ standardowe wymagania izolacji akustycznej dla œcianek dzia³owych miêdzy pokojami, ale zaleca
siê dodatkowe ich wyciszenie, gdy oddzielaj¹ ³azienki i WC.
Do wieszania na œcianach wyposa¿enia trzeba
stosowaæ specjalne ko³ki rozprê¿ne.
fot. Cerabud Krotoszyn

Czy z betonu lekkiego?
Bloczki z betonu komórkowego (produkowane z du¿¹
fot.
Pre
dok³adnoœci¹ wymiarów) muruje siê ³atwo i szybko, dlatego
var
s¹ chêtnie wykorzystywane do stawiania œcianek dzia³owych.
Elementy s¹ du¿e, ale niezbyt ciê¿kie (oko³o 50 kg/m2), mo¿na je dowolnie przycinaæ.
Muruje siê je na cienkie spoiny. Ze wzglêdu na ma³¹ zdolnoœæ t³umienia dŸwiêków
(wskaŸnik RA1 = 33 dB), œciany z tego materia³u powinny byæ pokrywane tynkiem
tradycyjnym, co zwiêksza ich masê powierzchniow¹ i oprawia izolacyjnoœæ akustyczn¹.
Tynk mo¿na zast¹piæ p³ytami g-k z warstw¹ izolacji akustycznej, ale to znacznie podniesie koszty wykonania. Beton komórkowy ma stosunkowo nisk¹ wytrzyma³oœæ,
dlatego trzeba uwa¿aæ z wieszaniem na takich œciankach ciê¿kich przedmiotów. Œcianki
z bloczków keramzytobetonowych lepiej t³umi¹ dŸwiêki i maj¹ wiêksz¹ wytrzyma³oœæ.
Mo¿na je wykañczaæ tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym.

t
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A jakie z gipsowych?

Wymurowane z pe³nych lub dr¹¿onych bloczków wapienno-piaskowych bardzo dobrze
t³umi¹ ha³as: wskaŸnik izolacyjnoœci akustycznej œcianki gruboœci 8 cm wynosi 45 dB, co
spe³nia wymagania podwy¿szonego standardu dla œcianek oddzielaj¹cych pomieszczenia
sanitarne od mieszkalnych. Dla grubszej œcianki (12 cm) wskaŸnik ten wynosi, a¿ 50 dB.
Dodatkow¹ zalet¹ bloczków silikatowych jest ich du¿a dok³adnoœæ wymiarowa (odchy³ki
poni¿ej 1 mm) oraz mo¿liwoœæ ³¹czenia na pióro i wpust. Starannie wymurowane na
zaprawê klejow¹ œcianki maj¹ g³adk¹ powierzchniê, dlatego mo¿na je wykañczaæ cienk¹
warstw¹ (gruboœci do 5 mm) tynku gipsowego. Roboty
wykoñczeniowe mo¿na równie¿ ograniczyæ do na³o¿enia g³adzi gipsowej po uprzednim zaszpachlowaniu, oszlifowaniu i zagruntowaniu pod³o¿a.

Œcianki dzia³owe z prefabrykowanych p³yt
gipsowych gruboœci 8 cm s¹ stosunkowo
ma³o popularne, g³ównie ze wzglêdu na
doœæ wysok¹ cenê. Pojedyncze p³yty
wa¿¹ce ok. 25 kg ³¹czy siê klejem gipsowym oraz na pióro i wpust.
DŸwiêkochronnoœæ przegrody wynosi
38 dB, a zdolnoœæ gipsu do wch³aniania
i oddawania pary wodnej z powietrza
wp³ywa korzystnie na stabilnoœæ
mikroklimatu w pomieszczeniach. Œcianki
wykañcza siê szpachluj¹c z³¹cza i ewentualne uszkodzenia oraz szlifuj¹c powierzchniê. Przy wysokim standardzie
wykoñczenia zalecane jest na³o¿enie
dodatkowej warstwy g³adzi gipsowej.
Œcianki gipsowe ze zwyk³ych p³yt ustawia
siê w pomieszczeniach o wilgotnoœci do
70%, natomiast w pomieszczeniach przejœciowo wilgotnych (np. ³azienkach) montuje siê p³yty impregnowane.

fot. Grupa Silikaty

Jak ³¹czyæ œciany dzia³owe z noœnymi?
Murowane œcianki dzia³owe s¹ doœæ cienkie (gruboœæ 6-12 cm), dlatego trzeba je
usztywniæ i uchroniæ przed przewróceniem siê. Wa¿ne jest ich poprawne po³¹czenie
ze œcianami noœnymi. Mo¿na to zrobiæ na kilka sposobów, zale¿nie od rodzaju
materia³u u¿ytego do wymurowania œcianki dzia³owej i noœnej.
Jeœli œcianki bêd¹ z elementów o du¿ych wymiarach, np. z p³ytek gipsowych lub
bloczków z betonu komórkowego, a œciana noœna wykonana jest z ³atwych do przecinania elementów, w miejscu po³¹czenia œcian wykonuje siê bruzdê, czyli wyciêcie
fragmentu œciany noœnej. Bruzda powinna byæ zrobiona na ca³ej wysokoœci
pomieszczenia, mieæ g³êbokoœæ ok. 5 cm i szerokoœæ o 2-3 cm wiêksz¹ ni¿ gruboœæ
niewykoñczonej œcianki dzia³owej.
£¹czenie œcianek z elementów drobnowymiarowych (g³ównie cegie³ o standardowych wymiarach) polega na zazêbieniu co drugiej warstwy w wykutych prostok¹tnych otworach w œcianie noœnej, tzw. strzêpiach.
Wygodnym sposobem ³¹czenia s¹ kotwy metalowe, mocowane ko³kami rozporowymi do
œciany noœnej i wpuszczone w spoiny œcianki dzia³owej na d³ugoœci 10-15 cm. Jednak nie
jest to po³¹czenie zbyt sztywne, dlatego w naro¿niku czêsto pojawiaj¹ siê pêkniêcia.

fot. VG-O
Orth

Jakie s¹ œcianki z bloczków silikatowych?

a)
k¹towniki
stalowe

bloczki z betonu
komórkowy

ceg³a dziurawka
zaprawa
prêt zbrojeniowy
co 3 warstwê

a)
otwory w œcianie,
tzw. „strzêpia”

b)
b)
profil
stalowy

c)
kotwa
zamocowana
w spoinie

ceg³y pe³ne

spoina pozioma
w œcianie
wewnêtrznej
œcianka dzia³owa z pustaków ceramicznych ³¹czonych
na pióro i wpust

Po³¹czenie ceramicznych œcian dzia³owych
z noœnymi: a – w bruŸdzie wykonanej
w œcianie noœnej, b – za poœrednictwem
tzw. strzêpi, c – metalowymi kotwami,
wkrêcanymi lub wmurowanymi w œcianê
noœn¹

Po³¹czenie œcian dzia³owych z betonu komórkowego
z noœnymi: a – za pomoc¹ k¹towników metalowych,
b – za pomoc¹ profili o przekroju U
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Jak po³¹czyæ œcianki
ze stropem?
Murowane œcianki dzia³owe nie mog¹
dochodziæ do samego stropu. Miêdzy ich
górn¹ powierzchni¹ a stropem pozostawia
siê ok. 2-cm szczelinê. Dziêki niej „pracuj¹cy” strop bêdzie mia³ miejsce na ewentualne ugiêcie i nie uszkodzi stoj¹cych
pod nim œcianek dzia³owych. Przed
wykañczaniem œcian szczelinê wype³nia
siê piank¹ poliuretanow¹, a nadmiar
stwardnia³ej pianki obcina siê równo
z powierzchni¹ œciany.

Na czym stawiaæ
œcianki dzia³owe
parteru?
Murowane œcianki dzia³owe na parterze
powinny spoczywaæ bezpoœrednio na podk³adzie pod³ogowym, dlatego trzeba
u³o¿yæ pod nimi izolacjê przeciwwilgociow¹. Rozwi¹zanie to, niestety, zmniejsza
ciep³ochronnoœæ pod³ogi, gdy¿ œcianka
dzia³owa staje siê w pewnym stopniu
mostkiem cieplnym, odprowadzaj¹cym
ciep³o do gruntu. Mo¿na tego unikn¹æ
stawiaj¹c j¹ na ocieplonym od spodu ¿elbetowym ¿ebrze, którego przekrój i zbrojenie powinien dobraæ projektant. Œcianki
dzia³owe murowane na parterze nie mog¹
spoczywaæ na jastrychu pod³ogowym
przykrywaj¹cym ocieplenie, zw³aszcza
wtedy, gdy zamontowane bêdzie ogrzewanie pod³ogowe. Dlatego œcianki stawia
siê przed wykonaniem instalacji.
belka ¿elbetowa

œcianka dzia³owa

dylatacja
przewody
ogrzewania
pod³ogowego

jastrych

ocieplenie

zagêszczony grunt

Œcianka dzia³owa ustawiona na belce ¿elbetowej
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Czy wymagaj¹ zbrojenia?

œciana z silikatów
(bloczków wapienno-piaskowych)

W œciankach dzia³owych d³ugoœci do 5 m nie
trzeba uk³adaæ zbrojenia w spoinach
poziomych. Jeœli jednak murowane s¹ z elementów o gruboœci do 10 cm, warto umieœciæ
2-3 prêty zbrojeniowe o œrednicy 8 mm w
odstêpach ok. 1 m. D³u¿sze œcianki powinny
byæ zbrojone prêtami lub p³askownikiem z
blachy tzw. bednark¹, umiesz-czonymi w
spoinach poziomych co 2-3 warstwê. Zbrojenie
œcianek dzia³owych musi byæ zakotwione
w œcianach noœnych.

drabinka
zbrojeniowa

Przyk³ad – zbrojenie œcianki dzia³owej z dr¹¿onych bloczków silikatowych

Czy œcianki dzia³owe
mo¿na dowolnie przestawiaæ?
Œcianki dzia³owe stawiane s¹ równoczeœnie ze œcianami noœnymi i stropami, ale czêœciej wykonuje siê je, gdy budynek ma ju¿ dach. Nie przenosz¹ one obci¹¿eñ z konstrukcji budynku, dlatego nie mog¹ byæ np. dodatkowymi podporami dla stropu. Projektant musi uwzglêdniæ odpowiednie wzmocnienie stropu w miejscu postawienia
ciê¿kich œcianek dzia³owych o masie powierzchniowej powy¿ej 100 kg/m2, dlatego nie
mo¿na dowolnie zmieniaæ ich przebiegu.
Je¿eli w trakcie budowy zmieniamy podzia³ pomieszczeñ, trzeba wczeœniej wzmocniæ
strop pod murowane œcianki dzia³owe lub postawiæ lekkie przegrody (najczêœciej s¹ to
œcianki szkieletowe). Sposób wzmocnienia stropu zale¿y od etapu budowy domu. Podczas uk³adania konstrukcji stropu gêsto¿ebrowego wstawia siê dodatkow¹ prefabrykowan¹ belkê ¿elbetow¹, lub na powierzchni gotowego stropu wykonuje ¿elbetowy
podci¹g. ¯elbetowe ¿ebro warto te¿ wykonaæ, gdy œcianka stawiana bêdzie w poprzek
belek stropowych – zmniejszy to ryzyko pojawienia siê rys na stropie.
8-12 cm

¿elbetowy podci¹g

nadbeton

4 φ f10 mm
10 cm

sciany i stropy.qxd

nadbeton

3-4 cm
strop

belka stropowa
prefabrykowana

pustak
stropowy

belka stropowa
prefabrykowana

¯elbetowe ¿ebro na gotowym stropie
– wzmocnienie pod œciankê dzia³ow¹

Czy trzeba wzmacniaæ œcianê szczytow¹?
Œciana szczytowa, czyli trójk¹tny fragment bocznej œciany zewnêtrznej, nad któr¹ bêdzie
dach dwuspadowy, przed wykonaniem wiêŸby dachowej mo¿e byæ nara¿ona na wywrócenie przez podmuchy silnego wiatru. Taka katastrofa budowlana mo¿e siê zdarzyæ, jeœli
ten fragment muru wznosi siê jako wolno stoj¹cy – wysoka, zazwyczaj cienka œciana,
dodatkowo os³abiona du¿ymi otworami okiennymi jest stosunkowo wiotka. Chc¹c zapobiec takim wydarzeniom, najlepiej od razu wykonaæ dach. Oczywiœcie, mo¿na równie¿
prewencyjnie zabezpieczyæ œcianê – konstruktor musi przygotowaæ i zawrzeæ w projekcie
propozycje odpowiednich usztywnieñ œcian. Dla œcian jednowarstwowych jest to
przewi¹zanie œcian szczytowych z ewentualnymi wewnêtrznymi œcianami noœnymi czy
obudow¹ kominów spalinowych. W przypadku œcian dwu- lub trójwarstwowych nale¿y
wykonaæ szkieletow¹ konstrukcjê ¿elbetow¹ powi¹zan¹ z konstrukcj¹ stropu nad parterem.
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Jak siê wykonuje stropy ¿elbetowe?
Wymurowanie œcian noœnych do wymaganej wysokoœci oraz
wypoziomowanie i wyrównanie ich powierzchni – to od tego
zaczynamy uk³adanie stropu. Na wierzchu muru nale¿y u³o¿yæ
co najmniej 2-3 centymetrow¹ warstwê mocnej zaprawy cementowej i wyrównaæ j¹ miêdzy dwoma wypoziomowanymi deskami. Strop to nie tylko wype³nienie przestrzeni miêdzy œcianami, trzeba go jeszcze po³¹czyæ ze œcianami i usztywniæ
wieñcem – belk¹ ¿elbetow¹ wykonan¹ na wszystkich œcianach
noœnych i betonowan¹ równoczeœnie ze stropem. Wieniec ³¹czy
strop ze œcianami i usztywnia budynek. Do stropów ¿elbetowych zaliczamy m.in. stropy gêsto¿ebrowe i monolityczne.
Strop gêsto¿ebrowy, to taki w którym elementami noœnymi
(przenosz¹cymi obci¹¿enia) s¹ belki (nazywane ¿ebrami)
o rozstawie osiowym nie przekraczaj¹cym 90 cm; zwykle
rozstaw wynosi od 40 do 60 cm. Do wykonania tego stropu nie
jest wiêc potrzebne pe³ne deskowanie, ale wystarczy tylko podparcie belek stropowych. Na podpory wykorzystuje siê
drewniane stemple i belki lub regulowane stojaki szalunkowe
wielokrotnego u¿ytku, które s¹ znacznie wygodniejsze.
Po u³o¿eniu belek poziomuje siê podpory, a poprawnoœæ
poziomowania sprawdza poziomnic¹. Stojaki ustawia siê na
twardym pod³o¿u, a stemple obustronnie podpiera klinami.
Jeœli strop ma rozpiêtoœæ wiêksz¹ ni¿ 5 m, belki stropowe podpiera siê na œrodku, który znajduje siê o 1 cm wy¿ej w stosunku do poziomu muru. Pozwala to uzyskaæ tzw. ujemn¹
strza³kê ugiêcia, dziêki czemu belka wygiêta do góry, po
obci¹¿eniu nadmiernie siê nie ugnie. Po u³o¿eniu belek
stropowych (na œcianach rozk³ada siê pod nimi cienk¹ warstwê
rzadkiej zaprawy) umieszcza siê miêdzy nimi pustaki stropowe.
Skrajne pustaki powinny mieæ jednostronnie zakryte otwory
cienk¹ warstw¹ betonu, by mieszanka betonowa nie wlewa³a siê
do wnêtrza. Po u³o¿eniu wszystkich pustaków wykonuje siê
zbrojenie wieñca i ¿ebra rozdzielczego – dodatkowego wzmocnienia stropu o du¿ej rozpiêtoœci. Umieszczone prostopadle do
belek stropowych, zmniejsza ugiêcie stropu i chroni przed

pustaki stropowe ceramiczne (Ceram, Fert),
betonowe (Teriva), z ceramiki poryzowanej (Porotherm),
z betonu komórkowego

klawiszowaniem belek, które mog³oby doprowadziæ do powstawania pod³u¿nych rys na stropie. Jeœli to konieczne,
odeskowuje siê wieniec, mo¿na do tego u¿yæ cienkich pustaków wieñcowych. Jest to tzw. deskowanie tracone – po
zabetonowaniu stropu pozostaj¹ w œcianie. Przygotowan¹ konstrukcjê nale¿y dok³adnie polaæ wod¹, pustaki powinny byæ
mokre, by nie odci¹ga³y wody z mieszanki betonowej. Po
u³o¿eniu na pustakach listew dystansowych (³at drewnianych)
w odstêpach ok. 1,5 m, mo¿na rozpocz¹æ betonowanie.
Mieszankê rozk³ada siê pasami prostopadle do belek, a jej nadmiar œci¹ga ³atami prowadzonymi po listwach dystansowych,
co zapewni zachowanie ustalonej w projekcie wysokoœci nadbetonu (warstwy betonu nad pustakami). Mieszankê betonow¹
mo¿na uk³adaæ rêcznie, rozwo¿¹c j¹ taczkami, ale wygodniej
i szybciej jest zamówiæ beton towarowy uk³adany pomp¹. Po
lekkim stwardnieniu betonu usuwa siê listwy dystansowe,
wype³nia powsta³e szczeliny mieszank¹ betonow¹ i zaciera jej
powierzchniê.
Strop monolityczny wymaga zrobienia od spodu pe³nego
deskowania. Mo¿na je wykonaæ z desek, ale wygodniej jest
u¿yæ systemowych deskowañ wielokrotnego u¿ytku, co
znacznie u³atwi i przyspieszy prace. W deskowaniu uk³ada siê
prêty zbrojenia stropu i wieñca, których rodzaj i uk³ad musz¹
byæ œciœle okreœlone w projekcie. Zbrojenie stropu to zwykle
prêty g³ówne wiêkszej œrednicy i cieñsze, ustawione do nich
poprzecznie, prêty rozdzielcze. Czêœæ prêtów g³ównych powinna byæ odgiêta przy œcianach i zakotwiona w wieñcu
stropowym. Mo¿na zamówiæ gotowe, przygotowane wed³ug
projektu segmenty zbrojenia, co pozwoli unikn¹æ ewentualnych b³êdów podczas monta¿u. Uwaga! Zbrojenie musi byæ
otoczone mieszank¹ betonow¹, dlatego trzeba je u³o¿yæ na podk³adkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub pod³o¿yæ
kawa³ki betonu gruboœci 2,5-3 cm. Po przygotowaniu zbrojenia, na ca³ej powierzchni stropu wraz z wieñcem, uk³ada siê
mieszankê betonow¹ do wysokoœci okreœlonej w projekcie.

zbrojenie dolne
nadbeton

p³yta betonowa

wieniec ¿elbetowy
dwie belki obok siebie
– wzmocnienie stropu
pod œciank¹ dzia³ow¹
¿ebro rozdzielcze

prefabrykowana belka stropowa
wieniec ¿elbetowy

Konstrukcja stropu gêsto¿ebrowego – te najczêœciej wykonywane s¹ w domach
jednorodzinnych

zbrojenie górne wzmacniaj¹ce strop
przy œcianach

Konstrukcja stropu monolitycznego

43

sciany i stropy.qxd

2007-04-13

12:34

Page 44

Jak siê wykonuje stropy ¿elbetowe? cd.
Do u³o¿enia stropu z p³yt prefabrykowanych mo¿na zastosowaæ
p³yty kana³owe (tzw. p³yta ¿erañska) lub z betonu komórkowego.
P³yty kana³owe uk³ada siê na wyrównanych mocn¹ zapraw¹ œcianach
noœnych, bez koniecznoœci podpierania. Przed u³o¿eniem nale¿y
dok³adnie ustaliæ miejsce i kolejnoœæ uk³adania poszczególnych p³yt,
pamiêtaj¹c, ¿e na samochodzie na spodzie znajd¹ siê p³yty najd³u¿sze
i najszersze, a na wierzchu najmniejsze. P³yty przenosi siê na miejsce
wbudowania bezpoœrednio z ciê¿arówki. Przed u³o¿eniem ka¿dej
z p³yt, w wyznaczonym miejscu na murze rozk³ada siê rzadk¹
zaprawê cementow¹ i szybko uk³ada na niej p³ytê. Kana³y wzd³u¿
p³yt umo¿liwiaj¹ uk³adanie instalacji, w³¹cznie z instalacj¹ wentylacji
mechanicznej. D³u¿sze krawêdzie p³yt maj¹ wyprofilowane tzw.
zamki, które u³atwiaj¹ po³¹czenie p³yt miêdzy sob¹, gdy szczelinê
zalejemy betonem. Dalsze prace polegaj¹ na wype³nieniu betonem
z³¹czy wzd³u¿nych p³yt, zaœlepieniu kana³ów (na przyk³ad kawa³kami styropianu), a nastêpnie u³o¿eniu zbrojenia wieñca i zalaniu go
betonem. Po wykonaniu ca³ego stropu mo¿na go natychmiast
obci¹¿yæ, wykorzystuj¹c chocia¿by obecnoœæ dŸwigu do ustawienia
na stropie palet z ceg³ami lub pustakami.
Tak¿e konstrukcja stropu z p³yt ze zbrojonego betonu komórkowego
jest podobna, ich cech¹ szczególn¹ jest sposób ³¹czenia p³yt – maj¹
wyprofilowane boczne krawêdzie na pióro i wpust, co gwarantuje
dobr¹ wspó³pracê p³yt w stropie. Do ich u³o¿enia potrzebny jest
dŸwig ze specjalnym zawiesiem szczêkowym.
szczelina miêdzy p³ytami
wype³niona betonem

P³yty stropu typu filigran s¹ rodzajem deskowania traconego.
Do ich utrzymania bêd¹ konieczne podpory, takie jak podczas
monta¿u stropu gêsto¿ebrowego. P³yty mog¹ mieæ dowolny
kszta³t, zale¿nie od potrzeb wynikaj¹cych z projektu. Gruboœæ
p³yt typu filigran to 5-7 cm. W p³ytach umieszczone jest zbrojenie kratownicowe podobne do tego, jakie jest w prefabrykowanych belkach stropu gêsto¿ebrowego. Otwory i przejœcia
komina musz¹ byæ dozbrojone na obrze¿ach. P³yty przenoszone musz¹ byæ dŸwigiem poziomo. Uk³ada siê je w kolejnoœci
zgodnej z opracowanym wczeœniej harmonogramem na wyrównanych i wypoziomowanych œcianach z u³o¿on¹ na nich
2-centymetrow¹ warstw¹ zaprawy cementowej. Nastêpnie
w miejscach po³¹czenia p³yt uk³ada siê dodatkowe zbrojenia
poprzeczne, zbrojenie wieñca i podci¹gów oraz uk³ada instalacje przewidziane do prowadzenia w stropie (na przyk³ad rurki
os³onowe przewodów elektrycznych). Powierzchnia p³yt przed
zabetonowaniem powinna byæ zmoczona wod¹. Tak przygotowany strop zalewa siê mieszank¹ betonow¹ do wysokoœci
przewidzianej w projekcie. Mieszankê rozk³ada siê
równomiernie wzd³u¿ rozpiêtoœci od podpory do podpory
³¹cznie z wieñcami – od razu wyrównuje siê i zagêszcza.

p³yty prefabrykowane ze zbrojeniem

prefabrykowane p³yty betonowe
zbrojenie dodatkowe

wieniec ¿elbetowy

p³yta betonowa

drewniana ryga podtrzymuj¹ca p³ytê podczas monta¿u
wieniec ¿elbetowy

Konstrukcja stropu prefabrykowanego

Konstrukcja stropu typu filigran

Czy mo¿na zmieniæ rodzaj stropu?
Bez konsultacji z architektem lub konstruktorem nie wolno dokonywaæ jakichkolwiek zmian w projekcie. Poprawnie zaprojektowany
i wykonany strop to gwarancja bezpieczeñstwa, a jakiekolwiek b³êdy
mog¹ groziæ nawet katastrof¹ budowlan¹. Dotyczy to nie tylko zmiany rodzaju stropu, ale tak¿e jego wysokoœci, u³o¿enia zbrojenia,
sposobu oparcia i zakotwienia oraz rozmieszczenia sta³ych elementów budynku obci¹¿aj¹cych strop (np. œcianek dzia³owych). Pamiêtajmy, ¿e zmiana stropu niesie za sob¹ zmiany konstrukcji klatki
schodowej, a nawet wysokoœci domu. I co wa¿ne nie sugerujmy siê
radami wykonawców dotycz¹cych modyfikacji sposobu wykonania
stropu, bo konsekwencje mog¹ byæ ró¿ne: od nierównej powierzchni
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stropu, przez jego nadmierne ugiêcie, a¿ do przeci¹¿enia, a nawet
zawalenia z powodu u³o¿enia zbyt grubej warstwy betonu. Wykonawca mo¿e samodzielnie zmieniæ tylko klasê betonu na wy¿sz¹ lub œrednicê prêtów zbrojeniowych na wiêksz¹. Potrzeba zmiany konstrukcji
stropu wynika zwykle ze zmiany uk³adu pomieszczeñ i wi¹¿e siê
z przestawieniem œcianek dzia³owych. W najczêœciej wykonywanych
stropach gêsto¿ebrowych wymaga to przestawienia belek pod te
œcianki chyba, ¿e zdecydujemy siê na lekkie œcianki szkieletowe,
wtedy prawdopodobnie nie trzeba bêdzie zmieniaæ stropu. Zwykle
dopuszczalne jest te¿ zast¹pienie takiego stropu prefabrykowanym
stropem p³ytowym, lecz musi on byæ dostatecznie oparty na œcianach.
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ŒCIANY I STROPY

Co musimy
sprawdziæ podczas
wykonywania stropu
przez ekipê
budowlan¹?
My w³aœciwie nic, gdy¿ kontrol¹ prac
przy uk³adaniu stropu powinien zaj¹æ siê
kierownik budowy. To do jego obowi¹zków nale¿y m.in. sprawdzenie zgodnoœci
wykonanego zbrojenia z projektem, stabilnoœci podpór i ich wypoziomowania.
W trakcie betonowania nale¿y kontrolowaæ równomiernoœæ rozk³adania
betonu oraz gruboœæ uk³adanej warstwy.

Jak unikn¹æ
mostków
termicznych na
poziomie stropu?
W poprawnie wykonanych œcianach
trójwarstwowych nie powinno byæ
mostków termicznych. Warstwa ocieplenia œciany jest jednoczeœnie wystarczaj¹cym ociepleniem wieñca stropowego.
W œcianach jednowarstwowych z betonu
komórkowego lub ceramiki poryzowanej
konieczne bêdzie docieplenie wieñca.
Œciany te maj¹ szerokoœæ 36 lub 44 cm,
wieniec zajmuje zwykle ok. 20 cm
– pozostaje doœæ miejsca na izolacjê termiczn¹ gruboœci 10-12 cm. Na poziomie
stropu od strony zewnêtrznej wmurowuje
siê œciankê z cienkich elementów œciennych – p³ytek z betonu komórkowego
gruboœci 5 cm lub os³onowych pustaków
ceramicznych – 8-12 cm – po³¹czon¹
z licem œcian zewnêtrznych. Œcianka taka
jest cienka i podczas betonowania mog³aby siê przewróciæ, dlatego trzeba j¹ podeprzeæ od zewn¹trz desk¹ przymocowan¹
do muru. Za œciank¹ umieszcza siê styropian.

W jaki sposób
wykonuje siê wieniec stropowy?
Wieniec stropowy pe³ni funkcjê opaski spinaj¹cej œciany domu, kotwi, usztywnia on
równie¿ konstrukcjê stropow¹. Jest to belka ¿elbetowa wykonywana wzd³u¿ œcian
zewnêtrznych. Zwykle wymiary przekroju wieñca wynosz¹ 20x20 cm – 25x25 cm; zbrojenie wykonuje siê z 4 prêtów œrednicy 10-12 mm po³¹czonych strzemionami œrednicy
6 mm, rozmieszczonych w odstêpach co 30-35 cm. W naro¿nikach prêty zbrojeniowe
zagina siê i ³¹czy na zak³ad lub spina dodatkowymi wygiêtymi prêtami o d³ugoœci
ramion ok. 0,5 m. Przygotowane zbrojenie wieñca ustawia siê na wszystkich œcianach
noœnych po u³o¿eniu konstrukcji stropowej i wymurowaniu warstwy elewacyjnej lub
umocowaniu deskowania wzd³u¿ œcian zewnêtrznych. Betonowanie wieñca wykonuje siê
równoczeœnie z zalewaniem stropu, ale przy cienkich stropach monolitycznych trzeba to
zrobiæ dwuetapowo. Najpierw mieszankê betonow¹ uk³ada siê do wysokoœci jak na
stropie, a po jego stwardnieniu ustawia siê deskowanie i dolewa brakuj¹c¹ warstwê na
wieñcu do za³o¿onej wysokoœci. Wysokoœæ wieñca nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ wysokoœæ
stropu, a szerokoœæ, zale¿nie od rodzaju stropu, nie mniejsza ni¿ 10-18 cm.

Jak zrobiæ otwór w stropie?
Strop gêsto¿ebrowy. Jeœli otwór bêdzie niewielki, np. przejœcie rury wodno-kanalizacyjnej, wówczas wystarczy przewierciæ otwór w stropie, ale tylko przez pustaki.
Wykonanie otworu na przewód kominowy z³o¿ony z kilku kana³ów bêdzie wymagaæ
usuniêcia kilku pustaków tak, by powsta³ otwór o wymaganych wymiarach. Tak
powsta³¹ przestrzeñ trzeba odeskowaæ przed betonowaniem. Jeœli otwór bêdzie wiêkszy, np. na przejœcie kilku ustawionych obok siebie przewodów kominowych lub
schodów, trzeba zastosowaæ wymiany (podci¹gi), czyli dodatkowe belki prostopad³e
do belek stropowych, przygotowane na budowie. Przejm¹ one obci¹¿enia od belek,
które nie maj¹ podparcia z obu stron. Wymian przekazuje obci¹¿enia na najbli¿ej
po³o¿one belki stropowe, oparte na œcianach noœnych.
Strop monolityczny. Przed betonowaniem mo¿na umieœciæ miêdzy zbrojeniem
wk³adkê ze styropianu, któr¹ usuwa siê po zwi¹zaniu betonu. Wiêksze otwory –
na komin lub schody – powinny byæ wczeœniej uwzglêdnione w projekcie, wówczas krawêdzie otworu musz¹ byæ odpowiednio zazbrojone i odeskowane przed
zabetonowaniem stropu. W p³ycie filigran mo¿na wywierciæ ma³e otwory œrednicy do 20 cm, oczywiœcie nie
naruszaj¹c zbrojenia.
Strop prefabrykowany. W stropach
z p³yt kana³owych mo¿na wierciæ
samodzielnie drobne otwory do
12 cm, ale tylko przez kana³y, nie
naruszaj¹c przegród miêdzy nimi.
Podobnie jak w p³ytach z betonu
komórkowego – do 15 cm. Wiêksze
otwory wymagaj¹ wykonywania
ró¿nego rodzaju wzmocnieñ, dlatego ich projekt i wykonanie lepiej
pozostawiæ fachowcom.

S¹ to wystaj¹ce ze stropu kawa³ki prêtów zbrojeniowych zabetonowane w nim, w miejscu u³o¿onego jego dodatkowego wzmocnienia. U³atwiaj¹ one znalezienie tego miejsca na
jednolitej powierzchni wykonanego stropu.
Œwiadki umieszczane s¹ zw³aszcza w miejscach wykonania s³upów podpieraj¹cych konstrukcjê dachu, a tak¿e wzd³u¿ linii przebiegu œcian dzia³owych.

fot. archiwum BD

Co to s¹ œwiadki?
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Jak po³¹czyæ balkon ze stropem?

fot. archiwum BD

Najlepiej w ogóle zrezygnowaæ z jego budowy – a jeœli ju¿ bardzo chcemy go mieæ, to
zbudowaæ jako oddzielnie postawion¹ konstrukcjê. Unikniemy wtedy mostków termicznych, które zawsze powstaj¹ przy jego budowie. Balkony najczêœciej wykonywane
s¹ jako zakotwiona w wieñcu p³yta ¿elbetowa. Jest to p³yta wspornikowa, co oznacza, ¿e
jej górna czêœæ jest rozci¹gana, dlatego prêty zbrojenia trzeba umieœciæ w jej górnej strefie i zakotwiæ w wieñcu stropowym. Na styku p³yty balkonowej i œciany zewnêtrznej
powstaje mostek termiczny, dlatego p³yta powinna byæ mo¿liwie najcieñsza, jednak nie
mo¿e mieæ mniej ni¿ 8 cm gruboœci. P³ytê tak¹ mo¿na wykonaæ bezpoœrednio w miejscu
osadzenia, ustawiaj¹c odpowiednio podparte deskowanie. Mo¿na te¿ wstawiæ gotow¹,
prefabrykowan¹ p³ytê z wyprowadzonym zbrojeniem do zakotwienia w wieñcu. Jednak,
ze wzglêdu na jej ciê¿ar, do monta¿u bêdzie potrzebny
dŸwig lub wci¹garka o wystarczaj¹cym udŸwigu.
Inny sposób wykonania p³yty balkonowej to oparcie jej
na kszta³townikach stalowych osadzonych w wieñcu.
Kszta³t i wysokoœæ belek noœnych zale¿y od wysiêgu
i obci¹¿enia balkonu i musi byæ okreœlona przez konstruktora. Koñce belek powinny byæ spiête przyspawanymi prêtami, co zapobiegnie ich rozchylaniu
siê, a wype³nienie betonem mo¿na zrobiæ w deskowaniu podwieszonym do belek noœnych.

Jak d³ugo trwa budowa 100 m2 stropu?

fot. Prefbet Œniadowo

Za³ó¿my, ¿e nasza ekipa to czterech wprawnych robotników. Najd³u¿ej bêd¹
wykonywaæ strop monolityczny lub gêsto¿ebrowy – 2-3 dni. W monolitycznym
trzeba zmontowaæ deskowanie stropu, przygotowaæ i u³o¿yæ zbrojenie, a potem
u³o¿yæ i pielêgnowaæ beton. Gêsto¿ebrowy trzeba podstemplowaæ, odeskowaæ
wieniec, u³o¿yæ belki stropowe i pustaki oraz zbrojenie wieñca i ¿eber rozdzielczych. Po przygotowaniu konstrukcji stropu zalewa siê go betonem i pielêgnuje
twardniej¹c¹ mieszankê. W ten sam sposób wykonaj¹ strop typu filigran, oczywiœcie uk³adaj¹c zamiast pustaków prefabrykowane p³yty. Zajmie to nie d³u¿ej
ni¿ 1 dzieñ. Monta¿ samych p³yt powinien trwaæ mniej wiêcej 2-3 godziny.
Wykonanie stropu gotowego z prefabrykowanych p³yt kana³owych lub z betonu
komórkowego powinno zaj¹æ równie¿ jeden dzieñ. Nale¿y u³o¿yæ p³yty, przygotowaæ
deskowanie i zbrojenie wieñca, a potem
zabetonowaæ go i pielêgnowaæ beton.
Podpory i deskowanie w stropach monolitycznych i gêsto¿ebrowych mo¿na
usun¹æ dopiero po 28 dniach; spod
stropów typu filigran i p³yt kana³owych
– po dwóch tygodniach.

Co to jest „klawiszowanie”?
Na stropach gêsto¿ebrowych mog¹
pojawiæ siê rysy spowodowane
nierównomiernym ugiêciem belek przy
ich zró¿nicowanym obci¹¿eniu, czyli
„klawiszowaniem”. Sufit stropu gêsto¿ebrowego o rozpiêtoœci powy¿ej 4,5 m nie
bêdzie pêka³, jeœli wykona siê jedno lub
dwa ¿ebra rozdzielcze. W pozosta³ych
stropach mog¹ siê pojawiæ pêkniêcia na
z³¹czach p³yt spowodowane ich osiadaniem lub drganiami stropu. W stropie
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typu filigran w warstwie nadbetonu uk³ada siê siatkê lub prêty d³ugoœci ok. 50 cm,
zespalaj¹ce elementy. P³yty prefabrykowane stropowe maj¹ odpowiednio ukszta³towane krawêdzie boczne, by po u³o¿eniu
tworzy³y „zamek” lub po³¹czenie na pióro
i wpust. Po u³o¿eniu p³yt szczeliny na
po³¹czeniach wzmacnia siê wype³niaj¹c je
mieszank¹ betonow¹. Wykañczaj¹c sufit
mo¿na w miejscach styków p³yt wzmocniæ
tynk siatk¹.

Kiedy wzmocniæ
strop pod œcianki
dzia³owe?
Na stropach z p³yt prefabrykowanych
œcianki dzia³owe mo¿na ustawiaæ dowolnie. Stropy monolityczny i filigran mog¹
byæ tak zaprojektowane, by przenosi³y
obci¹¿enia od œcian dzia³owych, ale nie
jest to konieczne. Decyduje o tym konstruktor w czasie projektowania stropu.
Na pozosta³ych stropach musz¹ byæ
ustawiane w miejscach przewidzianych
w projekcie. Wzmocnienia wymaga konstrukcja stropu gêsto¿ebrowego, gdy
œcianki bêd¹ ustawione na pustakach
równolegle do belki stropowej. Wówczas
zbyt du¿e obci¹¿enie mo¿e spowodowaæ
przeci¹¿enie belki stropowej i jej ugiêcie.
W miejscach ustawienia œcianek dzia³owych trzeba umieœciæ dwie lub trzy
belki obok siebie.
W przypadku gdy œcianka dzia³owa ma
staæ w poprzek belek stropowych, stropu
nie trzeba wzmacniaæ.
Jeœli chcemy zmieniæ po³o¿enie œcian dzia³owych, skonsultujmy to z architektem
lub konstruktorem. Zdecyduje on, czy
strop wymaga wzmocnienia, czy nie.

Jak odebraæ strop?
Zanim u³o¿ymy beton na stropie i w
wieñcach, u³o¿on¹ konstrukcjê stropu
musi obejrzeæ kierownik budowy.
Sprawdza miêdzy innymi: zgodnoœæ
stropu z projektem, iloœæ i poprawnoœæ
u³o¿enia zbrojenia, wysokoœæ stropu
w stosunku do pod³ogi, poprawnoœæ
wykonania deskowania i podparcia stropu
oraz zakotwienia stropu w murze.
Dopiero, gdy otrzymamy pozytywn¹
opiniê mo¿emy rozpocz¹æ betonowanie
stropu i wieñców. Uzyskanie zgody musi
byæ wpisane do dziennika budowy.
fot. Wienerberger
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Jakie technologie – alternatywne do tradycyjnych – oferuje rynek?
Szkieletowe domy drewniane
poszycie – wodoodporne p³yty OSB,
deski lub p³yty w³óknowo-cementowe,
które usztywniaj¹ szkielet i pe³ni¹ funkcjê
pod³o¿a pod ok³adziny elewacyjne

œciana – konstrukcja szkieletowa
ze s³upków drewnianych
o przekroju 3,8x14 cm w rozstawie 40-60 cm

p³yty OSB stosowane jako podk³ad pod³ogowy,
przybijany do belek stropowych

folia paroizolacyjna

folia wiatroizolacyjna
izolacja termiczna œcian – np. we³na mineralna,
w³ókna celulozowe itp.,
które umieszcza siê miêdzy s³upami

izolacja stropu – we³na mineralna u³o¿ona
miêdzy belkami

belki stropowe – z drewna litego lub prefabrykowanych belek dwuteowych. Belka dwuteowa idealnie nadaje siê równie¿ do konstrukcji dachów
i œcian, a jej noœnoœæ pozwala przenosiæ wiêksze
ciê¿ary na du¿ych rozpiêtoœciach. Dziêki ma³emu
ciê¿arowi w³asnemu monta¿ belek wymaga mniej
czasu ni¿ w przypadku belek z pe³nego drewna.
Od spodu stropu robi siê tzw. podsufitkê
(najczêœciej z p³yt g-k)

elewacja – oblicówka
z desek drewnianych,
siding lub inne ok³adziny
elewacyjne mocowane
do poszycia z desek

suche tynki wewnêtrzne
– p³yty gipsowo-kartonowe mocowane
do wczeœniej przygotowanego rusztu

belki pod³ogowe
ruszt drewniany lub stalowy
– mocowany od wewn¹trz
stanowi pod³o¿e
dla p³yt g-k

folia paroizolacyjna

belka podwalinowa
– element poziomy
do którego mocuje siê s³upy

ocieplenie fundamentów –
np. z polistyrenu ekstrudowanego XPS

druciana siatka – podtrzymuj¹ca warstwê
izolacji, która jest u³o¿ona miêdzy belkami
pod³ogowymi (nad przestrzeni¹ wentylacyjn¹)

pozioma izolacja przeciwwilgociowa
fundamentów – podwójny pas papy
lub folii hydroizolacyjnej, który oddzieli belkê
podwalinow¹ od betonu

pionowa izolacja przeciwwodna fundamentów
(masy bitumiczne, papy itp. – w zale¿noœci od
poziomu wód gruntowych

rys. na podstawie www.kronopol.pl

poszycie pod³ogi – wykonane z p³yt OSB

dodatkowa izolacja termiczna umieszczana pod
„suchym tynkiem” w polach rusztu.
Ma za zadanie zwiêkszyæ izolacyjnoœæ termiczn¹
przegrody – a¿ do uzyskania wartoœci
wspó³czynnika przenikania ciep³a U=0,3 W/(m2K)

folia paroizolacyjna – ogranicza maksymalnie
przep³yw pary wodnej z pomieszczeñ w kierunku
izolacji termicznej

folia wiatroizolacyjna, która dodatkowo
zabezpiecza pod³ogê przed wych³odzeniem
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Domy z bali
ocieplenie poddasza
z we³ny mineralnej gr. 20 cm

pokrycie dachowe

folia paroizolacyjna

³aty

ruszt drewniany do u³o¿enia boazerii sufitowej

pe³ne poszycie z desek

boazeria drewniana – podsufitka np. gr. 20 mm

krokwie
folia wiatroizolacyjna

deski pod³ogowe gr. 28 mm

belki konstrukcyjne
legary pod³ogowe np. 5x10 cm
warstwa izolacji termicznej
(i akustycznej) 10-15 cm
izolacja termiczna z we³ny mineralnej
folia paroizolacyjna
ruszt drewniany do u³o¿enia boazerii sufitowej

boazeria drewniana – podsufitka np. gr. 20 mm

boazeria drewniana – podsufitka np. gr. 20 mm

izolacja przeciwwilgociowa pionowa
izolacja przeciwwilgociowa pozioma

belka podwalinowa

deski pod³ogowe

kotwy stalowe
warstwa izolacji termicznej z we³ny mineralnej

fundament
izolacja przeciwwilgociowa pionowa

legary pod³ogowe np. 5x10 cm

ok³adzina lub tynk

rys. na podstawie www.tatrahouse.com.pl

Domy o stalowej konstrukcji szkieletowej
Elewacja to najczêœciej tynk cienkowarstwowy mineralny.
Na œciany mo¿e byæ u¿yty w zasadzie dowolny materia³
elewacyjny – ceg³a klinkierowa i p³ytki elewacyjne, siding
PVC, deski lub listwy drewniane itp.

Dach w stanie surowym jest poszyty p³yt¹ wiórow¹. Nastêpna warstwa to papa, na której uk³ada siê pokrycie
– dachówki bitumiczne. Mo¿na równie¿ zastosowaæ pokrycie blach¹ lub blachodachówk¹ – w takim przypadku dŸwigary pokrywa siê foli¹ wiatroizolacyjn¹, a pokrycie dachu mocowane jest do ³at drewnianych

Konstrukcjê noœn¹ dachów oraz stê¿enia wykonuje siê z ceowników stalowych C 90 i C 140.
Typowy rozstaw dŸwigarów dachowych to 60 cm. Poddasze u¿ytkowe wymaga zastosowania uk³adu
krokwiowo-jêtkowego, gdzie krokwie po³¹czone s¹ z belkami stropowymi.
W budynku z dachem krokwiowo – jêtkowym wszystkie œciany wewnêtrzne na poddaszu
to wy³¹cznie niezale¿ne od konstrukcji œcianki dzia³owe. Ocieplenie poddasza stanowi
we³na szklana gruboœci 20 cm. Wa¿ne jest wykonanie przestrzeni wentylowanej miêdzy
warstw¹ ocieplenia a poszyciem dachu. W budynku parterowym ca³a przestrzeñ
miêdzy dŸwigarami dachu jest przestrzeni¹ wentylowan¹, dlatego wa¿ne jest
zapewnienie jej dostêpu powietrza na d³ugoœci okapów. Rozwi¹zanie mog¹
stanowiæ np. kratki wentylacyjne umieszczane w podbiciach okapów
oraz wentylacja kalenicowa liniowa lub wywietrzniki po³aciowe
usytuowane w rejonie kalenicy.

oczep

Na p³ycie wiórowo-cementowej,
która poszywa konstrukcjê od
zewn¹trz, mocowane jest ocieplenie: styropian lub
we³na mineralna elewacyjna. Gruboœæ warstwy
izolacji wynosi maksymalnie 10 mm.
Pe³n¹ sztywnoœæ konstrukcji uzyskuje siê
poprzez poszycie p³yt¹ wiórow¹ lub
wiórowo-cementow¹.

rys. na podstawie www.amtech.com.pl
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podwalina

Pola miêdzy s³upkami wype³niane s¹ p³ytami z we³n¹
szklan¹ gr. 10 cm (lub 14 cm) o gêstoœci ok. 12 kg/m3

Œciany wewnêtrzne i sufit wykañcza siê
p³ytami gipsowo-kartonowymi.
We wszystkich zewnêtrznych przegrodach
budynku pod warstw¹ tynku umieszcza siê
warstwê paroizolacji.
Szkielet stalowy zbudowany jest z ceowników
C 90 i C 140 oraz bie¿ników U 90 i U 140
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Domy z p³yt zrêbkowo-ccementowych
Jednowarstwowe p³yty zrêbkowo-cementowe
o podwy¿szonej masie objêtoœciowej
i sztywnoœci, szczególnie przydatne do
wznoszenia œcian wewnêtrznych i zewnêtrznych
o zwiêkszonej izolacji dŸwiêkowej.
Wymiary: d³ugoœæ 2000 mm, szerokoœæ 500 mm,
gruboœæ 25, 35 i 50 mm

krokwie

p³yty izolacyjne uk³adane na krokwiach
³aty i kontr³aty

pokrycie dachowe

zbrojenie wieñca i stropu

Pasy krawêdziowe – odcinki pasów z p³yt
zrêbkowo-cementowych o gruboœci 50 mm
do wykonania oœcie¿y okiennych i drzwiowych.
Wymiary: d³ugoœæ 2000 mm,
szerokoœæ do 165, 165-248, 249-340 (zale¿nie od
gruboœci rdzenia pomiêdzy p³ytami deskowania)
lub, gruboœæ 50 mm
noœny rdzeñ betonowy
zbrojenie wieñca i stropu
Konstrukcje stropów wykonuje siê za pomoc¹
szalunku traconego. Elementy stropowe osadza
siê na wewnêtrzny p³aszcz œciany i podporê monta¿ow¹ w miejscu po³¹czenia tych elementów.
W taki sposób tworzy siê deskowanie ¿eber
i p³yty stropowej – od do³u powstaje jednolita
p³aszczyzna. W przestrzeñ miêdzy belkami
wk³ada siê belki kratowe lub zbrojenie wi¹zane,
co powoduje, ¿e po wylaniu mieszanki betonowej
tworzy siê strop gêsto¿ebrowy. W miejscu z³¹czy
œcian i stropów na ca³ym obwodzie konstrukcji
uk³ada siê zbrojenie wieñców. Ca³a kondygnacja
jest przygotowana do betonowania za pomoc¹
pompy do betonu
izolacja pozioma fundamentu
fundament

mur³ata zakotwiona w œcianie kolankowej

zbrojenie nadpro¿a

P³yty dwuwarstwowe sk³adaj¹ce siê ze zrêbkowo-cementowej p³yty o gruboœci 35 mm
i naklejonej warstwy styropianu. P³yty te s¹
szczególnie przydatne do zewnêtrznego deskowania œcian obwodowych w celu uzyskania wysokiej
izolacyjnoœci termicznej.
Wymiary: d³ugoœæ 2000 mm, szerokoœæ 500 mm,
gruboœæ 75, 85, 95, 105, 115, 125,
135, 155, 185 mm

zestaw klamer ³¹cz¹cych z przyspawanymi
poprzeczkami dystansowymi: stosowane s¹ do
ustalenia dystansu miêdzy œcian¹ wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ oraz do ³¹czenia p³yt w pionie
podczas wznoszenia œciany i zalewania betonem.
Wymiary klamer zale¿¹ od gruboœci izolacji
cieplnej, betonowego rdzenia i p³yt
do szalowania œciany (ca³kowita d³ugoœæ klamry
jest jednoznaczna z gruboœci¹ œciany i wynosi
od 150 do 400 mm)

rys. na podstawie www.velox.com.pl

Domy z kszta³tek styropianowych
dachówki ceramiczne lub cementowe
deska okapowa

mur³ata

kszta³tki po³aciowe uk³adane bezpoœrednio na
krokwiach i przystosowane do monta¿u
dachówek ceramicznych lub cementowych

fragment zbrojenia pionowego

krokwie

izolacja przeciwwilgociowa
rdzeñ betonowy gr. 15 cm

posadzka

izolacja przeciwwilgociowa

Œcienne kszta³tki styropianowe
(symetryczne i asymetryczne)
o ³¹cznej gr. 25, 30, 40, 45 cm. Pozwalaj¹ na
wznoszenie budynków do 25 m wysokoœci

p³yta fundamentowa

izolacja przeciwwodna

rys. na podstawie www.izodom2000polska.com
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Domy z elementów keramzytobetonowych
Wykonanie po³¹czenia pomiêdzy elementem
a krokwi¹ realizowane jest poprzez dyble
monta¿owe osadzone w specjalnie
zaprojektowanych rurkach. Na szczycie
prefabrykatu znajduje siê 5 cm we³ny mineralnej,
co stanowi zabezpieczenie przed przemarzaniem

Œciany zewnêtrzne wykonywane s¹ w gr. 150,
175, 200 i 240 mm, i wysokoœci zale¿ne s¹ od
indywidualnego projektu (maks. 500-3600 mm).
D³ugoœæ œcian wynika z podzia³u na prefabrykaty
i mo¿e wynosiæ od 500-8500 mm. W œcianach
mog¹ byæ zaprojektowane otwory w ka¿dej
formie geometrycznej. Zbrojenie konstrukcyjne
œcian zewnêtrznych i wewnêtrznych wykonywane
jest z siatki stalowej. Elementy œcienne przygotowane do wykoñczenia elewacyjn¹ ceg³¹ klinkierow¹ maj¹ zamocowane prêty ze stali nierdzewnej.
Œciany przygotowane do monta¿u stolarki maj¹
zespolone oœcie¿a konstrukcyjne

Mur³ata

Elementy œcienne poddasza wykonywane s¹ ze
skosami dostosowanymi do indywidualnego
projektu i do zaprojektowanej wiêŸby dachowej.
W miejscach oparcia p³atwi wykonywane s¹
s³upy z markami stalowymi. Œciany kolankowe
produkowane s¹ z wieñcem, z zamocowanymi
mufami gwintowanymi i po³¹czone s¹ ze sob¹
specjalnymi zamkami. Dla zmniejszenia rozpiêtoœci wieñca zamek taki znajduje siê równie¿
w œcianie prostopad³ej. Œcianka kolankowa jest
ka¿dorazowo projektowana pod okreœlon¹
wiêŸbê dachow¹

Nadpro¿e zintegrowane z elementem œciennym
jest projektowane ka¿dorazowo na potrzeby
danej inwestycji

Prêty zbrojenia pod³u¿nego wieñca

Œciany nie wymagaj¹ tynkowania.
Elementy s¹ gotowe do tapetowania, uk³adania
glazury lub do malowania po u³o¿eniu przecierki
gipsowej

Gwintowana kotwa w wieñcu œciany kolankowej
umo¿liwia precyzyjne zamocowanie mur³aty

Stropy wykonywane s¹ z betonów konstrukcyjnych B25 i B35 (w zale¿noœci od wynikaj¹cych
obci¹¿eñ) jako stropy pe³ne. Stosowane s¹
w ró¿nych gruboœciach, zale¿nych od d³ugoœci
stropu oraz jego ugiêcia (d³. 500-5700 mm,
gr. 160-240 mm). Specjalnie wyprofilowana
krawêdŸ stropu zabezpiecza przed
klawiszowaniem (zarysowaniem stropu
na styku ze œcian¹)

Lizena (pionowy wystaj¹cy przed lico element
muru) zwiêksza gruboœæ œciany wokó³ okna,
umo¿liwiaj¹c osadzenie okna bli¿ej
œciany zewnêtrznej

Izolacja termiczna
zabudowana œciank¹ z cegly

Bruzda instalacyjna (wod.-kan., c.o.) pozwala na
pod³¹czenie mediów prowadzonych w posadzce
do ¿¹danej wysokoœci w œcianie. Gruboœæ bruzdy
nie mo¿e przekraczaæ po³owy gruboœci œciany.
Bruzdy nie mo¿na stosowaæ tylko w przypadku
prowadzenia g³ównych pionów komunikacyjnych

Kotwy monta¿owe umo¿liwiaj¹ce
zespolenie elementów œciennych
Oczep (poza obrysem œciany) – przygotowany
przed monta¿em (element zwieñczaj¹cy ³awê
fundamentow¹). Umo¿liwia stawianie œcianek
dzia³owych, zapewnia wysok¹ sztywnoœæ
fundamentu

P³yta fundamentowa

Paski papy izoluj¹ elementy œcienne
od ³awy fundamentowej i zapobiegaj¹
podci¹ganiu kapilarnemu wody

Puszki do instalacji elektrycznej. Dojœcie mo¿e
byæ osadzone na górze lub na dole œciany.
Po³¹czenie rurk¹ PVC φ 25 mm daje mo¿liwoœæ
poprowadzenia przewodów do okreœlonej puszki

rys. na podstawie www.praefa.com.pl

Czas i koszty
Poprosiliœmy kilka firm buduj¹cych domy w zaprezentowanych
technologiach o wycenê budowy domu o powierzchni ok. 150 m2
oraz podanie przybli¿onego czasu budowy.
Szkieletowe domy drewniane
Stan surowy zamkniêty – ok. 5 tygodni (ok. 1400-1800 z³/m2
+7 % VAT); cena zawiera: elewacjê wykonan¹ w systemie BSO
na we³nie mineralnej, dach pokryty dachówk¹ cementow¹.
Domy z bali
Dom pod klucz z bala 200 mm + we³na 200 mm) – 1-3 miesi¹ce
(ok. 290 000 z³ +7% VAT).
Domy o stalowej konstrukcji szkieletowej
Dom pod klucz – do 3 miesiêcy
(ok. 1050-1500 z³/m2 z³ + 7% VAT).
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Domy z p³yt zrêbkowo-cementowych
Stan surowy otwarty – ok. 2 miesi¹ce (700-750 z³/m2 + 7% VAT;
stan developerski – ok. 6 miesiêcy (1650-1750 z³/m2 + 7% VAT;
ceny zawieraj¹ materia³, sprzêt i robociznê.
Domy z kszta³tek styropianowych
Stan surowy zamkniêty – od 3 do 5 miesiêcy
(ok. 172 000 z³ + 7% VAT),
stan pod klucz – od 6 do 10 miesiêcy
(ok. 280 000-330 000 z³ + 7% VAT).
Domy z elementów keramzytobetonowych
Stan surowy otwarty – do 7 dni
(ok 120 000 z³ + 7% VAT); cena zawiera: monta¿ domu na gotowym
fundamencie – obejmuje œciany, strop, rurki i puszki elektryczne,
bruzdy na rury, nie obejmuje ocieplenia œcian zewnêtrznych i dachu.

