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MÓJ PIERWSZY DOM

Œciany zewnêtrzne

Ceramika tradycyj-
na – tylko œciany

dwu- i trójwarstwowe.
W zale¿noœci od wy-
trzyma³oœci na œciska-
nie, mo¿na kupiæ cera-
mikê z oznaczeniem

3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 – im wy¿sza klasa,
tym bardziej wytrzyma³y materia³. Muruje
siê j¹ na grube spoiny (12 mm), na zaprawê
tradycyjn¹ cementowo-wapienn¹ lub cie-
p³ochronn¹. Zawsze wykonuje siê spoiny
pionowe. 
+ du¿a zdolnoœæ do akumulacji ciep³a;
+ materia³ jest odporny na ogieñ;
– niska izolacyjnoœæ termiczna.

Ceramika poryzowa-
na – wszystkie rodzaje
œcian. Muruje siê
na grube spoiny
(12 mm). Producenci
i wykonawcy  (przy
œcianach jednowar-
stwowych) polecaj¹ za-

prawê ciep³ochronn¹, która jeszcze lepiej
zatrzymuje ciep³o. 
+ dobra termoizolacyjnoœæ;
+ du¿a zdolnoœæ do akumulacji ciep³a;
+ materia³ jest odporny na ogieñ;
+ ³atwoœæ murowania (zamiast spoin pionowych, ³¹-

czenie na pióro i wpust lub na kieszeñ wype³nian¹
zapraw¹);

– znaczna nasi¹kliwoœæ;
– wyraŸna kruchoœæ (w stosunku do ceramiki zwy-

k³ej).

Beton komórkowy –
wszystkie rodzaje
œcian. W zale¿noœci
od gêstoœci, mo¿na
kupiæ bloczki w od-
mianach 350, 400,

500, 600 i 700. Œciany jednowarstwowe
muruje siê na cienkie spoiny (1-3 mm)
na zaprawê klejow¹ albo na grube spoiny
(10-15 mm) na zaprawê ciep³ochronn¹.
Œciany wielowarstwowe najczêœciej mu-

ruje siê na grube spoiny u¿ywaj¹c zwy-
k³ej 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;
– niska izolacyjnoœæ akustyczna.

Silikaty – tylko œciany
dwu- i trójwarstwowe.
W wiêkszoœci s¹ trwal-
sze od tradycyjnej ce-
ramiki - produkowane
w klasach: 5; 7,5; 10;
15; 20; 25; 35; 40 oraz

60. Muruje siê na grube spoiny na zaprawê
tradycyjn¹, ciep³ochronn¹ lub na zaprawê
do cienkich spoin. Mo¿na wykañczaæ je
tynkiem cienkowarstwowym. Boki profilo-
wanych bloczków ³¹czy siê na pióro-wpust
(nie ma spoin pionowych). 
+ du¿a wytrzyma³oœæ na œciskanie (mo¿na wznosiæ

wysokie budynki);
+ bardzo wysoka izolacyjnoœæ akustyczna;
+ bardzo wysoka zdolnoœæ do akumulacji ciep³a;
+ w³aœciwoœci odka¿aj¹ce (na œcianach nie rozwijaj¹

siê pleœnie i grzyby);
– s³aba izolacyjnoœæ termiczna;
– znaczny ciê¿ar (utrudniony transport i murowanie).

Keramzytobeton –
wszystkie rodzaje
œcian. Oprócz zwy-
k³ych pustaków
mo¿na kupiæ bloczki
z wk³adk¹ ze styro-
pianu. Muruje siê na

grube spoiny. Mo¿na u¿ywaæ zaprawy
zwyk³ej lub ciep³ochronnej. Przy
bloczkach z wk³adk¹ styropianow¹
u¿ywa siê tylko spoiwa ciep³ochron-
nego.
+ bardzo wysoka izolacyjnoœæ termiczna 

(szczególnie bloczków z wk³adk¹
styropianow¹);

+ ³atwoœæ obróbki (³atwo siê go przycina);
– niska nasi¹kliwoœæ.

Decyzje zwi¹zane z budo-

w¹ œcian zewnêtrznych to:

dobranie materia³u, kon-

strukcji i sposobu wykoñ-

czenia. Podczas budowania

warto dopilnowaæ dok³ad-

nego u³o¿enia ocieplenia

i wykonania nadpro¿y. 

Wspó³czynnik przewodnoœci ciepl-
nej λ jest podstawowym parame-

trem okreœlaj¹cym termoizolacyjnoœæ
materia³ów budowlanych i izolacyjnych.
Podawana jest w W/mK. Im mniejsza
wartoœæ tego wspó³czynnika, tym lepsz¹
mo¿emy uzyskaæ izolacyjnoœæ ciepln¹.
W przypadku materia³ów termoizolacyj-
nych wartoœæ tego wspó³czynnika jest
sta³a, niezale¿na od gruboœci warstwy
izolacji. Wspó³czynnik przenikania cie-
p³a U okreœla izolacyjnoœæ termiczn¹
przegrody o okreœlonej gruboœci d: œcia-
ny, dachu, pod³ogi i posadzki. Jego jed-
nostk¹ jest W/(m2K), poniewa¿ U=λ/d.

Co to jest λ i U?

fot. XXella ((Silka)

fot. LLeier

fot. XXella ((Ytong)

fot. WWienerberger

(Porotherm)

fot. CCerabud

Z jakich materia³ów budujemy
œciany zewnêtrzne?

D la poprawy parametrów lub
zmniejszenia kosztów, przepisy

dopuszczaj¹ zmianê materia³ów do bu-
dowy œcian. Jednak u¿yte materia³y
musz¹ w zakresie izolacyjnoœci cielnej,
wytrzyma³oœci oraz trwa³oœci, zapew-
niaæ przynajmniej takie same w³asno-
œci œciany, jakie zosta³y zawarte w pro-
jekcie. O zastosowaniu innych mate-
ria³ów decyduje kierownik budowy,
który musi równie¿ dokonaæ odpo-
wiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Nie ma potrzeby wystêpowania o urzê-
dowe zatwierdzenie tych zmian.

Czy mo¿na zastosowaæ
inne materia³y œcienne ni¿
przewidziane w projekcie?
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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 komórko-
wy. Dla œcian jednowarstwowych
norma dopuszcza wiêksz¹ wartoœæ
wspó³czynnika przenikania ciep³a U,
ale nie przekraczaj¹c¹ 0,5. Jednak
producenci materia³ów staraj¹ siê,
aby ich wyroby spe³nia³y takie same
kryteria, jak w œcianach wielowar-
stwowych, gdzie U nie mo¿e przekra-
czaæ wartoœci 0,3. Podstawow¹ zalet¹
œcian jednowarstwowych jest szyb-
koœæ ich wznoszenia, a wad¹ koniecz-
noœæ znalezienia i zatrudnienia wy-
kwalifikowanej ekipy. Œciany muruje
siê na cienkie spoiny milimetrowe.
Mo¿na je wykoñczyæ tynkiem trady-
cyjnym lub cienkowarstwowym. 
Œciany dwuwarstwowe s¹ obecnie
najpopularniejsze. Sk³adaj¹ siê z war-
stwy noœnej i ocieplenia. Mo¿na je
murowaæ z ka¿dego materia³u, przy
czym warstwa noœna musi mieæ
15-30 cm. Przegrody te wznosi siê
szybko i mo¿e je wykonaæ ka¿da eki-
pa. Najpierw muruje siê warstwê no-
œn¹ a potem – od strony zewnêtrznej
– mocuje siê system ocieplenia (na
klej, rzadziej ko³ki lub na ruszcie me-
talowym b¹dŸ drewnianym). Œciany
wykañcza siê tynkiem lub ok³adzin¹. 

Œciany trójwarstwowe uwa¿ane s¹
za najbardziej solidne. Maj¹ bardzo
dobre parametry – izolacyjnoœæ ciepl-
n¹ i akustyczn¹, a tak¿e akumulacyj-
noœæ. Œciana o gruboœci 40-50 cm bu-
dowana jest z trzech warstw: noœnej
(konstrukcyjnej), ociepleniowej i ele-
wacyjnej. Muruje siê j¹ na dwa sposo-
by – wszystkie warstwy mo¿na sta-
wiaæ jednoczeœnie, albo najpierw sta-
wia siê œcianê noœn¹, a dopiero po wy-
konaniu dachu dodaje ocieplenie
i warstwê os³onow¹ (drugi sposób jest
dro¿szy). Œcianê wykañcza siê tyn-
kiem (nie trzeba tynkowaæ œciany
os³onowej wykonanej z klinkieru). 

Co powinniœmy wiedzieæ o konstrukcji œcian?

54 cm

œciana noœna

obustronny tynk

cementowo-wapienny

W œœcianie ddwuwarstwowej ttermoizolacja jjest

chroniona pprzed uuszkodzeniem pprzez ttynk

uk³adany nna ssiatce ttynkarskiej

tynk

cementowo-wapienny

œciana noœna

izolacja

termiczna

pokryta siatk¹

zbroj¹c¹

i tynkiem

42 cm

Uk³ad wwarstw ww œœcianie ttrójwarstwowej ––

w przypadku oocieplenia zz wwe³ny mmineralnej ttrzeba

pamiêtaæ oo zzachowaniu sszczeliny wwentylacyjnej

tynk cementowo-wapienny
49 cm

izolacja

termiczna

œciana noœna

szczelina wentylacyjna œciana os³onowa

Sciany jjednowarstwowe cczêsto wwznosi ssiê

z ceramiki pporyzowanej
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Izolacyjnoœæ termiczna, czyli ciep³ochronoœæ œciany jedno-
warstwowej zale¿y od gruboœci œciany oraz przewodnoœci

cieplnej u¿ytych do jej budowy materia³ów. Przeciêtnie uzy-
skiwane wartoœci wspó³czynników przewodnoœci cieplnej λ
to dla: betonu komórkowego – 0,13 W/mK, ceramiki pory-
zowanej – 0,16 W/mK, keramzytu – 0,15 W/mK. Dla ekono-
micznie uzasadnionej gruboœci œcian – 36-44 cm – stawia-
nych z  typowych materia³ów jednorodnych, wspó³czynnik U
wynosi najczêœciej 0,35-0,40 W/(m2K), bez uwzglêdniania
izolacyjnoœci cieplnej tynku (ma on zreszt¹ znikomy wp³yw
na przenikalnoœæ ciepln¹ œciany). Dok³adne wyznaczenie
przenikalnoœci cieplnej œciany wymaga uzyskania od produ-
centa informacji o deklarowanym wspó³czynniku przewod-
noœci cieplnej λ dla konkretnego materia³u. Dziel¹c wspó³-
czynnik λ przez gruboœæ œciany uzyskujemy wartoœæ wspó³-
czynnika U. Przyk³ad: materia³ o gruboœci 36 cm (0,36 m)
i wspó³czynniku λ=0,15 W/mK bêdzie mia³ izolacyjnoœæ
ciepln¹: 0,15 W/mK : 0,36 m = 0,41 W/m2K. W praktyce
ciep³ochronnoœæ œciany mo¿e byæ o 5-10% ni¿sza z powodu
mniejszej izolacyjnoœci spoin oraz w wyniku zawilgocenia
muru.

Wyliczenie izolacyjnoœci cieplnej œciany warstwowej z ocie-
pleniem wymaga poznania wspó³czynników przewodno-

œci wszystkich u¿ytych w niej materia³ów. Jednak w praktyce,
najwiêksze  znaczenie ma rodzaj i gruboœæ materia³u ocieplaj¹ce-
go. Do celów obliczeniowych przyjmuje siê, ¿e najczêœciej
ocieplenia ze styropianu lub we³ny mineralnej maj¹ wspó³czyn-
nik λ równy 0,04 W/mK, choæ dla niektórych odmian mo¿e on
byæ o 10-15 proc. mniejszy. Natomiast wspó³czynniki λ dla ma-
teria³ów konstrukcyjnych wynosz¹ przeciêtnie: beton komórko-
wy – 0,15 W/mK, ceramika poryzowana – 0,25 W/mK, pustaki
ceramiczne – 0,5 W/mK, bloczki silikatowe 0,8 W/mK. Przy ob-
liczeniach ciep³ochronnoœci œciany naj³atwiej pos³u¿yæ siê sum¹
oporów cieplnych poszczególnych warstw. Opór cieplny (R) to
nic innego, jak odwrotnoœæ wspó³czynnika  przenikalnoœci U.
Wylicza siê go przez podzielenie gruboœci warstwy materia³u
przez wspó³czynnik λ. Przyk³ad: dla œciany z ceramiki poryzo-
wanej gruboœci 25 cm (0,25 m) ocieplonej styropianem gruboœci
10 cm (0,1 m) opór cieplny wyniesie  0,25 m : 0,25 W/mK +
0,1 m : 0,04 W/mK = 3,5 (m2K)/W, co odpowiada wspó³czynni-
kowi U=1/R=1:3,5 m2K/W = 0,28 W/m2K (pominêliœmy opo-
ry przejmowania ciep³a).

Jak obliczyæ izolacyjnoœæ œciany 
dwu- i trójwarstwowej?

Jak obliczyæ izolacyjnoœæ œciany
jednowarstwowej?

Oprócz szeregu wymagañ stawianych
œcianom zewnêtrznym (wytrzyma-

³oœæ, ognioodpornoœæ, t³umienie dŸwiê-
ków) przy wyborze technologii najczê-
œciej uwzglêdnia siê ich izolacyjnoœæ
ciepln¹. Okreœla siê j¹ wspó³czynnikiem
przenikalnoœci cieplnej U wyra¿onym
w W/(m2K).
Zale¿nie od konstrukcji œciany, przepisy
dopuszczaj¹ dwie ró¿ne wartoœci tego
wspó³czynnika. W murach stawianych
z u¿yciem materia³ów izolacyjnych,
których wspó³czynnik λ jest mniejszy
ni¿ 0,05 W/mK, œciana nie mo¿e mieæ
wiêkszego U ni¿ 0,3 W/(m2K). Nato-
miast dla pozosta³ych konstrukcji œcien-

nych (g³ównie z u¿yciem jednorodnych ma-
teria³ów w œcianach jednowarstwowych) do-
puszcza siê wspó³czynnik U dochodz¹cy do
0,5 W/(m2K). W praktyce d¹¿y siê do uzy-
skania jak najni¿szego wspó³czynnika U,
gdy¿ przyczynia siê to do zmniejszenia zu-
¿ycia energii cieplnej na ogrzewanie. Jed-
nak ze wzglêdów technicznych i ekono-

micznych, w wiêkszoœci konstrukcji œcian
zewnêtrznych nie warto „schodziæ” poni-
¿ej U=0,2-0,25 W/(m2K). Nadmierne
ocieplenie mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ
na trwa³oœæ œciany, a poniesione koszty
niekiedy zwróc¹ siê dopiero po kilku-
dziesiêciu latach. Szacunkowo mo¿na
przyj¹æ, ¿e obni¿enie wspó³czynnika U

o 0,01 W/(m2K) pozwala zmniejszyæ zu¿y-
cie energii o ok. 0,75 kWh rocznie na ka¿dy
m2 powierzchni œciany. Zale¿nie od Ÿród³a
ogrzewania daje to zatem oszczêdnoœci rzê-
du 0,10-0,20 z³/(m2 x rok). Porównuj¹c
przysz³e oszczêdnoœci na ogrzewaniu
z kosztami dodatkowego ocieplenia ³atwo
da siê przeanalizowaæ jego op³acalnoœæ.

Jak¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ powinny mieæ œciany zewnêtrzne?

Najpopularniejsze ss¹ ssystemowe oocieplenia bbudynku

Pierwsz¹ warstwê muru stawiamy na izo-
lacji przeciwwilgociowej, u³o¿onej  na

wyrównanym fundamencie lub cokole. Pra-
cê rozpoczyna siê od wymurowania wszyst-
kich naro¿ników do wysokoœci 3-4 warstw
cegie³ lub bloczków, ca³y czas sprawdzaj¹c

wymiary budynku oraz pionowe ustawienie
naro¿ników. Pierwsza warstwa zawsze jest
k³adziona na zaprawie murarskiej, roz³o¿o-
nej doœæ grubo (2-2,5 cm) – to u³atwia ko-
rektê prostoliniowego ustawienia elemen-
tów œciennych. Nastêpn¹ warstwê muruje

siê „pod sznur” napiêty miêdzy naro¿nika-
mi na wysokoœci spoin. Sznur nie mo¿e
w ¿adnym miejscu dotykaæ do ju¿ wymuro-
wanej œciany, dlatego w naro¿niku umiesz-
cza siê cienk¹ podk³adkê dystansow¹, która
utrzymuje go w odleg³oœci 3-4 mm od w³a-
œciwego lica œciany. Górne krawêdzie usta-
wianych pustaków lub bloczków powinny
w poziomie pokrywaæ siê z lini¹ sznura.

Czy trudno muruje siê pierwsz¹ warstwê?
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Do tego przyda siê poziomnica wodna.
Krótkie odcinki muru mo¿na te¿

sprawdzaæ poziomnic¹ laserow¹. Pion
œcian na wiêkszych d³ugoœciach kontro-
luje siê przy u¿yciu pionu murarskiego.
Poziomnica wodna, nazywana niekiedy
szlauchwag¹ (zapo¿yczenie z niemieckie-
go), umo¿liwia dok³adny pomiar pozio-
mu nawet znacznie oddalonych punk-
tów. Warunki przeprowadzenia prawi-
d³owego pomiaru: z wody wype³niaj¹cej
elastyczny przewód nale¿y wyelimino-
waæ pêcherzyki powietrza, trzeba te¿ za-
bezpieczyæ w¹¿  przed zagiêciami unie-
mo¿liwiaj¹cymi przep³yw wody. Nastêp-
nie do mierzonych punktów trzeba  przy-
³o¿yæ zbiorniczki z podzia³k¹ i otworzyæ
zaworki – obserwujemy poziom wody
w zbiorniczkach. Jeœli mierzone punkty
s¹ na jednakowym poziomie, to lustro
wody bêdzie siêgaæ do tej samej wysoko-
œci podzia³ki. Gdy woda w zbiorniczku
siêga wy¿ej, to znaczy, ¿e przy³o¿ony jest
on do punktu poni¿ej wymaganego po-
ziomu. Ró¿nica poziomów wynosi wtedy
po³owê ró¿nicy wartoœci odczytanej na
podzia³ce. Mniej dok³adny, za to znacz-

nie wygodniejszy, jest pomiar poziomni-
c¹ laserow¹. Wysy³any przez ni¹ promieñ
³apie siê np. na miarce ustawionej w dru-
gim punkcie. Przy jednakowych pozio-
mach powinien on trafiæ na tak¹ sam¹
wysokoœæ, jak odleg³oœæ wylotu promie-
nia z poziomnicy od punktu bazowego. 
Pomiary poziomów wszystkich naro¿ni-
ków przeprowadza siê przed u³o¿eniem
pierwszej warstwy muru oraz, przynajm-
niej dwukrotnie, na wysokoœci kondy-
gnacji (w po³owie wysokoœci i pod pozio-
mem stropu). Normy dopuszczaj¹ tole-
rancjê wymiarów do 5 cm na d³ugoœci ca-
³ego budynku i odchylenie od pionu – do
3 cm na pe³nej wysokoœci domu.

Czym kontrolowaæ poziom i pion œcian?
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Takie zaprawy, przy murowaniu œcian
jednowarstwowych z bloczków beto-

nu komórkowego, pustaków ceramiki
poryzowanej lub bloczków keramzyto-
wych, przyczyniaj¹ siê do mniejszych
strat ciep³a  przez spoiny – w porówna-
niu ze zwyk³¹ zapraw¹ murarsk¹. Zatem
poprawia siê ogólna izolacyjnoœæ cieplna
ca³ej œciany. Nale¿y d¹¿yæ do uzyskania
mo¿liwie cienkich spoin, bo zaprawa ma
jednak nieco gorsze w³asnoœci termoizo-
lacyjne ni¿ elementy œcienne. Ponadto
jest to dosyæ drogi materia³ i nie op³aca
siê rozrzutnoœæ w jego stosowaniu. Pod-
czas prac nale¿y pamiêtaæ, ¿e zaprawy
ciep³ochronne zawieraj¹ granulki styro-
pianu lub perlitu, dlatego trzeba je bar-
dzo dok³adnie mieszaæ, by nie nast¹pi³o
rozwarstwienie sk³adników. Nak³adana
zaprawa powinna byæ gêsta, a rozk³ada
siê j¹ równomiern¹ warstw¹.

Czy zaprawa ciep³o-
chronna jest lepsza? Mostki cieplne w nadpro¿ach

i wieñcu dotycz¹ jedynie
œcian jednowarstwowych. W in-
nych technologiach ten problem
eliminuje zewnêtrzne ocieplenie
œciany. Tradycyjnie wykonuje siê
¿elbetow¹ belkê nadpro¿ow¹ szero-
koœci ok. 12 cm,  od strony ze-
wnêtrznej przykleja styropian, osa-
dza kotwy mocuj¹ce i od zewn¹trz
umieszcza siê p³ytki gruboœci
5-6 cm z tego samego materia³u co
œciana. Nadpro¿e wygodniej wyko-
naæ w deskowaniu na pe³nej szero-
koœci œciany, do œrodka wk³adaj¹c
kolejno p³ytki elewacyjne, styro-
pian, kotwy mocuj¹ce oraz zbroje-
nie. W systemach œcian jednowar-
stwowych produkowane s¹ te¿ cie-
p³ochronne, zbrojone nadpro¿a
systemowe o ró¿nej rozpiêtoœci
i szerokoœci. Maj¹ one przenikalnoœæ
ciepln¹ zbli¿on¹ do reszty œciany.

Bez mostków cieplnych?
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Z aprawy klejowe stosuje siê do murowa-
nia elementów œciennych z betonu ko-

mórkowego oraz silikatów wykonanych
z du¿¹ dok³adnoœci¹ wymiarow¹. Toleran-
cja wymiarów poni¿ej 1 mm pozwala na na-
k³adanie cienkiej – ok. 3 mm – warstwy
klejowej. Zaprawa jedynie spaja bloczki,
nie mo¿e byæ sposobem na wyrównywanie
poziomów poszczególnych warstw muru.
Do nak³adania zaprawy klejowej u¿ywa siê
specjalnych dozowników lub pacy zêbatej,

rozprowadzaj¹cej klej w formie w¹skich pa-
sków. Dozowniki przeznaczone do muro-
wania dr¹¿onych bloczków silikatowych
maj¹ dodatkow¹ wk³adkê zapobiegaj¹c¹
wpadaniu zaprawy w otwory. Wiêkszoœæ
materia³ów œciennych przystosowanych do
murowania na cienkie spoiny, ma po bo-
kach ukszta³towane pióro i wpust. Nie trze-
ba wiêc w tym przypadku nak³adaæ zapra-
wy w spoiny pionowe, co znacznie u³atwia
i przyspiesza murowanie. Zaprawy klejowe
maj¹ krótki czas wi¹zania, dlatego najlepiej
przygotowywaæ je partiami, bezpoœrednio
w miejscu murowania.

Jak murowaæ
na zaprawie klejowej?

Nadpro¿a pe³ni¹ funkcjê konstrukcyjn¹
nad otworem drzwiowym lub oknem.

Na nadpro¿u opiera siê wy¿sza czêœæ œcia-
ny, dlatego musi byæ ono odpowiednio wy-
trzyma³e. W projekcie podawane s¹ infor-
macje o sposobie wykonania nadpro¿a.
Zmiana jego konstrukcji wymaga konsul-
tacji z projektantem. Nadpro¿a wykonywa-
ne s¹ najczêœciej jako belki ¿elbetowe z go-
towych prefabrykatów o okreœlonej d³ugo-
œci, mo¿na je te¿ wykonaæ w deskowaniu
przygotowanym na budowie. Belka nad-
pro¿owa powinna znajdowaæ siê na zapla-
nowanej wysokoœci, co nie zawsze odpo-
wiada poziomowi warstw œciany. W takim
przypadku oparcie nadpro¿a mo¿na wyko-
naæ na warstwie wymurowanej z drobno-
wymiarowych  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. Zast¹pie-
nie ceg³¹ fragmentu œciany ciep³ochronnej

w œcianie jednowarstwowej powodowa³oby
powstanie w tym miejscu mostka cieplne-
go. Dlatego wymagany poziom oparcia
nadpro¿a uzyskuje siê przez docinanie ele-
mentów œciennych. Nadpro¿a prefabryko-
wane w kszta³cie litery „L” lub „U” ustawia
siê na zaprawie i podpiera w œrodku rozpiê-
toœci, ewentualnie dodatkowo zbroi, na-
stêpnie wype³nia mieszank¹ betonow¹.
Nadpro¿a wylewane w deskowaniu wyma-
gaj¹ zbicia i ustawienia szalunku z desek,
u³o¿enia zbrojenia zgodnego z projektem
oraz zalania betonem.

Czy trudno wykonuje siê nadpro¿a?

Nadpro¿e ddo œœcian jjednowarstwowych

(fot. XXella ((Ytong)

Ka¿dy, nawet najlepszy, materia³ bu-
dowlany ma pewne ograniczenia

w mo¿liwoœciach zastosowania, zw³asz-
cza gdy warunki odbiegaj¹ od typowych
lub zdarz¹ siê trudne do przewidzenia
sytuacje. Niektórych niespodzianek
mo¿na unikn¹æ, gdy wczeœniej przeana-
lizujemy mo¿liwoœæ pojawienia siê po-
ni¿szych zagro¿eñ. Styropian, ze wzglê-
du na ograniczon¹ odpornoœæ na niektó-
re zwi¹zki chemiczne, mo¿e przy stycz-
noœci z nimi po prostu znikn¹æ. Dlatego
trzeba unikaæ stycznoœci tego materia³u
z wszelkimi rozpuszczalnikami do farb
i lakierów, benzyn¹ oraz wyrobami za-
wieraj¹cymi te sk³adniki. Inne zagro¿e-
nie 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 w³asnoœci izolacyjne, a osuszenie
jest najczêœciej bardzo trudne. Dlatego
we³nê mineraln¹ trzeba starannie chro-
niæ przed zamoczeniem zarówno pod-
czas 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 za-
bezpieczymy jej przed intensywnymi
opadami. Niekorzystna cecha we³ny, ja-
k¹ 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 wytwa-
rzane pod posadzk¹. Problem ten roz-
wi¹zuje obustronne pokrycie we³ny tek-
tur¹ falist¹ i uszczelnienie szczelin przy
œcianach piank¹ lub mas¹ elastyczn¹.
Jak widaæ, ka¿dy z omawianych mate-
ria³ów ma swoje wady i zalety. Dyskusja
nad tym, który jest lepszy trwa i nie-
prêdko zostanie rozstrzygniêta. Zamiast
zastanawiaæ siê, czy stosowaæ we³nê czy
styropian, lepiej u¿yæ ich obu, umiesz-
czaj¹c styropian i we³nê tam, gdzie ich
parametry s¹ najlepsze.

Ocieplaæ we³n¹
czy styropianem?

Pustkê pozostawia siê jedynie w œcia-
nie trójwarstwowej ocieplonej we³n¹

mineraln¹. Umo¿liwia ona odparowanie
wilgoci, która mo¿e wnikaæ w ocieplenie
w wyniku kondensacji pary wodnej prze-
nikaj¹cej z wnêtrza domu lub na skutek
przenikania wody przez œcianê elewacyj-
n¹. Szerokoœæ pustki powinna wynosiæ 3-
4 cm, a na ca³ej wysokoœci œciany nie mo-

g¹ znajdowaæ siê jakiekolwiek przegrody.
Przep³yw powietrza pod elewacj¹ umo¿-
liwiaj¹ otwory wentylacyjne, które
umieszczone s¹ u do³u œciany w postaci
wmurowanych specjalnych puszek lub
jako puste spoiny pionowe pozostawione
w odstêpach co ok. 1 m. Na górze œciany
pozostawia siê takie same otwory wenty-
lacyjne.

Œciana trójwarstwowa z pustk¹ wentylacyjn¹?
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ŒCIANY OD PIWNICY DO DACHU

Œciany trójwarstwowe mo¿na budo-
waæ na dwa sposoby. Jednoetapowo

– wraz ze wznoszeniem œciany kon-
strukcyjnej uk³adane jest ocieplenie
i murowana warstwa os³onowa.
W dwóch etapach – najpierw stawiany
jest mur noœny, a póŸniej mocuje siê
izolacjê ciepln¹ i muruje œciankê elewa-
cyjn¹. Pierwszym sposobem budowane
s¹ g³ównie œciany ocieplane styropia-
nem i z warstw¹ os³onow¹ przeznaczo-
n¹ do otynkowania. W ten sposób mo¿-
na równie¿ postawiæ elewacjê na goto-
wo. Dwuetapowy system budowy œcia-

ny trójwarstwowej stosuje siê g³ównie
przy ociepleniu we³n¹ mineraln¹ i ele-
wacj¹ z klinkieru. W technologii  jed-
noetapowej ocieplenie ze styropianu
odmiany EPS 50 (FS 12) powinno byæ
uk³adane dwuwarstwowo z przesuniê-
ciem styków w pionie i poziomie. Przy-
k³adowo, przy planowanym ociepleniu
gruboœci 16 cm, nale¿y uk³adaæ dwie
p³yty gruboœci 8 cm przesuniête w pio-
nie i poziomie o 10-15 cm. Takie prze-
suniêcie uzyskuje siê po przyciêciu jed-
nego rzêdu p³yt wzd³u¿ œciany i jednej
p³yty przy ka¿dym naro¿niku.

Jak uk³adaæ ocieplenie w œcianie trójwarstwowej?

Œ ciany zewnêtrzne z wewnêtrznymi noœnymi powinny zostaæ po³¹czone
przez zazêbienie siê kolejnych warstw. Oba rodzaje œcian nale¿y stawiaæ

równoczeœnie, dziêki czemu unika siê koniecznoœci pozostawiania w murze ze-
wnêtrznym przerw, wype³-
nianych póŸniej elementa-
mi œciany wewnêtrznej.
Œciany zewnêtrzne i we-
wnêtrzne budowane s¹
niekiedy z innych materia-
³ów o ró¿nej wysokoœci.
W takiej sytuacji, do prze-
wi¹zania œcian u¿ywa siê ce-
gie³ ceramicznych lub przy-
cina na wysokoœæ materia³,
z którego stawiana jest œcia-
na wewnêtrzna.

Jak ³¹czymy œciany wewnêtrzne z zewnêtrznymi?

Nadpro¿a klinkierowe, a tak¿e z deko-
racyjnych cegie³ silikatowych, budo-

wane s¹ g³ównie w œcianach trójwarstwo-
wych, w ca³oœci wykañczanych tymi ma-
teria³ami, lub tylko jako element dekora-
cyjny na œcianie tynkowanej. W takim
nadpro¿u, ze wzglêdów estetycznych, nie
mog¹ byæ widoczne ¿adne elementy mo-
cowania do warstwy noœnej. Dlatego przy
jego budowie uk³ada siê zbrojenie spo-
inowe, schowane w fugach miêdzy ceg³a-
mi. Technologia budowy takiego nadpro-
¿a przebiega nastêpuj¹co. Na wypozio-
mowanej podporze z deski muruje siê

warstwê cegie³ na p³ask. W co drugiej
spoinie umieszcza siê poprzeczne zbroje-
nie (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 za-
gina siê koñce strzemion. Na zbrojeniu
rozk³ada siê zaprawê i muruje kolejne
warstwy œciany. Przy d³u¿szych nadpro-
¿ach zbrojenie poziome k³adzie siê jesz-
cze w 2-3 nastêpnych warstwach cegie³
elewacyjnych.

Jak wykonaæ nadpro¿e z klinkieru?

fot. XXella ((Ytong)
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MÓJ PIERWSZY DOM

Ceny œcian ró¿ni¹ siê tak niewiele, ¿e
praktycznie nie jest ona ¿adnym

kryterium wyboru. Niezale¿nie od tego
jak bêdziemy siê staraæ, oszczêdzimy
najwy¿ej kilka tysiêcy z³otych, co przy
ca³kowitym koszcie budowy wyniesie
najwy¿ej 1-1,5 proc. Jak to mo¿liwe?
Pozornie najdro¿sze s¹ œciany jedno-
warstwowe – koszt materia³u konstruk-
cyjnego mo¿e byæ nawet dwukrotnie
wiêkszy ni¿ w œcianie dwu- czy trójwar-
stwowej. Jednak w œcianie jednowar-

stwowej p³acimy jedynie za konstruk-
cjê i wykoñczenie jej tynkiem. Na koszt
œciany dwuwarstwowej sk³ada siê war-
stwa konstrukcyjna, ocieplenie i tynk.
Natomiast na cenê œciany trójwarstwo-
wej sk³ada siê warstwa konstrukcyjna,
ocieplenie, warstwa elewacyjna i tynk
(jedynie œciany os³onowej z ceg³y klin-
kierowej nie trzeba tynkowaæ). Przez to
ostateczny koszt wszystkich rodzajów
œcian zewnêtrznych – w przyk³adowym
domu o powierzchni u¿ytkowej 150 m2

i powierzchni œcian 230 m2 – wyrównu-
j¹ siê do œredniego poziomu 38 tys. z³
(woj. mazowieckie). Odchylenia od tej
œredniej ceny wynosz¹ w ró¿nych tech-
nologiach zaledwie 4-6 tys. z³. Od tej
œredniej wyraŸnie odbija przypadek
œciany trójwarstwowej z klinkierem –
w przyk³adowym domu wielkoœci
150 m2, œciany mog¹ byæ wydatkiem
siêgaj¹cym 58 tys. z³.

Ile kosztuje postawienie œcian zewnêtrznych?

Œciana szczytowa, czyli trójk¹tny frag-
ment bocznej œciany zewnêtrznej, nad

któr¹ bêdzie dach dwuspadowy, przed wy-
konaniem wiêŸby dachowej mo¿e byæ na-
ra¿ony na wywrócenie przez
podmuchy silnego wiatru.
Taka katastrofa budowlana
mo¿e siê zdarzyæ, jeœli ten
fragment muru wznosi siê ja-
ko wolno stoj¹cy – wysoka,
zazwyczaj cienka œciana, do-
datkowo os³abiona du¿ymi
otworami okiennymi jest
stosunkowo wiotka. Aby za-
pobiec takim wydarzeniom,
najlepiej od razu wykonaæ

dach. Oczywiœcie, mo¿na równie¿ prewen-
cyjnie zabezpieczyæ œcianê – konstruktor
musi przygotowaæ i zawrzeæ w projekcie
propozycje odpowiednich usztywnieñ

œcian. Dla œcian jednowar-
stwowych jest to przewi¹za-
nie œcian szczytowych
z ewentualnymi wewnêtrzny-
mi œcianami noœnymi czy
obudow¹ kominów spalino-
wych. W przypadku œcian
dwu- lub trójwarstwowych
nale¿y wykonaæ szkieletow¹
konstrukcjê ¿elbetow¹ powi¹-
zan¹ z konstrukcj¹ stropu nad
parterem.

Czy trzeba wzmacniaæ œcianê szczytow¹?

W ddomu oo ppowierzchni uu¿ytkowej 1150 mm2 i ppowierz-

chni œœcian 2230 mm2 œredni kkoszt œœcian tto 338 0000 zz³

Domy z bali. Warstw¹ konstruk-
cyjn¹ i elewacyjn¹ s¹ belki o gru-

boœci 7-10 cm. Pozosta³e warstwy
uk³ada siê od wewn¹trz i s¹ to: we³na
mineralna, folia paroizolacyjna i p³y-
ty gipsowo kartonowe lub gipsowo-
w³óknowe, ewentualnie deski uk³a-
dane na ruszcie drewnianym.
Domy z elementów prefabrykowa-
nych – gotowe elementy wielkowy-
miarowe (prefabrykaty) mog¹ byæ ¿el-
betowe, keramzytobetonowe lub drew-
niane. Firmy buduj¹ce w tej technolo-
gii maj¹ zazwyczaj od kilku do kilku-
nastu projektów domów, czasem – ad-
aptuj¹ inne projekty. Niew¹tpliw¹ za-
let¹ domów prefabrykowanych jest
szybki, zwykle kilkudniowy, monta¿.
Domy w technologii ceramicznej –
gotowe elementy wielkowymiarowe
ceramiczne.
Domy z paneli PVC – elementy de-
skowania uk³ada siê pionowo, dziêki
czemu w œrodku tworzy siê pustka,
w której umieszcza siê ewentualne
zbrojenie, a nastêpnie zalewa beto-
nem. Ocieplenie mo¿na u³o¿yæ od
wewn¹trz lub na zewn¹trz. Takie
œciany mo¿na wykoñczyæ jedynie
ok³adzin¹ mocowan¹ mechanicznie
(np. suchy tynk z p³yt gipsowo-kar-
tonowych przykrêcanych do rusztu);
Domy z p³yt zrêbkowo-cemento-
wych – dwa rzêdy p³yt (o wymiarach
50x200x3,5 cm), zwykle w rozstawie
12-15 cm, spina siê klamrami stalo-
wymi. Utworzony w ten sposób szalu-
nek (czasem wype³niony dodatkowo
p³ytami styropianowymi) zalewa siê
mieszank¹ betonow¹. Powierzchnia p³yt
zrêbkowo-cementowych jest dobrym
pod³o¿em pod zaprawy tynkarskie;
Domy z kszta³tek styropianowych –
równie¿ wype³nia siê je betonem,
a œciany nie trzeba potem ocieplaæ –
szalunek jest jednoczeœnie termoizola-
cj¹. Wykoñczenie œcian zbudowanych
w tej technologii (np. tynkiem cienko-
warstwowym na siatce zbroj¹cej) jest
doœæ trudne i kosztowne.
Wiêcej o tych technologiach przeczytasz
w kwietniowym numerze Budujemy
Dom.

Jakie s¹ inne
technologie?

W ostatniej warstwie pod stropem wykonawcy czêsto uk³adaj¹ 2-3 warstwy cegie³
ceramicznych, szczególnie przy murowaniu œcian z bloczków betonu komórko-

wego. Jednak nie jest to niczym uzasadnione, natomiast w tym miejscu zmniejsza siê
izolacyjnoœæ cieplna œciany. Zwyczaj ten pozosta³ z czasów, gdy stropy budowano na
belkach stalowych, których oparcie wywiera³o du¿y nacisk punktowy na bloczki o sto-
sunkowo ma³ej wytrzyma³oœci. Pod wspó³czeœnie uk³adane stropy wystarczy wyrów-
nanie wierzchu œciany mocn¹ zapraw¹ cementow¹.

Czy œcianê pod stropem trzeba „przemurowaæ”?
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