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Ceramika zwyk³a 
Do elementów ceramicznych �� zali-

czamy wszystkie wyroby wypalane z gliny.
Nadaj¹ siê one bardzo dobrze do budowy
œcian, poniewa¿ s¹ wytrzyma³e, mrozood-
porne i maj¹ niewielk¹ nasi¹kliwoœæ. 

Œcienne wyroby ceramiczne dzieli-
my na:
■ pe³ne;
■ dr¹¿one. 

Wyroby pe³ne to przede wszystkim ce-
g³y. Wyroby dr¹¿one ró¿ni¹ siê od pe³-
nych tym, ¿e maj¹ pionowe lub poziome
otwory (przy czym chodzi tutaj o kieru-
nek ich ustawienia w œcianie), które
zwiêkszaj¹ ich izolacyjnoœæ ciepln¹. Ele-
menty o otworach pionowych, które maj¹

OOpprraaccoowwaanniiee:: IIwwoonnaa KKrróóll

Œciany zewnêtrzne i wewnêtrzne wznosi siê 
z ró¿nych materia³ów. Powszechnie stosowane s¹ 

elementy z ceramiki i betonu komórkowego. 
Ale s¹ te¿ inne materia³y: ceramika poryzowana, 

silikaty, gips czy beton z rozmaitymi wype³niaczami.

Dom2 0 0 4 3 budujemy

� Ceramiczne wyroby œcienne 
(fot. Cerabud Krotoszyn)

M a t e r i a ł y  ś c i e n n e

fot. Wienerberger

Z CZEGO 
zbudowaæ
ŚCIANY



113

wiêksz¹ wytrzyma³oœæ i lepsz¹ izolacyj-
noœæ termiczn¹, mog¹ byæ stosowane do
budowy œcian zewnêtrznych noœnych.
Wyroby o otworach poziomych, ze wzglê-
du na ni¿sz¹ wytrzyma³oœæ i izolacyjnoœæ
ciepln¹ stosuje siê przede wszystkim do
wznoszenia œcian os³onowych i dzia³o-
wych.

Z wyrobów dr¹¿onych nie wolno bu-
dowaæ œcian piwnic, œcian do wysoko-
œci 50 cm powy¿ej powierzchni terenu
oraz œcian, w których przebiegaj¹ prze-
wody dymowe, spalinowe i wentylacyj-
ne. 

Wymiary dostêpnych na rynku wyro-
bów ceramicznych s¹ dostosowane do
przyjêtych w budownictwie systemów
wymiarowych lub s¹ wymiarami systemo-
wymi producentów. 

W budownictwie mamy do czynienia
z dwoma podstawowymi systemami wy-
miarowymi: tradycyjnym i modularnym.
System tradycyjny jest oparty na  wymia-
rach ceg³y pe³nej (25x12x6,5 cm). Wymia-
ry elementów w tym systemie s¹ wiêc wie-
lokrotnoœci¹ wymiarów ceg³y. Natomiast
system modularny jest oparty na module
podstawowym 10 cm i wymiary elemen-
tów stanowi¹ jego wielokrotnoœæ.  

Ceg³a ceramiczna pe³na � ma znor-
malizowane wymiary 25x12x6,5 cm. Jest
produkowana w klasach 5; 7,5; 10; 15; 20.
Nadaje siê do budowy œcian zewnêtrznych
i wewnêtrznych (noœnych i nienoœnych)
oraz œcian piwnic. Na œcianki dzia³owe nie
powinna byæ stosowana, bo jest zbyt ciê¿ka.  

Ceg³a klinkierowa pe³na jest wypa-
lana z glin ogniotrwa³ych. Ma znorma-
lizowane wymiary 25x12x6,5 cm lub
24x11,5x5,2/7,1 cm. Jej cechy charaktery-
styczne to bardzo du¿a wytrzyma³oœæ na
œciskanie (ceg³ê produkuje siê tylko
w dwóch wysokich klasach wytrzyma³o-
œci: 25 i 35 MPa), ca³kowita mrozoodpor-

noœæ (wytrzymuje bez uszkodzeñ ponad
100 cykli zamra¿ania i odmra¿ania) oraz
ma³a nasi¹kliwoœæ, (6-12%, zwykle oko³o
6%). Ma du¿¹ odpornoœæ na dzia³anie
kwasów i zasad, dziêki czemu mo¿na j¹
stosowaæ w œrodowiskach o du¿ej agre-
sywnoœci chemicznej. Nadaje siê na œcia-
ny noœne i os³onowe. Ze wzglêdu na wa-
lory estetyczne ceg³ê klinkierow¹ stosuje
siê wszêdzie tam, gdzie chce siê uzyskaæ
bez tynkowania ³adny wygl¹d muru: do
budowy warstw elewacyjnych œcian ze-

wnêtrznych warstwowych, do zaakcento-
wania wybranych fragmentów elewacji,
na podmurówki i filary. Jest produkowa-
na w ró¿nych kolorach, ma fakturê g³ad-
k¹ lub ryflowan¹, powierzchniê szkliwio-
n¹ lub nieszkliwion¹.

Ceg³a klinkierowa dr¹¿ona � ma
wymiary takie same, jak ceg³a klinkiero-
wa pe³na, ale ma pionowe kana³y (okr¹g³e
lub owalne), rozmieszczone w dwóch lub
trzech rzêdach.  

Ceg³a kratówka � ma d³ugoœæ i sze-
rokoœæ takie same jak ceg³a ceramiczna
pe³na, ale zró¿nicowan¹ wysokoœæ. Wy-
twarza siê cztery typy kratówki: K1
(o wysokoœci 6,5 cm), K2 (14 cm), K2,5
(18,8 cm), K3 (22 cm). Ceg³a kratówka ma
pionowe otwory o przekroju rombowym,
a jej powierzchnie boczne s¹ rowkowane
(ma to na celu zwiêkszenie przyczepnoœci
zaprawy). Kratówkê produkuje siê w kla-
sach: 7,5; 10; 15; 20. Nadaje siê na œciany
konstrukcyjne i os³onowe. 

Ceg³a dziurawka � ma wszystkie
wymiary analogiczne jak ceg³a pe³na; ró¿-
ni siê od niej tym, ¿e jest wyposa¿ona
w poziome otwory (okr¹g³e, prostok¹tne
lub owalne) równoleg³e do d³u¿szego (ce-
g³a W – wozówkowa) lub krótszego (ceg³a
G – g³ówkowa) boku podstawy. Jej wy-
trzyma³oœæ na œciskanie jest niska; wyno-
si tylko 3,5 lub 5 MPa. Ze wzglêdu na ni-
sk¹ wytrzyma³oœæ ceg³a ta nadaje siê do
budowy œcian dzia³owych lub zewnêtrz-

nych warstw os³onowych œcian warstwo-
wych. Nie nadaje siê na œciany noœne. 

Pustaki ceramiczne dr¹¿one piono-
wo � s¹ to wyroby wiêksze od cegie³, wy-
posa¿one w pionowe otwory. Produkowa-
ne s¹ w klasach wytrzyma³oœci: 5; 7,5; 10;
15; 20.  Z pustaków ceramicznych dr¹¿o-
nych buduje siê œciany wewnêtrzne noœne
i wewnêtrzne warstwy noœne œcian ze-
wnêtrznych dwu- i trójwarstwowych. 

Produkuje siê wiele ró¿nych typów pu-
staków dr¹¿onych. Najbardziej popularne
to: MAX i UNI.  

Ceg³a modularna � zosta³a zapro-
jektowana jako element uzupe³niaj¹cy dla
œcian z pustaków dr¹¿onych – ¿eby mo¿li-
we by³o uzyskanie prawid³owego wi¹za-
nia muru w naro¿nikach i filarach oraz
w s¹siedztwie otworów. Ceg³a ma szero-
koœæ 28,8 cm, a gruboœæ – 8,8 lub 12 cm.
Wysokoœæ ceg³y jest równa wysokoœci pu-
staków (22 cm) lub po³owie wysokoœci po-
mniejszonej o gruboœæ spoiny (10,4 cm).

3 2 0 0 4Dombudujemy

� Ceg³y klinkierowe (fot. Wienerberger)

� Ceg³a dziurawka (fot. Lewkowo)

� Ceg³a pe³na (fot. Hadykówka)

� Ceg³a kratówka (fot. Hadykówka): a) K-2,5; b) K-3

a) b)

Znasz bardzo dobrego murarza – poleæ go innym (str. 247)
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Ceg³a modularna jest wyposa¿ona w
okr¹g³e pionowe otwory, rozmieszczone
w taki sposób, aby u³atwiæ jej dzielenie
na mniejsze elementy. Jest produkowana
w wersji zwyk³ej i licowej, które ró¿ni¹ siê
wygl¹dem bocznej powierzchni. Nadaje
siê tak¿e na œcianki dzia³owe. Jest dostêp-
na w klasach: 5; 7,5; 10; 15; 20.

Ceg³a modularna dr¹¿ona ró¿ni siê od
ceg³y modularnej pe³nej objêtoœci¹ otwo-
rów (objêtoœæ wiêksza od 30% objêtoœci
ceg³y) i mas¹. 

Ceramika poryzowana
Wyroby z ceramiki zwyk³ej maj¹ zbyt

wysoki wspó³czynnik przenikania ciep³a,
aby mo¿na by³o budowaæ z nich œciany
jednowarstwowe. ¯eby omin¹æ te ograni-
czenia, zaczêto wytwarzaæ elementy cera-
miczne porowate. Porowatoœæ uzyskuje
siê przez dodanie do masy ceramicznej ³a-
two palnych dodatków (trociny, granulat
styropianowy, m¹czka drzewna), które
utleniaj¹ siê podczas wypalania wyrobów,
pozostawiaj¹c mikropory. To w³aœnie one
sprawiaj¹, ¿e uzyskane wyroby maj¹ niski
wspó³czynnik przenikania ciep³a (przy
jednoczeœnie niskim ciê¿arze), dziêki cze-
mu nadaj¹ siê do budowy œcian jednowar-
stwowych. Wykorzystuje siê je równie¿ do
budowy œcian dwu– i trójwarstwowych
oraz œcianek dzia³owych.

Pustaki 	 produkowane s¹ w klasach
wytrzyma³oœci 10 i 15 MPa. Maj¹ postaæ
du¿ych bloków (przyk³adowe wymiary:
44x25x24 cm, 38x25x24 cm, 30x25x24 cm,
49,8x17,5x23,8 cm) lub elementów
drobnowymiarowych (24x11,5x7,1 cm,
24x11,5x11,3 cm, 24x17,5x11,3 cm).

Produkuje siê je tak¿e w wersji wyposa-
¿onej w pióro i wpust; zu¿ycie zaprawy
zmniejsza siê wówczas o 50%, a czas wy-
konania œciany – o 15%.

Silikaty 
Wyroby silikatowe, inaczej wapienno-

-piaskowe 
 produkuje siê z piasku, wap-
na i wody. Maj¹ dobr¹ przewodnoœæ ciepl-
n¹ przy jednoczeœnie du¿ej masie w³aœci-
wej, dziêki czemu s¹ w stanie kumulowaæ
ciep³o, które nastêpnie oddaj¹ do po-
mieszczeñ, kiedy temperatura wewnêtrz-
na spada. Nie nadaj¹ siê jednak na jedno-
warstwowe œciany zewnêtrzne. Dziêki po-
rowatej strukturze wch³aniaj¹ wilgoæ
z otoczenia, a potem j¹ oddaj¹, zapewnia-
j¹c w ten sposób korzystny mikroklimat
pomieszczeñ. Silikaty to jedne z naj-
zdrowszych i najbardziej ekologicznych
materia³ów budowlanych. Przy ich pro-
dukcji nie stosuje siê szkodliwych domie-
szek, a podczas procesów technologicz-
nych nie ma emisji szkodliwych substan-
cji zanieczyszczaj¹cych œrodowisko. Maj¹
wysok¹ odpornoœæ na dzia³anie ognia –
w pierwszej fazie po¿aru uwalnia siê za-
warta w nich woda, a zmiany w strukturze
materia³u zachodz¹ dopiero po przekro-
czeniu temperatury 600° C. Dziêki temu
œciana o gruboœci 12 cm jest w stanie za-
trzymaæ ogieñ przez 2 godziny, a œciana

o gruboœci 25 cm – przez 3 godziny. Maj¹
niewielk¹ nasi¹kliwoœæ i s¹ odporne na
dzia³anie mrozu. £atwo jest utrzymaæ je
w czystoœci (do mycia mo¿na u¿ywaæ po-
wszechnie dostêpnych œrodków). Charak-
teryzuj¹ siê wysok¹ precyzj¹ wykonania
i ostrymi krawêdziami. Wykonane z nich
œciany nie wymagaj¹ tynkowania. Ponadto
s¹ tanie. Wad¹ œcian z silikatów jest ich
du¿y ciê¿ar – konieczne s¹ wiêksze wy-
miary fundamentów, a w przypadku œcia-
nek dzia³owych – bardziej wytrzyma³e
stropy. Przy budowie domu z elementów
silikatowych o du¿ych wymiarach ko-
nieczne jest u¿ycie ciê¿kiego sprzêtu
(dŸwigi budowlane).

Wyroby silikatowe pe³ne i dr¹¿one
nadaj¹ siê do wznoszenia œcian noœnych
wewnêtrznych, warstw wewnêtrznych
i elewacyjnych w œcianach warstwowych
oraz  œcianek dzia³owych.

Ceg³a silikatowa pe³na ma wymiary
podobne jak ceg³a ceramiczna pe³na:
25x12x6,5 cm. Produkowana jest w kla-
sach wytrzyma³oœci: 7,5; 10; 15 MPa. Na-
daje siê do budowy œcian konstrukcyj-
nych wewnêtrznych oraz wewnêtrznych
i zewnêtrznych warstw konstrukcyjnych
œcian trójwarstwowych. Ceg³y kolorowe
wykorzystuje siê przede wszystkim na
elewacje budynków. 

Bloczki silikatowe dr¹¿one – s¹ to
prostopad³oœcienne bloczki z pionowymi
okr¹g³ymi otworami, o d³ugoœci 25 cm,
szerokoœci 12 lub 25 cm i wysokoœci
22 cm. Produkowane s¹ w klasach 7,5; 10;
15; 20 MPa. S¹ przeznaczone do budowy
œcian konstrukcyjnych wewnêtrznych

Dombudujemy2 0 0 4 3

	 Pustaki porowate (fot. Wienerberger)

M a t e r i a ł y  ś c i e n n e

Marka oznacza œredni¹ wytrzyma³oœæ na
œciskanie w stanie suchym.

Odmiana zale¿y od œredniej gêstoœci ob-
jêtoœciowej w stanie suchym.

� Ceg³a modularna dr¹¿ona (fot. Lewkowo)

� Pustak ceramiczny dr¹¿ony pionowo – MAX
(fot. Hadykówka)

Przy murowaniu œciany z pustaków po-
rowatych bardzo wa¿ne jest stosowanie
lekkich zapraw o niskim wspó³czynniku
przewodnoœci cieplnej. W przeciwnym
przypadku du¿a ró¿nica miêdzy przewod-
noœci¹ ciepln¹ zaprawy i pustaków mo¿e
znacznie pogorszyæ w³aœciwoœci termo-
izolacyjne œciany. 



i zewnêtrznych. Dostêpne s¹ tylko
w kolorze bia³ym. 

Bloki œcienne dr¹¿one s¹ to du¿e
bloki wyposa¿one w pionowe okr¹g³e
lub owalne otwory, o d³ugoœci 50 cm,
wysokoœci 22 cm i szerokoœci równej
odpowiednio: 6,5; 12; 18; 25 cm. Pro-
dukowane s¹ w klasach wytrzyma³oœci
10; 15; 20 MPa. Zale¿nie od typu prze-
znaczone s¹ do wykonywania œcian no-
œnych zewnêtrznych i wewnêtrznych,
zewnêtrznych warstw os³onowych
œcian warstwowych oraz œcianek dzia-
³owych. Dostêpne s¹ tylko w kolorze
bia³ym. 

Kszta³tki silikatowe pe³ne maj¹
wymiary 25x6,5x22 cm. Produkowane
s¹ w klasach wytrzyma³oœci 7,5; 10; 15;

20 MPa. Dostêpne s¹ w ró¿-
nych kolorach. Wykonuje siê
z nich warstwy os³onowe
œcian warstwowych, œcianki
dzia³owe i ogrodzenia. 

Kszta³tki silikatowe dr¹-
¿one maj¹ wymiary i wytrzy-
ma³oœæ analogiczne jak
kszta³tki pe³ne, ale wyposa-
¿one s¹ w poziome dr¹¿enia.
Kszta³tki dostêpne s¹ w kolo-
rze bia³ym. Przeznaczone s¹
do budowy œcianek dzia³o-
wych i do wykonywania ele-
wacji. 

Beton komórkowy
Beton komórkowy jest to

materia³ budowlany wytwa-
rzany z piasku, wody, cemen-
tu i wapna z dodatkiem ró¿-
nego rodzaju spoiw oraz
œrodków spulchniaj¹cych �.
Czasami piasek zastêpuje siê
popio³em lub mieszanin¹ po-
pio³u z piaskiem. W budow-
nictwie najczêœciej stosuje siê
beton komórkowy autoklawi-
zowany – poddany w autokla-
wach dzia³aniu pary wodnej
i podwy¿szonej temperatury
(180-190°C). Beton komórko-
wy jest charakteryzowany
przez markê i odmianê. 

Produkowane s¹ bloczki
i p³ytki nastêpuj¹cych marek:
1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0.
Wyroby produkowane s¹
w czterech odmianach: M400,
M500, M600, M700. Liczba
przy literze oznacza œredni¹
gêstoœæ objêtoœciow¹ mierzo-
n¹ w kg/m3. Wyroby o mniej-
szej gêstoœci objêtoœciowej
maj¹ lepsz¹ izolacyjnoœæ ter-
miczn¹, ale za to ni¿sz¹ wy-
trzyma³oœæ na œciskanie, dla-
tego nie zawsze nadaj¹ siê na
œciany noœne. Na œciany no-
œne mo¿na stosowaæ elemen-
ty o marce nie mniejszej ni¿
4,0 i gêstoœci objêtoœciowej
600 lub 700 kg/m3. Pozosta³e
wyroby mog¹ byæ stosowane
jako materia³ izolacyjny i wy-
pe³niaj¹cy w œcianach os³ono-
wych oraz warstwowych.

Dom 3 2 0 0 4budujemy
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 Silikaty (fot. Xella Vdb – Silka )

reklama
115

reklama
BRAK REKALMY
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W Polsce nie zaleca siê wznoszenia z be-
tonu komórkowego œcian piwnic i œcian
do wysokoœci 50 cm od poziomu terenu.
W budynkach ze œcianami z betonu ko-
mórkowego mo¿na stosowaæ p³yty stropo-
we z betonu komórkowego albo inne typy
stropów.

Ze wzglêdu na korzystne w³aœciwoœci
termiczne wyroby z betonu komórkowe-
go nadaj¹ siê do budowy œcian jedno-
warstwowych. Charakteryzuj¹ siê wysok¹
precyzj¹ wykonania i ³atwoœci¹ obróbki –
mo¿na je ci¹æ zwyk³ymi narzêdziami.
Wszystko to sprawia, ¿e dom z betonu ko-
mórkowego mo¿na postawiæ w ci¹gu kil-
ku miesiêcy. Œciany s¹ lekkie, maj¹ dobr¹
izolacyjnoœæ ciepln¹ i akustyczn¹. Nieste-
ty, wyroby z betonu komórkowego z po-
wodu porowatej struktury s¹ nasi¹kliwe
(nasi¹kliwoœæ dochodzi nawet do 45%),
dlatego ich zawilgocenie w okresie zimo-
wym mo¿e doprowadziæ do przemarzania
muru. Pe³ne zawilgocenie powoduje te¿
obni¿enie wytrzyma³oœci ok. 50%. Wyro-
by s¹ tak¿e kruche – podczas transportu
i roz³adunku obowi¹zuje wiêc szczególna
ostro¿noœæ.

Asortyment dostêpnych na rynku wy-
robów œciennych obejmuje: bloczki
œcienne o ró¿nych wymiarach przezna-
czone do wznoszenia œcian jednowarstwo-
wych, wielowarstwowych i dzia³owych,
bloczki uzupe³niaj¹ce, a tak¿e kszta³tki
do formowania s³upów ¿elbetowych
w œcianach (system szkieletu ¿elbetowego
z wype³nieniem z betonu komórkowego)
– kszta³tki pe³ni¹ w tym przypadku rolê
szalunku traconego – oraz elementy ocie-
plenia wieñców (prostopad³oœcienne ele-
menty z doklejon¹ warstw¹ we³ny mine-
ralnej).

Beton zwyk³y 
z wype³nieniem 
Produkowane obecnie œcienne ele-

menty betonowe to wyroby, które œmia³o
mog¹ konkurowaæ z ceramik¹ i betonem
komórkowym. Podczas produkcji do be-
tonu dodaje siê ró¿nego rodzaju wype³-
niacze, które powoduj¹ zmianê jego w³a-
œciwoœci – przede wszystkim termoizola-
cyjnych – dziêki czemu otrzymane wyro-
by mog¹ byæ stosowane nawet do budowy
œcian jednowarstwowych. W³aœciwoœci
mechaniczne i cieplne otrzymanego w ten
sposób betonu zale¿¹ od iloœci wype³nia-
czy. Przy wiêkszej iloœci otrzymuje siê wy-
roby o ni¿szej gêstoœci objêtoœciowej
i ni¿szym wspó³czynniku przenikania
ciep³a, ale jednoczeœnie mniejszej wytrzy-
ma³oœci, które maj¹ zastosowanie przede
wszystkim termoizolacyjne. Dodaj¹c do
mieszanki wiêcej cementu otrzymuje siê
wyroby o wiêkszej gêstoœci i gorszej ter-
moizolacyjnoœci, ale za to wy¿szej wytrzy-
ma³oœci, nadaj¹ce siê tak¿e na œciany no-
œne. Wytrzyma³oœæ na œciskanie jest jed-
nak z regu³y ni¿sza ni¿ wytrzyma³oœæ wy-
robów ceramicznych.

Podstawowe wyroby do budowy œcian
zewnêtrznych i wewnêtrznych to pustaki
œcienne z pionowymi kana³ami lub otwo-
rami o ró¿nych kszta³tach i wymiarach,
które w niektórych systemach s¹ wype³-
nione fabrycznie materia³em termoizola-
cyjnym. Czêsto pustaki dostêpne s¹ tak¿e
w wersji z wêgarkiem (do wykañczania
œcian w s¹siedztwie otworów okiennych
lub drzwiowych) lub naro¿nikowej (do
wykañczania œcian w naro¿nikach budyn-
ku). 

Zale¿nie od systemu i wysokoœci bu-
dynku pustaki mog¹ stanowiæ tylko wy-
pe³nienie albo jednoczeœnie elementy no-
œne œciany (czasami œcianê tak¹ trzeba
zbroiæ). W pierwszym przypadku kana³y
pionowe pustaków wype³nia siê materia-
³em izolacyjnym. W drugim – konstrukcja
budynku jest szkieletowa: wybrane otwo-
ry pionowe pustaków wype³nia siê beto-
nem, tworz¹cym s³upy przenosz¹ce obci¹-
¿enia. Pozosta³e otwory uzupe³nia siê ma-
teria³em izolacyjnym. W wiêkszoœci syste-
mów mo¿liwa jest budowa œciany noœnej
do wysokoœci 3 kondygnacji. W przypad-
ku wy¿szych budynków pustaki mog¹ byæ
wykorzystane tylko jako elementy œcian
wype³niaj¹cych i os³onowych. W wiêkszo-
œci systemów dostêpne s¹ te¿ pustaki do

œcianek dzia³owych o mniejszej gruboœci
ni¿ pustaki podstawowe. 

Wype³nienie mo¿e byæ:
■ organiczne;
■ z lekkiego kruszywa.

Do wype³niaczy organicznych zalicza-
my trociny, wióry i zrêbki. Powinny one
pochodziæ z drewna sosny, œwierka lub jo-
d³y; nie mog¹ byæ zbutwia³e ani zanie-
czyszczone liœæmi. Podczas produkcji wy-
pe³niacze s¹ poddawane procesowi mine-
ralizacji, który zapobiega ich gniciu w go-
towym betonie, zwiêksza przyczepnoœæ
do cementu, zapewnia w³aœciwe wi¹zanie
i twardnienie betonu. 

Pustaków trocinobetonowych nie wol-
no stosowaæ w miejscach bezpoœrednio
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� Pustaki Alfa (fot. Keramzyt Mszczonów)�� Zalety œcian z betonu komórkowego:
■ dobra izolacyjnoœæ cieplna;
■ mo¿liwoœæ wybudowania œciany jedno-
warstwowej spe³niaj¹cej wymagania nor-
my cieplnej;
■ lekkoœæ;
■ ³atwoœæ obróbki;
■ precyzja wymiarów elementów;
■ niska pracoch³onnoœæ wykonania.
�� Wady œcian z betonu komórkowego:
■ du¿a nasi¹kliwoœæ;
■ kruchoœæ wyrobów.

� Bloczek z betonu komórkowego (fot. Ytong)



nara¿onych na dzia³anie wody, agresyw-
nych zwi¹zków chemicznych (kwasy i ich
opary), ognia lub wysokiej temperatury
(œcianki przewodów dymowych), w po-
mieszczeniach mokrych (w których wil-
gotnoœæ wzglêdna powietrza przekracza
75%), przy mo¿liwoœci wystêpowania ob-
ci¹¿eñ dynamicznych. Œciany fundamen-
towe i œciany do wysokoœci przynajmniej
40 cm ponad poziomem otaczaj¹cego te-
renu powinny byæ wykonane z betonu,
bloczków betonowych lub ceg³y cera-
micznej. 

Jako wype³nienie z kruszywa stosuje
siê lekkie porowate materia³y, naturalne
lub sztuczne: keramzyt, glinoporyt, aglo-
poryt, gruz, ¿u¿el wielkopiecowy i paleni-
skowy, ³upkoporyt. Najczêœciej stosuje
siê keramzyt. Otrzymane wyroby, dziêki
porowatej strukturze i niskiej gêstoœci ob-
jêtoœciowej maj¹ dobre w³asnoœci cieplne
i dŸwiêkowe. 

W Polsce produkowane s¹ m. in.:
■ pustaki ALFA � – z keramzytobetonu
bez wype³nienia; dostêpne w kilku wer-
sjach: na œciany konstrukcyjne, œciany
os³onowe i œcianki dzia³owe;
■ bloczki Fortis  – z keramzytobetonu
z wype³nieniem ze styropianu; dostêpne
w kilku wersjach: na œciany konstrukcyj-
ne, œciany os³onowe oraz elementy uzu-
pe³niaj¹ce;
■ pustaki Optiroc – z keramzytobetonu �;
dostêpne w wersjach przeznaczonych na

œciany zewnêtrzne i wewnêtrzne konstruk-
cyjne, œciany os³onowe i œciany dzia³owe. 

Elementy œcienne z gipsu
Elementy œcienne wytwarza siê z gip-

su naturalnego lub syntetycznego. Gips
jako materia³ do budowy œcian ma liczne
zalety. Jest lekki – ³awy fundamentowe
pod œciany mog¹ mieæ mniejsze wymiary,
co prowadzi do oszczêdnoœci betonu. Po-
niewa¿ w wiêkszoœci systemów gipso-
wych elementy mo¿na uk³adaæ na sucho,
ogranicza siê lub ca³kowicie eliminuje
procesy mokre i zmniejsza liczbê szalo-
wañ. Monta¿ jest ³atwy i szybki; elemen-
ty mo¿na ³atwo przycinaæ. Elementy gip-
sowe mo¿na traktowaæ jako os³onê ognio-
chronn¹ konstrukcji ¿elbetowej lub stalo-
wej. Dziêki niskiej przewodnoœci cieplnej

materia³u, budynki o œcianach z gipsu s¹
ciep³e; tañsze jest ich ogrzewanie. Gips
zapewnia korzystny mikroklimat w po-
mieszczeniach, poniewa¿ wch³ania wil-
goæ z powietrza, a po obni¿eniu siê wil-
gotnoœci otoczenia z powrotem j¹ oddaje
(œciana „oddycha”). Powierzchnia gipsu
jest równa i g³adka, dziêki czemu wykoñ-
czona œciana ³adnie wygl¹da.

Wady gipsu to niewielka wytrzyma-
³oœæ i du¿a nasi¹kliwoœæ przy bezpoœred-
nim kontakcie materia³u z wod¹. W cza-
sie transportu i przechowywania elemen-
ty gipsowe musz¹ byæ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi
i zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Z powodu niskiej wytrzyma³oœci
z gipsu mo¿na wznosiæ œciany budynków
najwy¿ej 4-5 kondygnacyjnych. Œcienne
systemy gipsowe stosuje siê przede
wszystkim w budynkach jednorodzin-
nych oraz takich, którym nie stawia siê

wysokich wymagañ akustycznych, np. nie
mo¿na budowaæ z gipsu jednowarstwo-
wych œcian oddzielaj¹cych mieszkania.
Gipsu nie wolno stosowaæ w pomieszcze-
niach mokrych (pralnie, kabiny pryszni-
cowe, sauny), chyba ¿e siê je odpowiednio
zabezpieczy przed wod¹. 

W systemach œciennych elementy
z gipsu pe³ni¹ tylko funkcjê os³onow¹
(obci¹¿enia od stropów przenosi wówczas
szkieletowa konstrukcja noœna wykonana
z innych materia³ów, np. stalowa, ¿elbeto-
wa lub drewniana) albo os³onow¹ i jedno-
czeœnie konstrukcyjn¹ (co oznacza, ¿e
œciany z gipsu przenosz¹ ciê¿ar stropów
i dachu). 

Œciany z gipsu mo¿na wznosiæ od wy-
sokoœci 50 cm nad poziomem terenu
(œciany fundamentowe i œciany piwnic
musz¹ byæ wykonane z innych materia-
³ów, np. z betonu, prefabrykowanych
bloczków betonowych lub z ceg³y – cokó³
powinien byæ cofniêty w stosunku do lica
œciany gipsowej). 

Bardzo istotne jest staranne wykoñ-
czenie wszystkich miejsc, w których mo-
g¹ powstaæ mostki termiczne (np. w s¹-
siedztwie wbudowanych elementów ¿el-
betowych i stalowych).

W budynku o œcianach zewnêtrznych
z gipsu, œciany wewnêtrzne mog¹ byæ wy-
konane z dowolnych materia³ów. Rów-
nie¿ stropy mog¹ byæ dowolnego typu –
najczêœciej stosuje siê stropy gêsto¿ebro-
we lub drewniane.

�

117

Keramzyt jest sztucznym kruszywem
otrzymywanym w procesie wypalania gli-
ny. Ma postaæ granulek œrednicy do
20 mm. Jest dobrym izolatorem ciep³a.

� Pustaki keramzytobetonowe (fot. Optiroc)

 Bloczki Fortis
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