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Najogólniej domy dzielimy na
drewniane i murowane. W tym

artykule zajmujemy siê wy³¹cznie techno-
logiami murowanymi. Nowoczesne tech-
nologie mo¿na po³¹czyæ w grupy, charak-
teryzuj¹ce siê podobnymi cechami. Naj-
bardziej znane s¹ bloczki i pustaki, inne
materia³y to ró¿nego rodzaju elementy
wielkoformatowe. Niektóre z nich stano-
wi¹ od razu ca³¹ œcianê, inne tylko jedn¹
z jej warstw.

Z bloczków i pustaków
Budowanie z bloczków i pustaków

jest szybsze ni¿ z ceg³y ze wzglêdu na
wiêksze wymiary elementów. Czêsto wy-
posa¿one s¹ one w pióro i wpust, co u³a-
twia wznoszenie œcian. To, a tak¿e du¿a
dok³adnoœæ wymiarowa elementów po-
zwalaj¹ na stosowanie cieñszych spoin –
tylko poziomych. Wiêkszoœæ systemów
jest uzupe³niona o zaprawy ciep³ochron-
ne. Bloczki produkowane s¹ zarówno z ce-
ramiki, jak i z betonu komórkowego.

Ceramika poryzowana
System bazuj¹cy na pustakach cera-

micznych umo¿liwia wznoszenie œcian
noœnych jednowarstwowych, niewymaga-
j¹cych docieplenia. Na system sk³adaj¹
siê pustaki o ró¿nych rozmiarach, umo¿-
liwiaj¹ce wykonywanie œcian noœnych ze-
wnêtrznych, wewnêtrznych oraz œcian
dzia³owych. Do sytemu nale¿¹ stropy ce-
ramiczno-¿elbetowe, gêsto¿ebrowe oraz
belki nadpro¿owe.  Uzupe³nieniem syste-
mu jest termoizolacyjna zaprawa murar-
ska oraz zaprawy tynkarskie. 

Œciany jednowarstwowe maj¹ gruboœæ
38 lub 44 cm.  Pustaki ³¹czone s¹ na pió-
ro i wpust, co eliminuje koniecznoœæ ³¹-
czenia pionowego �. 
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Wiele domów jest
wznoszonych w trady-

cyjnej technologii
murowanej, z cegie³ lub
popularnego siporeksu.

Coraz wiêcej producentów
oferuje jednak kompletne

systemy, których elementy
s¹ tak skonstruowane, ¿e

wznoszenie œcian jest
³atwe, szybkie i dok³adne.

I na tych technologiach,
a w³aœciwie systemach

budowania domów
skupimy siê w tym

artykule.
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Wzniesiona z materia³ów ceramicz-
nych œciana jednowarstwowa mo¿e osi¹-
gn¹æ U=0,31 W/m2K. Jest to niewiele
wiêcej, ni¿ dopuszczalny polskimi nor-
mami parametr dla œciany z dodatkowym
ociepleniem (0,30 W/m2K). 

Œciany kumuluj¹ i oddaj¹ ciep³o w za-
le¿noœci od temperatury. Zim¹ zabezpie-
czaj¹ przed wych³odzeniem, latem przed
przegrzewaniem wnêtrz. Powsta³e w pro-
cesie wypalania pustaków mikropory
umo¿liwiaj¹ œcianom wch³anianie nad-
miaru wilgoci z pomieszczeñ i oddawanie
jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Zapo-
biega to zawilgacaniu œcian, rozwojowi
pleœni i grzybów, utrzymuje wilgotnoœæ
powietrza na sta³ym poziomie.

Beton komórkowy
Beton komórkowy jest lekki, trwa³y,

³atwo daje siê obrabiaæ (ale jest kruchy),
ma dobre w³aœciwoœci termoizolacyjne.
Œciany dobrze przepuszczaj¹ parê wodn¹,
powoli oddaj¹ zakumulowane ciep³o – la-
tem w pomieszczeniach jest ch³odno, zi-
m¹ ciep³o.

Wad¹ betonu komórkowego jest jego
nasi¹kliwoœæ – œciany trzeba chroniæ
przed zalewaniem wod¹. 

Szczególnie ceniony jest bia³y beton
komórkowy, do którego produkcji nie
u¿yto lotnych popio³ów. Sk³ada siê on tyl-
ko z piasku, wapna i cementu. Charakte-
rystyczna porowata struktura betonu ko-
mórkowego jest wynikiem przereagowa-
nia wapna z past¹ aluminiow¹ stosowan¹
jako spulchniacz. Podczas procesu pro-

dukcji powstaj¹ pêcherzyki wodoru, któ-
rego miejsce nastêpnie zajmuje powietrze.
Dziêki temu materia³ jest lekki i ma do-
br¹ izolacyjnoœæ termiczn¹. 

W sk³ad oferowanych w handlu kom-
pletnych systemów wchodz¹ bloczki D –
jest to kategoria wymiarów (wg Polskich
Norm) oznaczaj¹ca du¿¹ ich dok³adnoœæ.
Przeznaczone s¹ do murowania na cien-
kie spoiny o gruboœci 1-3 mm.

Do wznoszenia jednowarstwowych
œcian konstrukcyjnych stosuje siê bloczki

modu³owe (odmiany 400 lub 500) o wy-
miarach 600x600x172 mm (tak¿e 200,
240, 300, 365 mm) �. Te wymiary, bêd¹ce
wielokrotnoœci¹ bloczka podstawowego,
pozwalaj¹ na ³¹czenie w jednej œcianie
obu tych elementów – jeœli zajdzie taka
potrzeba. Gruboœæ œciany jednowarstwo-
wej z betonu komórkowego powinna wy-
nosiæ 36 cm. Wspó³czynnik przenikania
ciep³a U dla œciany z bloczków 400 o gru-
boœci 36,5 cm wynosi 0,29 W/m2K.

Do wznoszenia œcian jedno-, dwu-
i trójwarstwowych oraz wewnêtrznych
œcian konstrukcyjnych s³u¿¹ bloczki pod-
stawowe (g³adkie i profilowane). Bloczki
te maj¹ ró¿ne wymiary, co umo¿liwia do-
branie do ka¿dej projektowanej gruboœci
œciany. Œciany warstwowe wznosi siê
z bloczków odmiany 600 i 700. Przyk³a-
dowe wymiary, spotykane w obu tych od-
mianach to 600x240x240 mm (lub
360 mm). Noœna warstwa œciany powinna
mieæ gruboœæ 24 cm (w domu parterowym
dopuszcza siê 18 cm), zaœ os³onowa – 10-
12 cm. Z betonu komórkowego robi siê
te¿ prefabrykowane nadpro¿a – s¹ one
zbrojone, oraz kszta³tki U i L pe³ni¹ce
funkcjê szalunku traconego. Mo¿na
z nich robiæ równie¿ nadpro¿a, ale te¿
wieñce, a z U-kszta³tek s³upy.

Równie¿ p³yty stropowe i dachowe
produkuje siê ze zbrojonego betonu ko-
mórkowego.

Oferowane s¹ systemy budowlane
z betonu komórkowego, umo¿liwiaj¹ce
wzniesienie z niego ca³ego budynku �.
Na system sk³adaj¹ siê elementy œcienne
(ma³ego i wielkiego formatu), p³yty stro-
powe i dachowe, kszta³tki do wykonywa-
nia nadpro¿y, nadpro¿a. Niektórzy pro-
ducenci (np. Ytong) oferuj¹ równie¿ tyn-
ki, zaprawy oraz narzêdzia. 
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Warto poszukaæ technologii, która umo¿liwia wzniesienie œciany cienkiej, ale tak sa-
mo ciep³ej jak œciana warstwowa. Uzyskaæ mo¿na wtedy nawet 18% wzrost powierzchni
u¿ytkowej domu. Przyk³adowo, w niektórych technologiach tzw. szalunku traconego
œciana ma gruboœæ 25 cm, podczas gdy trójwarstwowa œciana ceramiczna – do 50 cm.
W pomieszczeniu o wymiarach 6x8 m zyskuje siê wiêc a¿ 9 m2.

Okreœlenia „pustaki” i „bloczki”, czê-
sto u¿ywane s¹ przez producentów mate-
ria³ów œciennych dowolnie. Tymczasem
jest miêdzy nimi zasadnicza ró¿nica. Pu-
staki maj¹ pustki powietrzne, s³u¿¹ce
zwiêkszeniu izolacyjnoœci termicznej ele-
mentów; klasycznym przyk³adem s¹ pu-
staki ceramiczne. Bloczki s¹ lite. Jeœli
znajduj¹ siê w nich otwory (np. w wyro-
bach silikatowych) to maj¹ one na celu
wzglêdy konstrukcyjne, a nie izolacyjne.

� Œciana jednowarstwowa z pustaków Poro-
therm 44 P+W (fot. Wienerberger)

� Bloczki modu³owe o du¿ych wymiarach (do
³¹czenia na pióro i wpust) przenosi siê przy
pomocy minidŸwigu (fot. archiwum BD) � Ten dom wzniesiono z betonu komórko-

wego (fot. Ytong)



R A P O R T 5
D

O
M

Y 
PO

D
 K

LU
CZ

46

Bloczki z keramzytobetonu
Z keramzytu i betonu produkuje siê

pustaki szczelinowe oraz bloczki z wype³-
nieniem ze styropianu (w postaci masy
styropianowej lub wk³adki ukszta³towa-
nej tak, aby nie powstawa³y mostki ter-
miczne). Zarówno pustaki, jak i bloczki
s³u¿¹ do stawiania œcian jednowarstwo-
wych. Do œcian dwu– i trójwarstwowych
stosuje siê bloczki pe³ne. Wymagaj¹ one
ocieplenia.

Producenci oferuj¹ zaprawê ciep³o-
chronn¹ z dodatkiem keramzytu. 

Pustaki szczelinowe. S¹ to podstawo-
we, o du¿ych wymiarach, elementy kon-
strukcyjne do budowy œcian zewnêtrz-
nych. Przyk³adowa wielkoœæ elementu to
500x365x240 mm. Ma on wspó³czynnik
U=0,29 W/m2K. Zbrojenie poziome
uk³ada siê w co trzeciej warstwie muru.
W niektórych systemach œcianê zbroi siê
dodatkowo specjalnymi drabinkami sta-
lowymi. Zalecane jest murowanie zapra-
w¹ ciep³ochronn¹. 

Nadpro¿a wykonuje siê z kszta³tek U
lub zbrojonych belek. 

Pustaki szczelinowe charakteryzuj¹
siê dobr¹ izolacyjnoœci¹ termiczn¹ i aku-
styczn¹. Cechuje je ³atwoœæ obróbki. Po-
wierzchnia zewnêtrzna jest chropowata,
dziêki czemu stanowi dobry podk³ad pod
tynk. Odmiany pustaków stosowane
w œcianach warstwowych maj¹ wiêksz¹
wytrzyma³oœæ. 

Wad¹ pustaków szczelinowych jest
nasi¹kliwoœæ – œciany trzeba szybko tyn-
kowaæ. 

W sk³ad kompleksowego systemu do
budowy domów jednorodzinnych wcho-
dz¹: elementy do wznoszenia œcian ze-
wnêtrznych i wewnêtrznych, konstruk-
cyjnych i dzia³owych, nadpro¿a, stropy,
kominy �.

Bloczki ocieplane styropianem –
wyposa¿one s¹ w boczne zamki i przezna-
czone do wznoszenia jednowarstwowych
œcian zewnêtrznych. Zaleca siê stosowa-
nie zapraw ciep³ochronnych i cienkich
spoin. Produkowane s¹ dwie odmiany
bloczków. W bloczkach wype³nianych
mas¹ styropianow¹ keramzytobeton sta-
nowi kratownicê okalaj¹c¹ materia³ ter-
moizolacyjny �a. W bloczkach z wk³ad-
k¹ styropian jest ods³oniêty na bocznych
krawêdziach, przez co zestawiane obok
siebie elementy stykaj¹ siê materia³em
termoizolacyjnym �b. Zapobiega to po-

wstawaniu mostków termicznych. Blocz-
ki o wymiarach 490x310x240 mm maj¹
wspó³czynnik U wynosz¹cy 0,19 W/m2K.

Bloczki ocieplane styropianem nie na-
si¹kaj¹ wod¹. Nie jest wiêc konieczne na-
tychmiastowe tynkowanie œcian.

Beton z trocinami
W systemie tym œciany zewnêtrzne

i wewnêtrzne s¹ zbudowane z pustaków
trocinobetonowych, których pionowe ka-
na³y zale¿nie od potrzeb wype³nia siê ma-
teria³em termoizolacyjnym (granulowa-
nym styropianem, ekofibrem lub we³n¹
mineraln¹). W budynkach do 3 kondy-
gnacji nie jest potrzebna dodatkowa,
szkieletowa konstrukcja noœna, poniewa¿
œciana z pustaków przy tej wysokoœci jest
w stanie przenieœæ ciê¿ar stropów i dachu.
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� Z elementów keramzytobetonowych mo¿na wybudowaæ dom (rys. Optiroc)

Inter
Optiroc 9,0

Termo
Optiroc 11,5

Termo
Optiroc 17,5

Termo
Optiroc 24,0

Pustak
Stropowy Optiroc

Nadpro¿a

SuperTermo
Optiroc 36,5

Keramzyt
Granulat

� Bloczki ocieplane styropianem: a) wype³nio-
ne mas¹ styropianow¹, b) z wk³adk¹ ze styro-
pianu (rys. wg Sukiennik) 

a)

b) styropian

keramzytobeton



Wspó³czynnik przenikania ciep³a dla
œciany zale¿y od tego, ile pionowych ka-
na³ów wype³ni siê materia³em izolacyj-
nym oraz od tego, jaki to materia³. 

Pustaki podstawowe do œcian ze-
w n ê t r z n y c h � a m a j ¹ w y m i a r y
60x19x40 cm (gruboœæ œciany wynosi
40 cm). S¹ wyposa¿one w piêæ pionowych
kana³ów, z których dwa wype³nia siê ma-
teria³em izolacyjnym, a trzy pozosta³e
mog¹ byæ wykorzystane do wylania s³u-
pów (gdy zachodzi taka potrzeba) lub
mo¿na je tak¿e wype³niæ materia³em izo-
lacyjnym. Najmniejszy wspó³czynnik
przenikania ciep³a dla œciany zewnêtrznej
(U=0,25 W/m2K) mo¿na otrzymaæ przy
wype³nieniu wszystkich kana³ów ekofi-
brem.  

Pustaki podstawowe do œcian wewnêtrz-
nych �b maj¹ wymiary 6x19x20 cm (gru-
boœæ œciany wynosi 20 cm). S¹ wyposa¿one
w 3 pionowe kana³y, które pozostawia siê
niewype³nione lub mog¹ byæ wykorzystane
do wylania s³upów. 

Oprócz pustaków podstawowych
w sk³ad systemu wchodz¹ pustaki uzupe³-
niaj¹ce, wêgarkowe i pustaki do œcian
dzia³owych �c. 

Z gipsu
Gips znajduje zastosowanie w kilku,

obecnych na rynku technologiach. Ró¿-
ni¹ siê one miêdzy sob¹, dlatego omawia-
my ka¿d¹ z nich.

System R. Œciany zewnêtrzne s¹ zbu-
dowane z elementów gipsowych z wk³ad-
kami termoizolacyjnymi ze styropianu
�. Zak³ada siê, ¿e œciany przenosz¹ tylko
swój w³asny ciê¿ar w ramach jednej kon-
dygnacji (chocia¿ ich rzeczywista noœnoœæ
jest wiêksza). Natomiast konstrukcja no-
œna budynku jest szkieletowa, z³o¿ona
z rygli i s³upów. S³upy i rygle s¹ ukryte
w elementach z gipsu w specjalnie w tym

celu ukszta³towanych przestrzeniach,
dziêki czemu s¹ niewidoczne z zewn¹trz.
S³upy mog¹ byæ stalowe (np. rury prosto-
k¹tne lub okr¹g³e, ceowniki zespawane
w przekrój zamkniêty), ¿elbetowe (wyle-
wane na budowie lub prefabrykowane) al-
bo drewniane (z drewna zwyk³ego lub
klejonego). Oparte na s³upach ¿elbetowe
lub stalowe rygle (wieñce) przejmuj¹ ob-
ci¹¿enia ze stropów. System R pozwala na
dowolne kszta³towanie konstrukcji no-
œnej budynku; jedynym ograniczeniem s¹
wymiary przekrojów s³upów i rygli, które
nie mog¹ przekroczyæ ustalonych, maksy-
malnych wartoœci, wynikaj¹cych z grubo-
œci elementów œciennych (16x25 cm dla
rygli i 16x16 cm dla s³upów). 

Elementy œcienne podstawowe maj¹
wymiary 30x30x60 cm; œciana ma gru-
boœæ 30 cm, na któr¹ sk³adaj¹ siê: warstwa
styropianu 20 cm oraz dwie warstwy gip-
su, o gruboœci 5 cm ka¿da – po obu stro-
nach. Elementy podstawowe dostêpne s¹
te¿ w wersji z wêgarkiem (do wykoñcze-
nia œcian w s¹siedztwie otworów okien-
nych) oraz w wersji naro¿nikowej (do ³¹-
czenia œcian w naro¿niku budynku). 

Elementy s³upowe maj¹ wymiary
30x30x60 cm. W œrodku maj¹ puste prze-
strzenie, w których umieszcza siê s³upy
¿elbetowe, stalowe lub drewniane. S³upy
betonowe wylewa siê w pustej przestrzeni
(uk³adaj¹c najpierw odpowiednie zbroje-
nie). Je¿eli s³upy s¹ stalowe albo drewnia-
ne, wokó³ nich pozostaje w otworze wolna
przestrzeñ, któr¹ wype³nia siê elastyczn¹
piank¹ poliuretanow¹ (przy s³upach sta-
lowych) lub zaczynem gipsowym (przy
s³upach drewnianych). Mo¿na te¿ zamó-
wiæ u producenta elementy z otworami
dopasowanymi do wymiarów przekrojów
poprzecznych s³upów. Elementy s³upowe
s¹ dostêpne te¿ w wersji z wêgarkiem i w
wersji naro¿nikowej. 

System Ekogips. Œciany zewnêtrzne
s¹ wykonane z elementów gipsowych
z pionowymi kana³ami. Konstrukcja no-
œna budynku jest szkieletowa ¿elbetowa;
kana³y w œcianach noœnych zalewa siê na

budowie betonem, tworz¹c w ten sposób
betonowe s³upy. Kana³y w elementach
œcian os³onowych wype³nia siê fabrycznie
styropianem. Mo¿na je te¿ wykorzystaæ
jako wentylacyjne lub do prowadzenia in-
stalacji. 

Elementy œcienne podstawowe maj¹
wymiary 49,8x34x24,8 cm; œciana ma gru-
boœæ 34 cm. Elementy podstawowe maj¹
pionowe kana³y wype³nione warstw¹ sty-
ropianu o gruboœci 80, 100 i 120 mm – im
wiêksza gruboœæ kana³u, a wiêc wype³nie-
nia, tym lepsza izolacyjnoœæ cieplna œcia-
ny. S¹ te¿  dostêpne w wersji z wêgarkiem
i naro¿nej. 

Elementy konstrukcyjne wewnêtrzne
s³upowe s³u¿¹ do kszta³towania s³upów
w œcianach wewnêtrznych. Maj¹ wymiary
49,8x24,8x24,8 cm i pionowe kana³y, któ-
re na budowie wype³nia siê betonem.

Elementy izolacyjno-maskuj¹ce s³u¿¹
do izolacji i jednoczeœnie zamaskowania
innych materia³ów w œcianie. 

Sova-System. Kana³y pionowe pu-
staków wype³nia siê pianogipsem otrzy-
mywanym na budowie. 
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a) b)

c)

� Bloczki z trocinobetonu (rys. wg Techbud)

� Dom w Systemie R (fot. Polgips)

Wstawienie w budynku z gipsu okien ze zbyt wysokim wspó³czynnikiem przenikania
ciep³a (znacznie wy¿szym od wspó³czynnika dla œcian) zmniejszy lub nawet zniweczy
efekt wysokiej izolacyjnoœci cieplnej materia³u œciennego. Pogorszyæ izolacyjnoœæ ter-
miczn¹ œciany mog¹ te¿ mostki termiczne w miejscach po³¹czenia œcian ze stropami. Dla-
tego wskazane jest stosowanie systemowych elementów nadpro¿owych i wieñcowych
(chocia¿ teoretycznie nie jest to konieczne).
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Pustaki œcienne podstawowe � maj¹
wymiary 35x35x35 cm; œciana ma gruboœæ
35 cm. Pustaki dostêpne s¹ równie¿
w wersji naro¿nikowej i wêgarkowej.

Szalunek tracony
Nazwa bierze siê st¹d, ¿e elementy

budowlane tworz¹ szalunek, który po wy-
pe³nieniu betonem pozostaje, stanowi¹c
wewnêtrzne i zewnêtrzne p³aszczyzny
œcian. Technologia szalunku traconego
jest bardzo ³atwa w budowie. Gotowe ele-
menty, produkowane z ró¿nych materia-
³ów, maj¹ spore wymiary, co u³atwia usta-
wienie œciany. 

Wiêkszoœæ firm wlicza transport
w koszt elementów. Dom mo¿na stawiaæ
nawet poza sezonem budowlanym. Mon-
ta¿ trwa kilka dni. S¹ jednak pewne istot-
ne ograniczenia. Konieczne jest zapew-
nienie zakwaterowania wyspecjalizowa-
nej ekipie. Nie mo¿na roz³o¿yæ kosztów
budowy na etapy i konieczne jest zapew-
nienie dojazdu dla betoniarki. Korzysta-
j¹c z us³ug kierownika nadzoru inwestor-
skiego trzeba znaleŸæ takiego, który zna
dan¹ technologiê.

P³yty zrêbkowo-cementowe
Podstawowym elementem konstruk-

cyjnym s¹ p³yty produkowane ze zrêbków
drewnianych i betonu 	. Maj¹ one gru-
boœæ 3,5 cm.

P³yty stanowi¹ tracony szalunek.
Œcianê zewnêtrzn¹ przygotowuje siê usta-
wiaj¹c dwa rzêdy p³yt i spinaj¹c je klam-
rami, co zabezpiecza elementy przed
przesuwaniem. Mo¿liwe jest wybudowa-
nie œcian noœnych: zewnêtrznej o grubo-
œci 32-37 cm i wewnêtrznej o gruboœci
22 cm. P³yty zewnêtrzne od strony œrodka
wyk³ada siê styropianem. Nastêpnie
w przestrzeni pomiêdzy p³ytami zrêbko-
wo-cementowymi k³adzie siê poziome
zbrojenie wieñców i nadpro¿y. Ewentual-
nie te¿ ustawia siê pionowe zbrojenie s³u-
pów. Tak powsta³¹ konstrukcjê zalewa siê
betonem. Otwory okienne i drzwiowe po-
wstaj¹ w trakcie wznoszenia œcian po-
przez docinanie p³yt.

Œciany maj¹ bardzo dobre parametry
izolacyjne. Przy gruboœci izolacji termicz-
nej 10 cm wspó³czynnik U œciany wynosi
0,29 W/m2K.

Z p³yt zrêbkowo-cementowych wyko-
nuje siê równie¿ prefabrykowane pustaki
stropowe o d³ugoœci 200 cm. Maj¹ one
kszta³t skrzynek, które ustawia siê na sta-
lowych kratownicach i wype³nia betonem. 

Budowa domu parterowego z podda-
szem u¿ytkowym w stanie surowym
otwartym trwa ok. 30 dni.

System RBS
Skrót RBS oznacza nazwê systemu

Royal Building System. Szalunkiem tra-
conym s¹ wielokomorowe panele z wyso-
koudarowego PVC 
. Stanowi¹ one jed-
noczeœnie wykoñczenie œcian.

W zale¿noœci od rodzaju profili mo¿-
na wznosiæ œciany o gruboœci 10, 15
i 20 cm. Najgrubsze œciany mog¹ mieæ fa-

brycznie wewn¹trz panelu po³o¿one ocie-
plenie z pianki poliuretanowej gruboœci
5,4 cm. Równie¿ œciany wewnêtrzne s¹
wznoszone w tej technologii. Oprócz pa-
neli œciennych w systemie s¹ elementy
naro¿ne, ³¹czniki do œcian prostopad³ych
i kana³y instalacyjne.

Okna i drzwi s¹ wykonywane z goto-
wych, przeznaczonych do tego paneli.
Musz¹ byæ ustawione przed zalaniem
œcian betonem.

Strop mo¿e byæ drewniany lub ¿elbe-
towy.

Œciany zewnêtrzne wykañcza siê
w dowolny sposób. Wewnêtrzne równie¿,
ale w pomieszczeniach niemieszkalnych
mo¿na pozostawiæ je bez wykoñczenia.

Ze styropianu
Na rynku jest dostêpnych kilka syste-

mów ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ rodza-
jem kszta³tek i ich zastosowaniem: 
■ Izodom 2000 – oprócz kszta³tek podsta-
wowych s¹ te¿ zawiasowe, umo¿liwiaj¹ce
³¹czenie œcian pod dowolnym k¹tem;
■ Thermodom – kszta³tki œcienne, dacho-
we i do stawiania œcian ³ukowych;
■ Thermomur – kszta³tki œcienne, dacho-
we, elementy stropowe;

Istot¹ systemów s¹ kszta³tki styropia-
nowe, puste wewn¹trz, które zestawia siê
w mur �. Pustaki ³¹czy siê na zamki za-
trzaskowe i klej. W powsta³ej przestrzeni
umieszcza siê zbrojenie i ca³oœæ zalewa
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� Elementy Sova-System:

	 Dom wybudowany z p³yt zrêbkowo-cemento-
wych (fot. Velox)


 Dom w systemie RBS (fot. Royal Europa)



betonem. W trakcie budowy nale¿y uwa-
¿aæ, aby styropian nie mia³ kontaktu z le-
pikiem.

Œciany mog¹ byæ pó³okr¹g³e lub sty-
kaæ siê pod k¹tem innym ni¿ 45°. Œciana
gruboœci 25 cm ma wspó³czynnik U wy-
nosz¹cy 0,28 W/m2K. 

Zim¹ w domu jest ciep³o, latem
ch³odno. Jednak dom zbudowany z nie-
przepuszczaj¹cych powietrza kszta³tek
styropianowych musi mieæ szczególnie
sprawnie dzia³aj¹c¹ wentylacjê. Rodzaj
zastosowanego materia³u narzuca u¿yt-
kownikowi domu pewne ograniczenia.
Mianowicie ciê¿sze przedmioty, np. szaf-
ki kuchenne mo¿na wieszaæ jedynie na
drewnianych stela¿ach umieszczonych
pod warstw¹ wykoñczeniow¹ œciany.

Œciany prefabrykowane
Zastosowanie tej technologii pozwala

na bardzo szybkie wzniesienie domu.
Pewnym ograniczeniem jest koniecznoœæ
u¿ycia dŸwigu, który przenosi i ustawia
elementy domu.

Keramzytobeton
W fabryce z keramzytobetonu for-

muje siê wielkowymiarowe p³yty œcienne
�. Œcianê dodatkowo pokrywa siê od
strony zewnêtrznej izolacj¹ termiczn¹
i akustyczn¹. Elementy nie wymagaj¹ se-
zonowania – natychmiast po zmontowa-
niu œcian mo¿na przyst¹piæ do dalszych
prac.

Œciana z p³yty betonowo-keramzyto-
wej gruboœci 15 cm, ocieplona styropia-
nem 12 cm ma wspó³czynnik U wynosz¹-
cy 0,25 W/m2K. 

Œciany zewnêtrzne jednowarstwowe
z p³yt keramzytobetonowych mog¹ mieæ
gruboœæ 15-24 cm. Nie mog¹ byæ wy¿sze
ni¿ 360 cm. 

Niestandardowo mo¿na zamówiæ p³y-
ty z kotwami s³u¿¹cymi do zamocowania
œcianki licowej. Mo¿na wiêc wznosiæ rów-
nie¿ œciany trójwarstwowe, sk³adaj¹ce siê
z p³yt betonowo-keramzytowych, ocieple-
nia z we³ny mineralnej gr. 12 cm oraz
œcianki os³onowej np. z ceg³y klinkiero-
wej.

Mo¿liwe jest wykonanie na zamówie-
nie p³yt do pomieszczeñ o nieregularnym
kszta³cie (np. wieloboku), zaokr¹glonych,
lub z ³ukami czy otworami.

Elementy s¹ ca³kowicie g³adkie, nie
wymagaj¹ tynkowania. Wewn¹trz mo¿na
od razu k³aœæ tapety lub malowaæ. Ele-
menty mog¹ byæ wykonywane z dodat-
kiem ró¿nych barwników naturalnych.
Najczêœciej, obok jasnoszarej mo¿na spo-
tkaæ barwê ceglast¹.

W technologii tej wykonuje siê ca³e
elementy œcian z gotowymi otworami
okiennymi, drzwiowymi. W œcianach
umieszcza siê puszki i rurki instalacyjne
oraz wykonuje otwory s³u¿¹ce do popro-
wadzenia instalacji kanalizacyjnej, c.o.
czy wentylacyjnej.

Stropy wykonywane s¹ z prefabryko-
wanych p³yt ¿elbetowych o gruboœci 16-
24 cm. Przy rozpiêtoœci stropu powy¿ej

570 cm konieczne s¹ podci¹gi (¿elbetowa
lub stalowa belka, podtrzymuj¹ca p³yty
stropowe).

Zestawienie domu w stanie surowym
otwartym trwa dwa dni.

Keramzyt ze styropianem
Podstawowym elementem s¹ p³yty

warstwowe o gruboœci 10 cm, wykonane
z lekkiego betonu (z udzia³em keramzy-
tu) i granulatu styropianowego. Od ze-
wn¹trz jest warstwa elewacyjna gruboœci
6 cm. Pomiêdzy p³yt¹ a elewacj¹ znajduje
siê ocieplenie o gruboœci 9, 14, lub 19 cm.
W zwi¹zku z tym œciany zewnêtrzne mo-
g¹ mieæ gruboœæ 25, 30, 35 cm. Wspó³-
czynnik U œciany o gruboœci 35 cm wyno-
si 0,19 W/m2K. 

Warstwa elewacyjna ma fakturê nie-
wymagaj¹c¹ dodatkowego wykoñczenia.
W œcianach wewnêtrznych (cieñszych)
znajduj¹ siê puszki i rurki do instalacji
elektrycznej.

Beton ze styropianem
Na system sk³adaj¹ siê wielkoformato-

we p³yty warstwowe o gruboœci 27,2 cm.
Rdzeñ stanowi 5 cm zbrojonego betonu,
wzmocnionego dodatkowo stalowymi ¿e-
brami. Ociepleniem jest 20-cm warstwa
styropianu. Styropian jest os³oniêty de-
skowaniem gruboœci 2,2 cm. Równie¿
stropy s¹ elementami prefabrykowanymi.
Sk³adaj¹ siê z ¿elbetowej p³yty (gr. 8 cm)
wzmocnionej stalow¹ kratownic¹. 

Wspó³czynnik przenikania ciep³a
œcian wynosi 0,2 W/m2K.

Zaleca siê wykañczanie zarówno
œcian jak i sufitów p³ytami g-k.

�
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� Z niezwykle lekkich elementów œciany zesta-
wia siê, jak z klocków (fot. Thermodom)

� Dom wznoszony z wielkoformatowych p³yt
œciennych keramzytobetonowych (fot. Praefa)


