
Z czego to siê robi?

Wyroby silikatowe i beton komórkowy produkowane s¹ z niemal identycznych surowców,
jednak odmienne technologie wytwarzania sprawiaj¹, ¿e otrzymujemy materia³y o zupe³nie
innych w³aœciwoœciach. W obu przypadkach podstawowe sk³adniki to wapno, piasek i wo-
da (tylko niektóre odmiany betonu komórkowego – tzw. beton komórkowy ciemny – wy-
twarzane s¹ z dodatkiem popio³u i cementu). Wyroby silikatowe powstaj¹ w procesie for-
mowania masy piaskowo-wapiennej na prasach, nastêpnie poddawane s¹ autoklawizacji
w atmosferze pary wodnej i dojrzewaniu. Dziêki sprasowaniu cz¹steczek materia³u i wi¹¿¹-
cym w³aœciwoœciom wapna uzyskuje siê wyrób o wysokiej wytrzyma³oœci. Przy produkcji
betonu komórkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest œrodek porotwórczy,
powoduj¹cy podczas autoklawizowania pêcznienie wsadu, który kilkakrotnie zwiêksza swo-
j¹ objêtoœæ. Spieniony blok poddawany jest ciêciu na wymagane wymiary i po okresie doj-
rzewania staje siê gotowym do sprzeda¿y wyrobem. 

Asortyment

Wyroby silikatowe oferowane s¹ w formie bloczków pe³nych lub dr¹¿onych, cegie³ zwy-
k³ych i elewacyjnych, kszta³tek wentylacyjnych i nadpro¿owych. Technologia produkcji si-
likatów pozwala na uzyskanie du¿ej dok³adnoœci wymiarowej (w granicach 1 mm), zatem
do ³¹czenia elementów mo¿na u¿ywaæ cienkowarstwowych zapraw klejowych. Dostêpne s¹
równie¿ materia³y œcienne z ukszta³towanymi na œcianach bocznych wpustami i wypusta-
mi, co pozwala nie tylko na wyeliminowanie koniecznoœci nak³adania zaprawy na spoiny
pionowe, ale u³atwia równie¿ uzyskanie równej i g³adkiej powierzchni œciany. Elementy
œcienne wytwarzane s¹ w dwóch typoszeregach wymiarowych, bazuj¹cych na wymiarach
ceg³y znormalizowanej (d³ugoœæ 25 cm, wysokoœæ 6,5 cm) lub wymiarach modularnych
(d³ugoœæ 38 cm, wysokoœæ 19 cm). 
Materia³y z betonu komórkowego to g³ównie bloczki i p³ytki oraz uzupe³niaj¹cy asorty-
ment nadpro¿y i stropów. Bloczki wykorzystywane s¹ do budowy œcian zewnêtrznych i we-
wnêtrznych o gruboœci 12-40 cm, natomiast p³ytki stosuje siê przy pracach wykoñczenio-
wych. Typowe wymiary (d³ugoœæ x wysokoœæ) bloczków wynosz¹ 49 x 24 cm lub 59 x 24 cm,
ale produkowane s¹ równie¿ elementy o wymiarach modu³owych, wysokoœci 20 cm. Po-
dobnie jak silikaty, wyroby z betonu komórkowego charakteryzuj¹ siê du¿¹ dok³adnoœci¹
wymiarow¹, co pozwala na u¿ycie do ich ³¹czenia zapraw cienkowarstwowych. 

Charakterystyka wyrobów  

W potocznej opinii silikaty, nazywane równie¿ wyrobami wapienno-piaskowymi, to ma-
teria³ wytrzyma³y, ciê¿ki ale o niskiej ciep³ochronnoœci. Natomiast beton komórkowy po-
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Pytanie Czytelnika

Zamierzam zbudowaæ dom ciep³y, energooszczêdny i ³adny.
Planowa³em œciany z ceg³y silikatowej (trójwarstwowe), bo
nie trzeba ich tynkowaæ, ale moje w¹tpliwoœci budzi ciep³o-
chronnoœæ tego materia³u. Jakiej gruboœci izolacjê zastoso-
waæ? A mo¿e zrezygnowaæ z silikatów i wybraæ beton ko-
mórkowy?

Z CZEGO 
STAN SUROWY?

Czy dwa, tak ró¿ne pod wzglêdem w³aœciwoœci wyroby mog¹ równie dobrze 
spe³niaæ funkcjê budulca na œciany naszego domu? To pytanie, w obliczu dylematu, 

z czego wznieœæ œciany budynku, zadaje sobie wielu inwestorów. 
Z pewnoœci¹ w podjêciu w³aœciwej decyzji pomo¿e bli¿sze zapoznanie siê 

z charakterystyk¹ i w³asnoœciami obydwu materia³ów.

W ofercie silikatów znajdziemy zarówno 
elementy do wykonywania œcian noœnych, jak
i wyroby elewacyjne

Z betonu komórkowego wykonuje siê bloczki,
p³ytki, a tak¿e elementy uzupe³niaj¹ce do 
wykonywania nadpro¿y i stropów 
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D Y L E M A T Y  
strzegany jest jako lekki, ciep³y lecz o znikomej wytrzyma³oœci. Ta uproszczona charakte-
rystyka nie oddaje w pe³ni wszystkich w³asnoœci obu materia³ów, a przede wszystkim nie
okreœla optymalnych dla nich zastosowañ.
Du¿a masa objêtoœciowa wyrobów silikatowych, postrzegana jako wada przy transporcie
i murowaniu, wp³ywa korzystnie na zdolnoœæ do t³umienia ha³asu, a jednoczeœnie zapewnia
stabilne warunki cieplne wewn¹trz domu. W takiej œcianie ciep³o akumuluje siê, co spra-
wia, ¿e gromadzi i utrzymuje ona energiê nie tylko pochodz¹c¹ z systemu ogrzewania, ale
i z innych Ÿróde³ (nas³onecznienie, przebywaj¹ce wewn¹trz osoby, oœwietlenie), a dom wol-
no siê wych³adza. Istniej¹ jednak sytuacje, w których wysoka akumulacyjnoœæ ciep³a mo¿e
byæ cech¹ niekorzystn¹ – np. w czêsto lecz na krótko odwiedzanym domku rekreacyjnym,
gdzie d³ugo bêdziemy czekaæ a¿ nagrzej¹ siê wyziêbione mury. Beton komórkowy, zw³asz-
cza w œcianie jednowarstwowej, ma du¿o mniejsz¹ zdolnoœæ do akumulacji ciep³a. Decy-
duje o tym nie tylko jego mniejsza masa objêtoœciowa, ale tak¿e œrednia temperatura we-
wn¹trz przegrody – w ocieplonej œcianie z silikatu jest ona zbli¿ona do panuj¹cej wewn¹trz
domu, natomiast w jednowarstwowej œcianie z betonu komórkowego odpowiada mniej wiê-
cej po³owie ró¿nicy temperatur na zewn¹trz i wewn¹trz budynku. 
Oba omawiane materia³y cechuje wytrzyma³oœæ na œciskanie ca³kowicie wystarczaj¹ca do
wznoszenia œcian konstrukcyjnych w domach jednorodzinnych. Jednak buduj¹c z lekkich
odmian betonu komórkowego trzeba zwróciæ uwagê na dopuszczalne naciski jednostkowe
przy obci¹¿eniach punktowych – np. w miejscach s³upów czy osadzenia belek stropowych.
W takich miejscach nale¿y uk³adaæ tzw. poduszkê, betonow¹ lub ceglan¹, która roz³o¿y ob-
ci¹¿enie na wiêksz¹ powierzchniê.  
Beton komórkowy, zale¿nie od odmiany, uzyskuje ró¿ne parametry cieplne; w³aœnie one
w du¿ej mierze decyduj¹ o jego przeznaczeniu. Z odmian lekkich 400 i 500 mo¿na stawiaæ
œciany jednowarstwowe o gruboœci w granicach uzasadnionych ekonomicznie (do ok.
40 cm), uzyskuj¹c przenikalnoœæ ciepln¹ zbli¿on¹ do wymaganej dla œcian ocieplanych
(ok. 0,3 W/m2•K). Œciany z wyrobów silikatowych wymagaj¹ natomiast ocieplenia izolacj¹
grubsz¹ ni¿ 12 cm.
Doœæ powa¿nym ograniczeniem w stosowaniu betonu komórkowego jest jego du¿a nasi¹-
kliwoœæ, dlatego nie powinien on byæ wykorzystywany w czêœciach budynku znajduj¹cych
siê poni¿ej poziomu gruntu. Z t¹ cech¹ wi¹¿e siê równie¿ jego ograniczona mrozoodpor-
noœæ. Choæ w warunkach normalnego u¿ytkowania wch³aniana woda nie wype³nia ca³ko-
wicie porów w jego strukturze i w razie zamarzniêcia nie powoduje rozsadzenia, jednak
w przypadku ca³kowitego d³ugotrwa³ego nawodnienia zamarzniêty beton komórkowy ule-
gnie uszkodzeniu. Du¿a objêtoœæ porów sprawia te¿, ¿e beton komórkowy, który zamoknie,
d³ugo wysycha. Jeœli tak zamoczon¹ œcianê pokryjemy nastêpnie ociepleniem o niskiej pa-
roprzepuszczalnoœci – np. p³ytami styropianowymi – mog¹ wynikn¹æ z tego powa¿ne k³o-
poty. Przy ograniczonej zdolnoœci odprowadzenia wilgoci na zewn¹trz bêdzie ona wnikaæ
do wnêtrza domu.  

Zastosowanie

W œcianach zewnêtrznych
Oba materia³y maj¹ swoje wady i zalety, zatem o ich wyborze powinny decydowaæ najistot-
niejsze wymagania u¿ytkowników. Nie bez znaczenia jest równie¿ koszt budowy, jednak
przy porównywaniu wydatków nale¿y braæ pod uwagê stan wykoñczenia œciany w okre-

Parametry Beton komórkowy Silikat
masa objêtoœciowa 400-700 kg/m3 1400-1800 kg/m3

wytrzyma³oœæ na œciskanie 1,5-4 Mpa 10-30 MPa
przewodnoœæ cieplna 0,13-0,20 W/(mK) 0,80-1,00 W/(mK)
paroprzepuszczalnoœæ 

5-7 8-10wzglêdna (mi)
izolacyjnoœæ akustyczna œrednia bardzo dobra
akumulacja ciep³a niska wysoka
nasi¹kliwoœæ do 40% do 15%
mrozoodpornoœæ wzglêdna ca³kowita 
stabilizacja wilgotnoœci niska wysoka
powietrza

Taka œciana trójwarstwowa wykonana z ceg³y
silikatowej ma wystarczaj¹c¹ izolacyjnoœæ
ciepln¹, a tak¿e dobre w³asnoœci akustyczne
(fot. Silka)

Do wyrobu elementów z betonu komórkowego
s³u¿¹ te same surowce, co do produkcji silika-
tów, jednak odmienna technologia nadaje mu
inne w³aœciwoœci (fot. Ytong)

Niektóre odmiany betonu komórkowego 
wytwarzane s¹ z dodatkiem popio³u i cementu,
co ma wp³yw na barwê bloczków
(fot. Grupa Prefabet)
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œlonej technologii oraz mo¿liw¹ do uzyskania ciep³ochronnoœæ. Œciany zewnêtrzne z sili-
katów musz¹ byæ budowane jako warstwowe, z izolacj¹ ciepln¹ z we³ny lub styropianu,
w wersji dwu- lub trójwarstwowej. Elementy z betonu komórkowego umo¿liwiaj¹ nato-
miast postawienie œciany jednowarstwowej, której ciep³ochronnoœæ bêdzie œciœle zale¿eæ od
gruboœci i odmiany u¿ytych bloczków. Z betonu komórkowego mo¿na równie¿ budowaæ
œciany z ociepleniem – najczêœciej jako dwuwarstwowe – wówczas w³asnoœci ciep³ochronne
samego betonu odgrywaj¹ mniejsz¹ rolê. 
Poniewa¿ w wykonanej z silikatów œcianie dwu- lub trójwarstwowej materia³ ten pe³ni
jedynie rolê konstrukcji noœnej, jego gruboœæ mo¿na ograniczyæ do niezbêdnego mini-
mum okreœlonego wymogami sztywnoœci i noœnoœci œciany. Z regu³y w domach jednoro-
dzinnych wystarczaj¹ca gruboœæ œcian noœnych to 15-18 cm. Natomiast warstwa ocieple-
niowa nie powinna mieæ gruboœci mniejszej ni¿ 12 cm, bo tylko wtedy mo¿na uzyskaæ
wymagan¹ przenikalnoœæ ciepln¹ U poni¿ej 0,3 W/(m2•K). Przy trójwarstwowej budo-
wie przegrody mo¿na u³o¿yæ nawet 20 cm izolacji, co pozwoli na uzyskanie ciep³o-
chronnoœci na poziomie U = 0,2 W/(m2•K), ale najczêœciej stosuje siê izolacjê o gru-
boœci 14-16 cm. W œcianie dwuwarstwowej – mimo ¿e niektórzy producenci systemów
ociepleniowych dopuszczaj¹ stosowanie izolacji gruboœci powy¿ej 12 cm – jest to jed-
nak dosyæ ryzykowne. Jeœli zale¿y nam na uzyskaniu wy¿szej ciep³ochronnoœci, lepiej
zdecydowaæ siê na œcianê trójwarstwow¹. W obu technologiach jako ocieplenie mo¿na
stosowaæ zarówno we³nê mineraln¹, jak i styropian, z tym ¿e w przypadku œciany trój-
warstwowej u¿ycie we³ny wymaga utworzenia pustki wentylacyjnej pomiêdzy elewacj¹
a ociepleniem. 
Budowa œcian z ociepleniem eliminuje – pod warunkiem prawid³owego wykonania – mo¿-
liwoœæ wyst¹pienia mostków cieplnych, co zapewnia równomiern¹ ciep³ochronnoœæ ca³ej
powierzchni œcian zewnêtrznych. 
Bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do stawiania œcian jednowarstwowych,
umo¿liwiaj¹ uzyskanie ciep³ochronnoœci na poziomie ok. 0,3 W/m2•K przy gruboœci muru
36-40 cm. Taka œciana jest jednak niejednorodna pod wzglêdem cieplnym, gdy¿ umieszczo-
ne w niej elementy konstrukcyjne – nadpro¿a, wieñce stropowe – zmniejszaj¹ ciep³ochron-
noœæ w miejscach osadzenia. Równie¿ spoiny elementów mog¹, teoretycznie, byæ przyczyn¹
wystêpowania mostków cieplnych. W praktyce problem ten eliminuje zastosowanie zapra-
wy cienkowarstwowej lub ciep³ochronnej. Przy budowie œciany jednowarstwowej trzeba
wiêc zwracaæ szczególn¹ uwagê na dodatkowe ocieplenie elementów konstrukcyjnych oraz
unikaæ wykonywania g³êbokich bruzd w œcianach zewnêtrznych (np. pod rury kanalizacyj-
ne), gdy¿ w tych miejscach wskaŸnik ciep³ochronnoœci znacznie siê obni¿y. 
Problem mostków cieplnych praktycznie nie wystêpuje, jeœli wznosimy z betonu komórko-
wego œcianê dwuwarstwow¹. Jej ocieplenie mo¿e byæ cieñsze, ni¿ w przypadku zastosowa-
nia elementów silikatowych; mimo to uzyskamy ciep³ochronoœæ na tym samym poziomie.
W praktyce jednak stosuje siê warstwy ocieplenia gruboœci 8-10 cm przy gruboœci œciany no-
œnej 24 cm, co pozwala na uzyskanie ciep³ochronnoœci U = 0,25-0,27 W/(m2•K). 

Wewn¹trz budynku
Wewnêtrzne œciany noœne i dzia³owe nie musz¹ spe³niaæ wymogu dobrej ciep³ochronnoœci,
istotne natomiast jest, by zapewnia³y wysok¹ izolacyjnoœæ akustyczn¹, a tak¿e – mia³y du-
¿¹ wytrzyma³oœæ, zarówno na œciskanie, jak i na obci¹¿enia zwi¹zane z mocowaniem do
nich ciê¿kich przedmiotów. Dla takich zastosowañ odpowiedniejsze ni¿ beton komórkowy
(zw³aszcza lekkie jego odmiany) bêd¹ wyroby silikatowe. 
Przyk³adowo, izolacyjnoœæ akustyczn¹ na poziomie 42 dB mo¿na w przypadku silikatów
uzyskaæ ju¿ przy gruboœci œcianki wynosz¹cej 8 cm, gdy przy u¿yciu betonu komórkowego
wymaga³oby to wzniesienia œciany przynajmniej dwa razy grubszej. Podobne problemy mo-
¿e sprawiaæ zamocowanie ciê¿kich szafek na œciance z lekkiej odmiany betonu komórko-
wego; przyczyn¹ bêdzie tu s³abe umocowanie elementów kotwi¹cych w doœæ miêkkim ma-
teriale. Jednak nie w ka¿dym przypadku murowanie œcian wewnêtrznych z silikatów bêdzie
najlepszym rozwi¹zaniem. Jest to bowiem materia³ ciê¿ki, w zwi¹zku z czym wymaga wcze-
œniejszego zaprojektowania odpowiednich wzmocnieñ w konstrukcji stropu. K³opotliwe, ze
wzglêdu na twardoœæ elementów silikatowych, mo¿e byæ równie¿ wycinanie w nich bruzd
instalacyjnych, szczególnie jeœli przewidujemy pokrycie œcian tynkiem cienkowarstwowym,
pod którym nie mo¿na ukryæ kabli instalacji elektrycznej. 

B e t o n  k o m ó r k o w y  c z y  s i l i k a t

Œciany trójwarstwowej licowanej ceg³¹ silika-
tow¹ nie musimy tynkowaæ ani malowaæ. War-
to o tym pamiêtaæ, obliczaj¹c koszty wzniesie-
nia stanu surowego budynku (Silka)

Stosuj¹c jako ocieplenie œciany trójwarstwo-
wej we³nê mineraln¹ nale¿y pamiêtaæ o utwo-
rzeniu pomiêdzy ni¹ a warstw¹ elewacyjn¹
pustki powietrznej (fot. Rockwool)

Niektóre bloczki z betonu komórkowego maj¹
ukszta³towane na bokach uchwyty, co u³atwia
murowanie (fot. Prefbet) 



D Y L E M A T Y  
Inne zastosowania

Wyroby silikatowe czy z betonu komórkowego to nie tylko materia³y œcienne ale tak¿e
produkty wykorzystywane przy wykonywaniu innych elementów budynku. Kszta³tki
wentylacyjne z silikatów umo¿liwiaj¹ postawienie g³adko wewn¹trz wykoñczonych, po-
jedynczych lub zgrupowanych kana³ów wentylacyjnych. Cienkie p³ytki elewacyjne wy-
korzystuje siê do wykañczania np. coko³ów domu, a tak¿e jako ok³adziny na tarasach
badŸ s³upkach ogrodzeniowych. Dostêpne s¹ równie¿ prefabrykowane elementy nadpro-
¿y, eliminuj¹ce koniecznoœæ deskowania. Elementy z betonu komórkowego w postaci
p³ytek gruboœci 5-10 cm wykorzystuje siê z kolei powszechnie przy obmurowywaniu wa-
nien, brodzików czy kuchni wyspowych. P³ytki te ³atwo przycinaæ pi³¹ do drewna do wy-
maganych wymiarów, a ich równa i g³adka powierzchnia u³atwia wykoñczenie tynkiem
czy ok³adzin¹ ceramiczn¹. W systemach budowlanych z betonu komórkowego wykorzy-
stywane s¹ te¿ prefabrykowane zbrojone nadpro¿a oraz p³yty stropowe. 

Koszty

Ceny œcian: silikat – beton komórkowy
Znaj¹c wymiary elementów i ich cenê jednostkow¹ ³atwo sprawdzimy, która z nich bêdzie
dro¿sza. W praktyce ró¿nice w cenie m2 œcian o jednakowej gruboœci s¹ nieznaczne – przy-
k³adowo, koszt elementów (wg cen fabrycznych dwóch producentów) dla œciany o gruboœci
12 cm wyniesie – 27 z³/m2 (silikat) i 25 z³/m2 (beton komórkowy), a przy gruboœci 24 cm od-
powiednio 50 z³/m2 i 47 z³/m2. Natomiast znacznie trudniejsze bêdzie porównanie kosztów
wymurowania œcian zewnêtrznych, gdy¿ mog¹ byæ one zestawiane z ró¿nych elementów
i charakteryzowaæ siê odmienn¹ ciep³ochronnoœci¹. Dlatego porównywaæ mo¿na œciany
„kompletne” z ociepleniem i elewacj¹ zewnêtrzn¹ (tynk lub ok³adzina) oraz o zbli¿onej cie-
p³ochronnoœci. Okreœlona ciep³ochronnoœæ (ok. 0,3 W/(m2K) dla jednowarstwowej œcia-
ny z betonu komórkowego odmiany 400 utrudnia obiektywne porównanie kosztów ocie-
plonych œcian z silikatów, których przenikalnoœæ ciepln¹ ³atwo i tanio mo¿na zwiêkszyæ
nawet do poziomu 0,2 W/m2K. Koszt materia³ów do jej postawienia wynosi ok.
130 z³/m2, plus 20-25 z³/m2 robocizna. £¹cznie 150 z³/m2. 
Bardziej miarodajne bêdzie porównanie kosztów najczêœciej budowanej œciany z betonu ko-
mórkowego odmiany 600 z ociepleniem metod¹ lekk¹ mokr¹ (BSO) oraz œciany trójwar-
stwowej z bloczków silikatowych, ocieplenia i elewacji z ³upanej ceg³y silikatowej. Poniewa¿
na ostateczny koszt wp³ywa wiele czynników, w zestawieniu podano przeciêtne ceny ele-
mentów sk³adowych. 
Za³o¿ono, ¿e oba warianty uzyskuj¹ przenikalnoœæ ciepln¹ 0,25 W/m2K, a od œrodka zosta-
³y wykoñczone takim samym tynkiem, co nie wp³ywa na zró¿nicowanie kosztów. 
Œciana z betonu komórkowego odmiany 600, gr. 24 cm, ocieplona styropianem gruboœci
10 cm i pokryta akrylowym tynkiem cienkowarstwowym:

� elementy œcienne z zapraw¹ 50 z³/m2;
� murowanie (robocizna) 20 z³/m2; 
� komplet materia³ów ociepleniowych, 
z tynkiem i robocizn¹ 70-80 z³/m2.
£¹cznie 140-150 z³/m2

Œciana z bloczków silikatowych gr. 18 cm ocieplona styropianem gr. 16 cm i elewacj¹
z ³upanej ceg³y silikatowej gr. 6 cm:

� elementy œcienne z zapraw¹ 45 z³/m2;
� styropian EPS 50 (FS 12) 20 z³/m2;
� ceg³a elewacyjna 30 z³/m2;
� robocizna 35-40 z³/m2. 
£¹cznie 130-135 z³/m2
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PODSUMOWANIE
By dokonaæ w³aœciwego wyboru pomiêdzy silikatami a betonem komórkowym, nale¿y dok³adnie sprecyzowaæ swoje oczekiwania.
� Jeœli szczególnie zale¿y nam na czasie, szybciej wzniesiemy jednowarstwow¹ œcianê z du¿ych i lekkich bloczków betonowych, 
uzyskuj¹c przy tym ciep³ochronnoœæ porównywaln¹ do œciany dwuwarstwowej z silikatów.
� Silikatowa przegroda trójwarstwowa, oprócz dobrych i stabilnych warunków cieplnych wewn¹trz budynku, zapewni mu doskona³¹ izolacyjnoœæ
akustyczn¹. Budowa takiej œciany jest jednak bardziej skomplikowana, ni¿ œciany jedno- lub dwuwarstwowej. 
� Mocowanie bardzo cie¿kich mebli i przedmiotów do œciany z betonu komórkowego mo¿e okazaæ siê trudne, a nawet niemo¿liwe, z kolei wzno-
szenie œcianek dzia³owych z ciê¿kich silikatów wymaga odpowiednio wzmocnionej konstrukcji stropu. 

Takie kszta³tki z silikatów s³u¿¹ do wznoszenia
prefabrykowanych kana³ów wentylacyjnych 
(fot. Silikaty Ostro³êka)

Œciana trójwarstwowa z silikatów 

beton komórkowy

bloczki silikatowe

styropian

styropian

ceg³a elewacyjna

tynk cienkowarstwowy

Œciana dwuwarstwowa z betonu komórkowego 


