M¹dry Polak przed budow¹

dom ze œcianami
jednowarstwowymi

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom i marzeniom,

dom

dajemy Ci tę broszurę. W poszczególnych rozdziałach
pokażemy, że dom ze ścianami jednowarstwowymi może
spełniać Twoje oczekiwania. Takie ściany wykonać można
z betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej.
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WSTÊP

Myœlisz o budowie swojego domu. Jest
to marzenie Twojego ¿ycia; dom, w którym
chcesz mieszkaæ, wychowywaæ dzieci,
przyjmowaæ goœci ....
DOM MA BYÆ ZDROWY, £ADNY,
WYGODNY, TRWA£Y I TANI
W BUDOWIE I U¯YTKOWANIU,
A WIÊC MA TO BYÆ DOM
PRZYJAZNY.
Wychodz¹c naprzeciw Twoim
potrzebom i marzeniom, dajemy Ci tê
broszurê. W poszczególnych rozdzia³ach
poka¿emy, ¿e dom ze œcianami
jednowarstwowymi mo¿e spe³niæ
wszystkie Twoje oczekiwania. Takie œciany,
zarówno zewnêtrzne, jak
i wewn¹trzmieszkaniowe, wykonaæ mo¿na
z ceramiki poryzowanej i betonu
komórkowego.
Zalet¹ zewnêtrznych œcian
jednowarstwowych jest ich wystarczaj¹ca
izolacyjnoœæ cieplna, bez potrzeby
dodatkowego ocieplania, przy spe³nieniu
wymagañ bezpieczeñstwa konstrukcji,
bezpieczeñstwa po¿arowego i ochrony
przed ha³asem.
Œciany jednowarstwowe s¹ wiêc
szczególnie zalecane dla budynków
jednorodzinnych. W takich budynkach
wykorzystywane s¹ walory konstrukcyjne

i izolacyjne betonu komórkowego
i ceramiki poryzowanej.
Œciany jednowarstwowe s¹ proste
w projektowaniu - odpadaj¹ k³opoty
z zaprojektowaniem wielu szczegó³ów,
równie ³atwe s¹ w murowaniu - zapewnia
to niskie koszty budowy i pewnoœæ
w³aœciwego wykonania.
Dobra izolacyjnoœæ cieplna œcian,
w po³¹czeniu ze zwart¹ bry³¹ budynku
i dobrym rozwi¹zaniem izolacji dachu,
zapewnia równie¿ niskie koszty
ogrzewania.
Œciany jednowarstwowe z betonu
komórkowego i ceramiki poryzowanej
zapewniaj¹ odpowiednio stabiln¹
temperaturê w budynku i w³aœciwy
mikroklimat.
Zarówno beton komórkowy, jak
i ceramika poryzowana s¹ materia³ami
zdrowymi i ekologicznymi. W œwietle
d³ugoletniego doœwiadczenia materia³y te
zapewniaj¹ te¿ wielopokoleniow¹
trwa³oœæ.
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DOM I OGRÓD

DOM I OTOCZENIE

OBOWI¥ZUJ¥CA
LINIA ZABUDOWY

min. 5 m

Czy Twój dom bêdzie czymœ wiêcej
ni¿ umieszczonym na dzia³ce zwyk³ym
„funkcjonalnym” mieszkaniem? Zale¿y to
od Twoich oczekiwañ, potrzeb i marzeñ.
Trudno marzyæ o domu, nie myœl¹c
o ogrodzie. Nawet na ma³ej dzia³ce mo¿na
w sposób interesuj¹cy po³¹czyæ dom
i ogród - wprowadziæ fragment domu do
ogrodu i fragment ogrodu do domu. Strefa
po³¹czenia domu z ogrodem jest wa¿nym
miejscem w projekcie.

min.

3m

min. 4 m

min. 4 m
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TWOJA DZIA£KA JEST CZÊŒCI¥
ŒRODOWISKA NATURALNEGO
Idealnym rozwi¹zaniem jest ³¹czenie
stref zielonych kilku dzia³ek w jedn¹
ekologiczn¹ ca³oœæ. Wa¿ne jest zachowanie
biologicznej ró¿norodnoœci; na szczêœcie
modne s¹ ogrody naturalne, gdzie nie musi
dominowaæ strzy¿ony trawnik. Ogród
mo¿e Ci zaprojektowaæ architekt
krajobrazu, im prêdzej zaczniecie pracê
nad projektem, tym lepiej.
S¥SIEDZTWO
Zaprojektuj dom w sposób ¿yczliwy dla
s¹siadów - do nich bêdziesz siê uœmiechaæ
i mówiæ im „dzieñ dobry” - oby nie
z przymusu. Dom jest Twój, ale widok
Twojego ogrodzenia i Twojej elewacji to
dobro publiczne. Nie izoluj siê za bardzo.
Zwróæ uwagê na mo¿liwoœæ kontaktu
z s¹siadami i widocznoœæ stref wjazdu
i wejœcia, najlepiej z okien kuchni.
Staraj siê unikaæ szczelnych ogrodzeñ,
posadŸ ¿ywop³ot!
Na granicy dzia³ek korzystne mo¿e byæ
³¹czenie gara¿y, innych budynków
gospodarczych lub miejsc gromadzenia
odpadów sta³ych, jeœli pozwalaj¹ na to
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i ustalenia miêdzy
s¹siadami.

jednowarstwowymi
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min. 5 m
studnia

min. 5 m

m

min.
3m
min
. 12

Bior¹c pod uwagê zawarty
w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu procentowy
limit powierzchni zabudowy i powierzchni
utwardzonej w stosunku do terenu
pozostawionego naturze (zieleñ wysoka
i niska, woda), zwróæ uwagê na dwie
wa¿ne sprawy:
1 . Po z o s t a w i e n i e m a k s y m a l n e j
powierzchni zielonej nie jest
biurokratycznym ograniczeniem, le¿y ono
w Twoim interesie!
2. Planuj¹c dom na du¿ej dzia³ce, nie
zak³adaj, ¿e powierzchnia zabudowy musi
dosiêgn¹æ dozwolonego planem
maksimum. Nies³usznym jest za³o¿enie, ¿e
na du¿ej dzia³ce koniecznie musi stan¹æ
du¿y dom.

min. 4 m

8m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Zaplanuj, jak rozmieœciæ poszczególne
strefy: wejœcia, ogrodu
„reprezentacyjnego”, strefê rekreacyjn¹,
strefê dzikiej przyrody (mo¿e czêœæ dzia³ki
przylegaj¹ca do lasu?), strefê gospodarcz¹.
Gdzie biegaæ i mieszkaæ ma Twój pies?
Urz¹dzenia zwi¹zane z infrastruktur¹
techniczn¹ (przy³¹cza, studnia ewentualnie
szambo lub przydomowa oczyszczalnia
œcieków, miejsce gromadzenia odpadów
sta³ych) znajd¹ sie w projekcie
zagospodarowania dzia³ki stanowi¹cym
czêœæ Twojego projektu budowlanego.

min.

Od skali Twojego domu zale¿y
w wielkiej mierze harmonia zabudowy
w obrêbie osiedla czy wzd³u¿ ulicy. Ma³e
mo¿e byæ piêkne.
Planuj¹c licz! - ka¿dy metr kwadratowy
i metr szeœcienny to nie tylko pieni¹dze
wydane na budowê, ale te¿ na póŸniejsze
utrzymanie Twojego domu. Od niskich
kosztów utrzymania zale¿y te¿ mo¿liwoœæ
sp³aty kredytu na budowê.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

min. 2 m

min. 2 m

WIELKOŒÆ DOMU

szambo

dom
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USYTUOWANIE DOMU
Zwróæ uwagê na strony œwiata,
mo¿liwoœæ korzystania ze œwiat³a
dziennego i energii s³onecznej. Os³oñ siê
od wiatru - najlepiej grup¹ zwartej zieleni.
Jeœli dysponujesz wiêksz¹ dzia³k¹, nie
musisz stawiaæ domu na jej œrodku. Kuchnia
nie musi byæ od strony pó³nocnej, ochroñ
jednak jej wnêtrze przed zbyt intensywnym
promieniowaniem s³onecznym.
GARA¯ CZY WIATA?
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min. 2 m

min. 5 m

Czy pragniesz mieæ gara¿ w domu? Jeœli
tak, to mo¿e on dla pomieszczeñ
ogrzewanych pe³niæ rolê dodatkowej
izolacji od strony nienas³onecznionej.
Gara¿ mo¿e byæ te¿ wolno stoj¹cy, planuj¹c
go, mo¿esz wykorzystaæ jego œcianê do
ograniczenia przestrzeni dziedziñca, jako
os³onê wizualn¹ lub akustyczn¹. Samochód
mo¿e jednak mieæ siê zupe³nie dobrze, a
mo¿e nawet lepiej, pod przewiewn¹ wiat¹.
Od gara¿u zap³acisz wiêksze podatki.
Rozwi¹zanie problemu parkowania zale¿y
od tego, czy Twój „model” zamieszkiwania
zwi¹zany jest z codziennym u¿ywaniem
samochodu, a w zwi¹zku z tym, jak¹ rolê
pe³ni on w Twoim domu.
Pomyœl o zadaszonym miejscu na rowery,
rower jest nie tylko przyrz¹dem
sportowym, ale i œrodkiem komunikacji.

PLANUJ¥C LICZ! - KA¯DY METR
KWADRATOWY I METR SZEŒCIENNY
TO NIE TYLKO PIENI¥DZE
WYDANE NA BUDOWÊ, ALE TE¯
NA PÓ<NIEJSZE UTRZYMANIE
TWOJEGO DOMU.

jednowarstwowymi
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DOM W PLANIE I W PRZEKROJU

PODPIWNICZONY CZY NIE?

FUNKCJE DOMU

Piwnica podwy¿sza znacznie koszty
budowy, zw³aszcza gdy du¿ym kosztem
walczymy z niesprzyjaj¹cymi warunkami
geologicznymi - z wysokim poziomem
wody gruntowej.

Planuj¹c postaw na równi wartoœæ
estetyczn¹ i u¿ytkow¹. Zachowaj te¿
równowagê pomiêdzy walorami
reprezentacyjnymi a praktycznymi. Mo¿e
do funkcji mieszkalnych dodasz miejsce
pracy w domu. Czy Twój dom bêdzie
rozwojowy i wielopokoleniowy - zmieœci
mieszkanie „dla dziadków” i „doros³ego
dziecka” ze swoj¹ tworz¹c¹ siê rodzin¹?
DOM PRZYJAZNY DLA
NIEPE£NOSPRAWNYCH
Zadbaj o to, by Twój dom by³ wygodny
dla wszystkich, przystosowany do
zmieniaj¹cych siê potrzeb mieszkañców,
równie¿ tych, którzy maj¹ problemy
z poruszaniem siê.
PARTEROWY CZY PIÊTROWY?
Nie ma tu jednego idealnego
rozwi¹zania: od w³asnych potrzeb,
mo¿liwoœci i wymagañ otoczenia zale¿y to,
czy dom wszystkie swoje funkcje zawieraæ
ma w parterze, czy te¿ ma byæ piêtrowy.
Dom piêtrowy oznacza oddzielenie
schodami dwóch stref - wspólnej na
parterze i prywatnej na piêtrze.

2

KOMUNIKACJA WEWNÊTRZNA
Typowym rozwi¹zaniem przestrzeni
wewnêtrznej jest dostêp do
poszczególnych pomieszczeñ przez hol czy
korytarze, mo¿na jednak rozwa¿yæ
zastosowanie wiêkszej otwartej przestrzeni
wspólnej, z której dopiero wchodzimy do
pomieszczeñ „prywatnych”.
DOM OTWARTY - DOM
PRZESTRONNY
Dom jest nie tylko dla nas, ale i dla
goœci. Nawet w ma³ym domu mo¿emy
uzyskaæ wra¿enie otwartoœci poprzez
unikanie niektórych przegród czy drzwi,
otwieranie perspektyw, powi¹zanie
wnêtrza z otoczeniem. Mo¿na te¿ tworzyæ
przestrzeñ o wysokoœci wiêkszej ni¿
typowa wysokoœæ kondygnacji (minimum
to wynosi dla pomieszczeñ mieszkalnych
2,50 m).

dom
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ZAARAN¯UJ WNÊTRZA
Zanim z architektem „zatwierdzicie”
ca³y plan domu, poustawiaj na rzutach
meble i inne sprzêty. Taka aran¿acja
pomo¿e Ci wykorzystaæ przestrzeñ we
w³aœciwy sposób.
parter
1. przedsionek
2. wc
3. kuchnia
4. salon + jadalnia
5. sypialnia rodziców
6. garderoba
7. ³azienka rodziców
8. pomieszczenie techniczne, pralnia
9. biblioteka, pracownia
10. ³azienka
11. gara¿ lub pomieszczenie
u¿ytkowe

piêtro
12. korytarz
13. schowek
14. garderoba
15. pokój
16. pokój
17. garderoba
18. ³azienka

6

Do rozwi¹zania tak wa¿nych miejsc,
jak kuchnia, sanitariaty, salon z kominkiem
czy schody warto zaprosiæ architekta
wnêtrz. Profesjonalista ze zmys³em
artystycznym mo¿e te¿ doradziæ, jakich
u¿yæ kolorów i jakie zastosowaæ
oœwietlenie.
gara¿ lub pomieszczenie
u¿ytkowe
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SERCE DOMU

DOM PARTEROWY

Jeszcze do niedawna punktem
koncentruj¹cym we wnêtrzach mieszkañ
by³ telewizor. Dziœ powracamy do
kojarz¹cych siê z ogniskiem domowym:
pieca, kominka (z wk³adem kominkowym)
czy „kozy”, ale te¿ sto³u rodzinnego na
honorowym miejscu. Pe³nym ¿ycia sercem
domu mo¿e byæ zwi¹zana z ogniskiem
domowym kuchnia, po³¹czona z miejscem
spo¿ywania posi³ków i ogrodem poprzez
taras czy werandê. Kuchnia po³¹czona
z ogrodem czy ogródkiem zimowym, daje
mo¿liwoœæ korzystania z zasobów zió³
i kwiatów.

Jest wygodnym rozwi¹zaniem dla tych,
którzy nie lubi¹ lub nie mog¹ chodziæ po
schodach, jest te¿ okazj¹ do aktywnego
powi¹zania wnêtrza z otoczeniemmo¿emy tak zaprojektowaæ wnêtrze, aby
w czasie ciep³ych dni po otwarciu drzwi
i okien poczuæ, ¿e mieszkamy w ogrodzie.
Planuj¹c wiêkszy dom parterowy, zwróæ
uwagê na pogodzenie zasady zwartoœci
kubatury ogrzewanej z umo¿liwieniem
dostêpu œwiat³a dziennego do wszystkich
pomieszczeñ. W przypadku domu
parterowego udzia³ strat ciep³a przez œciany
jest stosunkowo ma³y. Nale¿y za to zwróciæ
szczególn¹ uwagê na koniecznoœæ
ograniczenia strat ciep³a przez pod³ogê,
strop i dach. W domu z dachem pochy³ym
i poddaszem nieu¿ytkowym izolacjê
termiczn¹ nale¿y umieœciæ na stropie strych nie bêdzie ogrzewany.

2
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DOM PODPIWNICZONY
Z PODDASZEM
U¯YTKOWYM
Poddasze u¿ytkowe charakteryzuje
siê skosami sufitu. Dostêpna przestrzeñ
poddasza zale¿y od k¹ta dachu i wysokoœci
„œcianek kolankowych” (przestrzeni
o wysokoœci mniejszej ni¿ 1,9 m nie zalicza
siê do powierzchni „odpowiadaj¹cej
przeznaczeniu pomieszczenia” - czyli
u¿ytkowej). Efektywnym sposobem
oœwietlenia pomieszczeñ na poddaszu s¹
okna po³aciowe, jeœli s¹ w po³aci

po³udniowej, wyposa¿ je w skuteczny
system zacieniania.
Aby efektywnie wykorzystaæ kubaturê
domu, usytuuj schody tak, by kierunek ich
biegu by³ zgodny ze spadkiem dachu.
Jeœli planujesz piwnicê, zwróæ uwagê na
dostêp œwiat³a naturalnego - na sposób
umieszczenia okien, ewentualnoœæ
wyniesienia parteru ponad poziom gruntu
wy¿ej ni¿ na przepisow¹ minimaln¹
wysokoœæ 0,3 m. Ze wzglêdów
u¿ytkowych i estetycznych odradzamy
stosowania tzw. „wysokiej piwnicy”, na
której dopiero stoi „w³aœciwy dom”.

iec

rw

cze

grudz

min.
2,2 m

min. 4 m
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h

min. 2,5 m min. 2,5 m

ieñ

pomniejszenie min. odleg³oœci
o max. 0,5 m
min. 4 m

pomniejszenie min. odleg³oœci
o max. 1 m

DOM I OGRÓD

DOM PIÊTROWY
Pokoje na piêtrze mog¹ tu mieæ
„pe³n¹” wysokoœæ. W domu piêtrowym
procentowy udzia³ strat ciep³a przez œciany
jest wiêkszy ni¿ w parterowym. Mamy za to
wspólny strop pomiêdzy ogrzewanymi
kubaturami parteru i piêtra.

2

Zwróæ uwagê na jego izolacjê
a k u s t y c z n ¹ . Wa ¿ n y m z a d a n i e m
projektowym jest rozwi¹zanie wygodnych
schodów - czy Twoje schody bêd¹ pe³niæ
rolê „reprezentacyjn¹”, czy bêd¹
schowane? Planuj¹c dom piêtrowy,
zdecyduj, czy wszystkie pokoje prywatne
(sypialnie) musz¹ byæ na górze.

rw

cze

grudz

min.
2,2 m

min. 2,5 m min. 2,5 m

ieñ

h

iec

h-max. wysokoœæ okreœlona
w decyzji o warunkach
zabudowy

min. 0,3 m

dom
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RACJONALNOŒÆ
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Wysi³ek w³o¿ony w projekty rozwi¹zañ
technicznych - zarówno tych budowlano-konstrukcyjnych, jak i instalacyjnych powinien zmierzaæ w stronê
„zrównowa¿onego budownictwa",
którego cechami s¹ oszczêdnoœæ zasobów
naturalnych i energii, szczególnie tej ze
Ÿróde³ nieodnawialnych. Instalacje
sanitarno-grzewcze w domu
jednorodzinnym mo¿na skupiæ w jednym
czy dwóch pionach, przewody instalacji
trzeba te¿ zaizolowaæ.
Nieracjonalne jest projektowanie
wiêkszej liczby pionów instalacyjnych czy
murowanie kilku przebijaj¹cych dach
kominów. Planuj¹c zastosowanie do
ogrzewania pieca na drewno, „kozy”, lub
„dogrzewanie kominkiem”, na paliwo sta³e,
nale¿y zwróciæ uwagê na ich parametry
ekologiczne oraz na sprawy
bezpieczeñstwa. W Twoim projekcie
komin musi byæ dopasowany do
urz¹dzenia grzewczego i kszta³tu dachu.
Najlepszy jest komin wewn¹trz przestrzeni
ogrzewanej, poza ni¹ ocieplony i jak
najbli¿ej kalenicy.
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STYL
W przypadku domu to nie tylko aktualnie
panuj¹ca przelotna moda. Planuj¹c dom,
mo¿na dostosowaæ jego charakter do
pozytywnych cech dostrzegalnych
w otoczeniu oraz charakteru rodzimej
architektury. W sytuacji powszechnego
braku harmonii i ³adu przestrzennego
bêdziecie mieli szczêœcie, jeœli bêdzie to
mo¿liwe; równie¿ wtedy gdy powstan¹
w krajobrazie domy, które nie bêd¹
dominowaæ nad domami s¹siadów
i otaczaj¹c¹ przyrod¹.
ARCHITEKTURA
I EKOLOGIA
Planuj¹c budowê domu, myœl nie tylko
o oszczêdnoœci i pozyskiwaniu energii.
Zwróæ uwagê na staranny dobór
pozosta³ych materia³ów budowlanych
oprócz tych, z których zbudujesz œciany czy bêd¹ przyjazne dla Twojego zdrowia
i œrodowiska naturalnego?
Wa¿ne jest te¿ to, jak wykorzystasz cenn¹
wodê pitn¹, co zrobisz ze œciekami, a tak¿e
ile „wyprodukujesz” odpadów i czy
bêdziesz móg³ nazwaæ je „œmieciami”, czy
zasilisz swój ogród kompostem.

jednowarstwowymi

DOM I OGRÓD

ENERGIA

WODA

Bry³a budynku zawieraj¹ca mieszkalne
pomieszczenia ogrzewane powinna byæ
zwarta ze wzglêdu na wymagania
energooszczêdnoœci. Ambicje tworzenia
wyj¹tkowych rozwi¹zañ przestrzennych
realizujmy zatem raczej we wnêtrzu.
Wybieraj¹c dzia³kê czy projektuj¹c na niej
zieleñ, zwróæ uwagê na rolê roœlinnoœci
wysokiej, niskiej czy pn¹cej w os³anianiu od
zimnych wiatrów, czy te¿ zacienianiu, gdy
latem pragniemy chroniæ siê przed
s³oñcem. Dostawione do ogrzewanej
kubatury od strony nas³onecznionej
pomieszczenia, takie jak weranda, ogród
zimowy czy przeszklony przedsionek,
mog¹ w sezonie ogrzewczym zyskiwaæ
dodatkow¹ porcjê ciep³a, zmniejszaj¹c
zapotrzebowanie na energiê „kupowan¹”.
System kolektorów s³onecznych mo¿e
mieæ udzia³ w podgrzewaniu ciep³ej wody,
a nawet w ogrzewaniu domu. Zyski
energetyczne, ale i dostêp œwiat³a
naturalnego we wnêtrzach, mog¹ byæ
wiêksze, jeœli od strony po³udniowej taras
czy œcie¿ki bêd¹ mia³y jasn¹ powierzchniê odbijaj¹c¹ promieniowanie s³oneczne
w kierunku elewacji. Mo¿e do tego s³u¿yæ
równie¿ lustro wody.

Cenn¹ wodê w domu mo¿esz
oszczêdzaæ, u¿ywaj¹c przede wszystkim
wodooszczêdnej armatury i sprzêtu
gospodarstwa domowego. Mo¿esz
rozwa¿yæ wykorzystanie - odzyskanie do
celów gospodarczych - oczyszczonej
w filtrze roœlinnym, zbieranej z systemu
rynnowego deszczówki lub tzw. „wody
szarej” (z wanny, z pralki, z kuchni).
Rozdzielenie instalacji kanalizacyjnej mo¿e
siê te¿ przydaæ, gdy mo¿liwe bêdzie
odzyskiwanie „energii odpadowej” z ciep³ej
wody szarej. Nie utwardzaj zbytnio
powierzchni ogrodu, zachowaj jak
najwiêcej powierzchni ch³onnej, tak by
woda opadowa dosta³a siê bez przeszkód
do gruntu. Nie myj samochodu i nie
podlewaj ogrodu wod¹ pitn¹.

dom
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DOM I OGRÓD

ŒCIEKI

ZIELONY DACH

Wywo¿enie œcieków, czyli „zu¿ytej”
wody, mo¿e okazaæ siê nieracjonalne, jeœli
jesteœ w stanie oczyœciæ j¹ na miejscu.
Istniej¹ rozwi¹zania wydajnych
przydomowych oczyszczalni
ekologicznych - wykorzystuj¹cych
naturalne procesy zachodz¹ce
w przyrodzie.

Planuj¹c dach p³aski lub o niewielkim
spadku, rozwa¿ mo¿liwoœæ pokrycia go
roœlinnoœci¹ pe³ni¹c¹ szereg po¿ytecznych
ról, miêdzy innymi rekompensuj¹c¹ utratê
zielonej powierzchni - „zabranej” przez
budowê domu. Zielony dach nie jest
jednak w bilansie terenu oficjalnie zaliczany
do pe³nowartoœciowej powierzchni
zielonej dzia³ki, a do jego wykonania trzeba
specjalisty.

ODPADY
We wspó³czesnym domu pojêcie
„œmieci” jest ju¿ anachronizmem. Pojêcie
„wyrzucania œmieci” zastêpowane jest dziœ
pojêciem „gospodarki surowcami”. Nasze
surowce do recyklingu mo¿emy
segregowaæ, a wiele gmin oferuje ju¿
zintegrowany system gospodarki
odpadami. Odpady organiczne mo¿emy
z korzyœci¹ dla ogrodu kompostowaæ na
w³asnej dzia³ce. W trakcie budowy zwróæ
uwagê na odpady budowlane! Unikaj strat
materia³ów. Staraj siê odzyskaæ czêœæ
odpadów na budowie, nie wype³niaj jednak
przestrzeni pod pod³og¹ gruzem
wymieszanym z odpadami organicznymi.
Chroñ te¿ roœlinnoœæ na dzia³ce przed
szkodliwym wp³ywem wapna i innych
substancji chemicznych. Do wywozu gruzu
budowlanego zatrudnij sprawdzon¹ firmê.
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CO POWINIEN ZAWIERAÆ
DOBRY PROJEKT
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W DOBRYM PROJEKCIE POWINNY SIÊ ZNALE<Æ
ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE WA¯NE PYTANIA
Jakie drzwi?
- wspó³czynnik U
- parametry akustyczne
- odpornoœæ na w³amanie

Jaki dach?
- wspó³czynnik U
- konstrukcja
- kszta³t
- materia³y

Jaka wentylacja?
- naturalna
- mechaniczna
- mechaniczna
z rekuperatorem

Jaki strop?
- konstrukcja
- ciê¿ar
- parametry
akustyczne

Jakie okna?
- wspó³czynnik U
- nieszczelne czy
z nawiewnikami

Jaka œciana?
- wspó³czynnik U
- budowa
- materia³y
- nadpro¿a i wieñce
Jaki taras?
- konstrukcja i budowa
- materia³y

Jaki noœnik energii?
- gaz p³ynny lub z sieci
- energia elektryczna
- olej opa³owy

Jakie ogrzewanie?
- grzejnikowe
- pod³ogowe
Jaki fundament?
- konstrukcja i budowa
- g³êbokoœæ posadowienia
- izolacja
przeciwwilgociowa

dom
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CO POWINIEN ZAWIERAÆ
DOBRY PROJEKT

Chcemy budowaæ tanio.Wielu
inwestorów nies³usznie zaczyna jednak od
oszczêdnoœci ju¿ przy projekcie; myœl¹
tylko o uzyskaniu pozwolenia na budowê, a
resztê chc¹ rozwi¹zaæ sami ju¿ podczas
budowy.
Ich presji ulegaj¹ projektanci, st¹d projekty
budynków s¹ czêsto niekompletne i nie
zawieraj¹:
- danych do sprawdzenia zgodnoœci
z przepisami techniczno-budowlanymi,
- w³aœciwego doboru materia³ów
i wyrobów budowlanych,
- doboru okien i urz¹dzeñ do nawiewu
powietrza wentylacyjnego,
- niezbêdnych rysunków szczegó³ów.
Tych braków w projekcie nie nadrobi
nigdy wykonawca, nawet dobry
rzemieœlnik.
Dobry projekt budowlany u³atwia
wykonawcy zakup w³aœciwych materia³ów
i utrudnia pope³nienie b³êdu przy
wznoszeniu budynku.
Szczegó³owy zakres i forma projektu
budowlanego powinny byæ zgodne
z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1133).
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Wymagania ochrony cieplnej budynków
okreœlone s¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z póŸniejszymi zmianami).
Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej
i oszczêdnoœæ energii na ogrzewanie
projekt architektoniczno-budowlany
budynku powinien:

Zawieraæ charakterystykê energetyczn¹
budynku, to jest podawaæ w³aœciwoœci
cieplne przegród zewnêtrznych, w tym
œcian pe³nych oraz drzwi i wrót, a tak¿e
przegród przezroczystych oraz inne dane
wykazuj¹ce, ¿e przyjête w projekcie
rozwi¹zania budowlane i instalacyjne
spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce
oszczêdnoœci energii.
2. Podawaæ rozwi¹zania konstrukcyjno-materia³owe przegród zewnêtrznych
wraz z niezbêdnymi szczegó³ami
budowlanymi (np. w skali 1:10), maj¹cymi
wp³yw na w³aœciwoœci cieplne i szczelnoœæ
przegród;
3. Podawaæ rodzaj okien i urz¹dzeñ do
nawiewu powietrza wentylacyjnego.

jednowarstwowymi

CO POWINIEN ZAWIERAÆ
DOBRY PROJEKT

4 . Po d a w a æ p r z e k r o j e k a n a ³ ó w
wywiewnych wentylacji grawitacyjnej (jeœli
nie przewiduje siê wentylacji mechanicznej,
na któr¹ jest zwykle odrêbny projekt).
5. Zapewniaæ w³aœciw¹ orientacjê budynku
wzglêdem stron œwiata dla pozyskiwania
ciep³a od s³oñca przez okna
(pomieszczenie wymagaj¹ce du¿ych okien
skierowanych na po³udnie) i ewentualnie
przez kolektor s³oneczny (jeœli jest to
mo¿liwe z uwagi na w³aœciwoœci dzia³ki),
Projekt budowlany budynku
jednorodzinnego powinien podawaæ co
najmniej wartoœci wspó³czynnika
przenikania ciep³a Uk przegród
zewnêtrznych.
Lepsz¹ ocenê w³aœciwoœci budynku, jeœli
chodzi o ocenê przewidywanego zu¿ycia
energii i kosztu ogrzewania, daje wskaŸnik
3
E, kWh/(m ·rok) okreœlaj¹cy obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciep³o do ogrzewania
w sezonie ogrzewczym i dlatego jego
obliczenie jest zalecane.

W przypadku budynku ze œcianami
jednowarstwowymi wznoszonymi
z materia³ów izolacyjno-konstrukcyjnych
(beton komórkowy lub ceramika
poryzowana) nie ma sensu pogrubiaæ tych
œcian ponad gruboœæ polecan¹ przez
producenta (w zale¿noœci od materia³u

3

i odmiany) i spe³niaj¹c¹ wymagania
obowi¹zuj¹cych przepisów budowlanych.
Natomiast w przypadku dachów
z u¿yciem lekkich materia³ów izolacyjnych
(np. z we³ny mineralnej - skalnej
i szklanej), przy obecnych kosztach izolacji
cieplnej i noœników energii op³aca siê
stosowaæ znacznie grubsze warstwy ni¿
wynika to z obowi¹zuj¹cych obecnie
w Polsce przepisów budowlanych.
Projekt powinien podawaæ
jednoznacznie materia³, rodzaj wyrobu
budowlanego przewidywanego do
wykorzystania oraz jego odmia nê
z uwagi na jego zastosowanie,
z powo³aniem siê na w³aœciw¹ normê lub
aprobatê techniczn¹.
Przy zakupie materia³u, aby mieæ
pewnoœæ co do jego jakoœci, ¿¹daj od
sprzedawcy dokumentu
stwierdzaj¹cego zgodnoœæ
wyrobu z wymaganiami
Polskiej Normy lub
Aprobaty Technicznej
(tzw. certyfikatu
zgodnoœci lub deklaracji
zgodnoœci).

dom
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CO POWINIEN ZAWIERAÆ
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JAKIE DETALE POWINNY BYÆ
ROZWI¥ZANE W PROJEKCIE
BUDOWALANYM?
W³aœciwa izolacyjnoœæ cieplna przegród
powinna byæ zapewniona na ca³ej
powierzchni budynku.
Ka¿de przerwanie izolacyjnoœci cieplnej
p o w o d u j e t z w. m o s t k i c i e p l n e .
W miejscach tych istnieje ryzyko
wykraplania pary wodnej, rozwoju pleœni,
wzrasta te¿ oddawanie ciep³a na zewn¹trz
budynku.
Zapotrzebowanie na ciep³o do
ogrzewania pomieszczeñ (a st¹d i koszt
ogrzewania) w wyniku mostków cieplnych
w przegrodach mo¿e wzrosn¹æ nawet
o 20 %.

S³abymi miejscami zewnêtrznych
przegród budynku s¹ zawsze:
po³¹czenia p³yty balkonowej ze stropem
¿elbetowym,
wieñce i nadpro¿a,
œciany piwnic i wieñce stropu nad
piwnic¹,
oœcie¿a boczne otworów okiennych
i oœcie¿a otworów na drzwi balkonowe,
osadzenia podokiennika.
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Projekt budowlany powinien podawaæ
szczegó³y rozwi¹zañ tych miejsc; przyk³ady
prawid³owych rozwi¹zañ szczegó³ów
podane s¹ w dalszych rozdzia³ach.
JAKIE KOSZTY POWINIEN
UWZGLÊDNIAÆ PROJEKT
Jeœli chcemy zbudowaæ nasz dom
mo¿liwie tanio, powinniœmy wybraæ
wykonawcê spoœród kilku oferentów.
Bardzo istotnym elementem projektu
jest kosztorys inwestorski zawieraj¹cy
przedmiar robót z rozbiciem na
odpowiednie czêœci (stan zerowy, stan
surowy, stan wykoñczeniowy wewnêtrzny
i zewnêtrzny, instalacje), rozdzia³y (np.
roboty ziemne, fundamenty, mury, strop
parteru, dach) i pozycje kosztorysowe
w poszczególnych rozdzia³ach.
Ka¿dy rozdzia³ kosztorysu powinien
obejmowaæ oddzielny element budowlany
lub jednorodny rodzaj robót.
Przy zbieraniu ofert wykonawców taki
uk³ad kosztorysu u³atwi nam negocjacje
i wybór wykonawcy.

jednowarstwowymi

JAK ZAPEWNIÆ
WENTYLACJÊ BUDYNKU

W budynkach mieszkalnych
przewa¿nie stosujemy wentylacjê
grawitacyjn¹ (wentylacjê naturaln¹),
z odprowadzeniem zu¿ytego powietrza
kana³ami wentylacyjnymi w œcianach do
komina. Komin podlega odbiorowi
technicznemu i okresowemu
czyszczeniu przez kominiarza.
Wydawaæ siê mo¿e, ¿e skoro jest to
sprawdzone, to ju¿ mo¿emy swobodnie
oddychaæ!
W rzeczywistoœci do wentylacji
budynku nie wystarcz¹ przewody
wentylacyjne w œcianach i kominy; na
miejsce wywiewanego zu¿ytego
powietrza musi nap³ywaæ zewnêtrzne
œwie¿e powietrze.
W przypadku dawniej stosowanych
okien bez uszczelek nawiew powietrza
odbywa³ siê przez nieszczelnoœci okien.
Teraz produkuje siê w Polsce okna
z wbudowanymi uszczelkami. S¹ one
bardzo szczelne i zdecydowanie
zmniejszaj¹ dop³yw powietrza
wentylacyjnego do pomieszczeñ.
Wiêkszoœæ producentów okien
reklamuje okna jako dobre, bo szczelne.
Jednak te szczelne okna powoduj¹
wzrost wilgotnoœci w mieszkaniach,
skraplanie siê pary wodnej na zimnych
powierzchniach przegród i rozwój
pleœni.
Zagra¿a to zdrowiu mieszkañców,
tym bardziej ¿e wystêpuj¹ przypadki
uczulenia ludzi na zarodniki pleœni.
W budynkach z gazowymi piecykami

4

³azienkowymi szczelne okna nie
tylko uniemo¿liwiaj¹ wentylacjê, ale
zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
u¿ytkowników z uwagi na niepe³ne
spalanie gazu.
Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie „warunków technicznych”
w przypadku szczelnej stolarki okiennej
wymaga stosowania urz¹dzeñ do
nawiewu powietrza. Nale¿y przez to
rozumieæ nawiewniki w oknie
(w oœcie¿nicy lub nadszybowe
w skrzydle) lub w murze;
Na rynku jest kilkanaœcie rozwi¹zañ
nawiewników dopuszczonych do
stosowania i obrotu. Podra¿aj¹ one
koszt ka¿dego okna o oko³o
kilkadziesi¹t z³.
Za te pieni¹dze mo¿na jednak
unikn¹æ rozwoju grzybów pleœniowych
w domu i mieæ dobr¹ wentylacjê bez
przeci¹gów i nadmiernych strat ciep³a.
Inwestor powinien domagaæ siê od
projektanta podania w projekcie
rodzaju okien i nawiewników
powietrza wentylacyjnego. Zwracajmy
uwagê te¿ na to, aby na górnej
kondygnacji, gdzie wystêpuje s³abszy
ci¹g, by³ zwiêkszony przekrój
przewodu wentylacyjnego. Wynika to z
faktu krótkiego odcinka przewodu
wentylacyjnego na wy¿szej kondygnacji
i pod dachem.
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Z CZEGO BUDUJEMY
ŒCIANY JEDNOWARSTWOWE

Dobre œciany powinny mieæ odpowiednio niski wspó³czynnik przenikania ciep³a Uk.
IM NI¯SZA WARTOŒÆ WSPÓ£CZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEP£A Uk, TYM „CIEPLEJSZY”DOM
WYMAGANIA PRZEPISÓW BUDOWLANYCH DLA ŒCIAN ZEWNÊTRZNYCH
JEDNOWARSTWOWYCH
Wspó³czynnik przenikania ciep³a jednowarstwowych œcian musi spe³niaæ warunek:
Uk JEST NIE WIÊKSZE NI¯ 0,50 W/(m ·K), Uk ≤ 0,50 W/(m²·K)
2

Spe³nienie tego warunku u³atwia utrzymanie zu¿ycia energii cieplnej potrzebnej do
u¿ytkowania budynku na racjonalnie niskim poziomie.
JAKIE ŒCIANY JEDNOWARSTWOWE SPE£NIAJ¥ WYMAGANIA CIEPLNE

BETON KOMÓRKOWY

CERAMIKA PORYZOWANA

- œciany o gruboœci 30 cm - przy gêstoœci
3
betonu 400 kg/m
- œciany o gruboœci 36 cm - przy gêstoœci
betonu 500 kg/m3

- œciany o gruboœci 38 cm i 44 cm przy gêstoœci 800 - 1000 kg/m3
(0,8 - 1,0 kg/dm3)
gr.

ru
mu

38

cm

gês
cm
. 30
40 toœæ
n
i
m
0k
g/
m3
gês
50 toœæ
0k
g/
m3

. 36

min
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gr.

m

uru

44

cm

Z CZEGO BUDUJEMY
ŒCIANY JEDNOWARSTWOWE

STOSUJ¥C ELEMENTY MUROWE
Z BETONU KOMÓRKOWEGO O
MNIEJSZYCH GÊSTOŒCIACH,
UZYSKUJE SIÊ CIEPLEJSZE ŒCIANY

CIEPLEJSZE ŒCIANY Z CERAMIKI
PORYZOWANEJ UZYSKUJE SIÊ
STOSUJ¥C CIEP£OCHRONN¥
ZAPRAWÊ MURARSK¥.

Do ³¹czenia elementów œciennych
nale¿y stosowaæ zaprawy do cienkich spoin
lub zaprawy ciep³ochronne (lekkie).

Spe³nienie wymagañ jest mo¿liwe dziêki
skomplikowanemu, specjalnie
zaprojektowanemu uk³adowi dr¹¿eñ oraz
procesowi poryzacji, czyli uzyskaniu
wype³nionych powietrzem
mikroskopijnych pustek (porów)
w materiale ceramicznym.

W przypadku betonu komórkowego
3
o gêstoœci 400 kg/m i mniejszej przy
gruboœci œcian od 30 do 36 cm
wspó³czynnik przenikania ciep³a Uk bêdzie
mniejszy od 0,30 W/(m²·K).

gês
cm
. 30
35 toœæ
min
0k
g/
m3
gês
40 toœæ
0k
g/
m3

5

W przypadku pustaków z poryzowanej
ceramiki budowlanej o niskiej gêstoœci, tj.
3
ok. 800 kg/m , oraz murowanych na
zaprawie ciep³ochronnej uzyskuje siê
wspó³czynnik przenikania ciep³a Uk na
poziomie 0,30 W/(m²·K).
zaprawa
ciep³ochronna

cm
. 36ciany
n
i
m r. œ
g

ru cm
mu 44
.
r
g lub
38

WYSTARCZY JEDNA WARSTWA!
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ASORTYMENT ELEMENTÓW ŒCIENNYCH

Do wykonywania œcian jednowarstwowych produkowany jest szeroki asortyment wyrobów
zarówno z ceramiki poryzowanej, jak i betonu komórkowego oferowanych na terenie ca³ego kraju.
Na rynku dostêpne s¹ odpowiednie materia³y do ich ³¹czenia w murze. Wiedz o tym, ¿e szerokoœæ
jednego elementu stanowi gruboœæ muru, a w systemie pióro-wpust w spoinie pionowej nie jest
potrzebna zaprawa.

Oferowany jest szeroki asortyment
wyrobów w postaci pustaków
podstawowych o ró¿nych gruboœciach
oraz pustaków uzupe³niaj¹cych:
po³ówkowych i naro¿nikowych, a tak¿e
kilka rodzajów belek nadpro¿owych.

0

59

0-

49

238

Asortyment jest bardzo bogaty,
zró¿nicowany pod wzglêdem gruboœci w
zale¿noœci od producenta. Najczêœciej
gruboœæ zmienia siê co 6 cm. Mo¿liwe jest
wykonanie elementów o ró¿nych wymiarach
na indywidualne zamówienia. Na rysunkach
pokazano przyk³adowe elementy.
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SZCZEGÓLNE ZALETY ŒCIAN
Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- Jednorodna komórkowa struktura
elementów zapewniaj¹ca jednorodnoœæ
ciepln¹ przy wystarczaj¹cej wytrzyma³oœci,
aby wznosiæ œciany pe³ni¹ce rolê
konstrukcyjno-izolacyjn¹.
- Wyj¹tkowa ³atwoœæ wykonywania nawet
skomplikowanych rozwi¹zañ
architektonicznych budynków.
- Bardzo ma³a liczba elementów na
1 m² muru.
- Wyj¹tkowo ³atwe docinanie elementów
nawet zwyk³¹ pi³¹ i dopasowywanie ich do
wysokoœci i kszta³tu œciany oraz bardzo
³atwe rozprowadzanie zaprawy.
- Wyj¹tkowa ³atwoœæ prowadzenia
wszelkiego rodzaju instalacji - wycinanie
bruzd i wg³êbieñ w zale¿noœci od potrzeb.
- Bardzo ma³a gêstoœæ (masa), co czyni
ekonomicznymi prace transportowe
i wykonawcze oraz minimalizuje wymiary
fundamentów.
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SZCZEGÓLNE ZALETY ŒCIAN
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ
- Dobra izolacyjnoœæ termiczna dziêki
specjalnie zaprojektowanemu kszta³towi
i uk³adowi dr¹¿eñ oraz procesowi
poryzacji.
- Wysoka wytrzyma³oœæ elementów.
- Szeroki asortyment pustaków
podstawowych, po³ówkowych
i naro¿nikowych, dziêki któremu mo¿na
wykonaæ œciany w prosty i szybki sposób,
ograniczaj¹c prace zwi¹zane z ciêciem
elementów.
- Ma³a liczba elementów na 1 m² muru.
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Z CZEGO WYKONUJEMY
NADPRO¯A I WIEÑCE

NIE TYLKO CIEP£E ŒCIANY DECYDUJ¥ O
ENERGOOSZCZÊDNOŒCI DOMU, TRZEBA WZI¥Æ POD UWAGÊ
TAK¯E INNE ELEMENTY BUDYNKU
NADPRO¯A Z BETONU KOMÓRKOWEGO
Do przykrywania otworów okiennych
i drzwiowych w œcianach z bloczków
z betonu komórkowego stosuje siê gotowe
nadpro¿a wykonane przy u¿yciu kszta³tek
U w wytwórni lub wykonane na placu
budowy równie¿ przy u¿yciu tych
kszta³tek (rys. 1).
Zalet¹ tego rozwi¹zania jest to, ¿e s¹ one
wykonane z tego samego materia³u co
œciany. Szerokoœæ zastosowanych nadpro¿y
równa jest gruboœci œciany, a wysokoœæ
równa wysokoœci bloczków.

Mo¿na stosowaæ równie¿ gotowe
nadpro¿a ze zbrojonego betonu
komórkowego (rys. 2).
Taki system pozwala na efektywne
i szybkie budowanie œcian
jednowarstwowych z wykorzystaniem
bardzo dobrych w³aœciwoœci cieplnych
betonu komórkowego.
Do ocieplania wieñców stosuje siê
elementy os³onowe z warstw¹ ocieplaj¹c¹.

Rys. 1. WYKONANIE NADPRO¯A NA
BUDOWIE

Rys. 2. SYSTEMOWE NADPRO¯A P£ASKIE
ZE ZBROJONEGO BETONU
KOMÓRKOWEGO

1

1

1 - ocieplenie ze styropianu lub we³ny mineralnej
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1 - prefabrykaty nadpro¿owe
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NADPRO¯A Z CERAMIKI PORYZOWANEJ
Ceramiczno-¿elbetowe belki
nadpro¿owe stosowane przy
wykonywaniu œcian z ceramicznych
pustaków poryzowanych produkowane s¹
w dwóch rodzajach. Belki nadpro¿owe
sk³adaj¹ siê ze zbrojenia, betonu oraz
kszta³tek ceramicznych, które wraz
z pustakami œciennymi daj¹ jednorodne
pod³o¿e pod tynk, gwarantuj¹ce brak
spêkañ. Nadpro¿a wykonuje siê z ró¿nej
iloœci belek w zale¿noœci od gruboœci muru.
Pierwszy rodzaj belek nadpro¿owych to
tzw. belki wysokie (rys.1), nie wymagaj¹
one stemplowania w trakcie monta¿u i s¹
gotowym elementem noœnym.

Charakteryzuj¹ siê znaczn¹
wytrzyma³oœci¹ i maj¹ wysokoœæ równ¹
wysokoœci pozosta³ych elementów
œciennych, co umo¿liwia proste budowanie
z zachowaniem modu³u. Drugi rodzaj
nadpro¿y, wykonany z zastosowaniem tzw.
belek niskich (rys.2), wymaga
stemplowania. U zyskuj¹ one pe³n¹
noœnoœæ dopiero po nadmurowaniu.
Dziêki temu nadpro¿a takie mo¿na
wykonywaæ dla konkretnych,
indywidualnie projektowanych noœnoœci.
Wieñce obmurowuje siê pustakami
œciennymi o gruboœci 8 lub 11,5 cm i ociepla
wk³adk¹ z materia³u izolacyjnego.

Rys. 1. SYSTEMOWE NADPRO¯A
Z BELEK CERAMICZNO-¯ELBETOWYCH

Rys. 2. NADPRO¯A WYKONYWANE NA
BUDOWIE

1

2

1 - belki nadpro¿owe tzw. wysokie
2 - docieplenie nadpro¿a

1

2

3

1 - belki nadpro¿owe tzw. niskie
2 - docieplenie nadpro¿a
3 - nadmurowanie nadpro¿a

dom
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Z CZEGO WYKONUJEMY
STROPY I DACHY

W budynkach murowanych mog¹ byæ stosowane stropy monolityczne, prefabrykowane
i gêsto¿ebrowe. Stropy gêsto¿ebrowe w budynkach ze œcianami wykonanymi z betonu
komórkowego lub z ceramiki poryzowanej wykonuje siê jak ka¿dy inny strop tego typu.
STROPY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
Gdy podstawowym materia³em œciennym jest beton komórkowy, zalecane s¹ stropy
gêsto¿ebrowe uzupe³nione pustakami z betonu komórkowego lub prefabrykowane p³yty
stropowe z betonu komórkowego.
STROP Z PREFABRYKOWANYCH
ZBROJONYCH P£YT Z BETONU
KOMÓRKOWEGO

STROP GÊSTO¯EBROWY
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

1

5
4
3
4
5

6

30

250

190

30

6

1
60 60

240

2

2

3

75

400(365-300)

360

1. Belka stropowa
2. Deska rygluj¹ca
3. Stempel
4. Zbrojenie poprzeczne spoiny wspornej
5. Element docieplenie wieńca
6. Płytka z betonu komórkowego
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1. Bloczki z betonu komórkowego
2. P³yty stropowe
3. Zbrojenie kotwi¹ce p³yty stropowe w wieñcu
4. Zbrojenie poprzeczne spoiny wspornej
5. Element docieplenia wieñca
6. P³ytka z betonu komórkowego

jednowarstwowymi
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STROPY Z CERAMIKI PORYZOWANEJ
W budynkach ze œcianami
jednowarstwowymi z ceramiki
poryzowanej zalecane s¹ gêsto¿ebrowe
stropy ceramiczne z wype³nieniem
z pustaków z ceramiki poryzowanej.

Pustaki stropowe s¹ produkowane
w ró¿nych wysokoœciach dla kilku
rozstawów belek stropowych. Swobodê
rozwi¹zañ konstrukcyjnych zapewnia tak¿e
du¿a rozpiêtoœæ stropów - d³ugoœæ belek
do 8,25 m.

PRZYK£ADOWE ROZWI¥ZANIE STROPU CERAMICZNO-¯ELBETOWEGO
1

4

7

5
4

5

3
44 lub 38 cm

2

1 - pustak z ceramiki poryzowanej
2 - wieniec ¿elbetowy
3 - zaprawa cementowa min. 20 mm
4 - pustak o szer. 8,0 lub 11,5 cm

6

5 - ocieplenie wieñca
6 - belka stropowa
7 - pustak stropowy z ceramiki poryzowanej

PAMIÊTAJ O DOCIEPLENIU NADPRO¯Y
I WIEÑCÓW STROPOWYCH
Zaletami stropów z zastosowaniem
ceramiki poryzowanej i betonu komórkowego s¹ :
- dobra izolacyjnoœæ termiczna i akustyczna,
- ma³y ciê¿ar konstrukcji,
- ³atwoœæ i szybkoœæ wykonania,
- jednorodna ze œcianami powierzchnia u³atwiaj¹ca tynkowanie.

dom
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Z CZEGO WYKONUJEMY
STROPY I DACHY

DACHY
W domach jednorodzinnych korzystne
jest stosowanie dachów stromych; maj¹
one w naszym kraju d³ug¹ tradycjê i dobrze
wpisuj¹ siê w krajobraz. Daj¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania poddasza na cele
mieszkalne; jest to szczególnie proste
w przypadku dachów krokwiowych
z jêtk¹, pod któr¹ mo¿na wykonaæ sufit.

W domach ze œcianami z ceramiki
poryzowanej i betonu komórkowego
najbardziej powszechnie stosowane s¹
tradycyjne rozwi¹zania dachów, tj.
drewniana wiêŸba dachowa i dowolne
przekrycie, np. z dachówki ceramicznej.
Istniej¹ równie¿ inne rozwi¹zania, np. p³yty
dachowe ze zbrojonego betonu
komórkowego.

Dach stromy jest równie¿ korzystnym
rozwi¹zaniem ze wzglêdu na panuj¹ce
w naszym kraju doœæ surowe warunki
klimatyczne (opady deszczu, zaleganie
œniegu).
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PO£¥CZENIE TYPOWEGO DACHU O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Z DACHÓWK¥ CERAMICZN¥ ZE ŒCIAN¥ ZEWNÊTRZN¥
Z CERAMICZNYCH PUSTAKÓW PORYZOWANYCH LUB BETONU
KOMÓRKOWEGO.

1- mur³ata, 2 - wieniec ¿elbetowy, 3 - element
œcienny z betonu komórkowego lub ceramiki
poryzowanej, 4 - wieniec ¿elbetowy, 5 - strop
gêsto¿ebrowy, 6 - element os³onowy wieñca,
7 - izolacja cieplna, 8 - krokiew, 9 - izolacja
cieplna dachu, 10 - dachówka ceramiczna

DACH Z ZASTOSOWANIEM P£YT
DACHOWYCH Z BETONU
KOMÓRKOWEGO
1 - bloczki z betonu komórkowego, 2 - element
os³onowy wieñca stropowego, 3 - p³yty
dachowe, 4 - p³yty stropowe, 5 - krokwie, 6 wieniec ¿elbetowy, 7 - przekrycie dachu, 8 izolacja cieplna,

57
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3

4

1
2
6

NAJBARDZIEJ POWSZECHNIE STOSOWANYM
ROZWI¥ZANIEM JEST TRADYCYJNA DREWNIANA
WIÊ<BA DACHOWA
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SPRAWY, NA KTÓRE
NALE¯Y ZWRÓCIÆ UWAGÊ

BETON KOMÓRKOWY

PO£¥CZENIE DACHU ZE ŒCIAN¥

5

4A, 4B
POSADOWIENIE ŒCIAN NA
FUNDAMENCIE
3

2

1
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SPRAWY, NA KTÓRE
NALE¯Y ZWRÓCIÆ UWAGÊ

ZBROJENIE WIEÑCA

STROP GÊSTO¯EBROWY
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

8

P£YTA BALKONOWA

P£YTA BALKONOWA
ZE ZBROJENIEM

max. wysiêg ≤1,5m

dom
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SPRAWY, NA KTÓRE
NALE¯Y ZWRÓCIÆ UWAGÊ

CERAMIKA
PORYZOWANA

OPARCIE DACHU SKOŒNEGO NA
ŒCIANIE JEDNOWARSTWOWEJ

1 lub 2

3 lub 4

STROPODACH WENTYLOWANY

5 lub 6
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SPRAWY, NA KTÓRE
NALE¯Y ZWRÓCIÆ UWAGÊ

NADPRO¯E "WYSOKIE"

NADPRO¯E "NISKIE"

8

POD£OGA NA GRUNCIE

PRZYZIEMIE W BUDYNKU
PODPIWNICZONYM

dom
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ZALETY DOMÓW ZE
ŒCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI

Dziêki zastosowaniu œcian
jednowarstwowych z betonu
komórkowego i ceramiki poryzowanej
oraz specjalnych elementów
uzupe³niaj¹cych do wykonywania
nadpro¿y okiennych i drzwiowych oraz
wieñców, uzyskujemy solidny i doskona³y
pod wieloma wzglêdami dom.

w przypadku d³u¿szych przerw
w ogrzewaniu nie dopuszczaj¹ do
wych³odzenia domu. W³aœciwoœæ ta
pozwala te¿ ekonomicznie
wykorzystywaæ energiê promieniowania
s³onecznego w sezonie grzewczym,
zmniejszaj¹c zapotrzebowanie energii do
ogrzewania.

MIKROKLIMAT: zarówno budynki
z ceramiki poryzowanej, jak i betonu
komórkowego, charakteryzuj¹ siê nisk¹
wilgotnoœci¹ murów w warunkach
eksploatacji. Dziêki temu we wnêtrzu
budynku wilgotnoœæ powietrza utrzymuje
siê na sta³ym, optymalnym poziomie,
zapewniaj¹c mikroklimat bardzo korzystny
d l a s a m o p o c z u c i a d o m o w n i k ó w,
stwarzaj¹cy w³aœciwe warunki zarówno do
pracy, jak i odpoczynku. Niska wilgotnoœæ
murów to suchy i ciep³y budynek bez
grzybów i pleœni.

CISZA W BUDYNKU, CZYLI
KOMFORT AKUSTYCZNY: dobre
wskaŸniki izolacyjnoœci akustycznej
zapewniaj¹ w³aœciw¹ ochronê
domowników przed uci¹¿liwym wp³ywem
otoczenia, jak równie¿ skutecznie
ograniczaj¹ przenoszenie ha³asu pomiêdzy
pomieszczeniami wewn¹trz budynku.

S TAT E C Z N O Œ Æ C I E P L N A :
jednowarstwowe mury, dziêki wysokiej
zdolnoœci akumulacji ciep³a w upalne, letnie
dni, nagrzewaj¹ siê wolno, utrzymuj¹c
wewn¹trz temperaturê oscyluj¹c¹ wokó³
20°C, by w nocy powoli ogrzewaæ
powietrze zakumulowanym za dnia
ciep³em. Z kolei w zimie œciany
jednowarstwowe d³ugo utrzymuj¹
nagromadzone wewn¹trz ciep³o i nawet
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EKOLOGIA: do produkcji elementów
z betonu komórkowego i ceramiki
poryzowanej u¿ywane s¹ tylko naturalne
surowce, co pozwala w efekcie na
zbudowanie zdrowego domu.

jednowarstwowymi

ZALETY DOMÓW ZE
ŒCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI

BEZPIECZEÑSTWO: noœnoœæ murów
z ceramiki poryzowanej i z betonów
komórkowych charakteryzuje siê
znacznym zapasem w stosunku do potrzeb
zwykle dwukondygnacyjnych budynków.
Odpornoœæ ogniowa œcian z betonów
komórkowych i ceramiki poryzowanej
spe³nia najwy¿sze wymagania w naszych
przepisach - 240 minut, zapewniaj¹c
mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa.
Ceramika poryzowana i beton komórkowy
s¹ materia³ami nietoksycznymi, czyli ani
w czasie u¿ytkowania, ani podczas po¿aru
nie wydzielaj¹ ¿adnych szkodliwych b¹dŸ
truj¹cych substancji.

9

PROSTE TYNKOWANIE: tynkowanie
œcian z ceramiki poryzowanej i betonu
komórkowego mo¿na wykonaæ w sposób
tradycyjny przy u¿yciu tynku cementowo-wapiennego lub u¿ywaj¹c innych tynków
przepuszczaj¹cych parê wodn¹. Zalecane
s¹ tynki mineralne cienkowarstwowe.
Jednorodne pod³o¿e (granica - œciana nadpro¿e - wieniec) umo¿liwia wykonanie
trwa³ych tynków bez rys i spêkañ.

£ATWOŒÆ PROJEKTOWANIA:
mury jednowarstwowe nie zawieraj¹
miejsc k³opotliwych w projektowaniu (brak
mostków cieplnych). U³atwia to
projektowanie i zmniejsza mo¿liwoœæ
pope³nienia b³êdów.
£ATWOŒÆ MUROWANIA: czynnoœæ
tê mo¿e wykonaæ ka¿dy murarz. Tak wiêc
jednowarstwowe mury z betonu
komórkowego i ceramiki poryzowanej to
ciep³a i trwa³a przegroda zewnêtrzna przy
rozs¹dnych nak³adach finansowych.
Szczególnie ³atwe jest wznoszenie murów
z elementów ³¹czonych na pióro-wpust
z otworem chwytowym.

EKONOMIA WYKONANIA: dziêki
du¿ym wymiarom bloczków i pustaków
oraz zastosowaniu po³¹czeñ pióro-wpust,
a tym samym zmniejszonemu zu¿yciu
zaprawy , mury jednowarstwowe powstaj¹
dwukrotnie szybciej ni¿ z innych wyrobów.

dom
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ZALETY DOMÓW ZE
ŒCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI

Wy k o n a n i e o t w o r ó w o k i e n n y c h
i drzwiowych w trakcie budowy
i rozbudowy nie jest skomplikowane.
Dodatkowo œciany jednowarstwowe nie
wymagaj¹ wydatków na zbêdne w tym
przypadku docieplenie i zwi¹zane z nim
akcesoria (kotwy, siatki, kleje itp.). Skutkuje
2
to tym, ¿e nak³ady na wykonanie 1m muru
jednowarstwowego s¹ ni¿sze ni¿ dla œcian
warstwowych.
WIELOPOKOLENIOWA
T R WA £O Œ Æ : t r w a ³ o œ æ m u r u
jednowarstwowego jest niepodwa¿alna,
poniewa¿ zale¿y tylko od materia³u
konstrukcyjnego o sprawdzonych
w³aœciwoœciach, a nie dodatkowych warstw
i akcesoriów. Dom ze œcianami
jednowarstwowymi z ceramiki
poryzowanej i betonu komórkowego s³u¿y
rodzicom, dzieciom i wnukom.

EKONOMIA U¯YTKOWANIA:
1. Przy odpowiednim doborze wyrobów
z betonu komórkowego i ceramiki
poryzowanej uzyskaæ mo¿na œciany
jednowarstwowe o wartoœci
wspó³czynnika przenikania ciep³a nawet na
poziomie wymagañ stawianych œcianom
z dodatkow¹ warstw¹ ocieplenia
Uk ≤ 0,3 W/ (m²·K).
Izolacyjnoœæ œcian jednowarstwowych
przy zachowaniu dobrych parametrów
termoizolacyjnych innych elementów
budynku (tj. dach, pod³oga, okna)
gwarantuje niskie straty ciep³a budynku,
a co za tym idzie, niskie koszty ogrzewania.
2. Akumulacja darmowej energii s³onecznej
w œcianie jednowarstwowej.
3.£atwa nadbudowa i dobudowa ze
wzglêdu na ró¿norodnoœæ elementów
uzupe³niaj¹cych i mo¿liwoœæ obróbki
elementów.

PAMIÊTAJ, I¯:
- Œciany jednowarstwowe z ceramiki poryzowanej i betonu komórkowego wykonuje siê bardzo
³atwo, zw³aszcza jeœli zastosujemy dostêpne na rynku specjalne narzêdzia. Elementy stosowane do tych
œcian ze wzglêdu na swoj¹ lekkoœæ i porowat¹ strukturê oraz profilowan¹ powierzchniê wymagaj¹
jednak odpowiedniego transportu, sk³adowania i obchodzenia siê w trakcie budowy.
- Elementy nale¿y sk³adowaæ na wyrównanej powierzchni zabezpieczonej przed wilgoci¹.
- Przy zakupie elementów murowych ¿¹daj dokumentów potwierdzaj¹cych ich jakoœæ, poniewa¿ nie
ka¿dy wyrób oferowany w sprzeda¿y spe³nia wymagania norm lub aprobat i deklarowane w³aœciwoœci.
- W okresie odsychania elementów z wilgoci technologicznej pomieszczenia trzeba intensywniej ni¿
zwykle wentylowaæ, czêsto je przewietrzaj¹c lub rozszczelniaj¹c okna. W okresie jesienno-zimowym,
nawet gdy dom nie jest zamieszkany, nale¿y nie tylko go ogrzewaæ, ale równie¿ wietrzyæ.
- Przed sezonem zimowym w przypadku braku zadaszenia nale¿y zabezpieczyæ foli¹ ostatni¹ warstwê
muru.
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9

Zrealizowa³em nasze marzenie,
wybudowa³em szybko i niedrogo
zdrowy, ³adny i wygodny oraz
tani w u¿ytkowaniu dom
- dom przyjazny!!

ELEMENTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO I CERAMIKI PORYZOWANEJ
ZAPEWNIAJ¥ KOMPLETNY I EKONOMICZNY SYSTEM BUDOWANIA
DOMÓW MIESZKALNYCH.

dom
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PODSUMOWANIE

Wykazaliœmy, ¿e dom ze œcianami jednowarstwowymi
z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej mo¿e spe³niæ Twoje
oczekiwania na ka¿dym etapie inwestycji poprzez:
£ATWOŒÆ PROJEKTOWANIA,
co wp³ywa na ca³y proces budowy i u¿ytkowania domu.
PROSTE I EKONOMICZNE
wznoszenie œcian i ich tynkowanie, co w konsekwencji umo¿liwia Tobie i Twoim
najbli¿szym...
WYGODNE, BEZPIECZNE I OSZCZÊDNE
u¿ytkowanie domu, który bêdzie dla Was
i Waszego otoczenia - DOMEM PRZYJAZNYM.
Zwróciliœmy równie¿ Twoj¹ uwagê na najwa¿niejsze elementy zapewniaj¹ce
sukces we wszystkich etapach budowy wymarzonego domu:
• dostosowanie projektu Twojego domu do najbli¿szego otoczenia,
• kompletnoœæ projektu,
• poprawnie rozwi¹zane szczegó³y,
• dobrze wykonany kosztorys inwestorski,
• materia³y budowlane o udokumentowanej jakoœci,
• dobre wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaleceniami producentów.

¯yczymy powodzenia przy projektowaniu, budowie i urz¹dzaniu
Twojego domu oraz prze¿ycia w nim wielu szczêœliwych lat.
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STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW
Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) powsta³o w 1994 roku jako dobrowolna organizacja prawna skupiaj¹ca
producentów wyrobów z betonu z ca³ej Polski.
Podstawowe cele to przede wszystkim:
- podejmowanie dzia³añ na rzecz integracji i rozwoju przemys³u betonów,
- organizowanie dzia³alnoœci szkoleniowej, informacyjnej oraz reklamowej,
- wystêpowanie i reprezentowanie cz³onków w organizacjach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu dzia³ania,
- podejmowanie i finansowanie wspólnych przedsiêwziêæ modernizacyjnych wêz³ów i zak³adów o podobnych rozwi¹zaniach
technicznych,
- organizowanie udzia³u cz³onków Stowarzyszenia w wystawach i targach miêdzynarodowych w kraju i za granic¹.
Sekcja Betonów Komórkowych Stowarzyszenia zrzesza wszystkich producentów betonu komórkowego w kraju 32 zak³ady, które zgrupowane s¹ w 24 przedsiêbiorstwach.
Stowarzyszenie od 1997roku jest cz³onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu
Komórkowego (EAACA), gdzie wraz z innymi 10 Krajami Unii Europejskiej prowadzi aktywne dzia³ania na rzecz promocji
betonu komórkowego.
Polska jest najwiêkszym producentem betonu komórkowego w Europie.
Stowarzyszenie wydaje Poradnik dla buduj¹cych z betonu komórkowego, który trafia do przysz³ych odbiorców tego materia³u.
Wiele naszych firm szczyci siê uzyskaniem certyfikatu PN-ISO 9001 i PN-ISO 9002, a jedna z nich wyró¿niona jest god³em
„Teraz Polska”.
Informacje o producentach betonu komórkowego i ich wyrobach zamieszczone s¹ w portalu internetowym
www.betonkomorkowy.com.pl , którego w³aœcicielem jest Stowarzyszenie. W portalu tym zamieszczone s¹ równie¿ wa¿ne
wydawnictwa opracowywane przez SPB z dziedziny betonu komórkowego oraz szczególne osi¹gniêcia przedsiêbiorstw.
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW
02-829 Warszawa ul. M¹czeñskiego 2, I p.
tel. (+48 22) 643-64-79, tel./fax (+48 22) 643-78-41
www.stow-bet.com.pl
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STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
CERAMIKI PORYZOWANEJ

Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej (SPCP) powsta³o w 2002 roku, jako dobrowolna
organizacja skupiaj¹ca najwiêkszych producentów wyrobów z ceramiki poryzowanej w Polsce. Stowarzyszenie to
nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej, opiera sw¹ aktywnoœæ na pracy spo³ecznej swych cz³onków.
G³ównymi celami SPCP s¹:
- wspieranie i promowanie ekologicznych i energooszczêdnych form budownictwa mieszkaniowego,
- reprezentowanie cz³onków wobec w³adz i administracji pañstwowej,
- wspó³praca z polskimi i europejskimi oœrodkami naukowo-badawczych w dziedzinie ceramiki poryzowanej,
- wspieranie dzia³añ edukacyjnych maj¹cych na celu propagowanie nowoczesnych rozwi¹zañ materia³owokonstrukcyjnych w budownictwie.
Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej bra³o tak¿e udzia³ w poprzedniej akcji inicjowanej przez
Departament Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury pod has³em "M¹dry Polak przed budow¹".
Dok³adne informacje o dzia³alnoœci SPCP zawiera strona internetowa stowarzyszenia www.spcp.pl. Strona ta
przedstawia tak¿e m.in. zalety stosowania wyrobów z ceramiki poryzowanej oraz aktualn¹ ofertê.
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CERAMIKI
PORYZOWANEJ
05-220 Zielonka k.Warszawy, ul. Podleœna 7,
tel. 604 447 155, tel./fax (+48 22) 781 99 96
www.spcp.pl
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