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W st´p
kàd wzià∏ si´ pomys∏ na t´ broszur´? Cz´sto spotykamy
si´ z poglàdem, ˝e firmy pragnàce si´ reklamowaç nie
powinny odwo∏ywaç si´ do tradycji, bo to kojarzy si´
odbiorcom ze s∏owem „prze˝ytek”. Paradoksalnie, w∏aÊnie
w budownictwie tradycja ma ogromne znaczenie. Dlaczego?
Bo tradycja to nic innego jak testowanie materia∏u czy technologii przez kolejne pokolenia wykonawców i u˝ytkowników.
Z tym, ˝e wykonawca ma do czynienia z danym produktem
czy technologià przez krótki okres czasu (zwykle jest to czas
wykonywania powierzonego mu zadania), a prawdziwy, d∏ugookresowy test materia∏ów i technologii prowadzony jest,
zwykle przez nieÊwiadomych tego faktu, u˝ytkowników. To
dopiero u˝ytkownik ma okazj´ sprawdziç w praktyce w ciàgu
kolejnych kilku, kilkunastu czy kilkudziesi´ciu lat eksploatacji
budynku lub mieszkania, czy dane rozwiàzanie (produkt)
sprawdzi∏o si´ czy te˝ nie. W tym uj´ciu za tradycyjne materia∏y i technologie budowlane nale˝y uznaç te, które pomyÊlnie przesz∏y test poligonowy. Dlatego te˝ we wspó∏czesnym
budownictwie jest jak najbardziej miejsce dla tradycyjnego
materia∏u – wapna i produktów opartych na wapnie.
Stosowanie wapna w zaprawach murarskich jest wr´cz niezb´dne, a w zaprawach tynkarskich po˝àdane. Zaprawy wapienne majà grubo ponad 1000-letnià histori´, a zaprawy b´dàce po∏àczeniem wapna i cementu sà stosowane od ponad 100 lat. Przez ten czas mieliÊmy du˝o sposobnoÊci, aby
poznaç zarówno zalety, jak i wady wapna. Wspó∏czeÊnie
wapno wykorzystywane jest do produkcji wyrobów silikatowych oraz bloczków betonu komórkowego. Jest ono równie˝
niezb´dnym sk∏adnikiem wielu produktów zaliczanych do chemii budowlanej. Znajdziemy je nie tylko w fabrycznie wytwarzanych tynkach cementowo-wapiennych i wapiennych, ale
równie˝ w tynkach mineralnych, tynkach i g∏adziach gipsowych. Lecz nie tylko o wapnie, tynkach i zaprawach jest ta
broszura. Namawiamy w niej do rozsàdnego wyboru materia∏ów i technologii do budowy Êcian domu, mówimy o szerszym patrzeniu na dom jako inwestycj´, która ma nam s∏u˝yç przez wiele lat, zwracamy uwag´, ˝e od kosztów poniesionych na starcie, zwiàzanych z samym zakupem materia∏ów i ich wbudowaniem, zale˝à póêniejsze koszty podczas
u˝ytkowania.

S

2

Cykl wapna

Ekologiczny cykl ˝ycia zaprawy wapiennej. Wydobycie kamienia wapiennego
z kopalni. Etapy produkcji zaprawy wapiennej. Przemiana zaprawy wapiennej
w murze w ska∏´ mineralnà
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1. Syndrom
równorz´dnych rozwiàzaƒ
wyborze danego projektu domu
decydujà nie tylko wzgl´dy estetyczne, ale równie˝ nasze mo˝liwoÊci finansowe. Stàd uwa˝nie porównujemy parametry domów, zastanawiamy si´,
jakà wybraç technologi´, gdzie mo˝emy
uzyskaç oszcz´dnoÊci. Rozmowy ze znajomymi, którzy ju˝ swoje domy zbudowali,
porady, jakich udzielajà nam projektanci lub
sprzedawcy w sk∏adach budowlanych, porównywanie ofert producentów materia∏ów
budowlanych – to wszystko sk∏ada si´
na codziennoÊç osoby planujàcej budow´
domu. Dochodzi do tego równie˝ obowiàzkowa lektura pism bran˝owych. Ma nam to
pomóc w dokonaniu w∏aÊciwego wyboru.
Powy˝szy sposób post´powania jest doÊç
powszechny. I to dobrze, ˝e poÊwi´camy
sporo czasu na przygotowanie si´ do budowania domu, na zdobywanie potrzebnej
wiedzy. Ale cz´sto ulegamy sugestiom
osób posiadajàcych nie zawsze fachowà
wiedz´. Ciàgle jeszcze wÊród inwestorów
pokutujà mity, które nale˝a∏oby obaliç,
a które bardzo cz´sto le˝à u podstaw decyzji o wyborze technologii czy materia∏u.
Przeczytajmy uwa˝nie poni˝sze stwierdzenia. Te i inne utarte przekonania spróbujemy skomentowaç w dalszej cz´Êci broszury.

Nale˝y wybraç dom zaprojektowany wed∏ug systemu i wszelkie wi´ksze k∏opoty
mamy z g∏owy.
w Niezale˝nie od tego, jakiego materia∏u
u˝yjemy do ocieplenia Êcian domu, we∏ny mineralnej czy styropianu, to efekt
koƒcowy b´dzie taki sam. A zatem nale˝y wybraç najtaƒszà ofert´.
w Niezale˝nie od tego, jakà zastosujemy zapraw´ murarskà: cementowo-wapiennà
czy cementowà z plastyfikatorem (domieszkà reklamowanà jako zast´pujàcà
wapno), to efekt koƒcowy b´dzie taki
sam. A zatem nale˝y wybraç zapraw´,
która jest ∏atwa do wykonania i tania.
w Niezale˝nie od tego, jakie zastosujemy
tynki wewn´trzne czy zewn´trzne, cienko- czy grubowarstwowe, i na jakim
spoiwie wià˝àcym sà one oparte, to
efekt koƒcowy b´dzie taki sam. A zatem
nale˝y wybraç najtaƒsze rozwiàzanie.

O

w

DOM

i robocizny. Cz´sto okazuje si´, ˝e te oszcz´dnoÊci by∏y jedynie na papierze oferenta.
W wi´kszoÊci przypadków obecne na rynku
systemy sà jedynie systemami z nazwy. Oferta producenta sprowadza si´ do materia∏u
podstawowego oraz odpowiednich narz´dzi.
Brak jest natomiast szczegó∏owej informacji
technicznej dla projektantów i wykonawców.
Potencjalny klient musi wierzyç sprzedawcy
na s∏owo, ˝e system si´ sprawdzi∏.
Kiedy planujemy wydatki zwiàzane z budowà domu, to koncentrujemy si´ zwykle
na wydatkach bezpoÊrednich, a wi´c
takich, które sà zwiàzane z zakupem dzia∏ki,

P r z e k o n a n i e : Nale˝y wybraç dom
zaprojektowany wed∏ug systemu
i wszelkie wi´ksze k∏opoty mamy
z g∏owy.

w

agadnienie planowania inwestycji
sprowadza si´ cz´sto do zastanawiania si´ nad tym, gdzie mo˝na znaleêç
oszcz´dnoÊci. Dlatego tak ch´tnie producenci
materia∏ów budowlanych prezentujà swoje
produkty lub technologie jako systemy, które
przynoszà inwestorowi ewidentne oszcz´dnoÊci i zyski, zarówno po stronie materia∏ów jak

Z

Planujàc
budow´ domu
nie wybierajmy
raczej ca∏ego
systemu, lecz
odpowiednie
materia∏y – Êcian´
zewn´trznà tego
domu wzniesiono
z cegie∏
silikatowych

˚adne z powy˝szych stwierdzeƒ nie jest
prawdziwe! Nale˝y wi´c bacznie uwa˝aç, aby dokonujàc analizy kosztów inwestycji nie poddaç si´ wra˝eniu, ˝e wszystkie oferowane na rynku materia∏y i technologie sà równowa˝ne. Prowadzi to zwykle
do wybierania b∏´dnych rozwiàzaƒ. Byç
mo˝e stàd wzi´∏o si´ popularne powiedzenie, ˝e pierwszy dom buduje si´ dla wroga,
drugi na sprzeda˝, a trzeci – dla siebie, bo
ten dopiero nadaje si´ do zamieszkania
przez naszà rodzin´.

Niezale˝nie od tego, jakà wybierzemy Êcian´: jednowarstwowà, dwuwarstwowà,
wielowarstwowà, to efekt koƒcowy b´dzie
taki sam. A zatem nale˝y wybraç najtaƒszà
technologi´, która dodatkowo w krótkim
czasie pozwoli postawiç Êciany budynku.
4
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2. Jak zaplanowaç
inwestycj´

fot. Mariusz Bykowski

Wapno 03n
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Tabela Przyk∏ad kalkulacji kosztów budowy domów w dwóch wariantach
1
(êród∏o: „Buduj dom z PSB”)
Wariant „TANI”
Wariant „DROGI”
Kwota z∏

137 600

Pozycja

materia∏ robocizna razem

Razem [%],

47 850 185 450

165 650

59 500

225 150

materia∏ robocizna razem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8,4

12,5

9,4

6,9

10,9

8,0

w tym:
¸awy fundamentowe:
zbrojenie, szalunki,
fundamenty,
Êciany fundamentowe
Âciany parteru

10,5

13,4

11,3

12,6

15,1

13,2

Strop nad parterem:
szalunki, zbrojenie, strop

9,7

13,2

10,6

8,1

10,6

8,7

16,1

12,5

15,2

15,9

21,3

17,3

14,2

1,8

11,0

15,1

2,9

11,9

Elewacja budynku:
wyprawa tynkarska,
ewentualne docieplenia

3,1

8,6

4,5

5,0

7,1

5,6

Poddasze:
izolacja cieplna,
paroizolacja,
Êcianki dzia∏owe,
skosy, sufity

7,0

8,4

7,4

6,5

6,7

6,6

24,1

18,2

22,5

22,3

16,1

20,7

2,8

3,1

2,9

2,9

2,5

2,8

Dach: konstrukcja,
deskowanie, izolacje
pokrycie
Stolarka okienna
i drzwi zewn´trzne

Instalacje wewn´trzne:
elektryczna, wodociàgowa,
kanalizacyjna, c.o.,
wentylacja
Posadzki:
podk∏ad pod posadzki,
izolacja przeciwwilgociowa
i cieplna
Wykoƒczenie sufitów i Êcian:
tynki wewn´trzne,
szpachle, farby

4,1

8,4

5,2

4,6

6,7

5,2

wierzchnia u˝ytkowa domu wynosi 145,5 m2.
Jak widaç ten sam budynek mo˝na postawiç zarówno „Tanio” jak i „Drogo”. Ró˝nica wynosi 39 700 z∏, z czego na materia∏ach mo˝emy zaoszcz´dziç 70%, a na robociênie „jedynie” 30% podanej kwoty.

czynnoÊciami formalno-prawnymi, wybudowaniem i wyposa˝eniem domu.
Przedstawiamy przyk∏ad kalkulacji kosztów w tabeli ( Tab.1). Zestawienie sporzàdzono dla domu bez piwnicy, parterowego
z poddaszem mieszkalnym. Ca∏kowita po6
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„Dla kogo Pan/i buduje, dla siebie, czy
na sprzeda˝?”
Warto, wi´c zadawaç sprzedawcom
i producentom pytania nie tylko o koszty
bezpoÊrednio wià˝àce si´ ze stosowaniem
danego materia∏u (zakup + robocizna), lecz
równie˝ dotyczàce d∏ugotrwa∏ych skutków
stosowania wybranego produktu czy technologii. JeÊli nie potrafià na nie rzeczowo
odpowiedzieç, lepiej z danego rozwiàzania
zrezygnowaç. Brak wiarygodnej odpowiedzi
oznacza, ˝e dane rozwiàzanie b´dzie testowane w∏aÊnie na nas.
A oto pytania, które mo˝na zadaç
w sk∏adzie budowlanym:
Pytanie: „Czy koszt transportu i sk∏adowania na budowie domieszki (plastyfikatora)
do zapraw cementowych, reklamowanej jako zast´pujàce wapno, jest ni˝szy od kosztu transportu i sk∏adowania wapna hydratyzowanego?”
Odpowiedê: „Tak, transport i sk∏adowanie
domieszek na budowie jest taƒsze ni˝ sk∏adowanie wapna hydratyzowanego”.
Pytanie: „Czy stosujàc domieszk´ do zapraw cementowych zamiast wapna hydratyzowanego, b´dziemy mieli tak samo
trwa∏e mury?”

Czy o czymÊ w naszych rozwa˝aniach
zapomnieliÊmy? Okazuje si´, ˝e tak. ZapomnieliÊmy zadaç sobie podstawowe pytanie. Jak d∏ugo chcemy u˝ytkowaç nasz
dom? Rok, dwa lata, a mo˝e 50-60 lat? Odpowiedê na to pytanie, pozwoli nam oceniç, czy podana powy˝ej kalkulacja jest
pe∏na czy te˝ nie i czy wybrana przez nas
technologia i materia∏y sà rzeczywiÊcie najtaƒszà, aktualnà ofertà rynkowà.
W „˝yciu” materia∏u budowlanego mo˝emy rozró˝niç nast´pujàce fazy majàce zasadniczy wp∏yw na ca∏kowity koszt inwestycji.
w Faza przed monta˝em – materia∏ trzeba
dowieÊç na budow´, roz∏adowaç i sk∏adowaç,
w Faza monta˝u – materia∏ trzeba wbudowaç we w∏aÊciwe miejsce,
w Faza u˝ytkowa krótkoterminowa – budynek oddaje zawilgocenie technologiczne,
materia∏ zaczyna „pracowaç” w naszym
budynku i mo˝e wymagaç drobnych napraw,
w Faza u˝ytkowa d∏ugoterminowa – materia∏ d∏ugo „pracuje” w naszym budynku
i potrzebne sà okresowe remonty z wymianà cz´Êci materia∏u w∏àcznie, p∏acimy „ma∏y podatek ekologiczny”,
w Faza utylizacji – dokonujemy rozbiórki
budynku i p∏acimy „du˝y podatek ekologiczny”.
Powy˝sze zestawienie sygnalizuje nam
mo˝liwoÊç wystàpienia sytuacji, kiedy rozwiàzania, które sà wzgl´dnie tanie w fazie
budowy, mogà okazaç si´ drogimi w eksploatacji. W∏aÊnie ze wzgl´du na koniecznoÊç dokonywania cz´stych renowacji lub
remontów. Stàd zapewne bierze si´ cz´sto
stawiane przez budowlaƒców pytanie:

Uwaga – Obecnie wapno stosowane
do zapraw budowlanych jest najcz´Êciej
wapnem hydratyzowanym, nawet ciasto
wapienne do tynków otrzymuje si´ zazwyczaj
przez moczenie wapna hydratyzowanego

W wi´kszoÊci przypadków padnie twierdzàca odpowiedê, lecz jak to zwykle bywa,
rzeczywistoÊç ró˝ni si´ od obiegowych sàdów. Prawdziwà odpowiedê na powy˝sze
pytanie znajdziecie Paƒstwo w dalszej cz´Êci broszury.
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3. Co mówià
wspó∏czynniki

ciana zewn´trzna budynku jest jednym
z najwa˝niejszych jego elementów. To
ona w du˝ej cz´Êci decyduje o d∏ugotrwa∏ym komforcie u˝ytkowania budynku. Jej
koszt stanowi tylko 13-15% ca∏oÊci wydatków

Â

Tabela W∏aÊciwoÊci niektórych materia∏ów budowlanych
2
Materia∏
[kg/m3]

ρ
[W/m*K]

λ
[W/m2*K]

S24
[W/m2*K]

µ

RS
[MPa]

Ceg∏a silikatowa
Ceg∏a
ceramiczna

900-2200
1800

1,10
0,77

11,5275
10,2610

20
15

7,5-15,0
5,0-35,0
i wi´cej

Bloczek z betonu
komórkowego

300-1000

0,20

2,3371

10

2,0-7,5

2400

1,80

16,5259

140

20-150
i wi´cej

We∏na mineralna

10-200

0,055

0,3860

1

–

Styropian

10-50

0,040

0,3558

60

–

Drewno

550

0,20

4,4663

40

–

Tynk wapienny

1700

0,80

9,0851

7

0,3-4

Tynk cementowo-wapienny

1850

0,90

10,0523

19

1 do 20

Tynk cementowy

2000

1,20

13,0851

25

1-30

P∏yty gipsowo-kartonowe

1000

0,29

4,5774

8,5

–

–

–

–

150/400

–

˚elbet

Tynk cienkowarstwowy
polimerowy

Gdzie: ρ – g´stoÊç materia∏u, λ – wspó∏czynnik przewodnoÊci cieplnej, S24 – wspó∏czynnik przyswajania ciep∏a
(podaje zdolnoÊç materia∏u do przyjmowania lub oddawania ciep∏a przy wahaniach temperatury na jego powierzchni)
materia∏u w 24-godzinnym cyklu, µ – wspó∏czynnik oporu dyfuzyjnego materia∏u, Rs – wytrzyma∏oÊç na Êciskanie

8
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Tabela Dobór materia∏u Êciennego zale˝nie od spe∏nienia parametrów Êciany
3

zwiàzanych z budowà domu. Jednak w∏aÊnie
na materia∏ach Êciennych, konstrukcji Êciany,
zaprawach murarskich, systemach dociepleniowych, tynkach zewn´trznych staramy si´
robiç najwi´ksze oszcz´dnoÊci. O ile wyposa˝enie domu, czy instalacje wewn´trzne stosunkowo ∏atwo wymieniç, o tyle nie da si´ tego
powiedzieç o Êcianach zewn´trznych budynku.
Dlatego powinniÊmy zwracaç szczególnà uwag´ nie tylko na to, z czego i w jakiej technologii
budujemy, ale równie˝ jak d∏ugo dane rozwiàzanie b´dzie nam bezawaryjnie s∏u˝y∏o.

Przekonanie: Niezale˝nie od tego,
jakiego materia∏u u˝yjemy
do ocieplenia Êcian domu, we∏ny
mineralnej czy styropianu, to efekt
koƒcowy b´dzie taki sam. A zatem
nale˝y wybraç najtaƒszà ofert´.

TRWA¸Y I ZDROWY

Co decyduje?

Rodzaj materia∏u
Êciennego
Beton komórkowy

Ochrona
akustyczna

Ochrona
przed mrozem
(ochrona
cieplna zimà)

Stabilizacja
temperatury
latem (ochrona
cieplna latem)

ρ

λ

S24

NoÊnoÊç

Mo˝liwoÊç
regulacji
mikroklimatu
w pomie-szczeniach

Rs

µ

–

+

+/–

+/–

+

Pe∏na ceg∏a
ceramiczna

+

+/–

+

+

+

Silikaty

+

–

+

+

+

˚elbet

+

–

+

+

–

+

+

–

nie
dotyczy

Po∏àczenie
drewno +we∏na
mineralna
+paroizolacja
+ p∏yta k-g
(warunki poddasza)

+/–

gotnych. Zwi´kszenie zawilgocenia materia∏u
prowadzi do sytuacji, w której na przyk∏ad bloczek z betonu komórkowego o wspó∏czynniku
λ=0,20 po nawilgoceniu mo˝e mieç λ=0,77
czyli takie, jakie ma pe∏na ceg∏a ceramiczna.
Korzystajàc z tabeli 2 jesteÊmy w stanie
wst´pnie okreÊliç charakterystyk´ Êcian zbudowanych z poszczególnych materia∏ów.
W rozwa˝aniach zak∏adamy, ˝e w pomieszczeniach budynku nie ma mechanicznej wentylacji ani klimatyzacji (Tab. 3).
Znak „+” oznacza, ˝e dany parametr jest
dobrze spe∏niany. JeÊli pojawia si´ znak „–„
nie oznacza to dyskwalifikacji materia∏u, lecz
˝e nale˝y zastosowaç coÊ jeszcze, aby polepszyç parametry Êciany zbudowanej z danego
materia∏u. Jak widaç, nie ma materia∏u idealnego. Budujàc z ceg∏y silikatowej, pe∏nej ceg∏y
ceramicznej lub ˝elbetu powinniÊmy stosowaç
ocieplenie budynku (np. ze styropianu lub
we∏ny mineralnej). Nie jest to konieczne

Âciana zewn´trzna budynku powinna mi´dzy
innymi zapewniç:
w ochron´ akustycznà,
w ochron´ termicznà w ciàgu lata,
w ochron´ termicznà w ciàgu zimy,
w ochron´ przeciwwodnà i przeciwwilgociowà
przez ca∏y rok,
w optymalne przenoszenie obcià˝eƒ dla danego projektu,
w zdrowy klimat we wn´trzu budynku.
Jej funkcjonalnoÊç uzale˝niona jest od zastosowanych elementów murowych, zaprawy
murarskiej, zaprawy tynkarskiej, ocieplenia.
Na koƒcowe parametry ma równie˝ wp∏yw
sposób, w jaki sk∏adniki Êciany sà ze sobà po∏àczone. Podstawowe parametry niektórych
materia∏ów budowlanych podane sà w tabeli
(Tab. 2).
Nale˝y pami´taç, ˝e wspó∏czynnik λ podany
w tabeli charakteryzuje przewodnoÊç cieplnà
danego materia∏u w warunkach Êrednio wil9
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mórkowego. Ale jest równie˝ odwrotna
strona tego medalu. W okresie zmiany pory
roku (zima/wiosna) domy zbudowane z nieocieplonych silikatów by∏yby nieekonomiczne
(zbyt du˝e λ silikatów). Z tabeli 3 wynika równie˝, ˝e w goràce lato temperatura na poddaszu (przy powszechnie dzisiaj stosowanej
technologii) b´dzie zdecydowanie wy˝sza ni˝
na parterze domu. Dlatego dokonujàc wyboru
materia∏u na Êciany pami´tajmy o tych zale˝noÊciach. Dodatkowo warto wiedzieç, ˝e rodzaj materia∏u Êciennego wp∏ywa na jego odpornoÊç na korozj´ biologicznà. Takà odpornoÊç wykazujà ceg∏y silikatowe oraz bloczki
betonu komórkowego. Zawdzi´czajà to g∏ów-

w przypadku bloczków betonu komórkowego
o niskiej g´stoÊci. Bloczek betonu komórkowego ma z kolei mniejszà wytrzyma∏oÊç na Êciskanie ni˝ ceg∏a ceramiczna, ceg∏a silikatowa
czy ˝elbet. Ta cecha betonu komórkowego nie
powoduje jednak, aby nie mo˝na go by∏o z powodzeniem stosowaç w budownictwie jednorodzinnym. Bloczek betonu komórkowego znalaz∏ równie˝ swoje miejsce w budownictwie
wysokim. S∏u˝y on jako materia∏ wype∏niajàcy
konstrukcj´ ˝elbetowà. W budynkach z ceg∏y
ceramicznej lub ceg∏y silikatowej w lecie b´dziemy odczuwali mniejsze wahania temperatury (brak przegrzania pomieszczenia) ni˝
w domu zbudowanym z bloczków betonu ko-

Tabela Âciana jednowarstwowa z cienkowarstwowà spoinà zaprawy murarskiej
4
Warstwa

Tynk zewn´trzny

Mur

Tynk wewn´trzny

element
murowy

Funkcja
warstwy

q zazwyczaj w tej odmia-

nie stosuje si´ cienkowarstwowy tynk z dodatkiem
polimerów, który bardzo
dobrze zabezpiecza
Êcian´ przed wp∏ywami
atmosferycznymi
(dopóki nie p´knie), ale
tamuje odprowadzenie
ze Êciany wilgoci
(du˝y opór dyfuzyjny),
która znajduje si´
w Êcianie
q nadanie estetycznego
wyglàdu

spoina z cienko
warstwowej zaprawy murarskiej
q ochrona
q przeniesienie
cieplna
obcià˝eƒ,
letnia
q zapewnienie
i zimowa
spoistoÊci muru,
q przeniesie- q ze wzgl´du
nie obcià˝eƒ na ma∏à
q zabezpiegruboÊç
czenie aku- ta spoina
stycznie
nie spe∏nia
q transport
innych istonych
na powierz- funkcji
chni´ wilgoci
wnikajàcej
z zewnàtrz
i wewnàtrz

q je˝eli zastosuje si´

cienkowarstwowy tynk
polimerowy, to
zabezpiecza on bardzo
dobrze Êcian´ przed
wnikaniem wilgoci
z pomieszczenia (dopóki
nie p´knie), ale
zatrzymuje na swojej
powierzchni wilgoç,
co mo˝e w konsekwencji
prowadziç
do miejscowego
zagrzybienia
Êciany

Opór
dyfuzyjny
warstwy

250

10

nie dotyczy

250

GruboÊç
warstwy

oko∏o
3 mm

oko∏o
400 mm

oko∏o
3 mm

oko∏o
3 mm
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Tabela Âciana jednowarstwowa z zaprawà termoizolacyjnà
5
Warstwa

Funkcja
warstwy

Opór
dyfuzyjny
warstwy
GruboÊç
warstwy

Tynk zewn´trzny

Mur
element
murowy

Tynk wewn´trzny
spoina z termoizolacyjnej zaprawy murarskiej

q tradycyjny tynk

q ochrona

q przeniesienie

cementowo-wapienny
dobrze zabezpiecza
Êcian´ przed wp∏ywami
atmosferycznymi.
Zapewnia tak˝e
odprowadzenie ze Êciany
wilgoci (ma∏y opór
dyfuzyjny), która
znajduje si´ w Êcianie
q ma zdolnoÊç
samozabliêniania
mikrop´kni´ç
q nadaje estetyczny
wyglàd elewacji

cieplna
letnia
i zimowa
q przeniesienie
obcià˝eƒ
q zabezpieczenie akustyczne
q transport
na powierzchni´ wilgoci
wnikajàcej
z zewnàtrz
i wewnàtrz

obcià˝eƒ,
q zapewnienie
spoistoÊci muru,
q kompensacja
odkszta∏ceƒ
i napr´˝eƒ
w murze
q transport
wilgoci
q ochrona cieplna
letnia i zimowa

q je˝eli zastosuje si´
wapienny tynk tradycyjny, to reguluje on
cieplno-wilgotnoÊciowy
klimat pomieszczenia,
zatrzymuje wilgoç
w okresach
wzrostu wilgotnoÊci
w pomieszczeniu
i oddaje wilgoç
w okresach o mniejszym
zawilgoceniu wn´trza
q ma zdolnoÊç
samozabliêniania
mikrop´kni´ç
q jest grzybobójczy

19

10

10

7

10-20 mm

oko∏o
400 mm

oko∏o
12 mm

10-20 mm

nie temu, ˝e jednym ze sk∏adników dodawanych w procesie produkcji jest wapno palone.
We wn´trzu Êciany zewn´trznej mieszkania
ciàgle zachodzà procesy zwiàzane z ruchem
ciep∏a i wilgoci przez poszczególne jej warstwy. PodatnoÊç danego materia∏u na przenikanie wilgoci charakteryzuje wspó∏czynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej – µ. Dla trwa∏oÊci Êciany zewn´trznej bardzo istotne jest
optymalne zestawienie poszczególnych jej
warstw z punktu widzenia ich oporów dyfuzyjnych. Nawet w Êcianie, którà umownie okreÊlamy jako jednowarstwowà, mamy dwie
warstwy na jej powierzchniach: tynk ze-

wn´trzny i wewn´trzny i z∏o˝enie dwu warstw
we wn´trzu: materia∏ elementu murowego
i materia∏ spoiny z zaprawy budowlanej, która
∏àczy elementy murowe.
W stosowanych obecnie na polskim rynku
budowlanym Êcianach jednowarstwowych
mo˝na wyró˝niç dwie g∏ówne odmiany technologiczne: Êcian´ jednowarstwowà z cienkowarstwowà spoinà zaprawy murarskiej (gruboÊci ok. 1 do 3 mm) i Êcian´ jednowarstwowà z zaprawà ciep∏ochronnà o tradycyjnej gruboÊci ok. 15 mm. Porównania obu odmian dokonujemy w tabelach (Tab. 4, 5).
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P´kni´cie zewn´trznego cienkowarstwowego
tynku polimerowego na Êcianie
jednowarstwowej – otwarcie muru na
zawilgocenie

Dla prostoty rozwa˝aƒ pomini´to wp∏yw
ewentualnych farb: elewacyjnej i wykaƒczajàcej tynk wewn´trzny. Nale˝y jednak
pami´taç, ˝e w pe∏ni wykorzystujemy walory tynku wapiennego, je˝eli pokryjemy go
odpowiednià farbà mineralnà. W ten sposób, Êwiadomie u˝ywajàc wapna, otrzymujemy aseptycznà wewn´trznà powierzchni´
Êcian. Alergia jest obecnie chorobà cywilizacyjnà, okazuje si´ ˝e to tradycyjny tynk
wapienny spe∏nia wymogi XXI wieku.
Powróçmy jednak do poprzednich tabel.
Cienkowarstwowy tynk polimerowy jednak
p´ka, co widaç na powy˝szym zdj´ciu.
Ze wzgl´du na du˝y opór dyfuzyjny
(µ=250) tego tynku (poza linià p´kni´cia)
wilgoç wnika do Êrodka elementu murowego zamiast wydostaç si´ na zewnàtrz. Tradycyjny tynk cementowy o stosunkowo

DLA TWOJEJ RODZINY

niskim oporze dyfuzyjnym (µ=10)
odda cz´Êç wilgoci na zewnàtrz.
Takie wnikanie wilgoci do elementu murowego Êciany jednowarstwowej skutkuje obni˝eniem jej
w∏aÊciwoÊci termoizolacyjnych.
Zwi´ksza si´ wi´c wspó∏czynnik
przewodnoÊci cieplnej λ.
Wybierajàc zatem Êcian´ jednowarstwowà murowanà na cienkiej
spoinie i pokrytà polimerowym
tynkiem cienkowarstwowym ryzykujemy, ˝e ju˝ w krótkoterminowej
fazie u˝ytkowej element murowy
b´dzie mia∏ w niektórych miejscach zamiast λ = 0,18 faktycznie λ równe np. 0,40. Dzieje si´
tak, poniewa˝ w Êcianie jednowarstwowej
element murowy jest warstwà ∏àczàcà
w sobie wiele funkcji, które w innych typach Êcian sà rozdzielone na ró˝ne warstwy. Wtedy kunsztownie podane nam
przez sprzedawc´ jednowarstwowej Êciany
wyliczenia kosztów ogrzewania sà ju˝ nieaktualne. Mówià o tym w∏aÊnie wspó∏czynniki.
Przejdêmy teraz do rodzajów ociepleƒ
elewacji. Podstawowe stosowane do tego
w Polsce materia∏y to: styropian i we∏na mineralna. Styropian ma opór dyfuzyjny
równy 60, a we∏na mineralna 1. Je˝eli wi´c
element murowy o oporze dyfuzyjnym 10
(np. bloczek z betonu komórkowego) pokryjemy styropianem, to b´dzie on pewnà barierà w opuszczaniu przez wilgoç elementu
murowego. Natomiast we∏na mineralna takà barierà nie b´dzie. To znów powiedzia∏y
nam wspó∏czynniki. Ich „mow´” szerzej
wykorzystamy w nast´pnym rozdziale.
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4. Wybór
rodzaju Êciany
Przekonanie: Niezale˝nie od tego,
jakà wybierzemy Êcian´:
jednowarstwowà, dwuwarstwowà,
wielowarstwowà, efekt koƒcowy
b´dzie taki sam. A zatem nale˝y
wybraç najtaƒszà technologi´, która
dodatkowo w krótkim czasie
pozwoli postawiç Êciany budynku.

oszty ogrzewania budynku nie nale˝à w Polsce do najni˝szych. Dlatego
ka˝da oferta rynkowa tworzona
na zasadzie: oszcz´dzamy na kosztach materia∏u przy niezmienionym zu˝yciu energii,
wydaje si´ byç atrakcyjna.
Jednym z niebezpieczeƒstw, jakie na nas
czyhajà przy wyborze materia∏ów Êciennych i rodzaju Êciany jest syndrom „równorz´dnoÊci rozwiàzaƒ”. Âciana jednowarstwowa jest przedstawiana jako alternatywa Êciany dwuwarstwowej, dwuwarstwowa jako alternatywa Êciany wielowarstwowej, itd. W ten sposób sugeruje si´ inwestorowi, ˝e powinien wybraç ten system,
który jest najtaƒszy, gdy˝ bioràc pod uwag´ wzgl´dy eksploatacyjne, b´dzie mia∏
ciàgle to samo. Jest to prawda o tyle, o ile
przy porównywaniu typów Êcian poprzestaniemy na etapie kalkulacji kosztów materia∏ów Êciennych i robocizny. Innymi s∏owy,
kiedy z kalkulacjà wstrzymamy si´ do okresu zaraz po oddaniu przez budynek ca∏ej
wilgoci technologicznej.
W poprzednim rozdziale omówiliÊmy
Êcian´ jednowarstwowà, aby pokazaç „mow´” wspó∏czynników. Teraz w analogiczny

K

sposób omówimy Êcian´ dwuwarstwowà
i wielowarstwowà ( Tab. 6).
Jak widzimy z tabelarycznego zestawienia w przypadku Êciany dwuwarstwowej
ocieplonej styropianem polimerowy tynk
jest jeszcze zbrojony w∏óknem szklanym.
To dodatkowe zabezpieczenie spowodowane jest szczególnie du˝ym i cz´stym przecià˝eniom, jakie musi przenieÊç ten tynk.
Po zimie pod styropianem, jak równie˝
w szczelinach pomi´dzy p∏ytami styropianu
(dopuszczalna szerokoÊç tych szczelin to
ok. 2 mm), a tak˝e pod warstwà tynku
zalega gromadzona tam w zimie wilgoç.
Przy silnym nas∏onecznieniu, ciemno
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Tabela Âciana dwuwarstwowa ocieplona styropianem
6
Warstwa

Funkcja
warstwy

Tynk zewn´trzny

q stosuje si´ cienkowarstwowy tynk
zbrojony siatkà
z w∏ókna szklanego
z dodatkiem polimerów, który bardzo
dobrze zabezpiecza
Êcian´ przed wp∏ywami atmosferycznymi (dopóki nie
p´knie), ale tamuje
odprowadzenie ze
Êciany wilgoci
(du˝y opór dyfuzyjny),
która znajduje si´
w Êcianie
q przeniesienie
odkszta∏ceƒ i napr´˝eƒ
od wp∏ywu
temperatury i wilgoci
q nadanie elewacji
estetycznego
wyglàdu

Ocieplenie

Mur
element
murowy

q ochrona

q ochrona

cieplna
zimowa
q zabezpieczenie
akustyczne
(chocia˝
czasami
styropian
pogarsza
ochron´
akustycznà)

cieplna
letnia
q przeniesienie
obcià˝eƒ
q zabezpieczenie
akustyczne
q transport
wilgoci

Tynk wewn´trzny
spoina
z tradycyjnej
zaprawy
murarskiej
q przeniesienie q je˝eli zastosuje

obcià˝eƒ,

si´ wapienny tynk

q zapewnienie tradycyjny, to

spoistoÊci
muru,
q kompensacja
odkszta∏ceƒ
i napr´˝eƒ
w murze
q transport
wilgoci

reguluje on cieplno-wilgotnoÊciowy
klimat
pomieszczenia,
zatrzymuje wilgoç
w okresach wzrostu
wilgotnoÊci
w pomieszczeniu
i oddaje
w okresach
o mniejszym
zawilgoceniu
wn´trza
q ma zdolnoÊç
samozabliêniania
mikrop´kni´ç
q jest grzybobójczy

Opór
dyfuzyjny
warstwy

250

60

10

10

7

GruboÊç
warstwy

oko∏o
3 mm

ponad
100 mm

poni˝ej
400 mm

12-20 mm

10-20 mm

–

0,040

0,18-1,1

0,90

0,80

–

0,3558

2,3371-11,5275

10,0523

9,0851

Wspó∏czynnik przewodnoÊci
cieplnej
Wspó∏czynnik przy
swajania
ciep∏a
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zabarwiona Êciana mo˝e nagrzaç si´ nawet
do 60-70ºC. Wówczas zgromadzona w ociepleniu wilgoç stopniowo zamienia
si´ w par´ wodnà. W miar´ jak proces post´puje, jest jej coraz wi´cej. Równie˝ styropian ogrzewajàc si´ od nocnych niskich
temperatur do dziennych (ró˝nica temperatury rz´du 40ºC) „chce” si´ wyd∏u˝yç.
W strefie oko∏otynkowej pojawiajà si´ zatem du˝e napr´˝enia rozciàgajàce, które
dà˝à do rozerwania tynku. Zniszczeniu tynku przez ciÊnienie pary i termiczne ruchy
styropianu powinno zapobiec zbrojenie i silna przyczepnoÊç pomi´dzy tynkiem i styropianem. Nic dziwnego, ˝e tynki poddane
takim przecià˝eniom czasem p´kajà.
Dodatkowo doÊç powszechnym zwyczajem wyst´pujàcym na polskich budowach
jest mieszanie systemów dociepleniowych
ró˝nych producentów. Teoretycznie systemy dociepleniowe ró˝nych producentów
powinny byç do siebie podobne, bo sk∏adajà si´ z tych samych elementów. W praktyce jednak poszczególne sk∏adowe systemu
ró˝nià si´ mi´dzy sobà w∏aÊciwoÊciami
chemicznymi i fizycznymi. Ch´ç uzyskania
oszcz´dnoÊci poprzez ∏àczenie elementów
najtaƒszych z poszczególnych systemów
rodzi niekiedy op∏akane skutki. Odpadajàce
p∏yty ocieplenia, p´kni´te lub ∏uszczàce si´
tynki, sà w∏aÊnie objawem tego, ˝e wykonawca lub inwestor chcia∏ zbytnio zaoszcz´dziç na kosztach robocizny lub materia∏ów.
Znacznie rzadziej stosuje si´ w Polsce
Êcian´ dwuwarstwowà z ociepleniem we∏nà mineralnà. W tym przypadku stosuje si´
mineralny tynk zewn´trzny. Jest to g∏ównie
spowodowane kwestià proporcji oporu dyfuzyjnego pomi´dzy ociepleniem a tynkiem
zewn´trznym. W tym przypadku ocieplenie

DLA TWOJEJ RODZINY

(we∏na mineralna µ=1) nie tworzy bariery
dla odprowadzenia wilgoci z muru (µ=10).
Jednak tynk mineralny o mniejszej elastycznoÊci ni˝ polimerowy nie mo˝e „oddaç” latem ciep∏a s∏onecznego do elementu
murowego (jak w Êcianie jednowarstwowej lub wielowarstwowej) poniewa˝ przeszkadza temu ocieplenie umieszczone bezpoÊrednio pod tynkiem. Wi´c tak˝e tynk
po∏o˝ony na we∏nie mineralnej podlega obcià˝eniom zm´czeniowym, które prowadzà
z czasem do sp´kania tynku zewn´trznego,
zawilgocenia we∏ny mineralnej i obni˝enia
zdolnoÊci termoizolacyjnych Êciany.
Jak widaç, ocieplenie Êciany dwuwarstwowej znajduje si´ bezpoÊrednio
pod cienkim tynkiem, który jest poddany
znacznym przecià˝eniom o charakterze
zm´czeniowym. Znowu wi´c istnieje du˝e
prawdopodobieƒstwo przenikni´cia wilgoci
do ocieplenia i obni˝enia wspó∏czynnika λ
zak∏adanego przy poczàtkowych wyliczeniach. Z czasem pogarszajà si´ wi´c w∏aÊciwoÊci termoizolacyjne Êciany dwuwarstwowej.
Najlepsze rezultaty z punktu widzenia
d∏ugotrwa∏ego u˝ytkowania domu uzyskuje
si´ stosujàc Êciany wielowarstwowe. Nast´puje w nich korzystne rozdzielenie funkcji Êciany zewn´trznej pomi´dzy poszczególne warstwy ( Tab. 7).
Warstwa licowa chroni przed wp∏ywami
atmosferycznymi, szczelina wentylacyjna pozwala odprowadziç wilgoç, która
przenika przez Êcian´ licowà i z wewnàtrz.
Chroniona i wentylowana warstwa termoizolacji nie jest nara˝ona na destrukcyjny
wp∏yw „pracy” tynku zewn´trznego i na
zamakanie, które obni˝a termoizolacyjnoÊç
wi´kszoÊci materia∏ów (tak jak jest to
przy Êcianie ocieplonej metodà lekkà mokrà).
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Tabela Âciana wielowarstwowa z wentylowanà szczelinà powietrznà
7
Warstwa
Âciana
Wentylowana
Ocieplenie Mur

Funkcja
warstwy

elewacyjna

pustka
powietrzna

q zabezpiecza

q odprowadzenie

Êcian´ przed
wp∏ywami
atmosferycznymi (woda,
Ênieg, mróz,
lód),
q ochrona
cieplna letnia
q nadanie
estetycznego
wyglàdu
elewacji,
q ochrona
akustyczna

wilgoci
przedostajàcej
si´ z zewn´trznej Êciany elewacyjnej oraz
z wn´trza pomieszczenia
q odprowadzenie skroplin
i wody, która
wnika przez
Êcian´ elewacyjnà

Tynk
wewn´trzny

Technologia Êciany

q je˝eli zasto-

Jednowarstwowa

Prostota wykonania
Stosunkowo niskie koszty
materia∏u i robocizny

Dwuwarstwowa

Rozdzielenie g∏ównych
funkcji Êciany na jej dwie
g∏ówne warstwy

element
murowy

spoina z
tradycyjnej
zaprawy
murarskiej

q ochrona

q ochrona

q przeniesie

cieplna
zimowa
q zabezpieczenie akustyczne
(chocia˝
czasami
styropian
pogarsza
ochron´
akustycznà)

cieplna letnia
q przeniesienie obcià˝eƒ
q zabezpieczenie
akustycznie
q transport
wilgoci

nie obcià˝eƒ, suje si´ waq zapewnienie pienny tynk
spoistoÊci
tradycyjny,
muru,
to reguluje
q kompensa- on cieplnocja odkszta∏-wilgotnoÊciowy
ceƒ i napr´klimat pomie˝eƒ w murze
szczenia, zaq transport
trzymuje wilwilgoci
goç w okresach wzrostu
wilgotnoÊci w
pomieszczeniu
i oddaje
w okresach
o mniejszym
zawilgoceniu
wn´trza
q ma zdolnoÊç
samozabliênia
nia mikrop´kni´ç
q jest grzybobójczy

10

nie dotyczy

60

10

10

7

GruboÊç
warstwy

oko∏o
120 mm

oko∏o
40 mm

ponad
100 mm

poni˝ej
400 mm

12-20 mm

10-20 mm

Wspó∏czynnik przyswajania
ciep∏a

1,0

nie dotyczy

0,040

0,18-1,1

0,9

0,7

oko∏o 11

nie dotyczy

0,3558

2,3371
-11,5275

10,0523

9,0851
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Tabela Zalety i wady Êcian: jedno-, dwu- i wielowarstwowej
8

Opór
dyfuzyjny
warstwy

Wspó∏czynnik przewodnoÊci
cieplnej

TRWA¸Y I ZDROWY

Wielowarstwowa

KorzyÊci

Wady

Rozdzielenie funkcji Êciany
na wiele jej elementów
sk∏adowych. Bardzo dobra
ochrona przeciwwodna
i przeciwwilgociowa.
Potencjalnie sta∏a wartoÊç λ
– stabilna ochrona termiczna

Wreszcie Êciana wewn´trzna, noÊna, jest
wielokrotnie chroniona przed zewn´trznymi
wp∏ywami atmosferycznymi. Technologia
ta (w wersji uproszczonej, w której brak
szczeliny wentylowanej) ma te˝ najd∏u˝szà
tradycj´ na terenie Polski, czyli jest najd∏u˝ej, i to z powodzeniem, testowana. Ile
kosztuje „luksus” posiadania Êciany wielowarstwowej? Stosunkowo niewiele, bioràc
pod uwag´ d∏ugofalowe korzyÊci, jakie uda
nam si´ uzyskaç stosujàc t´ technologi´.
JeÊli pos∏u˝ymy si´ tabelà 1 (str. 6), to
oka˝e si´, ˝e w stosunku do wersji „TANIA”
podro˝ymy koszty ca∏ej inwestycji ok. 7%.
W Êcianie wielowarstwowej najlepiej
jest chronione ocieplenie. Istnieje wi´c najwi´ksze prawdopodobieƒstwo zachowania

Zgrupowanie funkcji Êciany
praktycznie w jednej warstwie.
KoniecznoÊç prowadzenia
ciàg∏ych inspekcji szczelnoÊci Êciany.
PodatnoÊç na utrat´
ochrony przed wodà i wilgocià.
Potencjalnie zwi´kszajàca si´
wartoÊç λ – pogorszenie si´
ochrony termicznej
Wy˝sze koszty robocizny
KoniecznoÊç starannego dobrania
systemu dociepleniowego.
Potencjalnie zwi´kszajàca si´
wartoÊç λ – pogorszenie si´
ochrony termicznej
Wy˝sze koszty robocizny
i materia∏ów w porównaniu
z poprzednimi technologiami

zak∏adanego wspó∏czynnika λ. Wi´c jest to
ten rodzaj Êciany, w przypadku którego mo˝emy daç wiar´ wyliczeniom d∏ugookresowych kosztów ogrzewania.
Zalety i wady omawianych typów Êcian
zestawiamy w tabeli (Tab. 8).
Wieloletnie doÊwiadczenie pokazuje, ˝e
w ka˝dej zaprawie budowlanej zwyk∏ej
(a takich jest oko∏o 80%) powinno byç
obecne wapno. Je˝eli zale˝y nam na Êcianach skutecznie chroniàcych przed wodà,
wilgocià, korozjà biologicznà i mikrop´kni´ciami zwiàzanymi z wst´pnymi osiadaniami
budynku, to zaprawa murarska i tynk Êciany powinny zawieraç wapno.
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5. Trwa∏oÊç
konstrukcji murowej
Przekonanie: Wytrzyma∏e,
mrozoodporne zaprawy sà
gwarancjà mrozoodpornoÊci muru.
A zatem nie nale˝y stosowaç
zapraw zawierajàcych wapno
hydratyzowane.
onstrukcja murowa (mur) jest zwykle
po∏àczeniem dwóch sk∏adowych: elementu murowego (ceg∏a ceramiczna,
silikatowa, bloczek betonu komórkowego) oraz
zaprawy murarskiej. Od jakoÊci u˝ytych do jej
budowy materia∏ów zale˝y trwa∏oÊç Êcian budynku. Zwykle, aby zmniejszyç koszty inwestycji staramy si´ zaoszcz´dziç na materia∏ach
Êciennych i zaprawach. Czyli oszcz´dnoÊci robimy tam, gdzie w ogóle ich nie powinno byç.
Dlaczego? Wystarczy spojrzeç na za∏àczony
rysunek, aby przekonaç si´ ile ró˝norodnych
czynników dzia∏a na mur.
Tak dzieje si´ ka˝dego dnia przez kolejne dziesi´ciolecia. JakoÊç stosowanych materia∏ów
jest kluczem do sukcesu. SpoÊród wymienionych czynników najbardziej destrukcyjny wp∏yw
na mury ma woda pod ró˝nymi postaciami
(deszcz, Ênieg, lód, rosa, wilgoç, para). Wykwity solne, korozja elementów stalowych, utrata
skutecznoÊci ocieplenia zwiàzane sà z obecnoÊcià wody w murze. Zapewnienie szczelnoÊci
po∏àczenia jest podstawowym zadaniem stojàcym przed zaprawà murarskà. Tak˝e obcià˝enia,
zmiany temperatury, a co za tym idzie zmiany
wymiarów liniowych majà swój udzia∏ w mo˝liwoÊci uszkodzenia konstrukcji murowej. Dobra
zaprawa powinna równoczeÊnie:
w ∏àczyç elementy murowe w stabilnà konstrukcj´,

TRWA¸Y I ZDROWY
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nie˝ wytrzyma∏oÊç muru. Jednak po przekroczeniu pewnej wartoÊci wytrzyma∏oÊci zaprawy wytrzyma∏oÊç ca∏ej konstrukcji murowej
niewiele si´ zmienia.
Przerywana linia na wykresie obrazuje obszar, w którym zaprawa jest mocniejsza
od elementu murowego – roÊnie wtedy prawdopodobieƒstwo uszkodzenia konstrukcji murowej. Dlatego te˝ ze wzgl´dów zarówno technicznych, jak i ekonomicznych, stosowanie
zbyt wytrzyma∏ych zapraw si´ nie op∏aca. Zaprawa murarska powinna byç dobrana do konkretnego projektu. Zalecenia budownictwa
ogólnego w Stanach Zjednoczonych rekomendujà stosowanie zapraw najs∏abszych z dopuszczalnych dla danej konstrukcji. Zawierajà
one wi´cej wapna, przez co sà bardziej elastyczne. Lepiej kompensowane sà napr´˝enia
i przemieszczenia muru w porównaniu do zapraw cementowych, których urabialnoÊç zosta∏a poprawiona stosowaniem domieszek
chemicznych (plastyfikatorów).

Przekonanie: Najwa˝niejszym
parametrem zaprawy murarskiej
jest jej wytrzyma∏oÊç na Êciskanie.
A zatem nale˝y stosowaç jak
najmocniejsze zaprawy, gdy˝
zapewni nam to trwa∏y, stabilny mur.

K

iele osób (w tym fachowców)
uwa˝a wytrzyma∏oÊç zaprawy
murarskiej na Êciskanie za jej najwa˝niejszy parametr. Pod tym kàtem dokonujà
selekcji zapraw stosowanych na budowie. Ma
to zapewniç konstrukcji murowej zdolnoÊç
do przenoszenia znacznych obcià˝eƒ. Okazuje
si´ jednak, ˝e wytrzyma∏oÊç konstrukcji murowej w znacznie wi´kszym stopniu zale˝y
od wytrzyma∏oÊci na Êciskanie elementów
murowych ni˝ od wytrzyma∏oÊci zaprawy. Badania przeprowadzone na s∏upach i filarach
murowanych z ró˝nego rodzaju elementów
murowych wykaza∏y, ˝e poczàtkowo wraz ze
wzrostem wytrzyma∏oÊci zaprawy roÊnie rów-

W

Czynniki dzia∏ajàce na mur

kompensowaç odkszta∏cenia i napr´˝enia
pojawiajàce si´ w murze, czyli dzia∏aç jak
poduszka,
w umo˝liwiaç odprowadzenie wilgoci z muru,
w stanowiç barier´ dla wody próbujàcej wniknàç do wn´trza muru.
Zwarta, mocna, nieprzepuszczalna dla wody zaprawa nie jest równowa˝na z tym, i˝
mur jest wodoodporny. Bo o wodoodpornoÊci nie decyduje sama zaprawa, lecz tak˝e
jakoÊç i szczelnoÊç po∏àczenia pomi´dzy elementem murowym a zaprawà. Stosowanie
bardzo wytrzyma∏ych na Êciskanie zapraw
nie gwarantuje nam sukcesu. Wr´cz przeciwnie, zbyt mocne zaprawy zwykle prowadzà do powa˝nych uszkodzeƒ murów (p´kni´cia, zarysowania). W uzyskaniu szczelnych po∏àczeƒ murowych g∏ównà rol´ gra
wapno. W wyniku doÊwiadczeƒ stwierdzono, ˝e mury na zaprawach cementowo-wapiennych sà mniej przesiàkliwe dla wody ni˝
mury stawiane na zaprawach cementowych
z domieszkami chemicznymi. To dzi´ki zawartoÊci wapna do dzisiaj stojà budowle
postawione nawet przed setkami lat.
w
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6. Wytrzyma∏oÊç
konstrukcji murowej

WYTRZYMA¸OÂå NORMOWA MURU W ZALE˚NOÂCI OD WYTRZYMA¸OÂCI ELEMENTU MUROWEGO ZAPRAWY
12,00

10,00
WYTRZYMA¸OÂå MURU

Wapno 03n

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
0,00 5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

WYTRZYMA¸OÂå ZAPRAWY
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40,00

45,00 50,00

55,00

Wykres
przedstawiajàcy
relacje
wytrzyma∏oÊci
muru do
wytrzyma∏oÊci
zaprawy
i elementu
murowego
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7. Zaprawa
murarska

Zale˝noÊci opisane w poprzednim rozdziale definiujà podstawowà zasad´ murarskà:
wytrzyma∏oÊç zaprawy
murarskiej na Êciskanie
nie powinna przekraczaç
wytrzyma∏oÊci na Êciskanie elementu murowego.

Przekonanie: Wszystkie zaprawy
murarskie majà te same cechy
u˝ytkowe. A zatem nale˝y
poszukiwaç najtaƒszej oferty
na rynku.
iedy mamy do czynienia z ceramikà
(a sà nimi zarówno elementy murowe, jak i zaprawy), to pod obcià˝eniem zawsze pierwszy p´ka najs∏abszy element. JeÊli zaprawa jest bardziej wytrzyma∏a
ni˝ bloczek, to w∏aÊnie bloczek b´dzie ulega∏
uszkodzeniu.
Mocna, wytrzyma∏a zaprawa murarska
jest równoczeÊnie ma∏o elastyczna. Podczas
pracy muru dochodzi zwykle do jej uszkodzenia. Zaprawa sp´kana, s∏abo przylegajàca

K

Destrukcja ceg∏y na Êcianie ze zbyt mocnà
zaprawà o mniejszej paroprzepuszczalnoÊci
ni˝ element murowy (ceg∏a)

DLA TWOJEJ RODZINY

do pod∏o˝a nie gwarantuje szczelnoÊci konstrukcji murowej. Mur staje si´ podatny
na atak wody i zwiàzków chemicznych
w niej rozpuszczonych. W konsekwencji prowadzi to do jego przyÊpieszonej degradacji.
W tabeli (Tab. 9) podane sà orientacyjne (dok∏adnie mark´ powinien zawsze
okreÊlaç projekt budowlany) marki zapraw
w zale˝noÊci od prowadzonych prac murarskich (wytrzyma∏oÊç na Êciskanie w MPa
okreÊlona jest cyfrà po literze M).
Z tabeli wynika, ˝e nie ma jednej, uniwersalnej zaprawy nadajàcej si´ do stosowania
w ka˝dych warunkach. W zale˝noÊci od ulokowania partii muru powinniÊmy u˝ywaç odmiennych zapraw murarskich.
Cechy Êwie˝ej zaprawy murarskiej powinny
byç dopasowane do nasiàkliwoÊci stosowanego elementu murowego. Najlepszà przyczepnoÊç Êwie˝ej i stwardnia∏ej zaprawy do elementu murowego uzyskujemy, jeÊli Êwie˝a zaprawa ma odpowiednià urabialnoÊç i retencj´.
Na bardzo nasiàkliwych pod∏o˝ach Êwie˝a
zaprawa bardzo szybko traci wod´ i sztywnieje, co obni˝a jej przyczepnoÊç do pod∏o˝a.
Na pod∏o˝ach ma∏o nasiàkliwych, zaprawa
zawierajàca zbyt du˝o wody równie˝ nie
gwarantuje uzyskania szczelnego po∏àczenia
murarskiego. Wapno poprawia urabialnoÊç
i retencj´ Êwie˝ej zaprawy.
20
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Tabela Wybór zaprawy w zale˝noÊci od lokalizacji konstrukcji murowej
9
Element konstrukcji
Lokalizacja
Zewn´trza, ponad
poziomem gruntu

Zewn´trzna na
poziomie lub
poni˝ej gruntu

Wewn´trzna

Marka zaprawy

murowej

Zalecana

Alternatywna

Êciana noÊna

M5

M10 lub M20

Êciana nieprzejmujàca
obcià˝eƒ

M2

M5 lub M10

murek ogniowy (attyka)

M5

M10

M10

M20 lub M5

Êciana noÊna

M5

M10 lub M20

nienoÊne Êcianki
dzia∏owe

M2

M5

Êciany fundamentowe,
Êciany oporowe,
otwory w∏azowe,
kana∏y Êciekowe,
nawierzchnia brukowa,
chodniki i dziedziƒce

Tabela Zalecane odleg∏oÊci pomi´dzy dylatacjami pionowymi
10
Odleg∏oÊç pomi´dzy dylatacjami pionowymi [m]
Rodzaj stosowanych
elementów
murowych
Êciany zewn´trznej

Zaprawa
cementowo-wapienna

Zaprawa
cementowa

Zaprawa
cementowa
z domieszkà
(plastyfikatorem)

Ceg∏y ceramiczne

60

50

brak danych

Inne elementy murowe

40

25

brak danych

Dodawanie wapna zwi´ksza elastycznoÊç
zaprawy murarskiej. Zaprawa elastyczna lepiej wspó∏pracuje z elementami murowymi
chroniàc je przed uszkodzeniami. ZawartoÊç
wapna pozwala wi´c zwi´kszyç odleg∏oÊç
pomi´dzy dylatacjami. Wi´ksza odleg∏oÊç
pomi´dzy dylatacjami to oszcz´dnoÊç kosztów materia∏u i robocizny (Tab. 10).
W przypadku zapraw cementowych z domieszkami brak jest wiarygodnych danych,
pozwalajàcych oszacowaç, w jakich odst´pach powinno robiç si´ dylatacje.

UrabialnoÊç jest po∏àczeniem kilku w∏aÊciwoÊci: plastycznoÊci,
konsystencji i przyczepnoÊci do pod∏o˝a.
Retencja wody jest
miarà zdolnoÊci zaprawy poddanej odsàczaniu do zachowania wody zarobowej.
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8. Sk∏adniki
zaprawy
PIASEK

WAPNO

Schemat proporcji wymiarów czàstek:
piasku, cementu i wapna pokazanych
na styku zaprawy i elementu murowego.
Wapno decyduje o szczelnoÊci po∏àczenia

wi´ksza ni˝ suma sk∏adników wià˝àcych
(cement + wapno). Je˝eli zaÊ u˝yjemy
mniejszej iloÊci piasku (ale wcià˝ w podanym zakresie 21/4-3), to zaprawa b´dzie
mia∏a wy˝szà wytrzyma∏oÊç ni˝ podana jest
w tabeli dla danej receptury.
JeÊli chcemy otrzymaç zapraw´ o wytrzyma∏oÊci na Êciskanie co najmniej
5 MPa, powinniÊmy zmieszaç ze sobà 1 pojemnik cementu, 11/4 pojemnika wapna oraz
63/4 pojemnika piasku.

Tabela Proporcje obj´toÊciowe dla zapraw murarskich wykonywanych na budowie
11
Wapno

1
1
1
1

/4
/2
11/4
21/2
1
1
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CEMENT

ELEMENT MUROWY

Ze

Cement

DOM

9. Czy plastyfikator
rzeczywiÊcie
zast´puje wapno

Przekonanie: Stosowanie
wapna hydratyzowanego
jest skomplikowane. A zatem
nale˝y u˝ywaç plastyfikatorów,
bo u∏atwia to prac´, a efekt
koƒcowy jest ten sam.
wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci
(materia∏ wià˝àcy) jak i wielkoÊç czàstek, wapno jest tym
sk∏adnikiem, którego obecnoÊç w zaprawie
murarskiej jest niezastàpiona. Wapno ma
trzy-, czterokrotnie mniejsze czàstki ni˝ cement. Zapewnia to uzyskanie szczelnego po∏àczenia murarskiego, a przez to mur jest
bardziej odporny na dzia∏anie wody i wilgoci.
Warto, wi´c zapoznaç si´ z tabelà podajàcà receptury zapraw cementowo-wapiennych ( Tab. 11). Dozowanie sk∏adników
jest obj´toÊciowe, co znacznie u∏atwia prac´ na budowie. Wystarczy mieç czyste naczynie (wiadro, wiaderko, inny pojemnik),
którego obj´toÊç dostosowana jest do zakresu prowadzonych prac. Podane w tabeli
wartoÊci wytrzyma∏oÊci uzyskuje si´, jeÊli
iloÊç piasku w zaprawie jest 3-krotnie

TRWA¸Y I ZDROWY

Piasek

Orientacyjna Êrednia
minimalna wytrzyma∏oÊç
na Êciskanie zaprawy w [MPa]

nie mniej ni˝ 21/4
i nie wi´cej ni˝ 3 sumy
obj´toÊci cementu i wapna

22

17,2
12,4
5,2
2,4

Przekonanie: Niezale˝nie od tego,
jakà zastosujemy zapraw´
murarskà: cementowo-wapiennà
czy cementowà z plastyfikatorem
(domieszkà reklamowanà jako
zast´pujàcà wapno), to efekt
koƒcowy b´dzie taki sam. A zatem
nale˝y wybraç zapraw´, która jest
∏atwa i tania do wykonania.
eÊli stosujemy domieszki reklamowane jako zamienniki wapna, to czy uzyskamy t´ samà trwa∏oÊç konstrukcji
murowej?
Z dotychczasowych rozwa˝aƒ wynika, i˝
najwa˝niejszym parametrem zaprawy murarskiej jest jej przyczepnoÊç do pod∏o˝a.
Szczelne po∏àczenia murarskie chronià konstrukcj´ murowà przed atakiem wody i wilgoci, przez co wydatnie ulega wyd∏u˝eniu ˝ywotnoÊç muru. T´ przyczepnoÊç i szczelnoÊç
po∏àczenia murarskiego zapewnia wapno.
Nie mo˝na jednak tego samego powiedzieç o domieszkach reklamowanych jako
zamienniki wapna hydratyzowanego. Oko∏o
95% dost´pnych na sk∏adach budowlanych
w Polsce domieszek chemicznych jest Êrodkami napowietrzajàcymi. Wprowadzone
do zaprawy mikrop´cherzyki powietrza dzia∏ajà w niej jak mini∏o˝yska. Stàd wykonawcy
wydaje si´, ˝e stosujàc wapno i plastyfikator
uzyskuje taki sam efekt, gdy˝ za ka˝dym razem poprawi∏ urabialnoÊç zaprawy cementowej. Jednak struktura zaprawy z domieszkà
napowietrzajàcà oraz zaprawy z wapnem

Bardziej porowata struktura
zaprawy zawierajàcej domieszk´
chemicznà (plastyfikator)

J

Mniej porowata struktura zaprawy
zawierajàcej wapno

jest ró˝na, o czym mo˝na przekonaç si´ porównujàc za∏àczone zdj´cia.
Zaprawa cementowa z domieszkà napowietrzajàcà jest bardziej porowata, co powoduje, ˝e po∏àczenie murarskie nie jest szczelne. W skrajnych przypadkach, gdy nastàpi∏o
przedozowanie domieszki, wyst´puje utrata
23
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utrata
przyczepnoÊci

Odspojenie zaprawy od elementu murowego
– otwarcie drogi dla wody

P´kni´cia wewnàtrz zaprawy – otwarcie drogi
dla wody

P´kni´cia elementu murowego: najtrudniejsze
do naprawy otwarcie drogi dla wody
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przyczepnoÊci zaprawy do pod∏o˝a, ceg∏y dajà si´ wyciàgaç z muru „go∏ymi” r´kami.
S∏aba przyczepnoÊç zaprawy do elementu
murowego skutkuje tworzeniem si´ szczelin,
którymi woda ∏atwo wnika do wn´trza muru.
Z czasem doprowadza to do coraz wi´kszych uszkodzeƒ konstrukcji murowej. Wprowadzenie domieszki do zaprawy cementowej
zmienia charakter zaprawy, która staje si´
bardziej krucha i podatna na p´kanie.
Przed ewentualnym zastosowaniem domieszki nale˝y zapoznaç si´ z pe∏nà wersjà
Aprobaty Technicznej. Stosowanie domieszki
nie jest tak proste, jak jest to opisane
na opakowaniu produktu. Koƒcowy rezultat
napowietrzenia zaprawy uzale˝niony jest
m. in. od rodzaju stosowanego cementu,
temperatury otoczenia, rodzaju piasku, szybkoÊci obrotowej betoniarki, stopnia jej za∏adowania. Dlatego nale˝y sprawdziç, jak domieszka b´dzie wspó∏dzia∏a∏a z danymi
sk∏adnikami zaprawy. Sprawdzenie dokonuje
si´ poprzez wykonanie badaƒ laboratoryjnych. Badania takie trwajà 28 dni. Po ich
wykonaniu i potwierdzeniu przydatnoÊci zaprawy do zastosowania w danym budynku,
nale˝y dbaç o dochowanie powtarzalnych
warunków wytwarzania zaprawy, aby by∏y
one zbli˝one do tych, kiedy wykonywaliÊmy
próbne zaroby zaprawy podczas badaƒ. Warto równie˝ wiedzieç, ˝e ka˝dy procent dodatkowego powietrza w zaprawie lub betonie
skutkuje spadkiem wytrzyma∏oÊci zaprawy
na Êciskanie o 5-6%. JeÊli przedozujemy domieszk´, to nie tylko spowodujemy spadek
przyczepnoÊci zaprawy do pod∏o˝a, ale równoczeÊnie mo˝emy sprawiç, ˝e zaprawa b´dzie mia∏a zbyt ma∏à wytrzyma∏oÊç na Êciskanie i zginanie w stosunku do wymagaƒ
stawianych przez konstruktora.
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10. Tynk
zewn´trzny
Przekonanie: Niezale˝nie od tego,
jakie zastosujemy tynki
wewn´trzne czy zewn´trzne, cienkoczy grubowarstwowe, i jakie w nich
zastosowano spoiwo wià˝àce,
to efekt koƒcowy b´dzie taki sam.
A zatem nale˝y wybraç najtaƒsze
rozwiàzanie.

Woda
Para
wodna
Woda + sól

ilkakrotnie ju˝ tutaj pad∏o stwierdzenie,
˝e najbardziej destrukcyjnym czynnikiem powodujàcym uszkodzenia murów jest woda. Dlatego, tak jak przed zaprawà
murarskà, tak i przed tynkami stoi zadanie
ochrony konstrukcji murowej przed dost´pem
wody. A kiedy z ró˝nych przyczyn dosz∏oby
do jej zawilgocenia, tynk powinien umo˝liwiç
odprowadzenie wody poza obr´b muru.
Tradycyjne tynki sà wielowarstwowe.
W staro˝ytnym Rzymie stosowano tynki 7-warstwowe, a w zachowanych miejscami fragmentach tynków staro˝ytnej Grecji doszukano
si´ nawet 11 warstw.
W tynkach wielowarstwowych szczególnà
rol´ odgrywa granulacja piasku, która zmienia
si´ z warstwy na warstw´. Od granulacji piasku
zale˝y Êrednica tworzàcych si´ w tynku kapilar.
Kapilary o najwi´kszych Êrednicach wyst´pujà
tu˝ przy murze (warstwa obrzutki), a najmniejsze w warstwie g∏adzi. Tradycyjne tynki wielowarstwowe, które wykorzystujà zjawisko podciàgania kapilarnego cieczy sà naturalnà
pompà ssàcà odciàgajàcà wilgoç z murów.
Ale nie tylko. Pierwsza warstwa, bardziej porowata ni˝ pozosta∏e, jest doskona∏ym miejscem do magazynowania soli (jeÊli takie wyst´pujà w murze) bez uszkodzenia tynku. Kolejne

K
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Schemat magazynowania soli w tynku umo˝liwiony
przez wielowarstwowà i zró˝nicowanà struktur´
tynku tradycyjnego. Mechanizm wykorzystywany w
nowoczesnych tynkach renowacyjnych

warstwy sà bardziej elastyczne (roÊnie iloÊç
wapna), a przez to sà one zdolne do kompensowania napr´˝eƒ pojawiajàcych si´ przy rozroÊcie kryszta∏ów soli. Zapobiega to powstawaniu
p´kni´ç tynku. Gdy po latach funkcjonowania
opisanego mechanizmu wyczerpià si´ zdolnoÊci
do dalszego magazynowania zanieczyszczeƒ,
nale˝y tynki skuç do pod∏o˝a i po∏o˝yç je od nowa. Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e wspó∏czesne
tynki renowacyjne sà wielowarstwowe.
Oczyszczanie przez nie bardzo zasolonych murów, wykorzystuje opisany powy˝ej mechanizm.
Zwi´kszanie iloÊci wapna w kolejnych warstwach tynku ma równie˝ inny skutek. Ka˝da
kolejna warstwa jest coraz bardziej przepuszczalna dla pary wodnej. Zapobiega to tworzeniu
si´ stref kondensacyjnych. Wapno daje efekt
samoleczenia si´ tynku. Oznacza to, ˝e tynki
wapienne i cementowo-wapienne majà szczególnà zdolnoÊç do zasklepiania si´ drobnych
nieszczelnoÊci powsta∏ych w trakcie eksploatacji budynku.
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12. Sk∏ad
zaprawy tynkarskiej

wy˝szonej wilgotnoÊci (wynik stosowania
szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej) bardzo szybko rozwijajà si´ grzyby pleÊniowe.
Równie˝ materia∏y pochodzenia mineralnego mogà byç atakowane przez grzyby. Nawet niewielka iloÊç materii organicznej
na ich powierzchni (kurz) mo˝e zainicjowaç
rozwój mikroflory. Zarówno w pierwszym
jak i drugim przypadku wapno oddaje
mieszkaƒcom nieocenione zas∏ugi. Wystarczy spojrzeç na do∏àczone zdj´cie.

odobnie jak tynki zewn´trzne sk∏adajà si´ one z trzech warstw. W pomieszczeniach mo˝e wystàpiç niekiedy dokuczliwy problem zwiàzany z korozjà biologicznà. Dotyczy on zarówno elewacji budynków, jak i pomieszczeƒ mieszkalnych. Na niektórych typach elewacji cz´sto
ju˝ po jednym roku od ich wykonania, mo˝na zaobserwowaç pojawienie si´ alg i grzybów. Natomiast wewnàtrz pomieszczeƒ,
na materia∏ach, które zawierajà zwiàzki
przyswajalne przez mikroorganizmy (np. celuloz´ i jej pochodne) w warunkach pod-
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I WARSTWA

Wapno 03n

Schemat
uziarnienia
poszczególnych
warstw tynku
tradycyjnego

1,000 mm
0,500 mm
0,250 mm
0,125 mm

W okresach letnich nale˝y zwi´kszyç dawk´
wapna w zaprawie, gdy˝ nadaje ono zaprawie
zdolnoÊç do utrzymywania wody w zaprawie.
Ta szczególna cecha wapna jest przydatna przy pracach w wysokich temperaturach,
gdy parowanie wody jest wi´ksze. Utrzymanie dobrej urabialnoÊci zaprawy gwarantuje
uzyskanie odpowiedniej przyczepnoÊci tynku
do pod∏o˝a.
Zwi´kszanie iloÊci wapna w kolejnych warstwach przynosi dodatkowe korzyÊci. Stajà si´
one bardziej przepuszczalne dla pary wodnej.

ka˝dej warstwie, zarówno tynków
wewn´trznych jak i zewn´trznych
zalecana jest inna granulacja piasku,
których optymalne wartoÊci podane sà na za∏àczonym rysunku. Ka˝da z warstw w tym systemie pe∏ni specjalnà funkcj´ (Tab. 12). Obrzutka powinna byç tak dobrana, aby jej wytrzyma∏oÊç na Êciskanie nie przekracza∏a wytrzyma∏oÊci pod∏o˝a. Wi´c dla materia∏ów bardziej porowatych, mniej wytrzyma∏ych nale˝y zwi´kszaç iloÊç wapna w obrzutce, a dla pod∏o˝y takich jak beton iloÊç wapna ma byç mniejsza.

W

GRZYBY NA RÓ˚NYCH POD¸O˚ACH
Inna zaprawa

Zaprawa wapienna

Tabela Proporcje sk∏adników zaprawy tynkarskiej w poszczególnych warstwach tynku
12

Kontrolny

Grzyby

Grzyby + po˝ywka

DoÊwiadczalny dowód aseptycznoÊci tynku wapiennego

26

Grzyby +podwójna
dawka po˝ywki

Nazwa

GruboÊç

Obrzutka

5 mm

Narzut

15 mm

G∏adê,
szlichta

3-5 mm

Funkcja

Sk∏ad obj´toÊciowy
cement: wapno: piasek

Orientacyjna Êrednia
min. wytrzyma∏oÊç
warstwy [MPa]

1: 1: 6

~ 9,5

1: 2: 9

~ 2,7

1: 3: 10

~ 1,0

warstwa czepna
i magazynujàca sole
wyrównywanie pod∏o˝a,
bariera dla wnikania
wody z zewnàtrz
dekoracja, ∏atwe
odparowanie wody
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Wapno 03n
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13. Fabryka
czy budowa
ka˝dy jednak ma ochot´
wykonywaç zapraw´ na budowie z poszczególnych
sk∏adników. Do tych osób i firm skierowana jest oferta producentów suchych mieszanek. Obecnie mo˝na na rynku znaleêç
zarówno zaprawy wapienne, jak i cementowo-wapienne. Z punktu widzenia proporcji
podstawowych sk∏adników zaprawy fabryczne sà to˝same z tymi wytwarzanymi
na budowie tradycyjnà metodà. Dla poprawienia niektórych parametrów zaprawy
dodaje si´ do nich cz´sto zwiàzki chemiczne. Stosujàc zaprawy fabryczne nale˝y

Nie

bezwzgl´dnie stosowaç si´ do zaleceƒ producenta, co do iloÊci dodawanej wody, stosowanych narz´dzi jak i temperatury wykonywania prac murarskich czy tynkarskich.
Jedynie przy spe∏nieniu wszystkich zaleceƒ
producenta otrzymamy produkt o po˝àdanych w∏aÊciwoÊciach.
Cena nie powinna byç jedynym kryterium
zakupu zaprawy. Dlatego cz´sto lepiej
i oszcz´dniej kupiç wyrób dro˝szy o sprawdzonej ju˝ jakoÊci (chocia˝by przez sàsiada)
ni˝ tani, lecz niegwarantujàcy uzyskania
satysfakcjonujàcych wyników (np. trwa∏oÊci konstrukcji murowej).

14. Wykwity na elewacjach
murowanych

TRWA¸Y I ZDROWY

Tak naprawd´ za ka˝dym razem nale˝y
wykonaç analiz´ chemicznà, aby stwierdziç
rodzaj zwiàzku, jaki pojawi∏ si´ na elewacji.
W wyniku licznych badaƒ i testów stwierdzono, ˝e naloty pojawiajàce si´ na cegle
elewacyjnej mo˝na podzieliç na dwie kategorie: wykwity solne (w wi´kszoÊci chlorki,
siarczki, siarczany) oraz wykwity wapienne.
Z tym, ˝e êród∏em wykwitów wapiennych
nie jest wapno hydratyzowane, lecz sole zawarte w cemencie portlandzkim.
Czyli wykwity pojawiajà si´ nawet na elewacjach, do budowy których nie u˝ywano

. Niew∏aÊciwe sk∏adowanie materia∏ów na budowie
(brak zabezpieczenia
przed deszczem, zanieczyszczeniem gruntem
itd.).

. U˝ywanie zapraw
o konsystencji niedostosowanej do nasiàkliwoÊci elementu murowego i warunków atmosferycznych
(temperatury).

kàd si´ wzi´∏o to b∏´dne przekonanie, ˝e nie nale˝y wapna hydratyzowanego stosowaç w zaprawach
do klinkieru? Zapewne stàd, ˝e wi´kszoÊç
nalotów, jakie pojawiajà si´ na cegle, lub
na ∏àczeniu ceg∏a-zaprawa ma jasne zabarwienie. A w zwiàzku z tym wi´kszoÊç wykonawców i inwestorów b∏´dnie sàdzi, ˝e jak
jakiÊ nalot jest bia∏y, to na pewno jest to
wapno.

S

Wykwity na elewacji z ceg∏y ceramicznej
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wapna hydratyzowanego. Ze wzgl´du
na zwi´kszenie szczelnoÊci muru w wyniku
dodania wapna do zaprawy, jego obecnoÊç
w zaprawie raczej ogranicza prawdopodobieƒstwo wystàpienia wykwitów. Aby wystàpi∏y wykwity, muszà ∏àcznie zaistnieç nast´pujàce warunki:
w musi istnieç êród∏o soli (np. w cegle, sk∏adnikach zaprawy, wodzie, z którà kontakt ma
mur lub jego otoczenie),
w woda, w której te sole ulegajà rozpuszczeniu,
w ruch wilgoci, który przetransportuje rozpuszczonà w wodzie sól na powierzchni´ elewacji.

Podstawowe b∏´dy przy wznoszeniu
murów elewacyjnych:

. U˝ywanie cementów
z dodatkami. Zawierajà one
liczne zwiàzki chemiczne
pochodzàce z popio∏ów
czy gipsów dodawanych
w procesie wypalania.

Przekonanie: Za wykwity
na elewacjach murowanych
odpowiedzialne jest wapno
hydratyzowane. A wi´c
w zaprawach do tych murów
nie nale˝y go stosowaç.

DOM

. Korygowanie ustawienia po∏o˝onych ju˝ cegie∏.
Najlepszà przyczepnoÊç
ceg∏y do zaprawy uzyskuje

si´ w momencie po∏o˝enia
ceg∏y na zaprawie. Póêniejsze korygowanie po∏o˝enia
ceg∏y powoduje zerwanie
pierwszej przyczepnoÊci,
która nie zostaje ju˝ odtworzona.
. Zamykanie w murze
wody technologicznej: zbyt
wczesne fugowanie, niew∏aÊciwie dobrana retencja
wody w zaprawie do nasiàkliwoÊci ceg∏y klinkierowej.
. Brak zabezpieczenia
muru podczas jego wznoszenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszczem,
ostrym nas∏onecznieniem).
. Poprawianie urabialnoÊci zaprawy cementowej
poprzez stosowanie plasty-

29

fikatorów (domieszek). Domieszki sà zwiàzkami chemicznymi o zazwyczaj nieznanym sk∏adzie (sk∏ad domieszki jest tajemnicà producenta). W wi´kszoÊci
przypadków domieszki sà
Êrodkami napowietrzajàcymi os∏abiajàcymi przyczepnoÊç zaprawy do pod∏o˝a
lub nawet jej utrat´. Poprawiajàc urabialnoÊç Êwie˝ej
zaprawy cementowej domieszkà wp∏ywamy równoczeÊnie na struktur´
stwardnia∏ej zaprawy. Ma
ona tendencje do p´kania,
co powoduje, ˝e spoina
traci swojà szczelnoÊç.
Przez drobne p´kni´cia
woda deszczowa bardzo
∏atwo dostaje si´ do wn´trza muru, co powoduje
przyspieszonà degradacj´
konstrukcji murowej.

Wapno 03n

8/31/05

10:48
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Wykwity na p∏ytkach elewacyjnych uk∏adanych na
mrozoodpornym kleju bez dodatku wapna hydratyzowanego

Przed elewacyjnà zaprawà murarskà stawiane sà szczególnie wysokie wymagania.
Powinna nie tylko ∏àczyç ceg∏y w stabilnà
konstrukcj´ murowà, lecz równie˝ stanowiç
barier´ dla wnikania wody do wn´trza muru.

DLA TWOJEJ RODZINY

A kiedy woda ju˝ si´ tam pojawi, powinna umo˝liwiç jej ∏atwe wyprowadzenie
z wn´trza muru. Za dwie najwa˝niejsze
w∏aÊciwoÊci ka˝dej zaprawy elewacyjnej (nie tylko tej do klinkieru) nale˝y
uznaç przyczepnoÊç oraz strukturalnà
przepuszczalnoÊç.
Dodawanie wapna do zaprawy cementowej zmienia jej struktur´. W miar´
jak zwi´ksza si´ iloÊç wapna w zaprawie
roÊnie jej przepuszczalnoÊç. Dzi´ki temu
zaprawa jest bardziej przepuszczalna ni˝
ceg∏a klinkierowa. Tym samym transport
wody i soli w niej rozpuszczonych oraz
pary wodnej odbywa si´ wewnàtrz spoiny, a nie elementu murowego. Ewentualnej destrukcji b´dzie wi´c ulegaç spoina
z zaprawy murarskiej, a nie element murowy.
Jest to istotne, poniewa˝ ∏atwiej i taniej u∏o˝yç
nowà spoin´ ni˝ wymieniaç elementy murowe
istniejàcej Êciany elewacyjnej.

15. Miarà nowoczesnoÊci
okazuje si´ powrót
do zdrowej tradycji
ciana zewn´trzna naszego domu jest
elementem budowlanym o bogatym
fizycznym „˝yciu” wewn´trznym (ruch
pary, wilgoci, ciep∏a itd.). W zapewnieniu jej
prawid∏owego dzia∏ania w wieloletniej perspektywie zasadniczà rol´ odgrywajà tradycyjne rozwiàzania technologiczne. Wapno jest
kluczowym sk∏adnikiem prawid∏owo funkcjonujàcej Êciany zewn´trznej, w której spe∏nia
rozliczne funkcje:
w nadaje Êwie˝ej zaprawie w∏aÊciwà urabialnoÊç i retencj´,
w poprzez wyjàtkowo korzystnà modyfikacj´

Â

cech Êwie˝ej zaprawy ma zasadniczy
wp∏yw na zapewnienie wieloletniej zwartoÊci i szczelnoÊci muru,
w podniesienie szczelnoÊci muru elewacyjnego przez wapno oddala potencjalnà mo˝liwoÊç wystàpienia wykwitów na elewacji,
w umo˝liwia zwiàzanej zaprawie murarskiej
spe∏nianie funkcji „poduszki” kompensujàcej odkszta∏cenia i napr´˝enia w murze,
w ma zdolnoÊç samozabliêniania si´ mikrop´kni´ç, co pomaga zachowaç szczelnoÊç
muru, zw∏aszcza po okresie wst´pnych
osiadaƒ budynku,
30
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w poprzez

DOM

pozytywny wp∏yw na paroprzepuszczalnoÊç zaprawy murarskiej w wieloletniej perspektywie chroni elewacyjne
elementy murowe przed destrukcjà
i zmniejsza koszty ewentualnego remontu
elewacji,
w poprawiajàc zdolnoÊç tynku wewn´trznego do poch∏aniania i oddawania wilgoci
ma zasadniczy wp∏yw na regulacje mikroklimatu pomieszczenia,
w w∏aÊciwoÊci grzybobójcze wspomagajà

DLA TWOJEJ RODZINY

zachowanie zdrowego charakteru pomieszczenia.
Wszystkie powy˝sze funkcje spe∏nia wapno jako „niechemiczny” materia∏ mineralny.
Jest wi´c tak˝e sposobem na ograniczenie
iloÊci alergenów w budynku XXI wieku,
w którym alergia jest chorobà cywilizacyjnà.
Czyli wapno hydratyzowane jest op∏acalne
w stosowaniu, zdrowe i ciàgle jest materia∏em nowoczesnym.
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