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Betony nowej generacji

Skład betonów BWW (beton 
wysokowartościowy o gwaran-
towanej wytrzymałości na ści-

skanie co najmniej 60 MPa) i BSZ (be-
ton samozagęszczalny, którego skład 
dobiera się ze względu na właściwości 
reologiczne mieszanki, zapewniające 
jej zdolność do szczelnego wypełnienia 
formy, otulenia zbrojenia oraz zagęsz-
czenia się pod ciężarem własnym bez 
potrzeby zagęszczania mechanicznego 
przy braku segregacji) oraz zasady do-
boru ich składników opierają się na po-
dobnej koncepcji jak betonu zwykłego. 
Zwiększenie wytrzymałości i trwało-
ści betonu BWW uzyskuje się poprzez 
obniżenie jego porowatości. Wymaga 
to znaczącego zredukowania stosun-
ku wodno-cementowego (w/c) oraz 
zastosowania dodatków mineralnych, 
które uszczelniają strukturę zaczynu 
i zwiększają jej jednorodność. W tym 
celu najlepiej stosować pył krzemion-
kowy, dobre efekty można uzyskać, 
stosując inne dodatki mineralne, np. 
popiół lotny lub zmielony granulowa-
ny żużel wielkopiecowy. Odpowiednią 
urabialność mieszanki przy obniżonym 

stosunku w/c uzyskuje się za pomocą 
domieszek upłynniających.
Spełnienie warunków samozagęsz-
czalności mieszanki wymaga przede 
wszystkim przyjęcia dużej ilości frak-
cji pyłowych (<0,125 mm), do któ-
rych zalicza się cement (c) i dodatki 
mineralne (d), oraz małego stosun-
ku w/(c + d). Typowe mieszanki BSZ 
mają stosunek w/(c + d) < 0,35 oraz 
ilość frakcji pyłowych 500–600 kg/m3. 
Ponadto należy stosować kruszywo 
o maksymalnej wielkości ziaren nie-
przekraczającej 20 mm i punkcie pia-
skowym 40–50%. Dodatki mineralne 
pozwalają na zredukowanie ilości ce-
mentu, obniżenie ilości wydzielanego 
ciepła oraz regulowanie wytrzymało-
ści betonu. Zwykle stosuje się mączki 
kamienne, popioły lotne, zmielony gra-
nulowany żużel wielkopiecowy, a gdy 
wymagane są duże wytrzymałości 
– pył krzemionkowy. Płynność mie-
szanki samozagęszczalnej uzyskuje 
się przez użycie efektywnych super-
plastyfi katorów. W celu zwiększenia 
stabilności mieszanki stosuje się do-
mieszki zwiększające lepkość.

Metody projektowania beto-
nów wysokowartościowych 
i samozagęszczalnych
Algorytm projektowania składu betonów 
BWW i BSZ jest analogiczny jak beto-
nów zwykłych. Ze względu na zwiększo-
ne wymagania oraz dużą liczbę skład-
ników ich projektowanie jest znacznie 
bardziej skomplikowane. Na przykład 
w przypadku stosowania dodatków mi-
neralnych nie ma bezpośredniej relacji 
między wytrzymałością na ściskanie 
a stosunkiem w/c, gdyż różna ilość 
bądź rodzaj dodatku przy określonym 
stosunku w/c może powodować bardzo 
istotne zmiany wytrzymałości. Czynni-
kiem znacznie wpływającym na skład be-
tonów nowej generacji jest urabialność 
mieszanki. Przy doborze składu betonu 
BSZ uzyskanie odpowiedniej urabial-
ności jest podstawowym warunkiem 
projektowania. W tym przypadku cechy 
wytrzymałościowe i trwałościowe są 
traktowane jako podrzędne, zwłasz-
cza w przypadku betonów niskich klas. 
Kształtowanie urabialności stanowi 
obecnie kluczowy problem technologii 
betonów nowej generacji.

dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, 
prof. nadzw. w Pol. Śl.

Politechnika Śląska
Katedra Inżynierii Materiałów 

i Procesów Budowlanych

Betony nowej generacji w porównaniu do betonów zwy-

kłych stwarzają znacznie większe możliwości w zakresie 

projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego. 

Cechuje je obecność domieszek chemicznych i dodatków 

mineralnych korzystnie modyfi kujących ich właściwości.
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Zaproponowano wiele sposobów pro-
jektowania betonów BWW i BSZ, brak 
jest jednak jednej powszechnie akcep-
towanej metody. Zwykle są to metody 
analityczno-doświadczalne, bazujące 
na metodzie kolejnych przybliżeń z wy-
korzystaniem statystycznych metod 
optymalizacji. W metodach tych pro-
jektowanie betonu sprowadza się do 
następujących etapów:
■  doboru składu zaczynu ze względu 

na właściwości reologiczne zaczynu 
i wytrzymałość betonu;

■  doboru kruszywa o odpowiednich ze 
względu na wytrzymałość właściwo-
ściach i założonym, zgodnym z zale-
ceniami uziarnieniu i ostatecznie

■  doboru stopnia wypełnienia jam nie-
zagęszczonego kruszywa zaczynem 
stosownie do wymaganych właści-
wości reologicznych mieszanki, co 
jest szczególne ważne, w przypad-
ku gdy mieszanka ma być samo-
zagęszczalna.

Skład i składniki zaczynu przyjmuje 
się ze względu na właściwości be-
tonu (stosunek w/c, rodzaj i klasa 
cementu, rodzaj i ilość dodatków mi-
neralnych), a pożądane jego właści-
wości uzyskuje się, dobierając ilość 
superplastyfi katora (oraz ewentual-
nie domieszki zwiększającej lepkość). 
Kruszywo powinno zajmować maksy-
malnie dużą objętość betonu, a jamy 
kruszywa powinny być wypełnione 
przez zaczyn cementowy z nadwyżką 
wynikającą z wymaganej urabialności 
i stabilności mieszanki. Wiedza w za-
kresie rozwiązań optymalnych i wpły-
wu poszczególnych składników na 
właściwości betonu pozwala obecnie 
na znaczące ograniczenie liczby ko-
niecznych zarobów próbnych.
Podczas projektowania trzeba zwró-
cić uwagę na reprezentatywność za-
robów próbnych i warunków ich wyko-
nania. Należy szczególnie podkreślić, 
że zaroby próbne muszą być wykony-
wane w takiej temperaturze, jaką się 

przewiduje w trakcie wykonywania be-
tonowania. Zmiany temperatury pro-
wadzić mogą bowiem do znaczących 
zmian zdolności mieszanki do płynię-
cia. Dobrze zaprojektowana mieszan-
ka BWW lub BSZ powinna tolerować 
drobne zmiany składu i właściwości 
składników. Przed rozpoczęciem pro-
dukcji betonu BWW lub BSZ pożąda-
ne jest wykonanie prób technicznych 
w celu wypracowania optymalnej pro-
cedury mieszania i potwierdzenia, że 
spełnione są wymagania ze względu 
na właściwości mieszanki betonowej 
i stwardniałego betonu.

Technologia wykonania beto-
nów wysokowartościowych 
i samozagęszczalnych
Technologia wykonania betonów BWW 
i BSZ opiera się na tych samych 
zasadach co technologia betonów 
zwykłych zagęszczanych mechanicz-
nie. Powinna być więc postrzegana 
jako rozwinięcie tradycyjnej tech-
nologii betonu; podstawowe zasady 
pozostają aktualne, konieczne jest 
natomiast ich rozszerzenie. Ważne 
jest, aby na każdym etapie procesu 
betonowania prowadzony był nadzór 

technologiczny, a pracownicy zosta-
li przeszkoleni w zakresie specyfi ki 
technologii betonów BWW i BSZ. 
Dotyczy to zwłaszcza betonów BSZ, 
są one bowiem wrażliwe na zmiany 
właściwości składników, składu, pro-
cedur i warunków technologicznych.
Stosowanie betonu BSZ wpływa na 
konstrukcję deskowań. Konieczne jest 
uwzględnienie zwiększonego parcia 
bocznego mieszanki betonowej. Wy-
musza to stosowanie wzmocnionych 
deskowań, a także zwiększenie liczby 
podpór i ściągów (stosowania mniej-
szych elementów deskowań systemo-
wych). Może to również ograniczać 
wysokość jednorazowo betonowanych 
elementów konstrukcji. Wykonywanie 
elementów o nachyleniu większym niż 
5% może wymuszać stosowanie za-
mkniętych form. 
Mieszanki BWW i BSZ muszą być 
produkowane w węzłach wyposażo-
nych w odpowiednio dokładne dozow-
niki, aparaturę do kontroli wilgotności 
kruszywa, dozowniki do domieszek 
oraz efektywne mieszalniki o miesza-
niu wymuszonym. Mieszankę BSZ na-
leży układać bez przerw, a miejsca jej 
podawania powinny być rozmieszczone 

© Dusan Kostic - Fotolia.com
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tak, aby front układanej mieszanki był 
cały czas w ruchu. Mieszanka powinna 
uformować postępujący front o ma-
łym nachyleniu, otulać pręty zbrojenia 
bez formowania kieszeni powietrz-
nych, a kruszywo grube powinno po-
zostawać blisko górnej powierzchni. 
Należy unikać swobodnego układania 
mieszanki. Poddanie mieszanki BSZ 
wibracji prowadzi do wystąpienia bar-
dzo silnej segregacji. Z tego powodu 
urządzenia wibracyjne nie powinny być 
używane przy betonowaniu, jak rów-
nież w pobliżu miejsca betonowania.
Pielęgnacja betonów BWW i BSZ jest 
analogiczna jak betonów tradycyj-
nych. Ze względu na niskie w/c, brak 
wycieku wody oraz dużą ilość zaczynu 
pielęgnację należy zaczynać bezpo-
średnio po ułożeniu mieszanki.

Ekonomika a stosowanie 
betonów nowej generacji
Do najistotniejszych ekonomicznych 
aspektów stosowania betonów BWW 
i BSZ należy zaliczyć:
■  Znacząco większe możliwości 

w zakresie projektowania archi-
tektonicznego i konstrukcyjnego. 
Zastosowanie betonu BWW i BSZ 
umożliwia projektowanie konstruk-
cji o skomplikowanych kształtach, 
dużej ilości zbrojenia oraz doskona-
le wykończonej powierzchni, a przy 
tym smuklejszych i lżejszych niż 
z betonu tradycyjnego.

■  Poprawa trwałości betonu BWW 
i BSZ wynikająca ze specyfi ki jego 
składu pozwala na wydłużenie cyklu 
użytkowania konstrukcji i zmniej-
szenie nakładów na jej utrzymanie.

■  Koszt materiałów do produkcji be-
tonu. W przypadku BWW jest on 
wyższy od kosztu materiałów do 
produkcji betonu zwykłego. W za-
leżności od klasy betonu koszt 
ten może być do 50% większy, 
co spowodowane jest konieczno-
ścią stosowania zwiększonej ilości 

cementu, drogiego pyłu krzemion-
kowego i efektywnych superplasty-
fi katorów. W przypadku betonu BSZ 
pewna różnica w koszcie produkcji 
na korzyść betonu tradycyjnego 
występuje w przypadku betonów ni-
skich klas. Wraz ze wzrostem klasy 
różnice w koszcie między betonem 
BSZ a zagęszczanym mechanicz-
nie zanikają, a nawet w pewnych 
przypadkach beton BSZ może być 
tańszy. Fakt ten wynika głównie 
z zastępowania części cementu 
i/lub kruszywa tańszymi materiała-
mi, jakim są popioły lotne lub mączki 
kamienne.

■  Przy produkcji i wykonaniu betonu 
BWW i BSZ konieczne są dodatkowe 
nakłady na wzmożoną kontrolę wła-
ściwości materiałów, właściwości 
mieszanki betonowej i betonu oraz 
procesów produkcyjnych w wytwór-
ni betonu i na placu budowy oraz 
urządzeń w nich stosowanych.

■  Produkcja betonu BWW i BSZ wy-
maga stosowania zaawansowanych 
technicznie wytwórni, a konieczność 
wydłużenia cyklu mieszania może 
zmniejszać wydajność produkcji. 

■  Ze względu na dużą płynność mie-
szanki BSZ wywiera ona znacząco 
większe parcie boczne na desko-
wania niż mieszanka tradycyjna. 
Wymusza to stosowanie wzmocnio-
nych deskowań. Ponadto przy ukła-
daniu BSZ konieczne jest uszczel-
nienie deskowań, co prowadzi do 
dodatkowych nakładów pracy oraz 
zwiększonego zużycia materiałów 
dodatkowych.

■  Stosowanie BWW i BSZ nie wpływa 
znacząco na sposób dostarczenia 
mieszanki na plac budowy, jak i na 
jej transport. Ze względu na dużą 
płynność czas układania i zagęsz-
czania betonu BWW i BSZ jest 
zwykle krótszy niż betonu tradycyj-
nego. Potencjalnie wysoka jakość 
wykończenia powierzchni betonu

BWW i BSZ znacząco eliminuje ko-
nieczność wykonywania kosztow-
nych i pracochłonnych poprawek.

■  Wyeliminowanie zagęszczania wi-
bracyjnego w przypadku BSZ powo-
duje znaczące zmniejszenie liczby 
robotników wykonujących procesy 
układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej oraz poprawę warunków 
pracy i ochrony środowiska.

Obiektywną analizę ekonomiczną za-
sadności stosowania BWW i BSZ moż-
na jednak przeprowadzić tylko dla kon-
kretnych warunków danej realizacji. 

Podsumowanie
W artykule syntetycznie przedsta-
wiono specyfi kę technologii betonów 
BWW i BSZ, a także uwarunkowania 
techniczno-ekonomiczne ich stoso-
wania. Szczegółowych informacji na 
temat betonów wysokowartościo-
wych i samozagęszczalnych dostar-
czają opracowania monografi czne, 
w tym zwłaszcza:

1.  A.M. Neville, Właściwości betonu, Pol-
ski Cement, Kraków 2000.

2.  L. Kucharska, Beton wysokiej wytrzymało-
ści, „Cement, Wapno, Beton” nr 2/2000.

3.  Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwa-
bowski,  J. Śliwiński, Cementy z dodat-
kami mineralnymi w technologii betonów 
nowej generacji, Górażdże Cement, 
Opole 2002.

4.  M. Kaszyńska, BWW: możliwości, ce-
chy, zastosowania, XVII Ogólnopolska 
Konferencja Warsztat Pracy Projektan-
ta Konstrukcji, Ustroń 2002.

5.  J. Jasiczak, A. Wadowska, T. Rudnicki, 
Betony ultrawysokowartościowe. Wła-
ściwości Technologie Zastosowanie, 
Stowarzyszenie Producentów Cemen-
tu, Kraków 2008.

6.  J. Szwabowski, J. Gołaszewski, Tech-
nologia betonów samozagęszczalnych, 
Polski Cement, Kraków 2010.

7.  W. Kurdowski, Chemia cementu i beto-
nu, Polski Cement, Kraków 2010.  
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Sposoby zabezpieczania elewacji 
wykonanych w technologii ETICS 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego

ETICS, czyli złożone systemy 
zewnętrznej izolacji cieplnej 
(External Thermal Insulation 

Composite Systems) z wyprawami 
tynkarskimi, przeznaczonymi do sto-
sowania jako izolacja ścian budynków, 
wprowadzane na rynek europejski na 
podstawie badań wykonanych według 
ETAG 004 [6], są w Polsce najpopular-
niejszą, uwzględniając aspekty tech-
niczne, estetyczne oraz ekonomicz-
ne, metodą ocieplania lub docieplania 
ścian murowanych i betonowych (pre-

fabrykowanych i monolitycznych). 
Wprowadzone w 2014 r. nowe regu-
lacje [16], podwyższające wymagania 
z zakresu izolacyjności ścian, wymu-
szą na projektantach stosowanie 
doskonalszych materiałów termoizo-
lacyjnych (fot. 1) oraz przynajmniej 
w pierwszym okresie zwiększenia ich 
grubości [15], co powinno się prze-
łożyć również na jeszcze większą 
ekspansję tej metody. Potwierdzają 
to opracowania Stowarzyszenia na 
rzecz Systemów Ociepleń [7]. 

Części składowe systemu ETICS, daw-
niej zwanego bezspoinowym systemem 
ocieplenia [17, 18], gdzie mamy do 
czynienia z układem o stosunkowo nie-
wielkiej grubości, szczególnie warstw 
wierzchnich, zewnętrznych w stosunku 
do warstwy termoizolacyjnej (warstwa 
zbrojona z zatopioną siatką z włókna 
szklanego, ewentualnie warstwa grun-
tująca, wyprawa tynkarska lub powłoka 
malarska [5]), i znaczącej powierzch-
ni, sposób aplikacji w warunkach bu-
dowy wrażliwy zarówno na czynniki 

dr inż. Paweł Sulik 
dr inż. Wojciech Chruściel

Instytut Techniki Budowlanej

Ściany zewnętrzne budynków nieustannie narażone są na 

szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, biologicz-

nych, chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Sku-

teczną ochronę przed korozyjnym działaniem środowiska 

zewnętrznego zapewnia prawidłowo wykonana elewacja.

Fot. 1 Ι  Kombinacja warstw izolacji ter-
micznej w systemie ETICS w celu 
uzyskania wyższej izolacyjności 
przegrody

Fot. 2 Ι  Wybarwienia na tynku silikatowym 
związane z niezapewnieniem 
optymalnego wysychania tynku 
po aplikacji

Fot. 3 Ι  Zmiana barwy (wyblaknięcie) farby 
elewacyjnej po 2-letnim użytkowaniu 
obiektu w stosunku do nowo położo-
nej warstwy tej samej powłoki
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Fot. 4 Ι  Zerwanie niepoprawnie wykonanej 
elewacji na skutek niekorzystnego 
oddziaływania wiatru

Fot. 5 Ι  Spękania nasłonecznionej elewacji 
wyłącznie od strony południowej

Fot. 6 Ι  Zniszczenie systemu ETICS, w trakcie 
badań cykli cieplno-wilgotnościowych, 
ściany testowej o wymiarach ~2 x 3 m, 
wg procedury opisanej w ETAG 004 [6]

atmosferyczne, jak i ludzkie, aspek-
ty estetyczne, widoczne z zewnątrz 
i podlegające ocenie przechodniów, 
powodują, że tego rodzaju ocieplenia 
wymagają szczególnej uwagi związanej 
z prawidłowym ich zabezpieczeniem 
przed czynnikami zewnętrznymi, co 
z kolei zapewnia oczekiwaną trwałość 
rozwiązania. Najbardziej narażone na 
czynniki zewnętrzne są tynki cienko-
warstwowe barwione w masie, ewen-
tualnie powłoki malarskie w przypadku 
tynków niebarwionych lub barwionych 
w innych kolorach niż oczekiwane. Tynki 
zazwyczaj różnią się fakturą (np. kornik, 
baranek) i wielkością zastosowanych 
ziaren kruszywa (najpopularniejsze 
1–3 mm) [5]. Im drobniejsze kruszywo, 
tym tynk trudniej „gubi” nierówności 
podłoża, natomiast im kruszywo ma 
większe uziarnienie, tym na elewacji 
łatwiej osadza się brud. Najbardziej 
rozpowszechniony podział tynków: 
■  akrylowe/polimerowe, wyrób gotowy 

do stosowania;
■  mineralne/cementowe, suche mie-

szanki mieszane z wodą;
■  silikonowe, wyrób gotowy do stoso-

wania;
■  silikatowe/krzemianowe zawierają 

szkło potasowe, wyrób gotowy do 
stosowania.

Nazwy te są najczęściej spotykane 
w handlu, aczkolwiek znane są przy-
padki, kiedy np. w tynku akrylowym 

zawartość żywicy akrylowej wykazana 
w badaniach laboratoryjnych była tak 
niska, że nazwę należało traktować 
wyłącznie jako handlową. 
Każdy z wymienionych tynków ma 
swoje wady i zalety. Tynki akrylowe, 
niezmiernie popularne, występują-
ce w bardzo szerokiej gamie kolory-
stycznej, zazwyczaj mają mniejszą 
nasiąkliwość, paroprzepuszczalność 
(wskazana jest jak największa) i po-
datność na zabrudzenia, za to wyższą 
przyczepność. Przy prawidłowej ilości 
polimeru tynki te wykazują największą 
elastyczność, co oznacza większą od-
porność na uderzenia [3]. Tynki mine-
ralne na spoiwie cementowym są za-
zwyczaj najtańsze, charakteryzują się 
wyższą paroprzepuszczalnością oraz 
tolerancją na oddziaływania termicz-
ne. Występują najczęściej w mniejszej 
gamie kolorów, dlatego też maluje się 
je farbami elewacyjnymi na żądany ko-
lor. Tynki silikonowe przynajmniej czę-
ściowo wraz z deszczem potrafi ą się 
oczyszczać – silne cechy hydrofobowe. 
Ze względu na mniejszą ilość spoiwa 
polimerowego są bardziej porowa-
te i lepiej przepuszczają parę wodną, 
w stosunku do tynków cementowych 
mają wyższą odporność na uderzenia, 
występują w licznych kolorach. Ostat-
ni z wymienionych tynków to tynk sili-
katowy, który podobnie do tynku mine-
ralnego dobrze przewodzi parę wodną, 

jest najbardziej odpornym tynkiem na 
mikroorganizmy (grzyby, glony). Z po-
wodu dwuetapowego procesu pro-
dukcji zazwyczaj tynki silikatowe są 
droższe. Występują w ograniczonej 
gamie kolorów, a dostępność pełnej 
palety barw RAL należy traktować 
raczej jako ostrzeżenie niż zachętę. 
Często tego typu tynki dodatkowo 
się maluje. W przypadku tradycyjnych 
tynków krzemianowych, w odróżnieniu 
od pozostałych wyżej wymienionych, 
przy aplikacji należy zapewnić warun-
ki pozwalające na szybkie odparowa-
nie wilgoci z wyprawy tynkarskiej, co 
ogranicza migrację szkła wodnego (cha-
rakterystyczne wybarwienia – fot. 2).
Kolejna zasada ogólna, która dotyczy 
wszystkich grup tynków, związana jest 
z utratą koloru (blaknięciem) w czasie. 
Zdecydowanie zjawisko to jest bardziej 
widoczne na elewacjach ciemniejszych 
(fot. 3). Należy mieć świadomość, że 
rodzaj wyprawy tynkarskiej nie wpływa 
na trwałość barwy. Za trwałość bar-
wy odpowiedzialna jest jakość pigmen-
tów (organiczne lub nieorganiczne). 
Im mamy do czynienia z czystszym 
i dokładniej zmielonym pigmentem, 
np. tlenkiem jakiegoś metalu, tym 
szansa na większą trwałość barwy. 
Pigmenty organiczne mają ogólnie 
mniejsze cząsteczki, bardziej podat-
ne na migrację, zróżnicowaną odpor-
ność na UV oraz szeroką paletę barw. 
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Różnica w cenie bardzo dobrego i prze-
ciętnego pigmentu tego samego koloru 
może być na tyle istotna, że producen-
ci mas tynkarskich nie zawsze decydują 
się zastosować najwyższej jakości pro-
dukt, co z kolei skutkuje niedogodno-
ściami podczas użytkowania obiektu.
Czynniki zewnętrzne mogące mieć 
niekorzystny wpływ na trwałość i es-
tetykę ocieplenia wykonanego w sys-
temie ETICS możemy podzielić na trzy 
zasadnicze grupy:
■  atmosferyczne obejmujące tempe-

raturę (zarówno mróz, jak i nagrze-
wanie przy silnym nasłonecznieniu 
[1]), oddziaływania UV, zawilgoce-
nie – zazwyczaj od zacinających 
opadów deszczu, wiatr, ewentual-
nie oblodzenie;

■  biologiczne związane z pojawianiem 
się grzybów i porostów;

Fot. 7 Ι  Zniszczenie nietypowego systemu 
ETICS, mocowanego do niestandar-
dowego podłoża wyłącznie za po-
mocą łączników mechanicznych 

■  ludzkie, a więc związane z jego 
umyślnym działaniem, np. zniszcze-
nia mechaniczne, malunki, oraz od-
działywaniem przemysłu.

Wpływ poszczególnych czynników uza-
leżniony jest od poprawności wykona-
nia i użytych materiałów do ocieplenia, 
przy czym zdobyte doświadczenia 
wskazują, że zastosowanie systemo-
wych materiałów, posiadających odpo-
wiednie dopuszczenia potwierdzające 
ich przydatność do zamierzonego za-
stosowania [9], nie jest wystarczają-
ce do uzyskania produktu najwyższej 
jakości. Niezwykle istotne jest prze-
strzeganie reżimów technologicznych 
związanych z wykonaniem ocieplenia. 
Niedotrzymanie któregokolwiek z nich 
może uwidocznić się podczas użyt-
kowania ocieplenia wystąpieniem wad 
[14, 22], które w normalnej eksploata-
cji by nie wystąpiły. Przyczyna pojawie-
nia się wad w większości przypadków 
nie jest jednoznaczna, co rodzi pro-
blemy z ustaleniem odpowiedzialności. 
Zbieg niekorzystnych czynników, np. 
silniejszy wiatr i niedostateczna przy-
czepność zaprawy klejącej (fot. 4) [12], 
nasłonecznienie (fot. 5) czy zmienne 
warunki termiczno-wilgotnościowe 
(fot. 6), potrafi  obnażyć niedoskonało-
ści zarówno wykonania, jak i materiału 
i nieprzewidzenie wszystkich okolicz-
ności na etapie projektowania elewacji 

(np. za mała liczba łączników mecha-
nicznych – fot. 7).
Czynniki biologiczne objawiają się za-
zwyczaj pojawieniem lokalnie występu-
jących kolonii grzybów, alg, zazielenień. 
W większości przypadków w począt-
kowej fazie zjawisko to powoduje obni-
żenie walorów estetycznych, a w póź-
niejszym okresie ma również wpływ 
na trwałość wykonanej elewacji [23]. 
Istotną przyczyną pojawiania się tego 
zjawiska jest: permanentne zawilgo-
cenie, strona świata, w którą skiero-
wana jest elewacja (północne elewacje 
są najbardziej podatne – fot. 8), skład, 
właściwości i faktura wyprawy tynkar-
skiej (rzadziej tego typu efekty można 
spotkać na gładkich, mniej nasiąkliwych 
tynkach, na których woda ma problemy 
z utrzymaniem się) oraz niewykonanie 
prewencyjnych zabezpieczeń elewacji 
substancjami biobójczymi w trakcie jej 
eksploatacji. Ten ostatni aspekt bywa 
dosyć kłopotliwy w wykonaniu i nagmin-
nie jest pomijany, co biorąc pod uwa-
gę trwałość właściwości biobójczych 
substancji zawartych w tynkach (kilka 
lat, zazwyczaj 4–5), często oznacza 
kłopoty. Okresowe prace konserwacyj-
ne stanowią duży problem w przypadku 
ETICS, bo często związane są z ko-
niecznością postawienia rusztowania 
lub prac z podnośników koszowych, co 
oznacza dodatkowe koszty ponoszone 

Fot. 8 

 Wierzchnia warstwa ETICS – wyprawa 
tynkarska w zależności od jej usytuowania 
w stosunku do kierunków świata
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przez inwestora w trakcie eksploata-
cji, rzadko uwzględniane przy podej-
mowaniu decyzji o wyborze metody 
ocieplenia. Znany jest przypadek, kiedy 
przy wyborze wykonawcy na realiza-
cję ETICS problem gwarancji odgrywał 
bardzo istotną rolę. W wyniku przetar-
gu wygrała fi rma, która zaproponowała 
gwarancję wynoszącą 550 miesięcy, 
z zapisem konieczności wykonywania 
corocznych przeglądów. Koszty miał 
ponosić użytkownik obiektu, więc wraz 
z odmową ich poniesienia podczas ko-
lejnego przeglądu abstrakcyjne warunki 
gwarancji przestały obowiązywać.
Czynniki ludzkie obejmują zarówno 
uszkodzenia mechaniczne (fot. 9), po-
wstałe na skutek celowego lub nieświa-
domego (np. piłkarz lub tenisista odbija 
piłkę od ściany – fot. 10) zniszczenia, 
jak również graffi ti. Cechą szczegól-
ną tych zjawisk jest to, że zazwyczaj 
występują na powierzchniach dostęp-
nych, najczęściej z poziomu terenu. 
W przypadku uszkodzeń mechanicznych 
pewnego rodzaju zabezpieczeniem jest 
stosowanie podwójnego zbrojenia stan-
dardowymi siatkami warstwy zbrojonej, 
ewentualnie stosowanie siatki o wyż-
szej gramaturze, np. powyżej 200 g/m2. 
Takie rozwiązanie zwiększa odporność 
elewacji na przypadkowe uszkodzenia, 
jednakże nie stanowi bariery w przypad-
ku celowego zniszczenia.
Oddzielnym zjawiskiem jest graffi ti 
(fot. 11). Powstało wiele prac doty-
czących tego zjawiska [10, 13, 20], na 
rynku jest też dużo środków do zwal-
czania i usuwania graffi ti [11], lecz 
jak wykazuje praktyka, a potwierdzają 
badania [21], w przypadku struktury 
o rozwiniętej powierzchni, porowatej, 
nie ma skutecznej metody zarówno 
zabezpieczania, jak i usuwania graffi -
ti. Stosowanie różnego rodzaju lakie-
rów czy powłok antygraffi ti oczywiście 
zmniejsza przyczepność malunku do 
podłoża, dodatkowo częściowo zabez-
piecza przed zabrudzeniami środowi-

skowymi, np. przemysłowymi, jednak 
nie zapewnia pełnej ochrony, zważyw-
szy że zaleca się jak najszybsze przy-
stąpienie do usuwania, czyszczenia 
w miarę świeżo wykonanego malunku, 
co bardzo często nie jest możliwe.

Podsumowanie 
Systemy ETICS to ekonomiczna, sku-
teczna i estetyczna metoda zapew-
nienia właściwej izolacji przegrodom, 
głównie ścianom. Pomimo wielu zalet 
nie jest pozbawiona wad, które w więk-
szości związane są z miejscem aplikacji 
uzależnionym od czynników atmosfe-
rycznych oraz ludzkich, a także cech 
charakterystycznych systemu. W bo-
gatszych krajach, również w Polsce, 
w bardziej prestiżowych realizacjach 
częściej pojawiają się rozwiązania z wy-
korzystaniem elewacji wentylowanej [8], 
które przy zapewnieniu podobnych wła-
ściwości termicznych elewacji eliminują 
niedoskonałości ETICS, bo najczęściej 
wykorzystują prefabrykowane, a więc 
powtarzalnie wykonane, łatwo demon-
towalne elementy. Tego typu rozwiąza-
nia są jednak kilka razy droższe, zazwy-
czaj 5–10 razy, co powoduje, że nie są 
tak rozpowszechnione jak ETICS. 
Nadzieję budzi rozwój inżynierii mate-
riałowej, w tym nanotechnologii [2, 4], 
która znajduje bardzo szerokie zasto-
sowanie we wszystkich dziedzinach na-
szego życia, a materiałom budowlanym 
nadaje cechy, z którymi do tej pory nie 
były one kojarzone. Istnieją technolo-
gie zapewniające zarówno szkłu, jak 
i betonowi funkcję samooczyszczania, 
prawdopodobnie więc tego typu roz-
wiązania będą coraz szerzej stosowa-
ne również w wyprawach tynkarskich. 
Rozwój inżynierii materiałowej w ETICS 
jest nieunikniony również ze względu 
na wymagania izolacyjne przegród, co 
przy obecnie najczęściej stosowanych 
materiałach termoizolacyjnych oznacza 
kilkanaście do kilkudziesięciu centyme-
trów grubości. Takie grubości wywołują 

Fot. 9 Ι  Uszkodzenie mechaniczne elewacji 
wykonanej w systemie ETICS

Fot. 10 Ι  Uszkodzenie elewacji w wyniku 
uderzenia piłki (elewacja przy bois-
ku szkolnym). Widoczna podwójna 
warstwa zbrojenia niepoprawnie 
zatopiona w warstwie zbrojonej

Fot. 11 Ι  Graffiti na elewacji. Widoczny 
najczęstszy zakres występowania

pewne utrudnienia i z powodu koniecz-
ności stosowania mocniejszych łączni-
ków mechanicznych podwyższają cenę. 
W celu ograniczenia wpływu czynników 
zewnętrznych na elewacje w techno-
logii ETICS zaleca się stosować na-
stępujące zasady:
■  Korzystać ze sprawdzonych syste-

mowych rozwiązań, których właści-
wości zostały potwierdzone do za-
mierzonego zastosowania. Zakres 
badań wg [6] jest na tyle szeroki, że 
uzyskanie pozytywnych wyników ba-
dań jest gwarantem jakości i trwa-
łości rozwiązania.
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■  Bezwzględnie stosować się do produ-
cenckiej instrukcji aplikacji systemu, 
a w przypadku jej braku – wydawnictw 
Stowarzyszenia na rzecz Systemów 
Ociepleń i Instytutu Techniki Bu-
dowlanej, przestrzegając wymagań 
technologicznych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na odpowiednie przy-
gotowanie (oczyszczenie) podłoża 
przed rozpoczęciem robót, ponieważ 
jest to wrażliwe miejsce połączenia 
ściany z systemem ETICS, istotne 
w systemach klejonych.

■  W przypadku robót wykonywanych 
w warunkach zimowych [19] stoso-
wać wyłącznie materiały przezna-
czone do tego typu prac, pamiętając 
o możliwości wystąpienia bardziej 
niekorzystnych warunków po zmroku.

■  Wymagać badań zarówno dla kolo-
rów jasnych, jak i ciemnych w za-
kresie trwałości barwy. Zaleca się 
stosowanie kolorów jasnych ze 

względu na możliwość wystąpienia 
ponadnormatywnych obciążeń ter-
micznych w słoneczne, bezwietrzne, 
letnie dni.

■  Unikać stosowania ETICS w miej-
scach narażonych na „zazielenie-
nie” (strona północna, podwyższona 
wilgotność, permanentne zacienie-
nie). Stosować rozwiązania alterna-
tywne, np. elewacje wentylowane. 
W przypadku braku takich możliwo-
ści stosować tynki silikatowe oraz 
zabezpieczać elewacje środkami 
biobójczymi – czynność tę należy po-
wtarzać zgodnie z instrukcją stoso-
wania preparatu biobójczego. 

■  W miejscach wysoko uprzemysłowio-
nych nie używać tynków gruboziar-
nistych, im tynk bardziej gładki, tym 
większa szansa na dłuższe zachowa-
nie jego czystości. W takich przy-
padkach stosować tynki silikatowe.

■  W miejscach narażonych na umyśl-
ne zniszczenie lub graffi ti (fot. 11) 
stosować rozwiązania zamienne 
(fot. 12), zapewniające znacznie 
wyższą trwałość mechaniczną, 
niższą nasiąkliwość, co będzie się 
przekładało na realną możliwość 
usunięcia graffi ti.

■  Zapewnić właściwe obróbki blachar-
skie (fot. 13), okapy, zadaszenia 
zapewniające odprowadzanie wody 
opadowej z elewacji. 

■  Przestrzegać zasad konserwa-
cji elewacji, przewidzieć okreso-
we prace renowacyjne obejmujące 
nanoszenie/odtwarzanie, np. anty-
graffi ti, biobójczych, lub odświeże-
nie kolorystyki elewacji.
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 Alternatywne rozwiązanie ETICS zapew-
niające wyższe parametry mechaniczne 
i realną możliwość usunięcia ewentualnego 
graffiti
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Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta

Ocieplenie budynku wiąże się z wykonaniem robót bu-
dowlanych. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

później Pb, wykonywanie robót budowlanych można rozpocząć 
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na 
podstawie art. 29–31 Pb.
Prowadzenie prac ociepleniowych budynków o wysokości do 
12 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 
2 pkt 4 Pb). Prace ociepleniowe w wymienionych budynkach na-
leży zgłosić jedynie właściwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, min. jeden miesiąc przed realizacją. 
Zgłoszenie to nie wymaga dołączenia dokumentacji technicznej 
(projektu ocieplenia). Wystarczy określić przyjęty system ocie-
plenia, zastosowane materiały, zakres i sposób wykonywania ro-
bót. Roboty dociepleniowe prowadzone na podstawie zgłoszenia 
nie wymagają rejestrowania i prowadzenia dziennika budowy ani 
powiadamiania organów nadzoru budowlanego o ich rozpoczę-
ciu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach (np. budynek fi gu-
rujący w rejestrze zabytków) urząd może nałożyć – w drodze 
decyzji – obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
W przypadku ocieplania ścian budynków o wysokości powyżej 
12 m oraz dla obiektów budowlanych niebędących budynkami 

inwestor ma obowiązek uzyskać pozwolenie na budowę na pod-
stawie dokumentacji technicznej. Do wniosku należy dołączyć 
projekt architektoniczno-budowlany, opracowany przez projek-
tanta, a także inne dokumenty (art. 33 ust. 2 Pb) zawierają-
ce m.in. projektowaną charakterystykę energetyczną budynku 
oraz obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych (dla sta-
nu istniejącego i projektowanego). Dokumentacja ta powinna 
uwzględniać też rysunki techniczne przyjętych rozwiązań.
Praktyka pokazuje, iż dokumentacja techniczna pozwala zapo-
biec błędom w doborze materiałów, a także w samym wykonaniu 
ocieplenia, dotyczy to zwłasz-
cza miejsc tzw. szczególnych 
elewacji. Z tego powodu za-
leca się, by zarówno projekt 
ocieplenia, jak i projekt wyko-
nawczy przygotowywać dla 
wszystkich obiektów, nieza-
leżnie od ich wysokości.   

Kiedy prace ociepleniowe wymagają pozwolenia na budowę?
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