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1. WPROWADZENIE

Firma Xella Polska Sp. z o. o. funkcjonuje od 2004 roku

w wyniku połączenia działających na polskim rynku

działów sprzedaży marek SILKA i YTONG. Połączenie

zostało spowodowane przez przejęcie kilku marek

z branży budowlanej (m. in. SILKA i YTONG) przez mię-

dzynarodowy koncern Xella International GmbH. Obec-

nie na całym świecie SILKA i YTONG funkcjonują ra-

zem, zaś Xella jest marką „parasolową”. 

Produkty YTONG i SILKA są znane na polskim rynku od

ponad 10 lat. Produkcja tych materiałów odbywa się

w 3 zakładach YTONG i 7 zakładach SILKA na terenie

całej Polski. Zakłady Xella Polska Sp. z o. o. są nowo-

czesne i wyposażone w najnowsze zaplecze techniczne. 

2. SYSTEM SILKA

2.1. Historia

Bloki wapienno-piaskowe, będące niczym innym jak

przemysłową wersją naturalnej skały – piaskowca, zo-

stały po raz pierwszy wytworzone w warunkach labo-

ratoryjnych w 1880 roku przez niemieckiego naukowca

Michaelisa, zaś na skalę przemysłową zastosowano

wynalezioną przez niego technologię w 1894 roku. Na

terenie Polski pierwszy zakład wapienno-piaskowy zo-

stał otwarty już w 1907 roku w dzielnicy Włocławka

zwanej Zazamcze. Do wybuchu II wojny światowej na

terenach dzisiejszej Polski funkcjonowało już kilkana-

ście zakładów wapienno-piaskowych, jednak główny

rozwój tej technologii datuje się od lat 50. 

2.2. Proces produkcyjny

SILKĘ otrzymuje się z mieszaniny piasku kwarcowego,

wapna i wody. Mieszanka wapienno-piaskowa zostaje

umieszczona w wielkich silosach (reaktorach). Wsku-

tek panujących wewnątrz reaktorów warunków, ziarna

piasku tracą swą krystaliczną strukturę na powierzch-

ni (faza „żelowania”). Dojrzała mieszanka trafia do po-

tężnych pras, gdzie jest formowana, przyjmując osta-

teczny kształt bloków. Następnie uformowane bloki

transportowane są do autoklawów, gdzie bloki podda-

wane są bezpośredniemu działaniu przegrzanej pary

wodnej. Proces ten przebiega pod ciśnieniem 16 bar

w temperaturze 200°C. W tych warunkach bloki podle-

gają procesowi ponownej krystalizacji, prowadzącej do

pełnej petryfikacji (tj. przekształcenia w piaskowiec).

Około 4 – 7 % krzemionki łączy się z wapnem tworząc

nierozpuszczalne krzemiany wapnia. Nowo powstałe

związki wiążą ziarna piasku zwiększając wytrzymałość

gotowych wyrobów. Po upływie 8 do 10 godzin harto-

wania bloki opuszczają autoklaw. Po 2 godzinach są

układane na paletach i foliowane i w ten sposób są go-

towe do wykorzystania na budowie. 

2.3. Elementy systemu

2.3.1. Bloki SILKA E

Bloki SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubo-

ści muru. Dzięki temu znajdują zastosowanie w każ-

dym rodzaju ściany. Produkowane są one w wersji pod-

stawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki

podstawowe osiągają klasy wytrzymałości 15 i 20 MPa,

natomiast bloki E-S klasy 20 i 25 MPa. Dodatkowym

elementem systemu są bloki połówkowe SILKA 1/2E

w grubościach 18 i 24 cm. 

2.3.2. Elementy uzupełniające system SILKA E

Do elementów uzupełniających system SILKA E należą: 

• bloki wyrównawcze SILKA EQ10. Dzięki tym elemen-

tom wysokość ścian z SILKI można projektować

w module 10 cm. Ułatwiają one również wymurowa-

nie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwykłej, 
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• blok pomocniczy SILKA E24/7. Służy do murowania

narożników budynków wznoszonych z SILKI E24 bez

konieczności docinania bloków, 

• blok wentylacyjny SILKA EW. Jest to blok przezna-

czony do konstruowania pionów wentylacyjnych, 

• kształtki nadprożowe YTONG U. Traktowana jako tra-

cony szalunek, kształtka YTONG U pozwala wykon-

struować nadproża nad otworami. Elementem no-

śnym w tym przypadku jest indywidualnie projekto-

wana belka żelbetowa, której wymiary i kształt zosta-

je nadany przez YTONG U. 

2.3.3. Zaprawy murarskie

Zaprawy murarske do cienkich spoin SILKA–YTONG

stosowane do murowania bloków SILKA E są to specja-

listyczne, gotowe zaprawy o podwyższonej retencyjno-

ści wody. Zaprawy te mają średnią wytrzymałość na

ściskanie po 10 dniach równą 10 MPa. Produkowana

również zaprawa w wersji zimowej pozwala na prowa-

dzenie robót murarskich już od temperatury 0°C. Pro-

ces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po

spadku temperatury otoczenia do -10°C. 

2.4. Najważniejsze właściwości bloków SILKA E

2.4.1. Wytrzymałość

Bloki SILKA E są materiałem zbitym, o dużej gęstości ob-

jętościowej od 1200 kg/m3 do 1800 kg/m3. Występują

w wersji bloków drążonych oraz pełnych. Ich klasy wytrzy-

małości zaczynają się od 15 MPa, a kończą na 25 MPa.

Stąd mury nośne wykonane w tej technologii osiągają bar-

dzo duże wytrzymałości na ściskanie. Bloki SILKA E po-

zwalają wykonstruować budynki nawet kilkunastokon-

dygnacyjne, w których nośne konstrukcje żelbetowe

czy stalowe zastąpione są nośnymi ścianami z bloków

SILKA E24 w klasie 20 czy 25 MPa. Biorąc pod uwagę

wysokie koszty betonu i stali, budynek oparty na trady-

cyjnej konstrukcji murowej jest znacznie tańszy w wyko-

naniu. Bardzo duża wytrzymałość bloków SILKA E po-

zwala w niektórych przypadkach myśleć o cieńszych

ścianach konstrukcyjnych o grubości 18. „Tradycyjna”

grubość ścian 24, 25 cm uzasadniona jest tylko dla

materiałów budowlanych o niskiej wytrzymałości

oraz w ścianach obciążonych w większym stopniu

(budynki wysokie, duże rozpiętości stropów, wysokie

ściany).

2.4.2. Akustyka

Najostrzejsze wymagania zawarte w normie

PN-B-02151-3:1999 „Ochrona przed hałasem w bu-

dynkach... ” dotyczą ścian międzymieszkaniowych oraz

oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodo-

wych w budownictwie wielorodzinnym. Izolacja dźwię-

kowa takich ścian musi być większa lub równa 50 dB

(normowy wskaźnik akustyczny R’A1).

Badania prowadzone w laboratoriach akustycznych In-

stytutu Techniki Budowlanej pozwalają stwierdzić,

które rodzaje bloków można będzie zastosować w da-

nej ścianie. Takim badaniom w grudniu 2004 poddano

nową serię SILKA E. Ściany z bloków SILKA E wymuro-

wano w technologii pióro-wpust na zaprawie murar-

skiej do cienkich spoin bez wypełniania spoin piono-

wych. Warto również wspomnieć, że tylko firma Xella

posiada badania laboratoryjne ścian wykonanych z si-
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likatowych elementów murowych (SILKA) łączonych

na zaprawie do cienkich spoin bez wypełniania spoin

pionowych.

Dla ściany wykonanej z bloków SILKA E24 uzyskano

wartość izolacji dźwiękowej na poziomie 52 dB, a dla

ścianki działowej z bloków SILKA E12 wartość 45 dB.

Ściana z bloków SILKA E24 spełnia z powodzeniem wy-

magania stawiane ścianom międzymieszkaniowym.

Wymagań tych nie są w stanie osiągnąć inne materiały

ścienne, takie jak na przykład ceramiczne pustaki

szczelinowe. Natomiast bloki SILKA E12 są doskona-

łym rozwiązaniem na ścianki działowe pomiędzy różny-

mi pomieszczeniami w tym samym mieszkaniu. Speł-

niają one warunki podwyższonego komfortu akustycz-

nego. 

2.4.3. Wewnętrzne kanały elektryczne

Dzięki rozmieszczonym modularnie co 16,7 cm we-

wnętrznym kanałom elektrycznym (średnica 4 cm)

w ścianach wykonanych z bloków SILKA E można pro-

wadzić wiązki instalacji elektrycznych w pionach bez

konieczności bruzdowania ściany. Przebieg kanałów

jest łatwy do ustalenia dzięki specjalnym znacznikom

zamarkowanym prostą linią na powierzchni bloczków.

Pozostaje tylko „zgrać” linie z sobą i nawiercić otwór

w miejscu gniazda wtykowego za pomocą wiertnicy

mechanicznej. Proces bruzdowania ograniczony jest

tylko do bruzd poziomych. 

Instalacja elektryczna jest całkowicie bezpieczna, gdyż

wiązki przewodów umieszczane są w otworach o śred-

nicy 4 cm w niezwykle odpornym materiale, jakim jest

SILKA E (wytrzymałość do 25 MPa). Przebieg instalacji

jest łatwy do ustalenia w razie konieczności wymiany.

Wiercenie otworów w ścianie jest zatem również całko-

wicie bezpieczne. Można wszędzie, bezpiecznie zawie-

sić szafkę. 

Wewnętrzne kanały elektryczne wpływają również na

zmniejszenie kosztów wykonania ścian. Całą ścianę

z instalacjami elektrycznymi wewnątrz można wykoń-

czyć cienkowarstwowym tynkiem o grubości 5 mm,

wykorzystując wysoką dokładność wymiarową SILKI 

(± 1mm). 
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3. SYSTEM YTONG

3.1. Historia

Twórcą technologii produkcji bloczków z betonu komór-

kowego YTONG jest szwedzki naukowiec Axel Eriksson.

Opatentował on technologię produkcji w 1924 roku. Na

skalę przemysłową bloczki YTONG zaczęto produkować

w 1929 roku, a już w latach 40 rozpoczęto produkcję na

terenie Niemiec i Polski. Od tej daty rozpoczyna się roz-

wój technologii produkcji bloczków z betonu komórko-

wego.

3.2. Proces produkcyjny

Do produkcji bloczków YTONG stosuje się naturalne su-

rowce: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości ce-

mentu i anhydrytu. Środek porotwórczy pasta aluminio-

wa wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym

powoduje wydzielenie się wodoru, który uchodząc z ma-

sy spulchnia ją i umożliwia powstanie milionów małych

porów. Taki skład decyduje o zdrowotności materiału

i znikomej promieniotwórczości naturalnej. Bardzo do-

kładny dobór surowców oraz starannie dopracowany na

podstawie wieloletnich doświadczeń proces technolo-

giczny i sterowany komputerowo system dozowania po-

zwalają na wyprodukowanie jednorodnego materiału

o bardzo dobrych i stałych parametrach. 

3.3. Elementy systemu

3.3.1. Bloczki YTONG

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają

szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe

produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią

czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające – tylko

z gładką powierzchnią czołową. Symbol PP oznacza

bloczki o dużej dokładności do murowania na cienkie

spoiny. Towarzysząca temu symbolowi liczba – klasa

betonu YTONG – oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na

ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-su-

chym, liczba za kreską ukośną – górną granicę gęsto-

ści objętościowej w stanie suchym. Jako dodatkowe

oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie

powierzchni bocznej, stosuje się: 

• S – pióro i wpust; 

• GT – powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; 

• S+GT – pióro i wpust z uchwytem montażowym; 

• bez oznaczenia literowego – powierzchnia płaska. 

Klasy betonu i odpowiadające im odmiany tj. PP1,5/0,35;

PP2/0,40; PP3/0,50 i PP4/0,60 stanowią podstawowy

asortyment bloczków ściennych YTONG. 

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki wymiarów

bloczków ściennych YTONG wynoszą: 

• długość 599 ± 1,5 mm, 

• wysokość 199 ± 1,0 mm, 

• szerokość (115; 200; 240; 300; 365; 400 mm) ± 1,5 mm

Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nad-

ziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki PP2 lub

PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz

ścian piwnic – PP4. 

Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są

zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 

Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku kiedy

wysokość kondygnacji w świetle nie jest wielokrotno-

ścią 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm

i szerokość 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane

są z betonu komórkowego PP4/0,60. Bloczki te mają

gładkie powierzchnie czołowe. 

3.3.2. Nadproża YTONG

Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów

zbrojonych do wykonywania nadproży: 

• prefabrykowane belki nadprożowe YN stanowiące sa-

modzielnie pracujące elementy konstrukcyjne,
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• prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży

zespolonych, w których prefabrykaty te współpracu-

ją z ułożonym na nich murem. 

Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwy-

kłego, wykonywane w kształtkach U. 

Istotą nadproży YTONG YN i YF jest to, że w przypadku

ścian zewnętrznych spełniają one funkcję nośną oraz

jednocześnie zapewniają odpowiednią izolacyjność

cieplną. Stosowanie prefabrykowanych belek nadpro-

żowych YN pozwala uzyskać jednorodną ścianę na ca-

łej swojej wysokości. Nadproża YN są również bardzo

wygodne w montażu. Nie ma potrzeby wykonywania

szalunków i zakładania zbrojenia jak również stosowa-

nia nadproży betonowych, które tworzyłyby bardzo nie-

korzystne mostki termiczne. Nadproża dobiera się na

podstawie rozpiętości w świetle otworu, obciążenia

działającego na nadproże oraz jego nośności. Ustrój

nośny nadproża wykonanego z prefabrykatów zbrojo-

nych YF uzyskuje się poprzez zespolenie prefabrykatu

z nadmurowaną na nim warstwą bloczków. Zaletą tych

nadproży jest to, że nie są one ciężkie. Umożliwia to ła-

twe zamontowanie nadproża nad otworem przez dwie

osoby. 

Zarówno prefabrykowane belki nadprożowe YN jak

i prefabrykaty zbrojone YF do nadproży zespolonych

produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy

PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G. 

3.3.3. Elementy dodatkowe i akcesoria YTONG

Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu

komórkowego YTONG PP4/0,60, przeznaczonymi do

ścian z bloczków YTONG są: 

• elementy docieplenia wieńca – bloczki YTONG z do-

klejoną warstwą wełny mineralnej. Służą one do

osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w ścianie ze-

wnętrznej. Wymiary: długość – 599 mm, wysokość:

160, 199, 240, 250, 280, 300 i 340 mm – odpowiednio

do grubości stropu, grubość – 50, 75 i 100 mm, gru-

bość wełny mineralnej – 40 mm, 

• kształtki U do wykonywania nadproży, wieńców, war-

stwy betonu zwykłego pod stropami wielkopłytowymi

oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalo-

wych, a także do formowania słupków żelbetowych

w filarach – o wymiarach: długość – 599 i 499 mm,

wysokość -199 i 249 mm, szerokość – 240, 300, 365

i 400 mm, 

• bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm,

wysokości 199 mm i 399 mm, szerokości 115 mm,

z gładkimi powierzchniami czołowymi, 
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W ofercie systemu YTONG znajdują się również płyty dacho-

we i stropowe ze zbrojonego betonu komórkowego YTONG. 

Płyty stropowe YTONG znacznie ułatwiają i przyspiesza-

ją budowę. Przy ich montażu nie używa się podpór,

a strop zaraz po ułożeniu można obciążać, np. układa-

jąc na nim palety z bloczkami do murowania następnych

kondygnacji. Płyty stropowe YTONG można również wy-

suwać poza obrys budynku, uzyskując balkon bez żad-

nych mostków termicznych. Jest to rozwiązanie, którym

nie może się poszczycić żaden inny system stropowy. 

Konstrukcja dachu oparta na płytach dachowych YTONG

o większej od tradycyjnych konstrukcji dachowych bez-

władności cieplnej powoduje, że zmiany temperatur na

zewnątrz budynku są w znacznej mierze kompensowa-

ne przez płyty dachowe. Daje to zwiększony komfort

przebywania na poddaszu – zimą jest ciepło, a latem

chłodno. Płyty dachowe ze zbrojonego betonu komórko-

wego można układać na dowolnych konstrukcjach no-

śnych: stalowych, żelbetowych, drewnianych, murowa-

nych i nie ma potrzeby wykonywania tradycyjnej więźby.

Pokrycie dachowe może być dowolne. Dowolny może

być również kąt nachylenia połaci dachowej. 

3.3.4. Zaprawa murarska

Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się

zaprawę murarską do cienkich spoin SILKA–YTONG. Za-

prawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mie-

szanka do zarobienia wodą na placu budowy. 

3.4. Najważniejsze właściwości bloczków YTONG

3.4.1. Izolacyjność termiczna

Optymalnym rozwiązaniem na jednowarstwowe ściany

zewnętrzne są bloczki PP2/0,40. Ich wytrzymałość po-

zwala projektować i wznosić budynki do 4 kondygnacji,

a jednocześnie dzięki wysokiej izolacyjności termicznej

stanowią doskonałą przegrodę zewnętrzną. Jako ścia-

na jednowarstwowa (bez konieczności docieplenia)

bloczki YTONG PP2/0,40 (obliczeniowy współczynnik

przewodzenia ciepła λ = 0,11 W/ (m·K)) o grubości

36,5 cm gwarantują przenikalność ciepła o wartości

U = 0,29 W/ (m2·K). Jest to wartość spełniająca wyma-

gania normowe. Najcieplejszą ścianą jednowarstwową,

którą można wybudować z bloczków YTONG, jest ścia-

na z bloczków PP1,5/0,35 (obliczeniowy współczynnik

przewodzenia ciepła λ = 0,095 W/ (m·K) o grubości

40,0 cm. Taka ściana zapewnia wyjątkową wartość

przenikalności ciepła U = 0,23 W/ (m2·K), którą standar-

dowe elementy ścienne osiągają tylko w połączeniu

z grubą warstwą izolacji termicznej. 

Dodatkową zaletą systemu murowego YTONG jest moż-

liwość wykonania jednolitej pod względem termicznym

ściany. Wynika to przede wszystkim z zastosowania ele-

mentów dodatkowych o przewodności ciepła zbliżonej

do bloczków, takich jak systemowe „ciepłe” nadproża,

dodatkowo ocieplane kształtki U, a także elementy do-

cieplenia wieńca. Jest to również efekt zastosowania

bardzo cienkiej warstwy zaprawy łączącej. W ścianie

wykonanej w systemie YTONG możliwość powstawania

mostków termicznych ograniczona jest do minimum. 

3.4.2. Bezwładność cieplna

Oprócz doskonałej izolacyjności cieplnej YTONG charak-

teryzuje się również dużą bezwładnością cieplną. Ozna-

cza to, że proces przekazywania ciepła z jednej strony

ściany na drugą jest bardzo powolny, czterokrotnie dłuż-

szy niż w tradycyjnych materiałach izolacyjnych. W za-

leżności od grubości ściany i odmiany betonu komórko-

wego wynosi od 8 do 11 godzin. Dzięki temu zapewniony

jest komfort cieplny (zimą jest ciepło, latem – chłodno).

Dodatkowo pomimo zmian temperatury powietrza na

zewnątrz budynku temperatura wewnątrz jest stabilna.

Ma to istotne znaczenie podczas wyłączenia ogrzewania

– proces oziębiania budynku przebiega bardzo wolno. 

3.4.3. Łatwość montażu i obróbki

Bloczki YTONG posiadają cechy, które znacznie uła-

twiają i przyspieszają prace murarskie. Dzięki swojej

porowatej strukturze są o ponad 60% lżejsze od innych

materiałów ściennych. Ich lekkość ma znaczenie za-

równo ze względu na obciążenie konstrukcji nośnej bu-

dynku masą ściany, jak i na wysiłek murarzy przy prze-

noszeniu bloczków. Także sposób łączenia cegieł, pu-

staków czy bloczków może ułatwić lub utrudnić budo-

wę. Tradycyjne materiały wymagają przygotowania du-

żej ilości zaprawy zwykłej, która później nakładana jest

zarówno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł

czy pustaków. W przypadku bloczków YTONG zaprawy

zwykłej używa się tylko do osadzenia pierwszej war-

stwy bloczków, kolejne warstwy wymagają tylko cien-

kiej warstwy zaprawy do cienkich spoin YTONG nakła-

danej za pomocą kielni. Bloczki w pionie łączy się na

tzw. pióro i wpust, bez użycia zaprawy. Także obróbka

YTONGa jest bardzo łatwa, przycinanie bloczków za po-

mocą piły widiowej lub piły taśmowej nie wymaga du-

żych nakładów siły i czasu.
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4. POŁĄCZENIE SYSTEMÓW SILKA I YTONG
– SYSTEM 20 cm

4.1. Wspólne cechy systemów 

Systemy budowlane SILKA i YTONG posiadają szereg wspól-

nych cech, dzięki którym możliwe jest ich współdziałanie. 

4.1.1. Jednakowa, modularna wysokość elementów 

Bloczki YTONG produkowane są z wysokością 199 mm.

W połączeniu z warstwą zaprawy murarskiej do cienkich

spoin o grubości 1 mm otrzymujemy modularny wymiar

wysokości 200 mm. Z myślą o możliwości połączenia

systemów seria bloków SILKA E została zaprojektowana

również w oparciu o taki sam moduł wysokości. Uzysku-

jemy go dzięki wysokości bloków SILKA E – 198 mm oraz

warstwie zaprawy o grubości 2 mm. 

Dzięki jednakowej, modularnej wysokości bloków możliwe jest

połączenie ścian wykonanych wróżnych systemach. Można na

przykład łączyć ze sobą ściany wewnętrzne wykonane z SILKI

ze ścianami zewnętrznymi wykonanymi z YTONGa. 

4.1.2. Dokładność wykonania bloków 

Dbałość o proces produkcji SILKI i YTONGa powoduje, że

uzyskiwana jest duża dokładność wymiarowa bloków 

± 1,0 mm. Dzięki takiej dokładności możliwe jest w obu

systemach zastosowanie zapraw murarskich do cien-

kich spoin. Zaprawy murarskie do cienkich spoin w od-

różnieniu od zapraw zwykłych charakteryzują się więk-

szymi wytrzymałościami na ściskanie, oszczędzają czas

murowania, umożliwiają wymurowanie ściany o bardzo

równej powierzchni. W jednorodnej ścianie zewnętrznej

wykonanej z bloczków YTONG, dzięki zaprawie do cien-

kich spoin, wyeliminowane jest występowanie mostków

termicznych w miejscu spoin pomiędzy bloczkami. 

4.1.3. Naturalne pochodzenie surowców użytych do pro-

dukcji – zdrowie i komfort 

Naturalne surowce użyte do produkcji SILKI i YTONGa

występują w obfitości na powierzchni ziemi. Proces pro-

dukcyjny nie wymaga żadnych rzadkich komponentów.

Dzięki temu zarówno SILKA, jak i YTONG mają najniższą

promieniotwórczość naturalną spośród wszystkich ma-

teriałów budowlanych. Ponadto wapno zawarte w blo-

kach ściennych ma właściwości bakteriobójcze, które

ograniczają rozwój bakterii, grzybów czy pleśni. 

4.1.4. Trwałość

Zarówno bloki wapienno-piaskowe (rok wynalezienia

1880) jak i bloczki z autoklawizowanego betonu komór-

kowego (rok wynalezienia 1924) są materiałami budo-

wlanymi o już ponad 80 letniej tradycji. Od tego czasu wy-

budowano w tych technologiach niezliczoną ilość domów.

Stojące do dzisiaj budynki świadczą o trwałości materia-

łów ściennych z których powstały. Przez ponad 80 lat 

SILKA i YTONG zostały poddane i ciągle są poddawane te-

stom i badaniom w wielu laboratoriach na całym świecie.

Na ich temat napisano niezliczoną ilość prac i publikacji.

Technologie produkcji tych materiałów są z roku na rok

udoskonalane i unowocześniane. Dla porównania rozwój

technologii produkcji ceramiki czerwonej datuje się do-

piero na lata 50 XX wieku. Przed tą datą jedynym materia-

łem ściennym z ceramiki czerwonej była zwykła cegła. 
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4.1.5. Doskonała odporność ogniowa

Ściany wykonane w systemach YTONG i SILKA są przede

wszystkim niepalne, co zawdzięczają niepalnym surow-

com użytym do produkcji. Ściany z YTONGa i SILKI już od

grubości 17,5 cm mają maksymalną klasę odporności

ogniowej REI 240 – 4 godziny. Drugą bardzo istotną wła-

ściwością ścian wykonanych w tych systemach jest

ograniczenie wzrostu temperatury w pomieszczeniu po

stronie nienagrzewanej ściany. Ściany wykonane

z YTONGa i SILKI znacznie dłużej chronią przed ogniem

i temperaturą niż ściana o takiej samej grubości wyko-

nana z betonu. Ściana z bloczków YTONG o grubości

15,0 cm powoduje, że po 3 godzinach po stronie niena-

grzewanej temperatura wzrasta tylko do 57°C. Nato-

miast po stronie nienagrzewanej ściany o takiej samej

grubości wykonanej z betonu temperatura wzrasta aż do

150°C. Wyjątkową zaletą bloczków YTONG jest również

to, że dzięki doskonałym właściwościom termoizolacyj-

nym sama ściana nagrzewa się tylko nieznacznie. Pod-

czas pożaru ściany z YTONGa i SILKI nie powodują po-

wstawania żadnych trujących gazów. Wiele materiałów

budowlanych zmienia swoją strukturę pod wpływem wy-

sokiej temperatury. Stają się miękkie lub kruche. Beton

deformuje się i robi się wypukły, powstają rysy i szczeli-

ny. Ściany z YTONGa i SILKI ulegają tylko nieznacznej de-

formacji, pozostają gazo- i dymoszczelne. 

4.1.6. Stałość parametrów

SILKA i YTONG produkowane w zakładach koncernu Xella

są najbardziej zaawansowanymi technologicznie i najlep-

szymi jakościowo materiałami ściennymi. Dają one gwa-

rancję pewności oraz stałości parametrów technicznych.

Dają gwarancję, która jest potwierdzona poprzez kom-

pleksowe badania i opisana w Deklaracjach Zgodności

i Certyfikatach Zakładowej Kontroli Produkcji. Doskona-

łe parametry znajdują swoje potwierdzenie w przepro-

wadzanych regularnie badaniach, których wyniki zgodne

są z dokumentami odniesienia czyli normami. Najważ-

niejszymi normami opisującymi właściwości, kształty,

dokładności wykonania, metody badań i sposoby trans-

portowania SILKI i YTONGa są: PN-EN-771-2:2004

„Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2:

Elementy murowe silikatowe.” oraz PN-EN-771-4:2004

„Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu ko-

mórkowego.”

4.1.7. Szybkość murowania

Murowanie ścian z bloków SILKA i YTONG jest bardzo

łatwe i szybkie. Bloczki YTONG są lżejsze od innych

materiałów ściennych oraz posiadają uchwyty monta-

żowe, które ułatwiają ich uchwycenie. Szczególną zale-

tą bloczków YTONG jest łatwość ich obróbki – cięcia,

szlifowania i frezowania. Umożliwia to wykonywanie

nietypowych miejsc w budynku takich jak ściany łuko-

we lub wykusze. Przy prawidłowej organizacji prac wy-

konanie 1m2 muru z bloczków profilowanych o grubości

365 mm wymaga 0,88 roboczogodziny, a o grubości

240 mm – 0,64 roboczogodziny (1m2 muru układa się

z 8,33 bloczków).

Klasyfikacja ogniowa ścian otynkowanych i nieotynkowanych z bloczków YTONG

Grubość ściany Poziom obciążenia

[cm] 0 0,2 0,6 1,0

17,5 > b ≥ 11,5 EI 120 – – -

24,0 > b ≥ 17,5 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120

36,5 > b ≥ 24,0 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

b ≥ 36,5 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

Klasyfikacja ogniowa ścian otynkowanych i nieotynkowanych z bloków SILKA

Grubość ściany Poziom obciążenia

[cm] 0 0,2 0,6 1,0

8 EI 60 – – -

12 EI 120 REI 60 – -

15 EI 120 REI 120 REI 60 -

18 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120

24 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240



Bloki SILKA, choć są znacznie cięższe od bloczków

YTONG, zostały tak zaprojektowane, aby ścianę z nich

wykonaną również wznosiło się łatwo i szybko. We-

wnętrzne kanały elektryczne umożliwiają instalatorom

prowadzenie wiązki instalacji w pionach bez konieczno-

ści bruzdowania ściany. Uchwyty murarskie rozmiesz-

czone naprzemiennie (jeden u góry, drugi z dołu) umoż-

liwiają łatwe podniesienie, przeniesienie i umieszczenie

bloku w warstwie. Odwracalny pióro-wpust eliminuje

możliwość pomyłki w murowaniu, uniemożliwia przy-

padkowe, nieprawidłowe połączenie. Oprócz tego seria

bloków systemu SILKA E zawiera bloki połówkowe – 

SILKA 1/2E oraz bloki wyrównawcze – SILKA EQ 10, które

ograniczają do minimum konieczność docinania bloków

na długości i na wysokości ścian. Wykonanie 1m2 muru

z bloków SILKA E24 o grubości 240 mm wymaga 1,02 ro-

boczogodziny (1m2 muru układa się z 15 bloczków). 

Poniżej przykładowe tabele nakładów rzeczowych dla

ścian wykonywanych z bloczków YTONG i bloków SILKA. 
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Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej. 

Nakłady na 1 m2 ściany (kol. 01-06) i 1 szt. zbrojenia strefy podokiennej (kol. 07).

Jednostki

Wyszczególnienie miary, Ściana pełna Ściana z otworami

oznaczenia

Grubość w cm Grubość w cm
Zbrojenie

Lp. Robotnicy, rodzaje
literowe

strefy 

materiałów i maszyn 24 30 36,5 24 30 36,5 podokiennej

01 02 03 04 05 06 07

01 Robotnicy r-g 0,43 0,51 0,58 0,49 0,59 0,68 0,015

02 Robotnicy r-g (0,55) (0,65) (0,75) (0,64) (0,77) (0,88)

20 Bloczki YTONG S+GT 60x20x24 m2 1,02 – – 1,02 – – -

21 Bloczki YTONG S+GT 60x20x30 m2 – 1,02 – – 1,02 – -

22 Bloczki YTONG S+GT 60x20x36,5 m2 – – 1,02 – – 1,02 -

23 Zbrojenie do spoin wspornych szt – – – – – – 1,01

70 Piła taśmowa elektryczna m-g 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 -

Nakłady podane w Lp. 02 stosuje się w przypadku ręcznego przycinania bloczków. 

Nie mają wówczas zastosowania nakłady wyszczególnione w Lp. 70. 

Ściany z bloków SILKA E15, E18, E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin. 

Nakłady na 1 m2 ściany.

SILKA E15 SILKA E18 SILKA E24

w budynkach w budynkach w budynkach w budynkach w budynkach w budynkach 

Lp. Wyszczególnienie Jm. 1-kond. o wys. wielokond. 1-kond. o wys. wielokond. 1-kond. o wys. wielokond.

do 4,5m pow. 4,5m do 4,5m pow. 4,5m do 4,5m pow. 4,5m

01 02 03 04 05 06 07 08 09

01 Robotnicy r-g 0,85 0,95 1,03 0,92 1,03 1,12 1,02 1,16 1,24

20 Bloki SILKA E15 szt 15,15 15,15 15,15 – – – – – -

21 Bloki SILKA E18 szt – – – 15,15 15,15 15,15 – – -

22 Bloki SILKA E24 szt – – – – – – 15,15 15,15 15,15

23 Zaprawa do cienkich kg 2,75 2,75 2,75 3,3 3,3 3,3 4,39 4,39 4,39

spoin SILKA FIX 10

24 Zaprawa do cienkich kg (2,75) (2,75) (2,75) (3,3) (3,3) (3,3) (4,39) (4,39) (4,39) 

spoin SILKA FIX Z

25 Materiały pomocnicze % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

70 Wyciąg m-g – – 0,25 – – 0,27 – – 0,29

Pozostałe tabele nakładów rzeczowych znaleźć można w katalogach: KNR BC-01 „Roboty budowlane w systemie

YTONG” – BISTYP-CONSULTING Sp. z o. o., KNR K-28 „Roboty murowe w technologii SILKA E” – Koprin Sp. z o. o. 



4.2. Wykorzystanie najważniejszych cech systemów

budowlanych SILKA i YTONG

Wspólne cechy systemów budowlanych SILKA i YTONG

umożliwiają ich współdziałanie. Dzięki temu możliwa

stała się idea Systemu 20 cm. W systemie tym wykorzy-

stywane są najlepsze, charakterystyczne dla każdego

z produktów właściwości: 

• dzięki wyjątkowej wytrzymałości SILKI może być ona

stosowana jako element do budowy ścian fundamen-

towych i piwnicznych, gdzie wymagane są większe wy-

trzymałości na ściskanie, a także na rozciąganie przy

zginaniu od działającego parcia gruntu. Oprócz tego

SILKA jest doskonałym rozwiązaniem na wewnętrzne

ściany nośne. SILKA bez problemu może zastąpić dro-

gie konstrukcje żelbetowe i stalowe, 

• doskonałe właściwości akustyczne SILKI pozwalają na

jednoczesne wykorzystanie wewnętrznych ścian no-

śnych jako ścian międzymieszkaniowych. Jednowar-

stwowa ściana z SILKI E24 spełnia zaostrzone wymogi

ścian międzymieszkaniowych, dzięki czemu nie wystę-

puje problem z nadmiernym hałasem z sąsiedniego

mieszkania, 

• bloczki YTONG dzięki swoim właściwościom termicz-

nym odpowiadają w Systemie 20 cm za izolacyjność

cieplną. Wykorzystuje się je do wykonywania ścian ze-

wnętrznych, gdzie jako ściana jednowarstwowa (bez

konieczności dodatkowego ocieplenia) spełniają wy-

magania stawiane nie tylko ścianom jednowarstwo-

wym ale również zwiększone wymagania dla ścian

warstwowych z ociepleniem, 

• dzięki łatwości obróbki elementy pochodzące z syste-

mu YTONG wspomagają konstruowanie ścian z SILKI:

kształtki nadprożowe YTONG U jako tracony szalunek

do konstruowania nadproży i wieńców w ścianach kon-

strukcyjnych z SILKI. 

5. SZCZEGÓŁY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNE

System 20 cm pozwala współpracować elementom

murowym SILKA i YTONG w jednym obiekcie budowlanym.

Z uwagi na specyficzne parametry materiałów ściennych

(SILKA – izolacyjność akustyczna i nośność, YTONG –

izolacyjność termiczna) najbardziej optymalnym rozwią-

zaniem jest zastosowanie bloczków YTONG na ściany

zewnętrzne, a bloków SILKA na ściany wewnętrzne oraz

ściany oddzielające mieszkania od korytarzy i klatek scho-

dowych w budownictwie wielorodzinnym.

Praktyczna realizacja obiektu budowlanego z zastoso-

waniem obu tych systemów ściennych jednocześnie wy-

maga rozwiązania konstrukcji ich połączeń, takich jak: 

• połączenie ścian systemu YTONG ze ścianami syste-

mu SILKA E oraz jego szczególnych przypadków: 

– połączenie nienośnych ścianek działowych YTONG

lub SILKA E ze ścianami nośnymi, 

– połączenie zewnętrznych ścian YTONG ze ścianami

SILKA E, stanowiącymi konstrukcję usztywniającą

budynek, 

– ściana wewnętrzna SILKA E jako przegroda aku-

styczna oddzielająca pomieszczenie mieszkalne od

klatek schodowych i korytarzy, 

– połączenie zewnętrznej ściany YTONG stanowiącej

wypełnienie szkieletu żelbetowego, obciążonej ssa-

niem wiatru ze ścianą działową SILKA E, 

• zastosowanie kształtek YTONG U do wykonywania

nadproży w ścianach SILKA E, 

• tynki wewnętrzne na powierzchniach stykających się

ze sobą ścian wykonanych w różnych systemach. 

5.1. Połączenie ścian wykonanych z bloczków

YTONG ze ścianami wykonanymi z bloków

SILKA E – założenia ogólne

Tego typu połączenia można wykonywać na dwa sposoby:

– połączenie na strzępia, 

– połączenie na dotyk. 
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5.1.1. Połączenia na strzępia

W połączeniu na strzępia, zewnętrzną ścianę z blocz-

ków YTONG łączy się ze ścianą wewnętrzną SILKA E za

pomocą przewiązania murarskiego przez wprowadze-

nie bloków SILKA E w strefę złącza na głębokość nie

mniejszą niż 166 mm, przycinając odpowiednio bloczki

ściany zewnętrznej. Stosując jednocześnie odpowied-

nią warstwę izolacji termicznej zmniejszamy wpływ

mostka termicznego w miejscu połączenia ściany ze-

wnętrznej ze ścianą wewnętrzną. 
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Rys. 5.1.  Połączenie na strzępia ściany zewnętrznej z bloczków YTONG  ze ścianą wewnętrzną nośną lub działową z bloków SILKA E



5.1.2. Połączenia na dotyk

Połączenie ścian różnych systemów może być również

wykonane na dotyk. W takim przypadku wymaga się

połączenia ścian w miejscu styków elementów muro-

wanych za pomocą łączników stalowych. 

Łączniki stalowe mogą być różnego rodzaju: jako pła-

skowniki albo pręty stalowe lub jako elementy stalowe

specjalnie do tego celu produkowane. Zaleca się stoso-

wać specjalne łączniki o sprawdzonym profilu, typu

LP30 opisane w Aprobacie Niemieckiej Z-17.1-750

„Mauerverbinder für die Verbindung von Mauerwerkswän-

den in Stumpstoßtechnik”.

5.2. Połączenie nienośnych ścianek działowych ze

ścianami nośnymi

Połączenie na dotyk ścian działowych nienośnych (z blo-

ków SILKA E lub bloków YTONG) ze ścianą nośną wyko-

nuje się bez przewiązania murarskiego z zastosowa-

niem łączników metalowych. Do połączenia służą łącz-

niki LP30 minimum w rozstawie 1 x LP30 co 3-ej spoinie

i nie mniej niż 5 łączników na wysokości typowej kondy-

gnacji mieszkaniowej, z zagłębieniem łącznika po

150 mm w każdej ze ścian. Jeżeli styk ścian ma być

„szczelny akustycznie“ (przypadek wewnętrznej ściany

z bloków SILKA i zewnętrznej ściany z bloków YTONG)
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Rys. 5.3. „Szczelne akustycznie“ połączenie  na dotyk ściany z bloczków YTONG  ze ścianą z bloków SILKA E.

YTONG

SILKA E

YTONG

24,0

36,5 (40,0)

15,0
15,0

Szczelina o szerokoÊci
10-20mm szczelnie 
wype∏niona zaprawà

Pionowe bruzdy na d∏ugoÊci
ca∏ego po∏àczenia

Rys. 5.2. Łącznik stalowy do ścian murowanych LP30



wówczas na ścianie z bloczków YTONG, w miejscu połą-

czenia ze ścianą z SILKI E za pomocą rylca wykonuje się

dodatkowo dwie pionowe bruzdy na długości całego po-

łączenia. Bruzdy te podczas domurowywania ściany

z bloków SILKA E wypełnia się szczelnie zaprawą.

5.3. Ściany wewnętrzne z bloków SILKA E jako

ściany usztywniające

W przypadku kiedy ściany wewnętrzne z bloków SILKA E

spęłniają rolę konstrukcyjnego stężenia budynku w postaci

tarcz usztywniających, w celu zapewnienia należytego
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Rys. 5.4.a. Ściany działowe SILKA E  jako element stężenia budynku w połączeniu z zewnętrznymi ścianami YTONG

Szczegół A

Rys. 5.4.b. Ściany wewnętrzne SILKA  jako element stężenia budynku w połączeniu z zewnętrznymi ścianami YTONG - szczegół

połączenia
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Legenda

YTONG

SILKA

Rys. 5.5.  Ściana SILKA E jako przegroda akustyczna oddzielająca mieszkania od klatki schodowej

zespolenia tych ścian ze ścianami zewnętrznymi z blocz-

ków YTONG należy stosować po dwa łączniki LP30 w co

2-ej poziomej spoinie (2 x LP30 co 40cm) z zagłębieniem

po 150 mm w każdej ze ścian.

5.4. Ściana wewnętrzna SILKA E jako przegroda

akustyczna

Według PN-B-02151-3: 1999 „Ochrona przed hałasem

w budynkach – izolacyjność akustyczna elementów bu-

dowlanych”, wymagana wartość wskaźnika izolacyjno-

ści akustycznej właściwej R’A1 dla przegród wewnętrz-

nych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych musi

być większa lub równa 50 dB. Dla ścian w hotelach wy-

nosi ona 50 dB, a dla ścian w szpitalach 45 dB.

Stosując bloki SILKA, dla których wartość wskaźnika

izolacyjności akustycznej właściwej RA1R dla ścian we-

wnętrznych wynosi 52 dB, na ściany działowe i oddziela-

jące mieszkania od korytarzy i klatek schodowych uzy-

skujemy pomieszczenia o podwyższonej izolacyjności

akustycznej, odpowiadające wymaganiom normowym. 

Sposób połączenia z zewnętrznymi ścianami z blo-

ków SILKA zależy od tego czy przegroda akustyczna

jest ścianą działową nienośną (pkt. 5.2.) czy ścianą

wewnętrzną usztywniającą (pkt. 5.3.). Bez względu na

rodzaj ściany należy zawsze stosować połączenie

„szczelne akustycznie” (pionowe bruzdy na wysoko-

ści całego połączenia).
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Rys. 5.6.a.  Fragment szkieletu żelbetowego z wypełnieniem ścianami YTONG i SILKA E - rzut

5.5. Połączenie zewnętrznej ściany YTONG stano-

wiącej wypełnienie szkieletu żelbetowego,

obciążonej ssaniem wiatru, ze ścianą we-

wnętrzną, działową SILKA E

Sytuację taką przedstawiono na rys. 5.6. połączenie w tym

przypadku ściany zewnętrznej YTONG ze ścianą wewnętrzną

działową SILKA E wymaga analizy statyczno-wytrzymało-

ściowej i zastosowania odpowiedniej ilości łączników sta-

lowych, które przeniosą siły ssania wiatru. 

Przykład obliczeniowy dla I-strefy obciążenia wiatrem

i fragmentu szkieletu żelbetowego z wypełnieniem

ścianami YTONG i SILKA E jak na rys. 5.6.a. i 5.6.b.

Rys. 5.6.b.  Fragment szkieletu żelbetowego z wypełnieniem ścianami YTONG i SILKA E - przekrój



Przykładowe obliczenia

Obciążenie wiatrem (I strefa wiatrowa, wysokość z<10m,

typ terenu A) 

Wartość charakterystyczna ciśnienia

(I strefa wiatrowa) 

Współczynnik ekspozycji

(z<10m) 

Współczynnik działania porywów wiatru

(budowla niepodatna) 

Współczynnik aerodynamiczny

(H/L>2, B/L<0.5, ssanie) 

Obciążenie charakterystyczne jednostkowe ściany wia-

trem

Obciążenie obliczeniowe jednostkowe ściany wiatrem

(gd = 1,3)

Połączenie przejmuje obciążenie z pasma o szerokości:

a = 6,0 m

Obciążenia liniowe mają wartość:

Obciążenie charakterystyczne liniowe ściany wiatrem

Obciążenie obliczeniowe liniowe ściany wiatrem 

(gd = 1,3)

Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 dopuszczalna

siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 wynosi N=0,5 kN.

Ilość kotew na 1 metr

przyjęto 10 szt./m.b.

co daje rozstaw kotew co 10 cm

Ze względu na wysokość bloczka h=20 cm

przyjęto rozstaw kotew – 2 sztuki w każdej spoinie

Rozstaw 2 x LP30 co 20 cm

20

C 1,0−=

β 1,8=

Ce 1,0=

qk 250Pa=

wk 0,45−
kN

m
2

=wk qk β⋅ Ce⋅ C⋅=

wd 0,81−
kN

m
2

=wd wk γ d⋅=

wkl 2,7−
kN

m
=wkl a wk⋅=

wdl 4,86−
kN

m
=wdl wkl γd⋅=

n 
w dl 1 ⋅ m 

N
= n 9,72= 
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5.6. Zastosowanie kształtek YTONG U do wykona-

nia nadproży w ścianach SILKA E

Kształtki YTONG U o szerokości 17,5 cm oraz 24 cm mo-

gą być wykorzystane do konstruowania nadproży

w ścianach z bloków SILKA E o takiej samej grubości.

W takim przypadku należy je traktować jako „szalunek

tracony”, w którym należy umieścić zbrojenie wynikają-

ce z wymiarowania tego elementu konstrukcji budynku. 

Beton B20

Stal RB500W

M = 0,125 ql2

Maksymalnie równomiernie rozłożone obciążenie obli-

czeniowe kN/m

5.6.1. Przykład

Analiza statyczno-wytrzymałościowa belki nadprożowej

wysokości 199 mm i szerokości 240 mm do ściany 

wykonanej z SILKA E24 (rysunek A)

Charakterystyka materiałów (beton B20, stal A III (34GS)) 

Wytrzymałość obliczeniowa 

stali A III na rozciąganie

Wytrzymałość obliczeniowa 

stali A 0 na rozciąganie 

Wytrzymałość obliczeniowa 

żelbetu na ściskanie

Wytrzymałość obliczeniowa 

żelbetu na rozciąganie

Wytrzymałość charakterystyczna 

betonu na ściskanie

Charakterystyka belki żelbetowej

Wysokość belki żelbetowej h=15cm

Szerokość belki żelbetowej b=14cm

Belka nad otworem długości 2000mm

Długość  belki żelbetowej

Zbrojenie górne (2Ø10)

Zbrojenie dolne (2Ø12)

A) B)

fywd1 190MPa=

fyd 350MPa=

As1 2,26cm
2=

As2 1,57cm
2=

leff 2,1 m=

leff 1,05 2000⋅ mm=

fck 16,0MPa=

fctd 0,87MPa=

fcd 10,6MPa=



Otulenie górne zbrojenia

Otulenie dolne zbrojenia

Wysokość użyteczna przekroju

Sprawdzenie SGN - zginanie

Zasięg strefy ściskanej

Nośność przekroju na zginanie

Przyjęto, że belka nadproża pracuje

jako belka swobodnie podparta

Maksymalne obliczeniowe obciążenie liniowe

Sprawdzenie SGN - ścinanie

Do wymiarowania zbrojenia ścinanego przyjęto

maksymalne obliczeniowe obciążenie liniowe

Maksymalna siła poprzeczna

Nośność obliczeniowa na ścinanie

betonu nie zbrojonego poprzecznie na ścinanie

Niezbędne jest zbrojenie belki na ścinanie, przyjęto

zbrojenie strzemionami Ø 4.5 co 50mm

Zbrojenie strzemionami 

Nośność obliczeniowa na ścinanie ze względu na ściska-

nie betonu przy zginaniu

Nośność obliczeniowa na ścinanie ze względu na rozcią-

ganie poprzecznego zbrojenia na ścinanie

Maksymalne obliczeniowe obciążenie liniowe 
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d 13 cm=

d h a1−=

a1 2,0cm=

a2 2,0cm=

xeff 5,33 cm=xeff

fyd As1⋅

fcd b⋅
=

MRd 8,175 kN m⋅=MRd fcd b⋅ xeff⋅ d
xeff

2
−

⎛
⎜

⎞
⎟⋅=

qd 14,83
kN

m
=qd

8MRd

leff
2

=

Vsd 15,571 kN=

Vsd

qd leff⋅

2
=

ρ L 0,012=ρ L

As1

b d⋅
=

k 1,47=k 1,6
d

1m
−=

VRd1 b d⋅ 0,35 k⋅ fctd⋅ 1,2 40ρ L+( )⋅⎡⎣ ⎤⎦⋅=

VRd1 13,822 kN=>Vsd 15,571 kN=

VRd1 13,822 kN=

Asw1 0.32cm
2=

qd 13,55
kN

m
=qd

2VRd3

leff
=

qd

2Vsd

l
=>Vsd

qd l⋅

2

VRd3 14,227 kN=VRd3 Asw1

fywd1

s1
⋅ z⋅ cotθ⋅=

s1 50 mm=

VRd2 48,755 kN=VRd2 ν fcd⋅ b⋅ z⋅
cotθ

1 cotθ( )
2+

⋅=

cotθ 1=

z 11,7 cm=z 0,9 d⋅=

ν 0,562=ν 0,6 1
fck

250MPa
−

⎛
⎜

⎞
⎟⋅=
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Zbrojenie nadproży z zastosowaniem kształtek YTONG U o wysokości 199 mm i szerokości 240 mm do ścian

wykonanych z SILKA E24

Rozpiętość Maksymalne liniowe Zbrojenie AIII (34GS)

Typ otworu obciążenie obliczeniowe

[kN/m] główne strzemiona

600 45,16
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

900 30,11
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

H=199
1100 24,64

2Ø10 górne Ø4,5

Beton B20 2Ø10 dolne co 50 mm

1350 20,07
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

1500 18,07
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

1750 15,49
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø12 dolne co 50 mm

2000 13,55
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø12 dolne co 50 mm

Sprawdzenie SGU

Zbrojenie belki

Stopień zbrojenia

Stosunek rozpiętości

do wysokości użytecznej

Dla stopnia zbrojenia 1,50% i betonu klasy B15

maksymalny stosunek rozpietości leff do wysokości

użytecznej przekroju d, przy którym można nie

sprawdzać ugięć wynosi 16.

5.6.2. Przykład

Analiza statyczno-wytrzymałościowa belki

nadprożowej wysokości 199mm i szerokości 175mm

do ściany wykonanej z SILKA E18 (rysunek B)

Charakterystyka materiałów (beton B20, stal A III (34GS)

Wytrzymałość obliczeniowa 

stali A III na rozciąganie

Wytrzymałość obliczeniowa 

stali A 0 na rozciąganie

Wytrzymałość obliczeniowa 

żelbetu na ściskanie

Wytrzymałość obliczeniowa 

żelbetu na rozciąganie

Wytrzymałość charakterystyczna 

betonu na ściskanie

Charakterystyka belki żelbetowej

Wysokość belki żelbetowej

Szerokość belki żelbetowej 

As As1 As2+= As 3,83 cm
2=

As

b d⋅
2,104 %=

leff 250⋅ MPa

d fyd⋅
11,538=

fywd1 190MPa=

fyd 350MPa=

fck 16,0MPa=

fctd 0,87MPa=

fcd 10,6MPa=

h 15 cm=

b 7,5 cm=
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Belka nad otworem długości 2000mm

Długość  belki żelbetowej

Zbrojenie górne (2Ø10)

Zbrojenie dolne (2Ø12)

Otulenie górne zbrojenia

Otulenie dolne zbrojenia

Wysokość użyteczna przekroju

Sprawdzenie SGN - zginanie

Zasięg strefy ściskanej

Nośność przekroju na zginanie

Przyjęto, że belka nadproża pracuje

jako belka swobodnie podparta

Maksymalne obliczeniowe obciążenie liniowe

Sprawdzenie SGN - ścinanie

Do wymiarowania zbrojenia ścinanego przyjęto

maksymalne obliczeniowe obciążenie liniowe

Maksymalna siła poprzeczna

Nośność obliczeniowa na ścinanie betonu nie zbrojone-

go poprzecznie na ścinanie

Niezbędne jest zbrojenie belki na ścinanie, przyjęto

zbrojenie strzemionami Ø 4,5 co 50mm

Zbrojenie strzemionami 

Nośność obliczeniowa na ścinanie ze względu na ściska-

nie betonu przy zginaniu

d 13 cm=

d h a1−=

a1 2,0 cm=

a2 2,0 cm=

As1 2,26 cm
2=

As2 1,57 cm
2=

leff 2,1 m=

leff 1,05 2000⋅ mm=

xeff 9,95 cm=xeff

fyd As1⋅

fcd b⋅
=

MRd 6,348 kN m⋅=MRd fcd b⋅ xeff⋅ d
xeff

2
−

⎛
⎜

⎞
⎟⋅=

qd

8Msd

l
2

=>Msd

qd l
2⋅

8

qd 11,515
kN

m
=qd

8MRd

leff
2

=

Vsd 12,091 kN=

Vsd

qd leff⋅

2
=

ρL 0,023=ρL

As1

b d⋅
=

k 1,47=k 1.6
d

1m
−=

VRd1 b d⋅ 0,35 k⋅ fctd⋅ 1,2 40ρL+( )⋅⎡⎣ ⎤⎦⋅=

VRd1 9,284 kN=

VRd1 9,284 kN=>Vsd 12,091 kN=

Asw1 0,32 cm
2=

VRd2 26,119 kN=VRd2 ν fcd⋅ b⋅ z⋅
cotθ

1 cotθ( )
2+

⋅=

cotθ 1=

z 11,7 cm=z 0,9 d⋅=

ν 0,562=ν 0,6 1
fck

250MPa
−

⎛
⎜

⎞
⎟⋅=
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Nośność obliczeniowa na ścinanie ze względu na rozcią-

ganie poprzecznego zbrojenia na ścinanie

Maksymalne obliczeniowe obciążenie liniowe 

Sprawdzenie SGU

Zbrojenie belki

Stopień zbrojenia

Stosunek rozpiętości

do wysokości użytecznej

Dla stopnia zbrojenia 1,50% i betonu klasy B15

maksymalny stosunek rozpietości leff do wysokości

użytecznej przekroju d, przy którym można nie

sprawdzać ugięć wynosi 16.

Zbrojenie nadproży z zastosowaniem kształtek  YTONG U o wysokości 199 mm i szerokości 175 mm do ścian

wykonanych z SILKA E18

Rozpiętość Maksymalne liniowe Zbrojenie AIII (34GS)

Typ otworu obciążenie obliczeniowe

[kN/m] główne strzemiona

600 45,16
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

900 30,11
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

H = 199
1100 24,64

2Ø10 górne Ø4,5

Beton B20 2Ø10 dolne co 50 mm

1350 20,07
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

1500 18,07
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø10 dolne co 50 mm

1750 15,49
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø12 dolne co 50 mm

2000 13,55
2Ø10 górne Ø4,5

2Ø12 dolne co 50 mm

qd 13,55
kN

m
=qd

2VRd3

leff
=

qd

2Vsd

l
=>Vsd

qd l⋅

2

VRd3 14,227 kN=VRd3 Asw1

fywd1

s1
⋅ z⋅ cotθ⋅=

s1 50mm= As As1 As2+= As 3,83 cm
2=

As

b d⋅
3,928 %=

leff 250⋅ MPa

d fyd⋅
11,538=
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5.7. Tynki wewnętrzne na powierzchniach styka-

jących się ze sobą ścian wykonanych w syste-

mach YTONG i SILKA E

Do wykonania tynków wewnętrznych zaleca się stoso-

wanie gotowych mineralnych zapraw tynkarskich, któ-

re przed ich zastosowaniem na budowie wymagają je-

dynie zarobienia wodą. Minimalna grubość wewnętrz-

nego tynku mineralnego (cementowo – wapiennego lub

gipsowego) wynosi 10 mm. Można również stosować

cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie (np. tynki wa-

pienne) zachowując minimalną grubość 5 mm. 

Przed położeniem tynku podłoże powinno być silnie na-

wilżone. W przypadku tynków gipsowych wskazane jest

stosowanie środka gruntującego, wyrównującego chłon-

ność podłoża. Tynków gipsowych wapiennych nie należy

stosować w pomieszczeniach o stale podwyższonej wil-

gotności. Przygotowanie podłoża do tynkowania polega

na dokładnym oczyszczeniu muru z pyłu powstającego

przy szlifowaniu warstw bloczków YTONG podczas ich

murowania, uzupełnieniu ubytków zaprawą naprawczą

YTONG oraz zmyciu powierzchni wodą. Wypełnienie ubyt-

ków zwykłą zaprawą murarską jest niewłaściwe, gdyż po-

woduje zarysowanie i pogorszenie przyczepności tynków. 

Gruntowanie podłoża preparatem odpowiednim do na-

noszonego później tynku ma na celu zmniejszenie i wy-

równanie nasiąkliwości podłoża. 

Tynk nanosi się maszynowo, poprzez natrysk lub ręcz-

nie – pacą ze stali nierdzewnej, a fakturę uzyskuje się

przez odpowiednie zacieranie nie w pełni związanej

warstwy tynku. 

Tynki nanoszone na ściany z SILKA E czy YTONGa nie wy-

magają dodatkowego wzmacniania np. siatką z włókna

szklanego lub polipropylenowego. 

Zaleca się jednak układanie siatki w miejscach szczególnie

narażonych na powstawanie rys, takich jak przy narożach

otworów – rys. 5.7., w miejscach połączenia ściany YTONG

z konstrukcją z innego materiału np. bloków SILKA E,

z uwagi na różnicę własności fizycznych tych materiałów

(różne parametry skurczu i rozszerzalności). 

W miejscach styków ścian zewnętrznych YTONG ze

ścianami wewnętrznymi SILKA, przed otynkowaniem

należy w narożach pionowych ułożyć siatkę z włókna

szklanego lub polipropylenowego o szerokości nie

mniejszej niż 60 mm (rys. 5.8.).

Rys. 5.7. Zalecane zabezpieczenie naroży otworów

drzwiowych przed powstawaniem rys. (1-pasek

z włókna szklanego lub polipropylenowego) 
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Rys. 5.8. Tynki w połączeniu ścian YTONG i SILKA E

(1-pasek z włókna szklanego lub polipropylenowego)
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6. Przykładowe obiekty referencyjne

1. Budynki wielorodzinne – Komorniki koło Poznania

Inwestor i wykonawca – PAJO Sp. z o. o. 

Projekt – AC-Studio s. c. Poznań

2. Budynki wielorodzinne – Plewiska koło Poznania

Inwestor i wykonawca – PAJO Sp. z o. o. 

Projekt – AC-Studio s. c. Poznań
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3. Osiedle Chabrowe – Wysoka koło Wrocławia

Inwestor i wykonawca – firma INTEGER Sp. z o. o. Wrocław

Projekt – ARCH-E Pracownia projektowa
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4. Zespół zabudowy usługowo-mieszkalnej – Gliwice ul. Jana Pawła II

Inwestor – Miasto Gliwice

Wykonawca – Radan Gliwice

Projekt – Unigraf Gliwice

5. Osiedle domów w zabudowie szeregowej – Siedlce ul. 22 Pułku Piechoty

Inwestor – Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „M3” Sp. j. 

Wykonawca – Zakład Robót Ogólnobudowlanych Zygmunt Derkacz
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6. Osiedle budynków wielorodzinnych – Siedlce ul. Składowa

Inwestor – Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „M3” Sp. j. 

Wykonawca – Cetus Sp. z o. o; Zakład Robót Ogólnobudowlanych Zygmunt Derkacz

Projekt – Pracownia Architektury „K2”
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8. Budynki w zabudowie szeregowej – Łódź ul. Sasanek

Inwestor i wykonawca – MAXBUD IV

7. Budynki wielorodzinne – Łódź ul. Andrzeja Struga

Inwestor i wykonawca – MAXBUD Development

Projekt – WALKO Pracownia projektowa
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9. Budynki wielorodzinne – Łódź ul. Świtezianki

Inwestor i wykonawca – MAXBUD V
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10. Budynek apartamentowy Filadelfia - Warszawa ul. Śniegockiej

Wykonawca – WARBUD S.A. Warszawa
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11. Budynki wielorodzinne – Przemyśl ul. Rosłańskiego

Inwestor – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Przemyślu

Wykonawca – Budexim Jarosław

Projekt – Dompol Przemyśl

12. Budynki wielorodzinne - Ciechanów ul. Ks. Konrada II

Inwestor – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie

Wykonawca – Inwest-D Biuro Projektów Ciechanów
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13. Apartamenty Królowej Marysieńki – Warszawa ul. Klimczaka

Inwestor – Robyg Development Poland Sp. z o. o. 

Projekt – Atelier 3 Girtler & Girtler Warszawa
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