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1. Wprowadzenie 
 

Wytyczne zostały opracowane dla projektujących ściany budynków z silikatowych elementów 

murowych UNISIL produkowanych przez PPMB Niemce S.A., dlatego nie zawierają informacji 

i wskazówek projektowania budynków, a świadomie zostały ograniczone tylko do zagadnień 

związanych bezpośrednio ze ścianami.  

Każda ze ścian w budynku nie tylko poddana jest oddziaływaniom i obciążeniom pochodzącym 

od różnych elementów tego budynku, ale też sama te elementy obciąża i na nie oddziaływuje. 

Dlatego projektant powinien w świadomy sposób ocenić rolę każdej ze ścian w budynku i 

odpowiednio zaprojektować zarówno ją jak i jej połączenia. 

Ważne jest również żeby od początku prac projektowych mieć świadomość, że muszą być 

spełnione jednocześnie wszystkie wymagania wynikające z przepisów, jak i też te określone 

przez inwestora. Dlatego niniejsze wytyczne projektowe zawierają rozdziały, w których są 

omówione zarówno wymagania jak i sposoby ich spełnienia przez ściany w budynku. Te 

rozdziały, które dotyczą podstawowych wymagań szczegółowo przedstawionych w przepisach 

i warunkach technicznych zawierają również wskazówki jak je spełnić w przypadku ścian 

wykonanych z silikatowych elementów murowych UNISIL. Pozostałe podstawowe wymagania, 

dla których w przepisach nie zawarto konkretnych wymagań zostały tylko omówione, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na to, w jaki sposób zastosowanie silikatów UNISIL może 

wpłynąć na ich spełnienie. 

W ofercie handlowej PPMB Niemce S.A. znajdują się silikatowe elementy murowe UNISIL 

(cegły i bloczki) do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w budynku, zarówno 

konstrukcyjnych jak i niekonstrukcyjnych. Ściany wykonane z tych elementów mają dobre 

parametry wytrzymałościowe, wysoką odporność ogniową i  izolacyjność akustyczną. Są 

odporne na korozję chemiczną i biologiczną oraz odznaczają się wysoką pojemnością cieplną. 

Silikaty UNISIL są zaliczane do materiałów ekologicznych, charakteryzują się bardzo niską 

promieniotwórczością naturalną, nie emitują do środowiska żadnych szkodliwych  związków.  

Elementy murowe silikatowe UNISIL produkowane są w klasie dokładności wymiarowej 

umożliwiającej ich murowanie na cienkiej jak i na zwykłej spoinie. 

Znaczna część elementów murowych UNISIL produkowanych przez PPMB Niemce S.A. ma 

profilowane powierzchnie czołowe. Można z nich wykonywać mury zarówno z 

niewypełnionymi, jak też i z wypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). 
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2. Wyroby budowlane do wznoszenia ścian  
z silikatowych elementów murowych UNISIL 

 

2.1. Silikatowe elementy murowe UNISIL 
 

(1) Wszystkie silikatowe elementy murowe UNISIL produkowane przez PPMB Niemce 
S.A.  odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 771-2:2015 [1].  

(2) Niezależna zewnętrzna notyfikowana jednostka wydała certyfikat zakładowej kontroli 
produkcji PPMB Niemce S.A.  

(3) PPMB Niemce S.A., jako producent sporządza deklaracje właściwości użytkowych  
i określa typ wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
przeprowadzanych w ramach systemu 2+, co pozwala zaliczać elementy murowe do  
I kategorii produkcji. Dla elementów murowych kategorii I prawdopodobieństwo 
wystąpienia wytrzymałości na ściskanie mniejszej od deklarowanej jest nie większe 
od 5%. 

(4) Wszystkie silikatowe elementy murowe UNISIL produkowane przez PPMB Niemce 
S.A. są wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku na podstawie wystawionych 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowane CE. 

(5) Wszystkie produkowane elementy murowe zalicza się do grupy 1 (z uwagi na wielkość 
i ułożenie drążeń). Do grupy 1S (stosowanej przy projektowaniu z uwagi na warunki 
pożarowe zgodnie z PN-EN 1996-1-2 [10], zalicza się bloczki UNISIL 18 A, UNISIL 18A+, 
UNISIL 18A P+W, UNISIL 24P P+W+F oraz cegłę pełną 1 NF.  

(6) Elementy murowe „UNISIL” oraz „6 NFD” (tzw. bloczki) mają kategorię dokładności 
wymiarów T2 (odchyłka wymiaru wysokości ±1 mm), co pozwala wykonywać z nich 
mury zarówno na zaprawach zwykłych  jak i  na  cienką  spoinę. Elementy  murowe  
 „1 NF” (tzw. cegły) są kategorii dokładności T1 i można z nich wznosić tylko mury ze 
spoinami zwykłymi. 

(7) Elementy murowe oznaczone „P+W” pozwalają wykonywać mury z niewypełnionymi 
spoinami pionowymi. Możliwość wykonywania takich murów powinna być 
potwierdzona w projekcie konstrukcji. 

(8) W Zakładzie PPMB Niemce S.A. produkowane są elementy murowe o klasach 
wytrzymałości na ściskanie 15, 20, 25 i 30. Liczby oznaczające klasę wyrobów są 
znormalizowaną wytrzymałością elementów murowych na ściskanie – fb [N/mm2]. 

(9) Produkowane elementy mają różne klasy gęstości brutto w stanie suchym od 1,4 do 
2,2. Liczby oznaczające klasę gęstości są górną granicą gęstości elementów wyrażoną 
w t/m3.  

(10) Wszystkie elementy murowe produkowane przez PPMB Niemce S.A. mają długość 
250 mm i wysokość 220 mm, poza cegłą 1NF, która ma wysokość 65 mm oraz 6 NFD 
P+W, która ma długość 258 mm. Szerokości elementów, z których można wykonywać 
ściany konstrukcyjne to 120, 150, 180, 240 i 250 mm. Element murowy UNISIL 8 P+W 
o szerokości 80 mm służy do wykonywania ścian niekonstrukcyjnych, np. działowych. 

(11) Większość wyrobów PPMB Niemce S.A. ma nazwę UNISIL, a liczba w nazwie oznacza 
grubości elementu w centymetrach. Jeżeli po liczbie jest litera P to oznacza że jest to 
bloczek pełny, bez drążeń (grupa 1S). Litera A oznacza wyrób o zwiększonej gęstości 
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pozwalający na wybudowanie przegród o lepszej/podwyższonej izolacyjności 
akustycznej. Symbol P+W oznacza, że element murowy ma profilowane powierzchnie 
czołowe (z jednej strony wypusty tzw. pióra, a z drugiej wpusty). Litera F oznacza 
możliwość zastosowania w ścianach fundamentowych. 

(12) Wszystkie niezbędne do projektowania dane i informacje techniczne dotyczące 
elementów produkowanych przez PPMB Niemce S.A. znajdują się w aktualnym 
katalogu technicznym oraz na stronie www.ppmb-niemce.com.pl 

 

2.2. Wyroby uzupełniające 
 

2.2.1. Zaprawy murarskie 

 

Do wykonywania murów z silikatowych elementów murowych UNISIL stosuje się: 

– zaprawy murarskie zwykłe, przeważnie cementowo-wapienne lub cementowe, 

– zaprawy murarskie do cienkich spoin. 

Zaleca się stosowanie zapraw przygotowywanych fabrycznie, zapewniających większą 
stabilność i jednorodność parametrów technicznych niż stabilność i jednorodność zapraw 
przygotowywanych na miejscu budowy. 

Wymagania dla zapraw określone są w PN-EN 998-2 [15] i PN-B-10104 [16]. 

Zgodnie z PN-EN 998-2 [15] zaprawy murarskie dzieli się na klasy oznaczone literą M i liczbą 
odpowiadającą wytrzymałości zaprawy na ściskanie fm w N/mm2.  

Do wykonania murów z silikatowych elementów murowych UNISIL zaleca się stosowanie 
następujących klas zapraw: M5, M10, M15, M20 i Md, gdzie d jest wytrzymałością na ściskanie, 
nie mniejszą niż 25 N/mm2. 

 

Wyroby objęte normą zharmonizowaną EN 998-2 [15] powinny być wprowadzane do obrotu 
po oznakowaniu ich CE. Wyroby objęte normą PN-B-10104 [16] powinny być wprowadzane 
do obrotu po oznakowaniu ich znakiem budowlanym.  

Należy pamiętać o tym, że nie każda zaprawa nadaje się do łączenia każdego elementu 
murowego. Dobór elementów murowych i zapraw nie powinien być przypadkowy.  

Zadaniem zaprawy w murze ściany działowej jest:  

• równomierne przenoszenie obciążeń pomiędzy elementami murowymi tak, aby nie 
powstawały koncentracje naprężeń;  

• połączenie („sklejenie”) elementów murowych, tak aby zapewnić współpracę 
sąsiednich elementów murowych przy przenoszeniu obciążeń poziomych – zginania 
muru, a także innych oddziaływań powodujących ścinanie;  

file:///C:/Users/annad/OneDrive/Pulpit/1%20ZLECENIA/Silikaty%20Niemce/www.ppmb-niemce.com.pl
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• zapewnienie odpowiedniej szczelności muru (np. ochrona ogniowa, izolacyjność 
akustyczna) w tych przypadkach, kiedy zastosowane są tynki cienkowarstwowe lub 
mur jest nieotynkowany.  
 

Podstawową zasadą, jaką należy się kierować przy doborze materiałów do wykonania murów 
jest: dobieranie zaprawy do rodzaju i właściwości elementów murowych 

 

Zaprawa powinna być tak dobrana, aby wykonany przy jej użyciu mur miał odpowiednią (jak 
najwyższą) wytrzymałość na zginanie i ścinanie. Dla jednoznacznie określonych zestawów 
zapraw i elementów murowych ich producenci powinni deklarować (w deklaracjach 
właściwości użytkowych, w kartach technicznych wyrobów, itp.) wartości wytrzymałości na 
zginanie i ścinanie na podstawie badań lub na podstawie PN-EN 1996-1-1+A1: 2013-05 [8]  
i PN-EN 998-2:2016-12 [15] 

 

2.2.2. Nadproża 

 
Do wykonywania nadproży w konstrukcjach z silikatowych elementów murowych UNISIL 
mogą być stosowane: 

• monolityczne nadproża żelbetowe,  

• prefabrykaty żelbetowe lub strunobetonowe dostępne na rynku, stanowiące dolną 
część nadproża zespolonego, składającego się z prefabrykatu i współpracującego z nim 
muru z wieńcem żelbetowym w poziomie stropu, wykonanym na miejscu wbudowania,  

• inne nadproża żelbetowe prefabrykowane np. typu L, 

• kształtki U stanowiące deskowanie nadproża wykonywanego na miejscu budowy ze 
zbrojeniem projektowanym indywidualnie. 

 

2.2.3. Akcesoria stalowe 

 

Przy wykonywaniu ścian stosowane są różnego rodzaju metalowe (najczęściej stalowe 
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej) wyroby dodatkowe, zgodne z normą PN-EN  
845-1+A1:2016-10 [19] przywołaną w Eurokodzie 6: PN-EN 1996-1-1 [8]. 

 

2.2.4. Zbrojenie spoin wspornych 

 

Mur, z którego jest wykonana ściana, można wzmocnić poprzez ułożenie zbrojenia w jego 
spoinach wspornych. W zależności od grubości zaprawy można zastosować różne rodzaje 
zbrojenia. Wymagania dotyczące stalowego zbrojenia do spoin wspornych zostały podane  
w normie PN-EN 845-3 [20] powołanej w Eurokodzie 6: PN-EN 1996-1-1 [8]. 
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UWAGA: Zbrojenie muru powinno być zawsze układane w warstwie zaprawy spoiny wspornej, 
tak, aby nie stykało się bezpośrednio z elementami murowymi. 

 

2.2.5. Tynki i zaprawy tynkarskie 

 

Na ścianach działowych mogą być stosowane wszystkie rodzaje tynków zarówno mineralnych 
jak i organicznych, wytwarzanych na budowie, a także produkowanych fabrycznie  
(w zakładzie). W zależności od rodzaju podłoża i tynku może być konieczne wykonanie 
impregnacji podłoża. Decyzję o zastosowaniu danego rodzaju tynku należy podejmować na 
podstawie informacji uzyskanych od jego producenta (deklaracja właściwości użytkowych, 
karta techniczna, instrukcja obsługi).  

W zależności od tego, jaką normą objęte są poszczególne rodzaje tynków, wprowadzane są 
one do obrotu po oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym. W Eurokodzie 6:  
PN-EN 1996-1-1 [8] powołano normę zharmonizowaną EN 998-1 [14]. Wyroby objęte tą normą 
oraz normami zharmonizowanymi EN 13279-1 [17] oraz EN 15824 [18] powinny być 
oznakowane CE.  

Przy wyborze tynku należy pamiętać, że jego rodzaj i grubość mogą mieć wpływ na:  

• ciężar powierzchniowy całej ściany;  

• odporność ogniową;  

• izolacyjność akustyczną;  

• izolacyjność termiczną;  

• szczelność.  
 

2.2.6. Izolacja termiczna i systemy ociepleń ETICS 

 

Do wykonywania ociepleń ścian jednowarstwowych należy stosować złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS). Systemy ETICS wprowadzane są do obrotu  
i udostępniania na rynku na postawie EOT (Europejska Ocena Techniczna) lub KOT (Krajowa 
Ocena Techniczna). Należy wyraźnie podkreślić, że każdy z oferowanych na rynku systemów 
ETICS należy stosować w całości i nie wolno zamieniać poszczególnych jego składników na 
inne, nieprzewidziane w odpowiednim EOT i KOT. Każdy z systemów ETICS należy stosować 
zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. Podstawy projektowania budynków 
 

Budynki należy projektować tak, aby równocześnie spełniały wszystkie wymagania określone 
w przepisach i wynikające z przepisów oraz przedstawione przez inwestora, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo osób przez cały cykl życia budynku.  
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W zależności od rodzaju budynku równie ważne są bezpieczeństwo i zdrowie zwierząt 
domowych, bezpieczeństwo mienia oraz niewywieranie szkodliwego wpływu na środowisko. 
Jest to obowiązek projektanta i to on ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opracowanie 
projektu budowlanego. Projektant budynku ma za zadanie wzajemnie skoordynować pod 
względem technicznym poszczególne opracowania (w tym branżowe) składające się na 
projekt budowlany, a także zapewnić zgodności projektu technicznego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 

Proces inwestycyjno-budowlany regulowany jest przez przepisy budowlane i specyfikacje 
techniczne. W praktyce uczestnicy tego procesu w różnym stopniu korzystają  
z poszczególnych dokumentów i aktów prawnych. Dla inwestora najważniejsze są warunki 
techniczne, jakie musi spełnić planowany przez niego obiekt. Projektant powinien uwzględnić 
wszystkie przepisy zgromadzone w rozporządzeniach unijnych, krajowych ustawach i aktach 
wykonawczych do nich. Za to projektant-konstruktor korzysta głównie z norm do 
projektowania, czyli Eurokodów. Dla producentów najważniejsze są specyfikacje techniczne 
wyrobów i normy na podstawie których określane są właściwości surowców do produkcji 
wyrobów budowlanych i samych wyrobów budowlanych. 

 

Projektowanie ścian w budynkach nie może ograniczyć się do narysowania ich położenia na 
rzutach poszczególnych kondygnacji. Projektant ma obowiązek sprawdzenia poprawności 
przyjętych rozwiązań  ze względu na spełnienie przez ściany wszystkich wymagań, ale również 
wpływu ścian na spełnienie wszystkich wymagań przez inne elementy budynku.  

Do projektowania i wykonania ścian, podobnie jak i innych elementów budynku, należy  
i można stosować tylko te wyroby (budowlane), które zostały wprowadzone do obrotu  
i udostępnione na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami i są odpowiednio oznakowane, 
najczęściej CE lub znakiem budowlanym. Podstawowym źródłem informacji technicznych  
o tych wyrobach są deklaracje właściwości użytkowych. Należy zwrócić uwagę na to, że 
etykiety z oznakowaniem CE umieszczane na wyrobach lub do nich dołączane, nie zawierają 
tych wszystkich informacji, które są w deklaracjach właściwości użytkowych. Innym 
dokumentem, jaki powinien udostępniać producent jest instrukcja stosowania. W przypadku 
innych wyrobów budowlanych niż elementy murowe (np. chemii budowlanej) producent 
powinien udostępniać również deklarację środowiskową. 

 

3.1. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego 
  

Zgodnie z art. 20.1. ustawy - Prawo budowlane [35]: Do podstawowych obowiązków 
projektanta należy: 

1)  opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, 
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób  
       posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności; 
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1aa) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa  
        w pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych  
        w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,  
        z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności  
       projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz  
       projektem architektoniczno-budowlanym. 

 

Na podstawie rozporządzenia 305/2011 (CPR) [34] w ustawie - Prawo Budowlane (art. 5.1.) 
[35] zapisano: Obiekt budowlany, jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze 
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres 
użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych  
w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. (…) dotyczących:  
a) nośności i stateczności konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) higieny, zdrowia i środowiska,  
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  
e) ochrony przed hałasem,  
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 

 

Budynki (obiekty budowlane), jako całość oraz ich poszczególne części należy tak projektować, 
aby zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 (CPR) [34] nadawały się do użycia zgodnie z ich 
zamierzonym zastosowaniem, przy czym należy w szczególności wziąć pod uwagę zdrowie  
i bezpieczeństwo osób mających z nimi kontakt przez cały cykl życia tych obiektów. Przy 
normalnej konserwacji budynki muszą spełniać następujące podstawowe wymagania 
dotyczące obiektów budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres użytkowania: 

 
1. Nośność i stateczność 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać podczas ich budowy i użytkowania nie prowadziły do:  

a) zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części;  
b) znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu;  
c) uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamontowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji;  
d) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 

przyczyny. 
 
2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku 
wybuchu pożaru:  
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a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;  
b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było 

ograniczone;  
c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone;  
d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane  

w inny sposób;  
e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 
3. Higiena, zdrowie i środowisko 
Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich 
budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla 
higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących lub sąsiadów, nie 
wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu, na jakość środowiska ani na 
klimat, w szczególności w wyniku:  

a) wydzielania toksycznych gazów;  
b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów 

cieplarnianych lub niebezpiecznych cząstek do powietrza wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu budowlanego;  

c) emisji niebezpiecznego promieniowania;  
d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód 

powierzchniowych lub gleby;  
e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny 

sposób negatywnie wpływają na wodę pitną; 
f) niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego 

usuwania odpadów stałych i płynnych;  
g) wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych 

obiektów. 
 
4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów 
Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały 
niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak 
poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i obrażenia w 
wyniku eksplozji lub włamania. W szczególności obiekty budowlane muszą być 
zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych  
i ich użytkowania przez takie osoby. 

 
5. Ochrona przed hałasem 
Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany 
przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiektów nie przekraczał poziomu 
stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować  
w zadowalających warunkach. 

 
6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą 
być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii 
wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób  
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i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również 
energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki. 

 
7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby 
wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:  

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich 
skład materiałów i części po rozbiórce;  

b) trwałość obiektów budowlanych;  
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców  

i materiałów wtórnych. 
 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (w tym i ściany) zawarte są  
w rozporządzeniu WT [36], wydanym na podstawie ustawy – Prawo budowlane [35].  
W rozporządzeniu WT [36] poszczególne podstawowe wymagania i związane z nimi przepisy 
zawierające regulacje, postanowienia i warunki nie są przedstawione w sposób równoważny. 
Niektóre z działów (bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania oraz 
oszczędność energii i izolacyjność cieplna) zawierają szczegółowe zasady i wymagania. Inne 
(bezpieczeństwo konstrukcji, higiena i zdrowie oraz ochrona przed hałasem i drganiami) 
zawierają tylko ogólne zasady oraz odniesienia do norm znajdujących się w załączniku, a ich 
skromna objętość sprawia wrażenie, że te tematy są mniej ważne. W praktyce nikt przecież 
nie lekceważy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego czy też oszczędności 
energii i izolacyjności cieplnej.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia WT [36] jest Wykaz Polskich Norm przywołanych  
w rozporządzeniu. 

Do projektowania konstrukcji obiektów budowlanych w Państwach UE stosuje się zbiór 
ujednoliconych norm nazywanych Eurokodami. Do projektowania konstrukcji murowych 
stosowany jest Eurokod 6 składający się z czterech części (PN-EN 1996-1-1 [8],  
PN-EN 1996-1-2 [10], PN-EN 1996-2 [11], PN-EN 1996-3 [12]), przy wykorzystywaniu  
Eurokodu 0 (PN-EN 1990 [2]) i Eurokodu 1 [3, 4,5 i 6], a także do elementów betonowych 
Eurokodu 2 [7]. 

Normą nadrzędną w stosunku do pozostałych Eurokodów jest PN-EN 1990 [2], w której 
podano zasady, sposoby i metody projektowania oraz sprawdzania niezawodności konstrukcji 
w celu zapewnienia jej odpowiedniego bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości, poprzez: 

• prognozowanie obciążeń i oddziaływań; 

• określanie wytrzymałości materiałów, elementów i konstrukcji; 

• przyjmowanie kombinacji oddziaływań; 

• sprawdzanie nośności i sztywności; 

• określanie trwałości. 

Do oceny bezpieczeństwa konstrukcji w Eurokodach przyjęto koncepcję stanów granicznych, 
posługującą się metodą częściowych współczynników. 

Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje składa się z dziesięciu części. 
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Do sprawdzania spełnienia pozostałych podstawowych wymagań ustanowiono szereg norm 
europejskich, z których część związana z silikatowymi konstrukcjami murowymi będzie 
przywołana w kolejnych rozdziałach tych wytycznych.  

 

Wyroby budowlane a przepisy prawa 

Zarówno w rozporządzeniu 305/2011 (CPR) [34] jak i w ustawach o wyrobach budowlanych 
[41] i prawie budowlanym [35] wyraźnie określono obowiązki wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjno-budowlanego w zakresie wyrobów budowlanych. 

 

Do podstawowych obowiązków producenta należy sporządzenie deklaracji właściwości 
użytkowych i na tej podstawie oznakowanie wyrobu CE lub znakiem budowlanym. 

Producent może udostępnić na rynku tylko te wyroby budowlane, które zostały oznakowane 
odpowiednio CE lub znakiem budowlanym i towarzyszą im przewidziane w przepisach 
dokumenty, informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi w języku określonym 
przez dane państwo, łatwo zrozumiałym dla użytkowników [34]. Zgodnie z ustawą o języku 
polskim [37] przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku polskim wyrobów 
budowlanych wszystkie towarzyszące im dokumenty, informacje i instrukcje muszą być  
w języku polskim. 

 

Z zapisów ustawy prawo budowlane art. 10 [35] jednoznacznie wynika obowiązek stosowania 
wyrobów prawidłowo wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku: Wyroby 
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – 
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Zapis ten dotyczy nie tylko ich producenta, 
ale wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. 

 

Należy też pamiętać, że jednym z zadań projektanta jest określenie właściwości użytkowych 
wyrobów, tak aby zapewnić spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych. W załączniku I do rozporządzenia 305/2011 (CPR) [34] wyraźnie napisano, że 
obiekty budowlane, jako całość oraz ich poszczególne części muszą nadawać się do użycia 
zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym należy w szczególności wziąć pod uwagę 
zdrowie i bezpieczeństwo osób mających z nimi kontakt przez cały cykl życia tych obiektów. 
Przy normalnej konserwacji obiekty budowlane muszą spełniać następujące podstawowe 
wymagania dotyczące obiektów budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres 
użytkowania (…). Zapis ten został przywołany w art.5.1. ustawy prawo budowlane [35]. 
Projektant powinien nie tylko odpowiednio dobrać właściwości użytkowe wyrobów, ale 
również sprawdzić dostępność takich wyrobów. Zastosowanie w projekcie nieistniejących lub 
nieprodukowanych wyrobów może mieć dla inwestora kosztowne konsekwencje,  
a w niektórych przypadkach znacząco utrudnić spełnienie podstawowych wymagań przez 
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obiekt budowlany. Jak już wcześniej zaznaczono podstawowym źródłem wiarygodnych 
informacji o wyrobach budowlanych są związane z nimi deklaracje właściwości użytkowych.  

 

Projekt budowlany  

 

Projekt budowlany jest jedną z części dokumentacji budowy. Zawiera projekt 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 
19.09.2020 r. również projekt techniczny. Projekt budowlany jest jednym z dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.  

Projekt budowlany powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej - w tym wymaganiami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane (art. 5 pkt 1, art. 
34) [35] oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
[42], ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego.  

Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru 
obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia 
projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami. 

Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Projekt architektoniczno-budowlany, obejmuje miedzy innymi takie elementy związane ze 
ścianami jak: 

a. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 
obiektów budowlanych, 

b. zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych 
do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, 

c. charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 
d. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 
e. projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie,  

w tym środowisko, 
f. (…) 

Projekt techniczny obejmuje: 

a. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych, 

b. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, 
c. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
d. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
e. inne opracowania projektowe; 
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3.2. Zasady ogólne 
 

(1) Ściany konstrukcyjne z silikatowych elementów murowych UNISIL projektuje się według 
zasad ogólnych podanych w PN-EN 1996-1-1 [8]. Dodatkowe zalecenia podane w niniejszych 
wytycznych stanowią rozwinięcie tych zasad w zakresie projektowania ścian w budynkach  
o ustroju ścianowym, a także szkieletowym. 

(2) Ustrój przestrzenny konstrukcji budynku oraz wzajemne powiązania ścian i stropów 
powinny zapewnić sztywność przestrzenną konstrukcji i odporność na konsekwencje 
lokalnych uszkodzeń ścian konstrukcyjnych, np. na skutek wybuchu. Ważną rolę w tym 
względzie spełniają wieńce żelbetowe, łączące ściany w poziomie stropu.  

W budynkach o ustroju ścianowym sztywność przestrzenną zapewnia się przez usytuowanie 
w kierunku podłużnym i poprzecznym ścian usztywniających, przejmujących na siebie 
obciążenie poziome działające na budynek. 

Stropy z betonu stanowią sztywne tarcze, rozkładające obciążenie poziome działające na 
budynek, na wszystkie ściany usztywniające. Pozwala to uważać ustrój przestrzenny budynku 
za ustrój z węzłami nieprzesuwnymi.  

W przypadku stosowania stropów drewnianych, o znacznie mniejszych sztywnościach w ich 
płaszczyźnie, nie można przyjmować powyższego założenia. Możliwość powstawania 
przemieszczeń poziomych węzłów ścian w płaszczyźnie stropów należy uwzględniać  
w obliczeniach nośności ścian. 

W niskich budynkach o ustroju szkieletowym należytą sztywność przestrzenną uzyskać można 
przez odpowiednio zaprojektowaną konstrukcję ramową lub ściany usztywniające, w tym 
również ściany, które wypełniają określone pola ustroju szkieletowego. 

(3) Fundamenty budynków należy projektować według PN-EN 1997-1:2008/NA:2011: 
Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne [13]. 

W przypadku budynków ze ścianami murowanymi z niewypełnionymi spoinami pionowymi 
zaleca się takie projektowanie fundamentów, aby minimalizować różnice osiadań podłoża pod 
nimi. Można to osiągnąć projektując powierzchnię fundamentów tak, aby naciski wywierane 
na grunt pod wszystkimi ścianami były w przybliżeniu równe. Jeżeli naprężenia na grunt różnią 
się więcej niż 10% zaleca się, niezależnie od warunków gruntowych, dokonać oceny osiadań 
podłoża i ich wpływu na konstrukcję. 

  

3.3. Sztywność przestrzenna i spójność konstrukcji budynku 
 

3.3.1. Wymagania podstawowe  

 

(1) Konstrukcja budynków, w tym także wykonanych z silikatowych elementów murowych 

UNISIL, powinna mieć, odpowiednią do warunków, sztywność przestrzenną ograniczającą  
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w możliwie maksymalnym stopniu przemieszczenia poziome spowodowane działaniem 

obciążeń poziomych takich jak np. obciążenia parciem wiatru lub wstrząsami podłoża.  

Należy zapewnić konstrukcji także należytą spójność ograniczającą skutki zniszczeń lokalnych 

spowodowanych obciążeniami wyjątkowymi (np. wybuch gazu, błąd w wykonaniu lub 

eksploatacji). Lokalne zniszczenie (np. części ściany w dolnych kondygnacjach) nie powinno 

powodować zniszczenia konstrukcji w zakresie nieproporcjonalnie dużym do przyczyny 

początkowej (np. ścian i stropów w kondygnacjach powyżej miejsca zniszczenia). 

(2) Odpowiednie rozmieszczenie ścian usztywniających w obu kierunkach ortogonalnych 

budynku (podłużnym i poprzecznym) i połączenie tych ścian ze stropami zapewnia wymaganą 

sztywność przestrzenną. Ściany usztywniające przejmują obciążenia poziome działające  

w kierunku równoległym do ich płaszczyzn. 

Stropy żelbetowe są sztywnymi tarczami poziomymi, zapewniającymi równomierny rozdział 

obciążenia poziomego na ściany usztywniające, proporcjonalnie do ich sztywności. Stropy 

drewniane lub niezmonolityzowane stropy belkowe mają znacznie mniejszą sztywność 

tarczową i nie zapewniają współpracy ścian usztywniających. Dlatego, w budynkach z takimi 

stropami, konieczne jest odpowiednie nasycenie ich ścianami usztywniającymi. 

 

3.3.2. Wieńce żelbetowe 

 

(1) W budynkach o konstrukcji murowej należy wykonywać wieńce żelbetowe w poziomach 
stropów na wszystkich ścianach konstrukcyjnych. Wieńce należy wykonywać również na 
ścianach najwyższych kondygnacji i ścianach budynków parterowych, na których często nie 
wykonuje się masywnych stropów, opierając na nich bezpośrednio więźbę dachową. 
Wieńce żelbetowe pozwalają kotwić zbrojenie podporowe stropów żelbetowych, a także, 
mocować kotwy stalowe łączące ze ścianami belki stropów drewnianych lub murłaty 
konstrukcji dachowych.  

Dzięki wieńcom żelbetowym, ścianowe konstrukcje murowe zwiększają swoją sztywność 
przestrzenną i spójność. Podstawową rolą wieńców jest: 

• przejęcie sił rozciągających powstających na krawędziach stropów spełniających rolę 
poziomych tarcz usztywniających budynek (zbrojenie krawędziowe),  

• przeciwdziałanie powstawaniu rys w murze przez przejęcie sił ścinających  
i wyrównanie różnic odkształceń ścian różnie obciążonych, 

• ograniczenie skutków odkształceń termicznych i nierównomiernego osiadania podłoża 
pod budynkiem przez przejmowanie sił rozciągających w ścianach, 

• umożliwienie utworzenia się wtórnego ustroju nośnego w przypadku lokalnego 
uszkodzenia ściany nośnej np. na skutek wybuchu. 

(2) Norma PN-EN 1992-1-1 [7] określa minimalne siły rozciągające Ftie,per jakie powinny przejąć 
wieńce zarówno zewnętrzne (obwodowe) i wewnętrzne uzależniając je od rozpiętości 
skrajnego przęsła wieńca - li: 
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 Ftie,per = 10li ≤ 70 kN - dla wieńców obwodowych 

 Ftie,per = 10li ≤ 20 kN - dla wieńców wewnętrznych 

Zbrojenie podłużne wieńców wykonuje się z reguły ze stali klasy A-III, a potrzebny przekrój 
zbrojenia wyznacza się dla charakterystycznej granicy plastyczności stali fyk. W przypadku stali 

A-III zbrojenie podłużne powinno być nie mniejsze niż 3  10 według normy  
PN-EN 1996-1-1 [8]. 

Zbrojenie powinno być ciągłe lub tak zakotwione, aby w każdym przekroju, również w narożu 
i w miejscach łączenia prętów, było zdolne do przeniesienia wymaganej siły Ftie,per. 

(3) Jeżeli ściana stanowi podporę skrajną stropu, w wieńcu żelbetowym kotwi się zbrojenie 
podporowe stropów. Pole przekroju zbrojenia podporowego stropu, kotwionego w wieńcu, 
powinno być nie mniejsze niż 100 mm2/m długości według normy PN-EN 1996-1-1 [8]. 

 

3.3.3. Przerwy dylatacyjne 

 

Budynek ze ścianami murowymi należy, w razie potrzeby, dzielić na segmenty, stosując 
przerwy dylatacyjne, przechodzące przez całą konstrukcję od wierzchu fundamentów do 
dachu. Odległości między przerwami dylatacyjnymi należy wyznaczać na podstawie analizy 
konstrukcji poddanej różnicy temperatur, a w szczególnych przypadkach również z uwagi na 
warunki gruntowe.  

Nie jest konieczne przeprowadzanie analizy konstrukcji z murowych elementów silikatowych 
UNISIL, z uwagi na odkształcenia termiczne, jeżeli odległości między przerwami dylatacyjnymi 
są nie większe niż: 

• ściany szczelinowe: 

– w warstwie zewnętrznej – 8 m, 

– w warstwie wewnętrznej – 30 m, 

• ściany jednowarstwowe: 

– ze spoinami pionowymi wypełnionymi – 25 m, 

– ze spoinami pionowymi niewypełnionymi – 20 m. 

W przypadku ścian ze zbrojeniem w spoinach wspornych, zgodnym z PN-EN 845-3 [20], 
odległości między przerwami dylatacyjnymi można zwiększyć o wartości rekomendowane 
przez producentów zbrojenia; nie zaleca się zwiększania tych odległości o więcej niż 20%. 

Odległości między przerwami dylatacyjnymi dotyczą budynków z oddzieloną konstrukcją 
dachową i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją. 

Nieocieploną konstrukcję dachu należy oddzielić od ścian konstrukcyjnych budynku w sposób 
umożliwiający odkształcenia termiczne konstrukcji. 

Poziome przerwy dylatacyjne w warstwie zewnętrznej ściany szczelinowej należy wykonywać, 
co dwie kondygnacje i nie rzadziej, niż co 9,0 m. 
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Ściany kolankowe należy dzielić dylatacjami co 20 m.  

Przerwy dylatacyjne powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 20 mm i być wypełnione na 
obwodzie materiałem trwale plastycznym. 

 

3.4. Oparcie stropów na ścianach 
 

Stropy opiera się na ścianach z elementów silikatowych UNISIL bezpośrednio na warstwie 

muru za pośrednictwem wieńca żelbetowego w płaszczyźnie stropu lub wieńca opuszczonego. 

Jeżeli ściana stanowi podporę skrajną stropu, w wieńcu żelbetowym kotwi się zbrojenie 

podporowe stropów żelbetowych. Przekrój zbrojenia kotwionego należy przyjąć zgodnie  

z PN-EN 1992-1-1 [7]. 

Na ścianach grubości 240 i 250 mm można opierać wszystkie rodzaje stropów, natomiast na 

ścianach grubości 180 mm i 150 mm – tylko stropy o konstrukcji umożliwiającej zakotwienie 

zbrojenia dolnego na podporze. Do stropów takich można zaliczyć np. stropy żelbetowe 

monolityczne, żelbetowe stropy gęstożebrowe. Natomiast ściany o grubości 120 mm mogą 

stanowić podporę środkową w monolitycznych stropach żelbetowych.  

Stropy nad najwyższą kondygnacją, powyżej których znajduje się oddzielna konstrukcja 

dachowa opiera się na ścianach w podobny sposób jak stropy międzykondygnacyjne. Kiedy 

konstrukcja dachowa spoczywa na ściance kolankowej, u wierzchu ścianki zaleca się 

wykonanie wieńca żelbetowego zaprojektowanego na oddziaływanie przymocowanej do 

niego więźby dachowej. W przypadku ścianek kolankowych o wysokości powyżej 0,50 m 

(łącznie z wieńcem) zaleca się dodatkowo wykonanie w niej słupów żelbetowych, 

zakotwionych w stropie lub w ścianie niższej kondygnacji (trzpienie żelbetowe).   

 

3.5. Rodzaje ścian 
 

(1) Ściany z elementów silikatowych UNISIL projektuje się, jako: 

• ściany jednowarstwowe, 

• ściany szczelinowe złożone z dwóch niezależnych warstw połączonych kotwami,  

• ściany podwójne, złożone z dwóch niezależnych i niepołączonych warstw, stosowane 

w dylatacjach budynków. 

 

Wobec tego, że szerokość elementów murowych jest równa grubości ściany, ściany  

z elementów silikatowych UNISIL są ścianami bez pionowej spoiny podłużnej. Jedynie ściany 

wykonywane z elementów murowych 1NF mogą być ścianami ze spoiną podłużną, co należy 

uwzględniać przy obliczaniu wytrzymałości tych ścian. 
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(2) Z uwagi na funkcję konstrukcyjną w budynku rozróżnia się: 

• ściany konstrukcyjne, których głównym przeznaczeniem jest przenoszenie 
dodatkowego obciążenia poza ciężarem własnym, 

• ściany niekonstrukcyjne, które w obliczeniach uważa się za nie przejmujące obciążenia 
z innych elementów budynku, i które można usunąć bez szkody dla nośności 
konstrukcji budynku, 

a dalej: 

• ściany nośne, stanowiące podporę dla stropów, 

• ściany samonośne – ściany ustawione na własnym fundamencie, ale nie stanowiące 
podpory dla stropów, 

• ściany wypełniające i ściany działowe, których ciężar przenoszą inne elementy 
konstrukcji, 

• ściany usztywniające: 
– przenoszące siły działające w ich płaszczyźnie,  
– ściany usytuowane prostopadle do ściany usztywnianej i stanowiące jej 

podporę przy przejmowaniu obciążeń. 

Ścianami usztywniającymi są ściany nośne i samonośne, a także ściany wypełniające, kiedy 
spełniają wymagania stawiane ścianom konstrukcyjnym i są odpowiednio połączone  
z konstrukcją obiektu. 

(3) Z uwagi na warunki wyczerpania nośności ściany rozróżnia się: 

• ściany obciążone głównie pionowo, których nośność uzależniona jest od wytrzymałości 
muru na ściskanie, 

• ściany obciążone głównie poziomo w kierunku prostopadłym do ich płaszczyzny, 
których nośność uzależniona jest od wytrzymałości muru na rozciąganie. 

• ściany ścinane, obciążone poziomo w kierunku równoległym do ich płaszczyzny, 
których nośność uzależniona jest od wytrzymałości muru na ścinanie. 

Rozróżnienie to wprowadza się z uwagi na obliczenia statyczne ściany (rozdz. 4.2). 

 

3.5.1 Ściany jednowarstwowe 

 

Ściany jednowarstwowe znajdują zastosowanie zarówno, jako ściany wewnętrzne (rys. 3.1a) 
jak i zewnętrzne z warstwą ocieplenia (rys. 3.1b). 

Ściana jednowarstwowa z warstwą ocieplenia określana jest często, jako dwuwarstwową, 
jednak z konstrukcyjnego punktu widzenia pozostaje ścianą jednowarstwową, ponieważ 
warstwa ocieplająca nie jest warstwą konstrukcyjną i nie wpływa na parametry 
wytrzymałościowe muru. 

Jednowarstwowe ściany konstrukcyjne można wykonywać o grubościach 120, 150, 180, 240  
i 250 mm. Ściany niekonstrukcyjne można wykonywać również o grubościach 65 i 80 mm.   



 

20 

Jako ocieplenie ścian jednowarstwowych stosuje się warstwę izolacji z płyt z wełny mineralnej 
lub styropianu o grubości pozwalającej na uzyskanie wymaganej wartości współczynnika 
przenikania ciepła. 

Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych najczęściej wykonuje się tradycyjnym przewiązaniem 
muru. Ściany wewnętrzne mogą być łączone również odpowiednimi kotwami umieszczonymi 
w spoinach ścian. Połączenie kotwami powinno być równoważne pod względem nośności 
połączeniu murowemu. 

 

a)          b)             

Rys. 3.1. Ściana jednowarstwowa a) bez ocieplenia b) z ociepleniem 

 

3.5.2. Ściany szczelinowe 

 

Szczeliny w ścianach szczelinowych wypełnia się z reguły materiałem termoizolacyjnym, 
zwykle styropianem lub wodoodporną wełną mineralną, w pełni (rys. 3.2a) lub pozostawiając 
szczelinę wentylacyjną (rys. 3.2b). Ściany z niewypełnioną szczeliną wykonywane są 
sporadycznie, tylko gdy pozwalają na to wymagania ochrony cieplnej. 

Cechą charakterystyczną ścian szczelinowych jest zdolność warstwy zewnętrznej do 
samodzielnego odkształcania się, niezależnie od odkształceń warstwy wewnętrznej, 
stanowiącej część konstrukcyjną ściany. Warstwę wewnętrzną z elementów silikatowych 
UNISIL wykonuje się analogicznie jak ściany jednowarstwowe. Warstwę zewnętrzną wykonuje 
się najczęściej z elementów silikatowych UNISIL, o grubości co najmniej 90 mm. 

Warstwa elewacyjna z elementów silikatowych UNISIL nie wymaga tynkowania, ze względu na 
dużą mrozoodporność elementów. 

Ściany ze szczeliną wentylacyjną między warstwą zewnętrzną ściany i warstwą 
termoizolacyjną stosowane są głównie na terenach, na których występują silne deszcze 
ukośne. W celu usunięcia wody, która może przenikać do warstwy termoizolacyjnej  
w warstwie zewnętrznej stosuje się odpowiednio skonstruowane szczeliny. 

Warstwę zewnętrzną ściany szczelinowej łączy się z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew, 
które dobierane są odpowiednio do rodzaju spoiny poziomej oraz szerokości szczeliny między 
warstwami muru. 
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a)      b)    

Rys. 3.2. Ściany szczelinowe a) bez szczeliny wentylacyjnej b) ze szczeliną wentylacyjną 

 

3.5.3. Ściany podwójne 

 

Ściany podwójne (rys. 3.3) wykonuje się w miejscach dylatacji konstrukcji lub gdy chcemy 
uzyskać wyjątkowo dobre parametry akustyczne przegrody, wówczas szczelina między 
warstwami  powinna mieć min. 40 mm i być szczelnie wypełniona wełną mineralną.  

W miejscu dylatacji konstrukcji warstwy ściany podwójnej posadawiane są na wspólnym 
fundamencie. Pod względem konstrukcyjnym każdą z warstw należy uważać za ścianę 
jednowarstwową. 

 

 

 

 

Rys. 3.3. Ściana podwójna. Uwaga: w przypadku dylatacji konstrukcyjnej szerokość szczeliny  
                 minimum 20 mm, a w przypadku wymagań ochrony przed halsem szczelina powinna  
                 mieć min. 40 mm z wypełnieniem wełną mineralną.  

≥ 20 mm 
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3.5.4 Ściany fundamentowe i ściany piwnic 

 

Ściany fundamentowe i ściany piwnic na ogół wykonuje się z silikatowych elementów 
murowych UNISIL pełnych o grubości 240 mm lub 250 mm. Mogą to być zarówno ściany 
jednowarstwowe jak i szczelinowe. 

Izolację cieplną układa się na zewnątrz ściany fundamentowej lub ściany piwnic; powinna ona 
mieć odpowiednią twardość, aby nie uległa uszkodzeniu przez grunt. Zaleca się stosowanie 
dodatkowej osłony warstwy izolacyjnej. 

Zewnętrzne ściany piwnic jak i ściany fundamentowe poddane parciu gruntu zaleca się 
wykonywać z wypełnionymi spoinami pionowymi.  

 

4. Nośność i stateczność 
 

4.1. Parametry mechaniczne muru 

4.1.1. Zasady ogólne 

 

1. Norma PN-EN 1996-1-1 [8] definiuje mur, jako materiał konstrukcyjny utworzony  
z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą 
zaprawą murarską. W normie wyróżnia się charakterystyczne i obliczeniowe 
wytrzymałości muru na ściskanie, ścinanie oraz na rozciąganie przy zginaniu. 
Wyróżniono w niej również charakterystyczną i obliczeniową przyczepność zaprawy lub 
betonu wypełniającego do zbrojenia. 

2. Charakterystyczne wytrzymałości muru norma PN-EN 1996-1-1 [8] zaleca wyznaczać na 
podstawie wyników badań elementów próbnych, które mogą pochodzić z badań 
przeprowadzonych dla określonego przedsięwzięcia lub być przyjęte z bazy danych.  
W normie podano jednak wzory oraz tablice wartości opracowane na podstawie 
istniejących baz danych, pozwalające obliczać (przyjmować) wytrzymałości 
charakterystyczne dla większości wykonywanych murów, stosowane najczęściej  
w projektowaniu.  

3. Wytrzymałości obliczeniowe muru otrzymuje się w wyniku podzielenia wytrzymałości 
charakterystycznych przez odpowiedni częściowy współczynnik bezpieczeństwa  

M  oraz przez współczynnik A. 

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa M  uzależniony jest od właściwości materiału 
(cech materiału i kategorii kontroli ich produkcji), a także od kategorii wykonania robót 
na budowie (jakości robót i nadzoru nad nimi). 

Współczynnik A uzależniony jest od pola przekroju poprzecznego rozpatrywanego 
elementu konstrukcji – ściany, filara lub słupa.  
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4.1.2. Charakterystyczna wytrzymałość muru na ściskanie 

 

Przy wyznaczaniu charakterystycznych wytrzymałości muru na ściskanie norma  

PN-EN 1996-1-1 [8] rozróżnia dwa przypadki murów, uzależnione od sposobu wypełnienia 

spoin wspornych zaprawą: 

• mur inny niż ze spoinami pasmowymi, co w praktyce najczęściej sprowadza się do 

murów ze spoinami wspornymi wypełnionymi w pełni (a), 

• mur ze spoinami pasmowymi (b). 

 

(a) Wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie fk, wykonanego z elementów 

murowych UNISIL, innego niż ze spoinami pasmowymi, wyznacza się według Załącznika 

Krajowego do PN-EN 1996-1-1  [8, 9] ze wzorów: 

dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej –  fk=0,45 fb
0,70 fm

0,30 (4.1) 

dla murów na cienkich spoinach –  fk=0,60 fb
0,85 (4.2)  

w których:  

     fb - znormalizowana wytrzymałość na ściskanie elementów murowych 

fm - wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej 

 

Wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie fk, wyznaczone z powyższych wzorów, 

zestawiono w tablicy 4.1.  

 

Tablica 4.1 Wytrzymałości charakterystyczne na ściskanie fk murów z silikatów UNISIL [N/mm2]  
 

fb 
[N/mm2] 

Zaprawa zwykła Zaprawa  
do cienkich 

spoin 
M5 M10 M15 M20 

15 4,9 6,0 6,8 7,4 6,0 

20 5,9 7,3 8,3 9,0 7,7 

25 6,9 8,5 9,7 10,5 9,3 

30 7,9 9,7 11,0 12,0 10,8 

UWAGA: W przypadku murów ze spoiną podłużną, wykonywanych z elementów murowych 1NF 
na spoiny zwykłe, wartości fk obliczane z powyższych wzorów i podane z tablicy 3 należy mnożyć 

przez współczynnik   = 0,8. 
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(b) Dla murów ze spoinami pasmowymi (rys. 4.1) spełniającymi podane niżej warunki, 
wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie fk można przyjmować redukując wytrzymałości 
określone według zasad podanych wyżej w (a). Współczynnik redukcji wynosi 0,5 dla spoin 
pasmowych, w których sumaryczna szerokości pasm spoiny - g wynosi 0.4 grubości ściany  
 (g/t = 0,4). Dla spoin, w których g/t = 1,0 (spoina w pełni wypełniona) współczynnik redukcji 
wynosi 1,0; dla spoin o pośrednich wartościach stosunku g/t wartości współczynnika 
interpoluje się liniowo. 

 

 

Rys. 4.1. Spoiny pasmowe w murze – oznaczenia, warunki 

 

Warunki pozwalające redukować wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie fk dla spoin 
pasmowych: 

• szerokość każdego pasma zaprawy jest nie mniejsza od 30 mm,  

• w murze nie występują spoiny pionowe równoległe do płaszczyzny licowej ściany, 

• współczynnik g/t jest nie mniejszy niż 0,4. 

 

Jeżeli dla elementów murowych UNISIL wyznaczono znormalizowaną wytrzymałość na 
ściskanie fb w badaniach przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 772-1 [21] dla muru ze spoinami 
pasmowymi, wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie fk można obliczać 
bezpośrednio ze wzorów 4.1, 4.2 lub przyjmować wartości z tablicy. 

 

4.1.3. Charakterystyczna wytrzymałość muru na zginanie 

 

W normie PN-EN 1996-1-1 [8], w zależności od zorientowania działania momentu zginającego 
względem płaszczyzny ściany, rozróżniono dwie wytrzymałości muru na zginanie: 

Ʃgi ≥ 0,4 t 

gi ≥ 30 mm 
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• fxk1 - w przekroju przez spoiny wsporne, gdy zniszczenie następuje w płaszczyźnie 
równoległej do spoin wspornych (rys. 4.2a), a o nośności muru decyduje wytrzymałość 
spoiny na zginanie (na rozciąganie przy zginaniu) 

• fxk2 - w przekroju prostopadłym do spoin wspornych, gdy zniszczenie następuje  
w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych (rys. 4.2b), a o nośności muru 
decyduje najczęściej wytrzymałość spoiny na ścinanie.  

 

 

a)                                           

 

 

 

 

 

 

b)   

        

 

 

 

 

  

Rys. 4.2. Płaszczyzny zniszczenia murów zginanych: a) równoległa do spoin wspornych,  
                   b) prostopadła do spoin wspornych 

 

Wytrzymałości charakterystyczne muru na zginanie fxk, wykonanego z elementów silikatowych 
podane w Załączniku Krajowym do PN-EN 1996-1-1 [8] zestawiono w tablicy 4.2. 

 

Tablica 4.2. Charakterystyczne wytrzymałości muru na zginanie, N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie Zaprawa zwykła o fm  5 N/mm2 Zaprawa do cienkich spoin 

fxk1 0,10 0,15 

fxk2 0,40 0,30 
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4.1.4. Charakterystyczna wytrzymałość muru na ścinanie 

 

W normie PN-EN 1996-1-1 [8], w zależności od kierunku działania siły ścinającej w stosunku 
do spoin wspornych, rozróżniono dwie wytrzymałość muru na ścinanie: 

• fvk - w kierunku równoległym do spoin wspornych (a), 

• fvvk - w kierunku prostopadłym do spoin wspornych (b). 

 

Charakterystyczne wytrzymałości na ścinanie fvk i fvvk wyznacza się, według Załącznika 
Krajowego do PN-EN 1996-1-1 [8]. 

(a) Wytrzymałość charakterystyczną muru na ścinanie w kierunku równoległym do spoin 
wspornych fvk, wyznacza się ze wzoru 4.3. dla muru z wypełnionymi spoinami pionowymi lub 
ze wzoru 4.4. dla muru z niewypełnionymi spoinami pionowymi i dodatkowych ograniczeń 
podanych w tablicy 4.3. 

Dla muru z wypełnionymi spoinami pionowymi wytrzymałość fvk przyjmować należy jako 
najmniejszą z wartości: 

   ƒ𝒗𝒌 =  ƒ𝒗𝒌𝟎 + 𝟎, 𝟒𝝈𝒅 (4.3) 

 lub fvk = 0,065 fb,  

  lub     fvk = wartości graniczne podane w tablicy 4.3, 

gdzie: 

fvk0 – wytrzymałość charakterystyczna muru na ścinanie w kierunku równoległym do 

spoin wspornych, kiedy naprężenie ściskające równe jest zero (d = 0) podana w 
tablicy 4.3, 

d – wartość średnia obliczeniowych naprężeń ściskających w przekroju w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny ścinania w rozważanym elemencie konstrukcji, 
wyznaczona dla odpowiedniej kombinacji oddziaływań i współczynników 
obciążeń; 

fb – znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie w kierunku 
prostopadłym do spoin wspornych; 

 

W przypadku muru z niewypełnionymi spoinami pionowymi, wytrzymałość charakterystyczną 
na ścinanie fvk przyjmuje się nie wyższą od najmniejszej z wartości: 

                                                        ƒ𝒗𝒌 = 𝟎, 𝟓ƒ𝒗𝒌𝟎 + 𝟎, 𝟒𝝈𝒅 (4.4) 

 lub fvk = 0,045 fb,  

  lub     fvk = 0,7 wartości graniczne podane w tablicy 4.3, 

gdzie: fvk0 i d  określone jak wyżej. 
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Tablica 4.3. Wartości fvk0 i ograniczenie wartości fvk, N/mm2 

fvk0 

Ograniczenie fvk 
Zaprawa zwykła 

Zaprawa do cienkich 
spoin 

dla fm 15 i 20 0,20 
0,30 

1,7 

dla fm   5 i 10 0,15 1,5 

 

W przypadku, gdy mur może być poddany oddziaływaniom sejsmicznym lub parasejsmicznym 
(np. drganiom pochodzenia górniczego) lub wstrząsom dynamicznym (np. od intensywnego 
ruchu pojazdów) należy przyjąć, że wytrzymałość na ścinanie jest równa wartości 0,7 fvk, 
otrzymanej z równania (4.3) lub (4.4) lub z podanych ograniczeń pod tymi równaniami. 

Wytrzymałość na ścinanie fvk muru zawierającego warstwy izolacji przeciwwilgociowej należy 
wyznaczać doświadczalnie z uwzględnieniem jednoczesnego działania naprężeń ściskających, 
działających prostopadle do płaszczyzny spoin wspornych. Aktualnie na rynku wyrobów 
budowlanych nie występują wyroby, dla których zostały przeprowadzone takie badania. Do 
czasu zmiany tej sytuacji, dla murów poddanych działaniu istotnych sił ścinających (np. ściany 
usztywniające w budynkach wysokich, projektowane na obciążenia od wiatru) zaleca się 
stosowanie połączeń mechanicznych np. zbrojenie pionowe przechodzące przez izolację. 
Innym rozwiązaniem uniemożliwiającym kapilarne podciąganie wody bez stosowania izolacji 
poziomej w murze jest wykonanie ścian fundamentowych lub ścian piwnic z betonu 
szczelnego. Ściany takie należy projektować do wysokości nie mniej niż 0,5 m ponad poziom 
terenu. 

 

(b) Wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie w kierunku prostopadłym do spoin 
wspornych fvvk, dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej, można przyjmować, niezależnie 
od sposobu wykonania spoin pionowych w murze (wypełnione lub niewypełnione), za 
Załącznikiem Krajowym do PN-EN 1996-1-1 [8] z tablicy 4.4.   
Natomiast w normie PN-EN 1996-1-1 [8] dopuszcza się przyjmowanie wytrzymałości na 
ścinanie pionowe połączenia ścian murowanych na podstawie wytrzymałości 
charakterystycznej muru na ścinanie w kierunku równoległym do spoin wspornych, kiedy 
naprężenie ściskające równe jest zero - fvk0 (tablica 4.3). Stanowi to podstawę do 
przyjmowanie wytrzymałości charakterystycznej na ścinanie w kierunku prostopadłym do 
spoin wspornych fvvk, dla murów wykonanych na zaprawie do cienkich spoin. 

 

Tablica 4.4. Wartości fvvk dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej, N/mm2 

fb [N/mm2] 5 10 15  20 

fvvk [N/mm2] 0,7 0,9 1,0 1,1 

 



 

28 

4.1.5. Wytrzymałości obliczeniowe 

 

Wytrzymałości obliczeniowe muru na ściskanie (fd), zginanie (fxd1, fxd2) oraz ścinanie (fvd, fvvd) 
określa się dzieląc odpowiednie wytrzymałości charakterystyczne muru przez częściowy 

współczynnik bezpieczeństwa m oraz współczynnik A (tablica 4.5).   
Przykładowo, wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie określa się ze wzoru: 

𝒇𝒅 =  
𝒇𝒌

(𝜸𝒎 ∙ 𝜼𝑨)
                                                          (4.5) 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa m dla murów wykonanych z elementów murowych 
UNISIL (elementy kategorii I) zależą od zastosowanej zaprawy (projektowana lub przepisana), 
kategorii wykonania robót (klasa A lub klasa B) oraz grubości ściany. 

Klasę A i B wykonania robót na budowie definiuje się – za Załącznikiem Krajowym do  
PN-EN 1996-1-1 [8] – następująco: 

– klasa A wykonania robót – gdy roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół 
pod nadzorem mistrza murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie,  
a jeżeli zaprawy wytwarzane są na budowie, kontroluje się dozowanie składników,  
a także wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje inspektor nadzoru 
inwestorskiego, 

– klasa B wykonania robót – gdy warunki określające klasę A nie są spełnione; w takim 
przypadku nadzór nad jakością robót może wykonywać osoba odpowiednio 
wykwalifikowana, upoważniona przez wykonawcę. 

 

Decyzję o przyjęciu kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji odpowiednio do 
informacji uzyskanych od inwestora, który – w przypadku ustalenia, że będzie to klasa A – 
zobowiązuje się do dopilnowania poprzez swojego inspektora nadzoru inwestorskiego, że 
zadane warunki wykonania zostaną dotrzymane. Informacja o przyjętej kategorii wykonania 
robót powinna być umieszczona w projekcie realizowanego obiektu. 

Wymagania jakie należy spełnić dla zapraw projektowanej i przepisanej podane są w normach 
PN-EN 998-2 [15] i PN-EN 1996-2 [11], PN-B-10104:2014-03 [16] 

Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa m, dla obliczeń ścian wykonanych  
z elementów murowych UNISIL w sytuacjach trwałych i przejściowych, podano w tablicy 4.5. 

Tablica 4.5. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa m  

Rodzaj zaprawy murarskiej 
Kategoria wykonania robót 

A B 

Zaprawa projektowana 1,7 (2,5) 2,0 (2,7) 

Zaprawa przepisana 2,0 (2,7) 2,2 (2,7) 

UWAGA: wartości w nawiasach stosować należy dla  ścian o grubości 150 i 120 mm 
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Współczynnik A uzależniony jest od pola przekroju poprzecznego rozpatrywanego elementu 
konstrukcji – ściany, filara lub słupa. W przypadku elementów o przekroju większym lub 
równym 0,30 m2 jest on równy 1,0 i nie wpływa na obliczeniowe wytrzymałości muru. 
Natomiast w przypadkach, gdy pole przekroju poprzecznego elementu jest mniejsze 

niż 0,04 m2, element uznaje się za niekonstrukcyjny. Wartości współczynnika A podano  
w tablicy 4.6. 

 

Tablica 4.6. Wartości współczynnika A 

Pole przekroju poprzecznego muru –A (m2) 0,04 0,10 0,20  0,30 

A 2,00 1,37 1,25 1,00 

UWAGA: Dla pośrednich wartości pola przekroju poprzecznego muru stosuje się interpolację liniową. 

 

4.2. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposób prowadzenia obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych według zasad przyjętych w normie PN-EN 1996-1-1 [8] z uwzględnieniem 
uproszczeń zamieszczonych w załącznikach do tej normy.  

Obliczenia uproszczone można wykonywać również według zasad przyjętych w normie  
PN-EN 1996-3 [12] dla budynków niskich, odpowiednio usztywnionych o prostej konstrukcji. 
Warunki stosowania jak i zasady tych obliczeń nie są dalej omawiane.  

 

4.2.1. Ściany obciążone głównie pionowo 

 

• przy sprawdzaniu nośności ścian obciążonych głównie pionowo uwzględniać należy 
geometrię ścian, wpływ działania mimośrodów oraz właściwości materiałowe muru. 

• Przekroje muru przed i po odkształceniu pozostają płaskie. 
• Mur w kierunku prostopadłym do spoin wspornych ma pomijalną wytrzymałość na 

rozciąganie. 

(1) Dla ścian obciążonych głównie pionowo należy sprawdzić czy obliczeniowe siły pionowe 

działające na ścianę – NED nie są większe od nośności obliczeniowej ściany na obciążenia 

pionowe – NRD: 

 NED ≥ NRD (4.6) 

Warunek nośności (4.6) sprawdza się w przekroju górnym ściany (pod stropem górnej 
kondygnacji lub dachu) „1-1”, w przekroju dolnym ściany (nad stropem dolnej kondygnacji lub 
nad fundamentem) „2-2” oraz w przekroju środkowym ściany „m-m”.  
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(2) Obliczeniowe siły pionowe NED należy wyznaczać dla 1 mb ściany, przyjmując według  
PN-EN 1990 [2] miarodajne kombinacje obciążeń (oddziaływań) działających na rozpatrywaną 
ścianę. Wartości oddziaływań przyjmuje się z właściwych norm pakietu Eurokodu 1. 
W przypadku rozpatrywania nośności filara lub słupa należy wyznaczać obciążenia działające 
na te elementy.  

(3) Nośności obliczeniową na obciążenia pionowe NRD, przypadającą na jednostkę długości 
ściany, oblicza się ze wzorów:  

 dla przekrojów „1-1” i „2-2” NRD = i t fd (4.7) 

 dla przekroju „m-m” NRD = m t fd (4.8) 
 
gdzie: 

i - współczynnik redukcyjny u góry (i=1) lub u dołu ściany (i=2) 

m - współczynnik redukcyjny w przekroju środkowym uwzględniający  
 wpływ smukłości ściany  
t – grubość ściany 
fd - wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie 

 W przypadku rozpatrywania nośności filara lub słupa we wzorach 4.7 i 4.8 należy w miejsce 
grubości muru - t wstawić pole przekroju poprzecznego -A.  

(4) Przy założeniu prostokątnego wykresu naprężeń ściskających w ścianie wartość 

współczynnika redukcyjnego i w przekroju górnym i dolnym ściany można wyznaczać ze 
wzoru:.  

  𝜙𝑖 = 1 − 2 
𝑒𝑖

𝑡
 (4.9) 

gdzie: 
ei – mimośród obciążenia odpowiednio u góry (i=1) lub u dołu ściany (i=2) 

 Mimośród obciążenia  wyznacza się ze wzoru: 

  tee
N

M
e inithe

id

id

i ++= 05,0  (4.10) 

gdzie: 
Mid - moment zginający, odpowiednio u góry i u dołu ściany, wywołany działaniem 

obciążeń obliczeniowych, będący wynikiem zamocowania stropu w węźle 
„strop – ściana” (rys.4.3b), 

Nid - siła pionowa wywołana działaniem obciążeń obliczeniowych, odpowiednio 
u góry i u dołu ściany, 

ehe - mimośród odpowiednio u góry i u dołu ściany, będący wynikiem działania 
momentu od obciążeń poziomych (rys. 4.3c),  

einit - mimośród początkowy ze znakiem zwiększającym bezwzględną wartość ei; 
 . einit = hef/450  gdzie hef - wysokość efektywna ściany, patrz dalej - akapit (6) 
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Rys. 4.3. Momenty w przekrojach ściany: a) schemat ściany i obciążeń, b) momenty wywołane  
                obciążeniem stropów, c) momenty od obciążeń poziomych (np. parcie wiatru) 

(5) Wartość współczynnika redukcyjnego m w przekroju środkowym ściany należy 
wyznaczać, uwzględniając przyrost mimośrodu wywołany pełzaniem. Można stosować 
następujące wzory:  

       𝝓𝒎 =  𝑨𝟏 𝒆− 
𝒖𝟐

𝟐  (4.11) 
 W którym parametry A1 i u wyznacza się z zależności: 

        𝐴1 = 1 − 2
𝑒𝑚𝑘

𝑡
 

  

t

e
u

mk17,173,0

063,0

−

−
=


      

  
E

f

t

h
k

ef

ef
=      

 w których:  
  emk – mimośród całkowity w przekroju środkowym ściany, określany ze wzorów: 

  teee kmmk += 05,0  oraz  inithm

md

md

m ee
N

M
e ++=  (4.12) 

  gdzie:  
  Mmd, Nmd, ehm, einit - podobnie jak w przypadku górnego i dolnego przekroju  

                                                         moment, siła i mimośrody dla przekroju środkowego, 
  ek - mimośród z uwagi na pełzanie, obliczany ze wzoru: 

    
m

ef

ef

k et
t

h
e = 002,0   

  W którym Φ∞ jest końcowym współczynnikiem pełzania. 
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Dla murów z bloczków silikatowych UNISIL, dla obciążeń długotrwałych, można przyjmować 

zależność pomiędzy modułem E i charakterystyczną wytrzymałością na ściskanie fk równą 

E=700fk. Zależność ta powinna być przyjmowana w obliczeniach statycznych konstrukcji. 

Wartości współczynnika m, obliczone przy tym założeniu, zestawiono w tablicy 4.7. 

 

Tablica 4.7. Współczynnik redukcyjny m dla ścian z bloczków silikatowych UNISIL 

Współczynnik 
smukłości hef/t  

Mimośród - em/t 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 

0 (m = i) 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5   

0,90 

0,90 

0,90 

0,89 

0,88 

0,80 

0,80 

0,80 

0,79 

0,78 

0,70 

0,70 

0,70 

0,69 

0,68 

0,60 

0,60 

0,60 

0,59 

0,58 

0,50 

0,50 

0,50 

0,49 

0,48 

0,40 

0,40 

0,40 

0,39 

0,38 

0,34 

0,34 

0,34 

0,33 

0,32 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

0,87 

0,86 

0,84 

0,83 

0,81 

0,77 

0,76 

0,74 

0,72 

0,70 

0,67 

0,66 

0,64 

0,62 

0,60 

0,57 

0,55 

0,53 

0,51 

0,49 

0,47 

0,45 

0,43 

0,41 

0,39 

0,36 

0,35 

0,33 

0,31 

0,28 

0,30 

0,29 

0,27 

0,25 

0,22 

11 

12 

13 

14 

15 

0,78 

0,76 

0,73 

0,71 

0,68 

0,68 

0,65 

0,63 

0,60 

0,57 

0,57 

0,55 

0,52 

0,49 

0,46 

0,47 

0,44 

0,41 

0,39 

0,36 

0,36 

0,34 

0,31 

0,28 

0,26 

0,26 

0,24 

0,21 

0,19 

0,17 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 

0,12 

16 

17 

18 

19 

20 

0,65 

0,62 

0,59 

0,56 

0,53 

0,54 

0,51 

0,48 

0,45 

0,42 

0,43 

0,41 

0,38 

0,35 

0,32 

0,33 

0,30 

0,28 

0,25 

0,23 

0,23 

0,21 

0,18 

0,16 

0,14 

0,14 

0,12 

0,11 

0,09 

0,08 

0,10 

0,08 

0,07 

0,06 

0,04 

21 

22 

23 

24 

25 

0,50 

0,47 

0,44 

0,41 

0,38 

0,39 

0,36 

0,34 

0,31 

0,28 

0,29 

0,27 

0,24 

0,22 

0,20 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 

0,12 

0,12 

0,11 

0,09 

0,08 

0,07 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,03 

0,04 

0,03 

0,02 

0,02 

0,01 

 
(6) Wysokość efektywna ściany uzależniona jest od sposobu usztywnienia jej krawędzi 

poziomych i pionowych. W budynkach o murowanej konstrukcji ścianowej ze stropami 

monolitycznymi poziome krawędzie ścian podparte są w sposób nieprzesuwny. Usztywnienie 

krawędzi pionowych mogą stanowić inne ściany prostopadłe do ściany rozpatrywanej pod 

warunkiem odpowiedniego połączenia ścian (np. wiązaniem murarskim, łącznikami stalowymi 
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lub kotwami). Połączenia ściany obliczanej ze ścianami usztywniającymi muszą przejąć 

występujące w nich siły rozciągające i ściskające. 

Ściana usztywniająca musi mieć odpowiednią grubość równą, co najmniej 30% efektywnej 

grubości ściany usztywnianej oraz długość nie mniejszą niż 20% wysokości ściany w świetle.  

Ściana z otworami (rys. 4.4) może być uważana za ścianą usztywniającą, jeżeli jej odcinek 

pełny, przylegający do ściany usztywnianej spełnia warunek podany na rysunku 4.4 a pełne 

odcinki poza otworami mają długość nie mniejszą niż 20% wysokości ściany. 
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(ℎ1 +  ℎ2

2
 ≥ 𝑡 

Objaśnienia:  

1) ściana usztywniana  2) ściana usztywniająca  3) h2 okno   4) h2 drzwi 

Rys. 4.4. Warunki dla  ściany usztywniającej z otworami 
 

Wysokość efektywną ściany – hef obliczać należy zgodnie z PN-EN 1996-1-1 [8], z ogólnej 
zależności: 

  hh nef =  (4.13) 

 gdzie:  
  h – wysokość kondygnacji 
  n - współczynnik redukcji, gdzie n = 2, 3 lub 4 i dotyczy odpowiednio: 
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            2 -  ścian utwierdzonych na górnej i dolnej krawędzi przez stropy żelbetowe lub dachy   
                    rozpięte dwukierunkowo, 

3 - ścian utwierdzonych na górnej i dolnej krawędzi i usztywnionych na jednej 
pionowej krawędzi (z jedną krawędzią swobodną), 
4 - ścian utwierdzonych na górnej i dolnej krawędzi i usztywnionych na obydwu 
pionowych krawędziach 

 

W obliczeniach statycznych budynków o konstrukcji ścianowej ze stropami monolitycznymi 
najczęściej sprawdzamy nośność ścian lub ich fragmentów utwierdzonych na górnej i dolnej 
krawędzi. Przyjmuje się wówczas: 

   2  = 0,75  dla ścian kondygnacji pośrednich, 
   2 = 1,0  dla ścian najwyższej kondygnacji, gdy em/t > 0,25; 
   w przeciwnym wypadku należy przyjmować 2 =0,75. 
 

W przypadku ścian o długości – l, usztywnionych dodatkowo na jednej krawędzi pionowej, 
wartości współczynnika redukcji 3 wyznacza się ze wzorów: 

  22

2

3

3
1

1













+

=

l

h
 gdy h  3,5l (4.14) 

  3,0
5,1

3 =
h

l
   gdy h >3,5l (4.15) 

Nomogram obrazujący wartości współczynnika 3 pokazano na rys. 4.5. 

 

 

Rys. 4.5. Nomogram wartości 3 przy zastosowaniu wzorów 4.14 i 4.15 

 
W przypadku ścian o długości – l, usztywnionych dodatkowo na obu krawędziach pionowych, 

wartości współczynnika redukcji 4 wyznacza się ze wzorów: 
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1
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+

=

l

h
 gdy h  1,15l (4.16) 

    
h

l5,0
4 =  gdy h >1,15l (4.17) 

Nomogram obrazujący wartości współczynnika 4 pokazano na rys. 4.6. 

 

 

Rys. 4.6. Nomogram wartości 4 przy zastosowaniu wzorów 4.16 i 4.17 

(7) Do obliczenie mimośrodów statycznych w przekrojach górnym – e1, dolnym – e2 oraz 

środkowym - em niezbędne jest obliczenie momentów zginających występujących w tych 

przekrojach (zob. rys. 4.3).  

W normie PN-EN 1996-1-1 [8] podane są ogólne zasady prowadzenia obliczeń momentów 

zginających. Pozwala to zbudować model całego budynku i obliczyć momenty w przekrojach 

ścian metodą dokładną np. wykorzystując metodę elementów skończonych z zastosowaniem 

odpowiednich programów komputerowych.  

W Załączniku C normy PN-EN 1996-1-1 [8] podano również metody uproszczone, pozwalające 

wyznaczać momenty w najczęściej występujących sytuacjach obliczeniowych: 

• gdy stropy są oparte na ścianach za pośrednictwem wieńca na całej grubości ściany; 

stosuje się wówczas model ramowy polegający na obliczeniu momentów zginających 

w przekroju górnym i dolnym ściany przy założeniu, że momenty w węzłach 

przystropowych rozkładają się proporcjonalnie do sztywności stropów i ścian 

tworzących te węzły. Moment w przekroju środkowym wyznacza się, zakładając 

liniowy przebieg wykresu między momentem górnym i dolnym. W wypadku ścian 
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poddanych obciążeniom poziomym (np. od parcia i ssania wiatru) uwzględnia się 

dodatkowe momenty od tych obciążeń (rys. 4.3c).  

• gdy stropy są oparte na ścianach za pośrednictwem wieńca tylko na części grubości 

ściany; momenty zginające w przekroju górnym i dolnym ściany oblicza się wówczas  

z gotowych wzorów zamieszczonych w Załączniku C. Przypadek ten występuje przy 

stosowaniu dodatkowego ocieplenia wieńców, co w wypadku murów z elementów 

silikatowych UNISIL jest rzadko stosowane. 

• gdy mimośród statyczny obliczony dla momentu zginającego jedną z metod podanych 

wyżej jest większy od 0,45 grubości ściany oraz w obiektach ze stropami drewnianymi. 

Przyjmuje się wówczas konkretną wartość mimośrodu bez potrzeby obliczania 

momentu  

W modelu ramowym wartość momentów w górnym i dolnym przekroju ściany oblicza się 

rozkładając moment wyjściowy, spowodowany zamocowaniem stropów w węźle łączącym 

ściany i stropy, proporcjonalnie do sztywności tych ścian i stropów. W obliczeniach węzły ścian 

górny i dolny rozpatruje się w uproszczeniu oddzielnie, co  pokazuje rysunek 4.7; w przypadku 

węzła, w którym występuje strop tylko z jednej strony, człony ze wzoru 4.19 dotyczące 

sztywności i obciążenia, opisujące pręt nieistniejący, powinny być pominięte.  

 

Rys. 4.7. Uproszczony model ramowy 

 1) – rama „a” 
 2) – rama „b” 
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W przypadku ściany, na której oparte są stropy z dwóch stron, moment w przekroju górnym 

(rama „a”; rys; 4.7) wynosi: 

( ) ( )
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 (4.18) 

gdzie:  

 n1, n2,n3, n4 - współczynniki sztywności prętów; należy przyjąć:   
 n=4 - dla prętów utwierdzonych na obydwu końcach,  
 n=3 – przy innym zamocowaniu. 

 h1, h2 - wysokość w świetle ściany odwzorowanej przez pręt 1 lub 2. 

 l3, l4 - rozpiętość w świetle stropów odwzorowanych przez pręt 3 lub 4 

 w3, w4 - obciążenie obliczeniowe równomiernie rozłożone na pręcie 3 lub 4; 
  należy przyjąć częściowe współczynniki bezpieczeństwa z  normy  
                                       EN 1990 [2], wywołujące efekt niekorzystny 

 Ei -  moduł sprężystości muru (i=1,2) lub stropu (i=3,4);   
  dla ścian można przyjąć E =1000·fk 

 Ii, -  moment bezwładności przekroju ścian (i=1,2) lub stropów (i=3,4).  

 

Przy wyznaczaniu momentu M2 w węźle dolnym (rama „b”) korzysta się ze wzoru 4.18, 
zastępując w liczniku iloraz E1 I1/h1 ilorazem E2 I2/h2. 

Węzeł połączenia stropów ze ścianami nie zapewnia w rzeczywistości całkowitego  

zamocowania stropów i moment przenoszony przez połączenia jest zawsze mniejszy od 

obliczonego ze wzoru 4.18. Z tego względu, w projektowaniu wg Załącznika C normy PN-EN 

1996-1-1 [8], dopuszcza się redukcję mimośrodu otrzymanego z obliczeń poprzez 

przemnożenie go przez współczynnik  którego wartość, nie mniejszą od 0,5, przyjmuje się ze 

wzoru:  

   = (1-km/4) (4.19) 

w którym km jest stosunkiem sztywności stropów do sztywności ścian występujących w węźle, 

określanym ze wzoru: 
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gdzie oznaczenia są jak we wzorze 4.18. 
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W obliczeniach redukcja mimośrodu jest tożsama z redukcją momentów M1 i M2 określanych 

ze wzoru 4.18. 

W projektowaniu, obliczanie mimośrodu obciążenia można uprościć, przyjmując minimalną 

głębokość rozkładu naprężeń ściskających w ścianie, odpowiednią dla obliczeniowej 

wytrzymałości muru. Głębokość rozkładu naprężeń ściskających nie może być większa niż  

0,1 grubości ściany, licząc od jej warstwy licowej (rys. 4.8.b).  

 

 

a)                                                                    b)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.8. Warunki zastąpienia mimośrodu działania obciążenia obliczeniowego bryłą naprężeń  

                w strefie ściskanej: a) rzeczywisty rozkład naprężeń w ścianie od obciążeń  

                obliczeniowych, b) przyjęty do uproszczonego sprawdzenia nośności przekroju  

 

Stosowanie powyższego uproszczenia w przypadku ścian dolnych kondygnacji budynków, 
stanowiących podpory stropów monolitycznych prowadzi do nadmiernego niedoszacowania 
ich nośności. Sposób ten stosuje się natomiast dla ścian,  na których oparto belkowe stropy 
drewniane oraz gdy mimośród obliczony innymi metodami  jest większy niż 0,45 grubości 
ściany. W Załączniku C zwraca się uwagę, że spełnienie warunku nośności przy powyższych 
założeniach może nie zapewnić spełnienia stanu użytkowalności konstrukcji i prowadzić do 
powstania zarysowania w strefie rozciąganej ściany (przeciwległej, do której przykładane jest 
obciążenie).  

 

 

 

 

≥ 0,45 t  

≥ 0,1 t  
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4.2.2. Ściany obciążone prostopadle do powierzchni 

 

(1) Nośność ścian obciążonych prostopadle do powierzchni sprawdza się z warunku: 

MEd   MRd   (4.21) 
gdzie: 

MEd – maksymalny moment zginający wywołany przez obliczeniowe obciążenie 
poziome, oddziaływujące bezpośrednio na ścianę, 

MRd - obliczeniowa nośność ściany na zginanie: 

                               MRd= fxd Z 

Z – sprężystym wskaźnikiem zginania przekroju obliczanej ściany, 

fxd – wytrzymałość obliczeniowa muru na rozciąganie przy zginaniu w przekroju 
równoległym do warstw muru; odpowiednio do kierunku zginania przyjąć 
należy fxd1 lub fxd2 (patrz p.4.2.1.3). 

 

(2) Gdy do zniszczenia dochodzi w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych w murze 

ściskanym, zamiast wytrzymałości fxd1 można, uwzględniając pozytywny wpływ naprężenia 

ściskającego, przyjąć obliczeniową, zastępczą wytrzymałość fxd1,app obliczoną ze wzoru:  

                                            fxd1,app = fxd1 + σd (4.22) 

Naprężenie ściskające od obciążeń obliczeniowych σd należy wyznaczyć na górnej powierzchni 
ściany, pomijając krótkotrwałą część obciążeń zmiennych; do wyznaczenia wytrzymałości 
obliczeniowej nie należy przyjmować naprężeń ściskających większych od  wartości większej 
od 0,2fd.  

 

(3) Momenty zginające w ścianie MED obliczać należy, uwzględniając:  

• warunki podparcia i ciągłości ściany na podporach – stropach i ścianach, 

• obecność izolacji przeciwwilgociowej; 

(4) Momenty zginające w ścianach opartych na 3 lub 4 krawędziach, działające na jednostkę 

długości ściany, można obliczać według zasad podanych w normie PN-EN 1996-1-1 [8] 

ze wzorów:  

 Przy płaszczyźnie zniszczenia równoległej   

spoin wspornych (w kierunku fxk1) - 
2

11 lWM EdEd =   

 Przy płaszczyźnie zniszczenia prostopadłej   

spoin wspornych (w kierunku fxk2) - 
2

22 lWM EdEd =  

 w których: 
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 α1 i α2 -  współczynniki rozdziału momentów uzależnione od stopnia zamocowania  
 ściany na podporach oraz proporcji wymiarów ściany h/l. Wartości 
 współczynników można przyjmować, dla ścian jednowarstwowych o grubości 
 mniejszej lub równej 250 mm, z Załącznika E normy PN-EN 1996-1-1 [8]. 

 WED - obciążenie obliczeniowe prostopadłe do płaszczyzny ściany na jednostkę 
 powierzchni, 

 l -  długość ściany. 

(5) W ścianie zewnętrznej poddanej parciu wiatru, w sytuacji najbardziej krytycznej znajduje 

się filar ściany, wydzielony przez dwa otwory. Jest to element konstrukcyjny rozpięty 

jednokierunkowo, a o jego nośności decyduje wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu 

w przekroju równoległym do warstw muru. Z uwagi na częściowe zamocowanie filara u spodu 

górnego i na wierzchu dolnego stropu czy podciągu można przyjmować, że moment zginający 

w połowie wysokości filara jak i podporowy wynosi MEd1 = MEd2 = WED·h2/16. 

Dla ścian osłonowych uwzględniając częściowe zamocowanie ścian w węzłach podporowych 

można przyjąć moment zginający w połowie wysokości filara  

MEdm = WED·h2/10.. 

 

4.2.3. Ściany ścinane obciążone poziomo w płaszczyźnie 

 

(1) Obciążenia poziome działające na budynki o konstrukcji murowej przejmowane są przez 

ściany usztywniające, co prowadzi do powstania w nich sił stycznych powodujących ścinanie  

i momentów zginających wpływających na rozkład obciążeń pionowych. 

(2) W obliczeniach konstrukcji budynków ze stropami żelbetowymi przyjmować można, że całe 

obciążenie poziome działające na budynek rozkłada się na wydzielone obliczeniowo ściany 

usztywniające. Należy przyjmować rozkład obciążeń proporcjonalnie do sztywności ścian na 

zginanie w ich płaszczyznach. 

Obliczenia można przeprowadzać oddzielnie dla kierunków ortogonalnych, w związku z czym 

wyznacza się oddzielnie siły w ścianach usztywniających, usytuowanych w kierunku 

podłużnym i poprzecznym 

Jeżeli stropy nie mają wystarczającej sztywności tarczowej (np. niezmonolityzowane stropy  

z elementów prefabrykowanych, stropy drewniane), siły poziome działające na ściany 

usztywniające zaleca się wyznaczać, jako siły przekazywane przez stropy, z którymi ściana 

usztywniająca jest bezpośrednio połączona. 

(3) Przy obliczaniu sztywności ścian usztywniających połączone z nimi ściany prostopadłe 

można traktować, jako półki zespołu usztywniającego, w których ściana usztywniająca jest 
środnikiem. W normie PN-EN 1996-1-1 [8] podane są długości odcinków ścian poprzecznych, 
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przylegających do ściany usztywniającej, które można uznać za współpracujące z nią (patrz rys. 

4.9). Należy przyjmować najmniejszą z wartości: 

• 0,2·htot (htot - wysokość ściany usztywniającej), 
• 0,5·ls   (ls - odległość do sąsiedniej ściany usztywniającej, gdy są połączone  

           ścianą poprzeczną), 
• 0,5·h   (h – wysokość ściany w świetle stropów), 
• 6·t       (t - grubość ściany poprzecznej), 
• odległość do krawędzi ściany. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 4.9. Oznaczenia stosowane przy wyznaczaniu długości odcinków ściany poprzecznej  
                   współpracujących ze ścianą usztywniającą; 1 – odcinki ściany poprzecznej,  
                   2 – ściana poprzeczna, 3 – ściana usztywniające 

  

Połączenie ściany usztywniającej ze współpracującą ścianą poprzeczną musi mieć 
odpowiednią nośność na ścinanie w kierunku pionowym do spoin wspornych, a odcinek ściany 
poprzecznej odpowiednią nośność na obciążenia pionowe (z uwzględnieniem przyrostu w nim 
obciążeń pionowych). W ścianach połączonych wiązaniem murarskim należy sprawdzić 
nośność na ścinanie z warunków podanych niżej (10). Przy innego typu złączach pionowych 
można przyjmować, że siły ścinające przenoszone są przez wieńce żelbetowe.  

 (4) Jeżeli w odcinkach ścian poprzecznych współpracujących ze ścianą usztywniającą 
występują otwory o wymiarach większych niż h/4 lub l/4, krawędzie tych otworów  należy 
traktować, jako końce współpracujących odcinków ściany. 

(5) Jeżeli ściany usztywniające nie są rozmieszczone symetrycznie w rzucie budynku, lub gdy 
siły poziome działają na mimośrodzie względem środka ciężkości układu ścian 

usztywniających, należy w obliczeniach uwzględniać efekt skręcania.  

(6) Dopuszcza się redukcję obciążenia poziomego maksymalnie obciążonej ściany 
usztywniającej do 15% jeżeli pozostałe ściany usztywniające mają wystarczającą nośność  
i mogą przenieść to obciążenie. W obliczeniach należy w takim wypadku zredukować 
odpowiednio sztywność ściany maksymalnie obciążonej i powtórnie wykonać obliczenia. 

(7) Przy sprawdzaniu nośności ściany na ścinanie należy określić długość odcinka ściany 
poddanego naprężeniom ściskającym - lc,. Długość ściskanej części ściany należy obliczać, 
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przyjmując liniowy rozkład naprężeń ściskających oraz uwzględniając wszystkie otwory, 

bruzdy i wnęki. Przy ustalaniu przekroju ściany, dla którego obliczana jest nośność na ścinanie, 
nie należy brać pod uwagę części ściany poddanej rozciąganiu.  

(8) W stanie granicznym nośności, obciążenie obliczeniowe ścinające działające na ścianę 
murową - VEd nie powinno być większe od nośności obliczeniowej na ścinanie - VRd : 

VEd   VRd (4.23) 

(9) Nośność obliczeniową ściany na ścinanie w kierunku równoległym do spoin wspornych 
określa się, przyjmując równomierny rozkład naprężeń ścinających w strefie ściskanej, ze 
wzoru:  

cvdRd ltfV =  (4.24) 
w którym: 

 fvd - wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie w kierunku równoległym do  
 spoin wspornych, 

 t -  grubość ściany 

 lc - długość ściskanej części ściany; patrz wyżej (p.7) 

  cvdRd ltfV =  (4.25) 

(10) Nośność obliczeniową na ścinanie w kierunku prostopadłym do spoin wspornych określa 
się ze wzoru 4.22. przyjmując wytrzymałość obliczeniową muru na ścinanie w kierunku 
prostopadłym do spoin wspornych – fvvd. 

(11) Wytrzymałości obliczeniowe muru na ścinanie fvd i fvvd określa się według zasad  
i zależności podanych w p. 4.2.1.4 i 4.2.1.5. 

 

4.3. Wpływ wnęk i bruzd w ścianach na ich nośność 
 

(1) Wnęki i bruzdy w ścianach mogą pogarszać nie tylko ich nośność, ale również stateczność. 
Intensywność tego wpływu zależy zarówno od wymiarów bruzd i wnęk jak i miejsca  
w ścianach, w których są wykonywane. 

(2) Bruzdy są otwartymi kanałami o głębokości i szerokości znacznie mniejszej od długości. 
Bruzdy, zwłaszcza poziome i ukośne w stosunku do spoin wspornych, mogą znacznie obniżyć 
parametry nośności ściany.  

(3) Przez wnękę należy rozumieć wgłębienie w ścianie mające długość, wysokość i głębokość 

o zbliżonych wartościach. 

(4) Norma PN-EN 1996-1-1 [8] podaje warunki (parametry bruzd i wnęk) dla murów 
niezbrojonych, przy spełnieniu których można wykonywać obliczenia statyczne konstrukcji jak 
dla murów nieosłabionych. Nie dopuszcza się natomiast wykonywania bruzd i wnęk  
w konstrukcjach zbrojonych oraz w nadprożach i innych elementach konstrukcyjnych 
wbudowanych w ścianę bez uwzględnienia ich w projekcie konstrukcji. 
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(5) Parametry dla bruzd pionowych i wnęk, przy których można pomijać ich obecność  

w obliczeniach statycznych, podane są dla murów z elementów UNISIL, zgodnie z normą PN-
EN 1996-1-1 [8], zamieszczono w tablicy 4.8. Należy również uwzględnić dodatkowe uwagi: 

• Głębokość wnęki i bruzdy oznacza także głębokość każdego otworu powstałego  
w trakcie ich wykonywania. 

• W ścianach o grubości 240 i 250 mm bruzdy o szerokość do 120 mm występujące  
u dołu ściany, sięgające do 1/3 jej wysokości mogą mieć głębokość do 80 mm. 

• Odległość między sąsiednimi bruzdami lub od bruzdy do wnęki, otworu bądź krawędzi 
ściany nie powinna być mniejsza niż 225 mm. 

• Odległość między sąsiednimi wnękami, niezależnie od tego czy występują po jednej, 
czy po obu stronach ściany, lub od wnęki do otworu bądź krawędzi ściany, nie powinna 
być mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z dwóch wnęk. 

• Łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie powinna przekraczać 0,13 długości 

ściany 
• Szerokości bruzd pionowych i wnęk wykonywanych w trakcie wznoszenia muru można 

zwiększyć do 300 mm i wykonywać je również w ścianach o grubości 80 mm. 

 
Tablica 4.8. Wymiary bruzd pionowych i wnęk pomijalnych w obliczeniach murów 

z elementów UNISIL zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [8] 

Grubość ściany 

 

 

mm 

Bruzdy i wnęki wykonywane  

w gotowym murze 

maksymalna  

głębokość 

mm 

maksymalna  

szerokość 

mm 

120 i 150 30 125 

180 i 200 30 150 

240 i 250 30 200 

UWAGA:  szerokości bruzd pionowych i wnęk wykonywanych trakcie wznoszenia muru można zwiększyć 

do 300 mm i wykonywać je również w ścianach o grubości 80 mm.  

 
 (6) Parametry dla bruzd poziomych i ukośnych, przy których można pomijać ich obecność  
w obliczeniach statycznych, podane są dla murów z elementów UNISIL, zgodnie z normą PN-
EN 1996-1-1 [8], zamieszczono w tablicy 4.9. Należy również uwzględnić dodatkowe uwagi: 

• Parametry podane w tablicy dotyczą przekrojów ścian, w których mimośród jest 
mniejszy niż t/3 (t – grubość ściany);  

• Bruzdy poziome i ukośne można wykonywać w górnej i dolnej strefie ściany, w pasach 
o szerokości równej 1/8 wysokości ściany licząc od stropów górnego i dolnego; 

• Głębokość bruzdy oznacza także głębokość każdego otworu powstałego w trakcie jej 
wykonywania;  

• Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 
500 mm; 

• W ścianach o grubości 180, 240 i 250 mm z bruzdami wycinanymi maszynowo 
dopuszczalną głębokość bruzdy można zwiększyć o 10 mm; 
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• W ścianach o grubość 240 i 250 mm bruzdy wycinane maszynowo o głębokości do 10 

mm można wykonywać z obu stron ściany. 

Tablica 4.9. Wymiary bruzd poziomych i ukośnych pomijalnych w obliczeniach murów 
z elementów UNISIL zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [8] 

Grubość ściany 

Maksymalna głębokość 

mm 

Długość bez ograniczeń Długość  1250 mm 

   

120 i 150 0 15 

180 10 20 

240 i 250 15 25 

 

4.4. Odkształcalność muru 
 

(1) W normie PN-EN 1996-1-1 [8] zaleca się wyznaczać własności odkształceniowe muru na 
podstawie wyników badań elementów próbnych, które mogą pochodzić z badań 
przeprowadzonych dla określonego przedsięwzięcia lub być przyjęte z bazy danych.  

W normie podane są jednak przedziały wartości podstawowych parametrów określających 
odkształcalność murów.  

(2)  W Załączniku Krajowym do PN-EN 1996-1-1 [8] podany został doraźny sieczny moduł 
sprężystości murów – E. Dla muru wykonanego z elementów silikatowych UNISIL, można 
przyjmować E = 1000 · ƒk. 

(3) W projektowaniu, przy obliczeniach nośności muru, należy przyjmować długotrwały moduł 
sprężystości Elongterm, uwzględniający efekt pełzania powstający w wyniku długotrwałego 
działania obciążeń, obliczany ze wzoru: 

                                                
+

=
1

E
Elongterm  (4.26) 

  w którym: 
  ϕ∞ - końcowy współczynnik pełzania. 

Dla murów wykonanych z elementów silikatowych UNISIL norma PN-EN 1996-1-1 [8], 1996-2 
[11] przyjmuje przedział wartości końcowego współczynnika pełzania ϕ∞ = 1,0  ÷ 2,0. Z tego 
względu, dla murów wykonywanych z elementów murowych UNISIL zaleca się przyjmowanie 
w projektowaniu ścian długotrwałego modułu sprężystości 𝛦longterm, ze wzoru: 

             𝛦longterm = 700·ƒk (4.27) 

(4) Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [8], PN-EN 1996-2 [11] współczynnik rozszerzalności 
liniowej - s, pod wpływem wilgoci lub skurcz dla muru z silikatowych elementów murowych 
UNISIL przyjmuje  się o wartości:   

                                                                               s, = - 0,4 mm/m   
a współczynnik liniowej odkształcalności termicznej -  o wartości:  

   t = 9  10−6/K. 



 

45 

 

4.5. Przykłady obliczeń nośności ścian 

4.5.1. Charakterystyka budynku 

 

(1) Dla zilustrowania zasad sprawdzania nośności ścian przyjęto prosty układ konstrukcyjny 

budynku pokazany na schemacie rzutu ścian konstrukcyjnych (rys. 4.10), w którym zarówno 

ściany poprzeczne jak i podłużne stanowią podpory stropów monolitycznych. Układ ten może 

być zarówno dla budynku wolnostojącego jak i dla segmentu wydzielonego dylatacjami. 

 

Rys. 4.10. Schemat rzutu ścian konstrukcyjnych przyjętych do sprawdzenia nośności:  

                   1) – ściany wewnętrznej piwnic, 2) – ściany dylatacyjnej piwnic,  

                   3) – filara międzyokiennego parteru  

 

(2) Ściany konstrukcyjne, stropy, wieńce:  

• wewnętrzne - mur z bloczków UNISIL 18 A P+W kl.25 na zaprawie do  cienkich spoin; 

spoiny pionowe niewypełnione; klasa gęstości 2,0, 

• zewnętrzne - mur z bloczków UNISIL 18 P+W kl.20 na zaprawie do cienkich spoin; 

spoiny pionowe niewypełnione; klasa gęstości 1,6, 
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• działowe - mur z bloczków UNISIL 8 P+W kl.15; klasa gęstości 1,6, 

• stropy wszystkich kondygnacji żelbetowe monolityczne o grubości 20 cm oparte na 

ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, na całej ich grubości, 

• wieńce przy stropach monolitycznych są integralną częścią płyty stropowej, w której 

stosuje się odpowiednie zbrojenie wzdłuż ścian konstrukcyjnych.  

(3) Dach budynku jest dachem płaskim (kąt nachylenia połaci 2%) i wykonany jest na stropie 

żelbetowym najwyższej kondygnacji. Spadki połaci dachowych uzyskuje się przez wylewki 

betonowe oraz odpowiednio ułożone warstwy ocieplenia.  

(4) Budynek ma kondygnację piwnic i 5 kondygnacji nadziemnych. Wysokość kondygnacji 

wynosi 3,10 m, co przy stropach o grubości 0,20 m daje wysokość ścian pomiędzy stropami 

2,90 m (13 warstw bloczków UNISIL + grubości zaprawy i dolnej warstwy wyrównującej). 

(5) W projekcie budynku założono klasę A wykonania robót oraz stosowanie zapraw 

projektowanych. 

 

4.5.2. Zestawienie jednostkowych obciążeń charakterystycznych 
ścian i stropów 

  

Przy zestawianiu obciążeń miarodajnych do sprawdzania stanu granicznego nośności ścian 

stosuje się normy PN-EN 1991-1-1 [3], PN-EN 1991-1-3 [5], PN-EN 1991-1-4 [6] 

(1) Ściany wewnętrzne (mur z bloczków UNISIL 18 A P+W kl.25 na zaprawie do cienkich spoin). 

Obciążenia stałe: 
 elementy murowe klasy gęstości 2,0     20,0 · 0,18 =  3,60 kN/m2 
 tynk obustronnie                                                    2 · 19,0 · 0,01 = 0,38 kN/m2 
                                                                                                      Razem           3,98 kN/m2 

 (2) Ściany zewnętrzne (mur z bloczków UNISIL 18 P+W kl.20 na zaprawie do cienkich spoin). 

 Obciążenia stałe: 
 elementy murowe klasy gęstości 1,6     16,0 · 0,18 =  2,88 kN/m2 
 styropian 200 mm      0,45 · 0,20 = 0,09 kN/m2 
 tynk obustronnie                                                    2 · 19,0 · 0,01 = 0,38 kN/m2 
                                                                                                      Razem           3,35 kN/m2 

(3) Stropodach 

Obciążenia stałe: 
 strop żelbetowy monolityczny        25,0 · 0,20 =  5,00 kN/m2 
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 styropian 300 mm        0,45 · 0,30 =  0,14 kN/m2 
 warstwa spadkowa - jastrych (średnio)        21,0 · 0,10 =  2,10 kN/m2 
 papa zgrzewana wierzchniego krycia (wg danych producenta) 0,10 kN/m2 
 tynk jednostronnie       19,0 · 0,01 =   0,19 kN/m2 
  Razem 7,53 kN/m2 
  
Obciążenia zmienne: 
 obciążenie użytkowe (dla powierzchnia kategorii H) 0,40 kN/m2 
 obciążenie śniegiem (strefa obciążenia 2)  0,72 kN/m2 
 obciążenie wiatrem (dach o nachyleniu < 5%)  0,00 kN/m2 
      Razem 1,12 kN/m2 

(4) Strop kondygnacji powtarzalnych 

Obciążenia stałe: 
 strop żelbetowy monolityczny          25,0 · 0,20 =  5,00 kN/m2 
 styropian 40 mm          0,45 · 0,30 =  0,14 kN/m2 
 warstwa jastrychu          21,0 · 0,04 = 0,84 kN/m2 
 warstwa podłogowa (np. terakota)    0,17 kN/m2 
 tynk jednostronnie        19,0 · 0,01 = 0,19 kN/m2 
     Razem  6,34 kN/m2 

 Obciążenia zmienne: 
 obciążenie użytkowe (powierzchnia kat. A; mieszkalna) 2,00 kN/m2 
 obciążenie ścianami działowymi (patrz niżej) 1,20 · 3,7/3,0 = 1,48 kN/m2  
    Razem 3,48 kN/m2 

 
UWAGA: W normie PN-EN 1991-1-1 [3] dopuszcza się zastąpienie obciążenia od ciężaru ścian 
działowych obciążeniem równomiernie rozłożonym przy ciężarze własnym tych ścian do  
3,0 kN/m, dla których przyjmuje się obciążenie do 1,20 kN/m2. Ściany działowe z bloczków 
UNISIL 8 P+W kl.15 (szerokość 0,08 m) przy klasie gęstości 1,6 (ciężar 16,0 kN/m3) oraz 
wysokości 2,90 m mają ciężar własny równy 16,0 · 0,08 · 2,90 = 3,7 kN/m. Z uwagi na fakt, że 
obciążenia zestawia się dla zilustrowania zasad  obliczania nośności ścian, a stropy żelbetowe 
monolityczne zapewniają równomierny rozdział obciążeń na wszystkie ściany nośne, 
zastosowano ekstrapolację wartości obciążenia zmiennego od ciężaru ścian przestawnych.  

 
 

4.5.3. Ściana poprzeczna wewnętrzna 

 

Sprawdzana jest nośność ściany pełnej (oś B lub C) w kondygnacji piwnic (rys. 4.10). Do 

obliczeń przyjmuje się odcinek ściany o długości 1.0 m w miejscu występowania największych 

obciążeń ze stropów o rozpiętości 6,90 i 6,00 m (patrz rys.4.11).  
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Rys. 4.11.  Wewnętrzna ściana piwnic: 1) – sprawdzana ściana, 2) – stropy monolityczne,  

                    3) – ława fundamentowa. 

 

(1)  Obliczeniowe obciążenia pionowe ściany w rozpatrywanych przekrojach: 

Do wyznaczenia obciążeń przyjmuje się trwałą sytuację obliczeniową oraz stan graniczny STR. 

Obciążenia w ścianie wyznacza się jako mniej korzystną wartość z kombinacji określonych 

wzorami 6.10a i 6.10b normy PN-EN 1990 [2]. 

Przyjęto następujące współczynniki częściowe, współczynnik redukcyjny i wartości 

kombinacyjne: 

                    γG,j=1,35; γQ,j=1,5; ξ=0,85 

                   ψ0=0,7; ψ1=0,2 (dla śniegu) 

 W przekroju 1-1  

  Obciążenie stałe:  
  ze ściany                          5 · 2,90 · 3,98 = 57,7 kN/m 
  ze stropów pośrednich 4 · (3,00 + 3,45) · 6,34 = 163,6 kN/m 
  ze stropodachu     (3,00 + 3,45) · 7,53 =  48,6 kN/m 
   NGk = 269,9 kN/m 
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 Obciążenie zmienne 1 (użytkowe ze stropów):  
  ze stropów pośrednich 4 · (3,00 + 3,45) · 3,48 = 89,8 kN/m 
  ze stropodachu       (3,00 + 3,45) · 0,4 = 2,6 kN/m 
   NQk,0 = 92,4 kN/m 

  Obciążenie zmienne 2 (śnieg):  
  ze stropodachu    (3,00 + 3,45) · 0,75 = 4,8 kN/m 
   NQk,1 = 4,8 kN/m 

 Wzór 6.10a N1a,ED = 1,35·269,9 + 1,5·0,7·92,4 + 1,5·0,2·4,8 = 462,8 kN/m 

 Wzór 6.10b N1a,ED = 0,85·1,35·269,9 + 1,5·92,4 + 1,5·0,2·4,8 = 449,8 kN/m 

Niekorzystną kombinację obciążeń otrzymuje się ze wzoru 6.10a normy PN-EN 1990 [2]. Do 

dalszych obliczeń przyjmuje się:  

 dla przekroju 1-1 (pod stropem):  
  N1,ED = 462,8 kN/m 

 dla przekroju 2-2 (u dołu ściany):  
 ciężar ściany z jednej kondygnacji: 1,35 · 3,98 · 2,90 = 15,6 kN/m 
  N2,ED = 462,8 + 15,6 = 478,4 kN/m 

 dla przekroju m-m (w środku ściany):  
  Nm,ED = 462,8 + 15,6/2 = 470,6 kN/m 

(2)  Wyznaczenie momentów w przekrojach ściany: 

Przyjęto schemat ramowy (rys.4.7; wzór 4.18): 

 pręty ramy utwierdzone: 
  n1=n2=n3=n4=4 

 sztywność ścian – patrz p. 4.4 (2); tablica 4.1: 
  E1 = E2 = 1000 · 9,3 = 9,3·103 MPa; I1 = I2 = 0,49·10-3 m4; h1=h2=2,90 m 
  E1 I1/h1 = E2 I2/h2 = 9,3·103·0,49·10-3 /2,90 = 1,57  MNm 

 sztywność stropów : 
  E3 = E4 = 30,0·103 MPa; I3 = I4 = 0,67·10-3 m4; l3=5,82 m; l4=6,72 m 
  E3 I3/l3 = 30,0·103·0,67·10-3 /5,82 = 3,45 MNm;  E4 I4/l4 = 2,99 MNm 
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Moment w ścianie, w przekroju „1-1” („pod stropem górnej kondygnacji”): 

  obciążenie obliczeniowe stropów: 
  w3 = w4 = 1,35·6,34 + 1,5·3,48 = 13,78 kN/m2 
  moment wyjściowy  - Mw w rozpatrywanym węźle (patrz wzór 4.18): 

  Mw = 
13,78 ∙ 6,722

12
 - 

13,78 ∙ 5,822

12
 = 12,96 kNm/m 

  M1d = 
1,57

1,57+1,57+3,45+2,99
 ∙ 12,96 =  2,12 kNm/m;   

 Uwaga: pominięto możliwość redukcji momentu M1d. 

 Moment w ścianie, w przekroju „2-2” 

  ściana posadowiona na fundamencie 
   M2d =0 

 Moment w ścianie, w przekroju środkowym „m-m” 

 Moment w połowie wysokości ściany 

                                         Mmd =(M1d + M2d)/2 = 2,12/2 = 1,06 kNm/m  

(3)  Parametry muru i ściany: 

Wytrzymałość charakterystyczna muru z silikatów UNISIL 18 A P+W kl.25:  
    fk= 9,3 N/mm                                                                                         (tablica 4.1) 

Wytrzymałość obliczeniowa muru: 
 fd = 9,3/(1,7 · 1,0) = 5,47 N/mm2 (5470 kPa) (wzór 4.5; tablice 4.5 i 4,6) 

Wysokość efektywna i smukłość ściany:  
 ściana utwierdzona na górnej i dolnej krawędzi  → 2 = 0,75 
 hef = 0,75 · 2,90 = 2,18 m tef = t hef / tef = 2,18/0,18 = 12,1 < 27 

(4)  Sprawdzenie nośności 

• przekrój „1-1”: 

 Mimośród obciążenia w przekroju „1-1” (wzór 4.10): 
  ehe = 0; einit = 2,18/450 = 0,0048 m 
  ei = 2,12/462,8 + 0,0048 = 0,0094 m > 0,05·0,18 = 0,0090 
  Przyjęto ei = 0,0094 m 

 współczynnik redukcyjny: 
  Φ1 = 1-2 · 0,0094/0,18 = 0,90 
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Sprawdzenie warunku nośności wzory 4.6 i 4.7): 

  N1,ED = 462,8 kN/m < NRD = 0,90 · 0,18 · 5470 = 886,1 kN/m 

• przekrój „2-2”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „2-2” (wzór 4.10): 
  ehe = 0; einit = 2,18/450 = 0,0048 m;  
  M2d = 0   
  ei = einit = 2,18/450 = 0,0048 m < 0,05 · 0,18 = 0,0090 
  Przyjęto ei = 0,009 m 

współczynnik redukcyjny: 
  Φ2 = 1-2 · 0,009/0,18 = 0,90 

 Sprawdzenie warunku nośności (wzory 4.6 i 4.7): 
  N2,ED = 478,4 kN/m < NRD = 0,90 · 0,18 · 5470 = 886,1 kN/m 

• przekrój „m-m”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „m-m” (wzór 4.10): 
  ehe = 0; einit = 2,18/450 = 0,0048 m;  
  Mmd = 1,06 kNm/m  
  ei = 1,06/470,6 + 0,0048 = 0,0071 m < 0,05 · 0,18 = 0,0090 
  Przyjęto ei = 0,009 m 

współczynnik redukcyjny: 
z tablicy 4,7 dla hef /t= 12,1 oraz em/t = 0,009/0,18 = 0,05 przyjęto  
  Φm = 0,76 

 Sprawdzenie warunku nośności (wzory 4.6 i 4.8): 
  Nm,ED = 470,6 kN/m < NRD = 0,76 · 0,18 · 5470 = 748,3 kN/m 

Wniosek: o nośności ściany decyduje przekrój środkowy m-m;  
  nośność wykorzystana w 63%. 
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4.5.4. Ściana dylatacji 

 

Sprawdzana jest nośność ściany dylatacyjnej (oś D) w kondygnacji piwnic (rys. 4.10). Do 

obliczeń przyjmuje się odcinek ściany o długości 1.0 m w miejscu występowania największych 

obciążeń ze stropu o rozpiętości 6,90 m (patrz rys. 4.12). Nośność sprawdzana jest  

w 3 przekrojach jak pokazano na rysunku 4.12. Ściana wykonana jest, jak ściany wewnętrzne, 

z boczków UNISIL 18 A P+W kl.25 

 

Rys. 4.12. Ściana piwnic przy dylatacji: 1) – sprawdzana ściana dylatacyjna,  

                        2) – strop monolityczny, 3) – ława fundamentowa 

 (1)  Obliczeniowe obciążenia pionowe ściany w rozpatrywanych przekrojach: 

Do wyznaczenia obciążeń przyjmuje się trwałą sytuację obliczeniową oraz stan graniczny STR. 

Obciążenia w ścianie wyznacza się jako mniej korzystną wartość z kombinacji określonych 

wzorami 6.10a i 6.10b normy PN-EN 1990 [2]. 

Przyjęto następujące współczynniki częściowe, współczynnik redukcyjny i wartości 

kombinacyjne: 

  γG,j=1,35; γQ,j=1,5; ξ=0,85 

  ψ0=0,7; ψ1=0,2 (dla śniegu) 
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 W przekroju 1-1   

  Obciążenie stałe:  
  ze ściany           5 · 2,90 · 3,98 = 57,7 kN/m 
  ze stropów pośrednich 4 · 3,45 · 6,34 = 87,5 kN/m 
  ze stropodachu    3,45 · 7,53 =  26,0 kN/m 
   NGk = 171,2 kN/m 

  Obciążenie zmienne 1 (użytkowe ze stropów):  
  ze stropów pośrednich 4 · 3,45 · 3,48 = 48,0 kN/m 
  ze stropodachu       3,45 · 0,4 = 1,4 kN/m 
   NQk,0 = 49,4 kN/m 

  Obciążenie zmienne 2 (śnieg):  
  ze stropodachu  3,45 · 0,75 = 2,6 kN/m 
   NQk,1 = 2,6 kN/m 

            Wzór 6.10a       N1a,ED = 1,35 · 171,2 + 1,5 · 0,7 · 49,4 + 1,5·0,2 · 2,6 = 283,8 kN/m 

            Wzór 6.10b       N1a,ED = 0,85 · 1,35 · 171,2 + 1,5 · 49,4 + 1,5 · 0,2 · 2,6 = 271,3 kN/m 

Niekorzystną kombinację obciążeń otrzymuje się ze wzoru 6.10a normy PN-EN 1990 [2] . Do 

dalszych obliczeń przyjmuje się:  

 dla przekroju 1-1 (pod stropem):  
  N1,ED = 283,8 kN/m 

 dla przekroju 2-2 (u dołu ściany):  
 ciężar ściany z jednej kondygnacji: 1,35 · 3,98 · 2,90 = 15,6 kN/m 
  N2,ED = 283,8 + 15,6 = 299,4 kN/m 

 dla przekroju m-m (w środku ściany):  
  Nm,ED = 283,8 + 15,6/2 = 291,6 kN/m 

(2)  Wyznaczenie momentów w przekrojach ściany: 

Przyjęto schemat ramowy (rys.4.7; wzór 4.18 – strop jednostronnie): 

 pręty ramy utwierdzone: 
  n1=n2=n4=4 
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      sztywność ścian: 
  E1 = E2 = 1000 · 9,3 = 9,3 · 103 MPa; I1 = I2 = 0,49 · 10-3 m4; h1=h2=2,90 m 
  E1 I1/h1 = E2 I2/h2 = 9,3 · 103·0,49 · 10-3 /2,90 = 1,57 = MNm 

 sztywność stropu : 
  E4 = 30,0 · 103 MPa; I4 = 0,67 · 10-3 m4; l4=6,72 m 
  E4 I4/l4 = 30,0 · 103·0,67 · 10-3 /6,72 = 2,99 MNm  

 Moment w ścianie, w przekroju „1-1” („pod stropem górnej kondygnacji”): 
  obciążenie obliczeniowe stropu: 
  w4 = 1,35 · 6,34 + 1,5 · 3,48 = 13,78 kN/m2 
  moment wyjściowy  - Mw w rozpatrywanym węźle (patrz wzór 4.18): 

  Mw = 
13,78∗6,722

12
  = 51,86 kNm/m 

  wyznacza się współczynnik podatności węzła górnego (wzory 4.19 i 4.20)  

  km = 
2,99

1,57+1,57
 = 0,95 < 2,0  → 1 = 1 - 0,95/4 = 0,76 

  M1d = 
1,57

1,57+1,57+2,99
 ∙ 51,86 ∙ 0,76 = 10,09 kNm/m;   

 Moment w ścianie, w przekroju „2-2” 
  ściana posadowiona na fundamencie 
   M2d =0 

 Moment w ścianie, w przekroju środkowym „m-m” 
  Moment w połowie wysokości ściany 
   Mmd =(M1d + M2d)/2 = 10,09/2 = 5,05 kNm/m  

(3)  Parametry muru i ściany: 

Wytrzymałość charakterystyczna muru z silikatów UNISIL 18 A P+W kl.25 :  
  fk= 9,3 N/mm2  (tablica 4.1) 

Wytrzymałość obliczeniowa muru: 
 fd = 9,3/(1,7 · 1,0) = 5,47 N/mm2 (5470 kPa) (wzór 4.5; tablice 4.5 i 4,6) 

Wysokość efektywna i smukłość ściany:  
 ściana utwierdzona na górnej i dolnej krawędzi  → 2 = 0,75 
 hef = 0,75 · 2,90 = 2,18 m tef = t hef/tef = 2,18/0,18 = 12,1 < 27 
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(4)  Sprawdzenie nośności 

• przekrój „1-1”: 

 Mimośród obciążenia w przekroju „1-1” (wzór 4.10): 
  ehe = 0  (ściana dylatacyjna)  einit = 2,18/450 = 0,0048 m 
  ei = 10,09/283,8 + 0,0048 = 0,040 m > 0,05 · 0,18 = 0,009 
  Przyjęto ei = 0,040 m 

 współczynnik redukcyjny: 
   Φ1 = 1-2·0,040/0,18 = 0,56 

 Sprawdzenie warunku nośności wzory 4.6 i 4.7): 

  N1,ED = 283,8 kN/m < NRD = 0,56 · 0,18 · 5470 = 551,4 kN/m 

• przekrój „2-2”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „2-2” (wzór 4.10): 
  ehe = 0; einit = 2,18/450 = 0,0048 m;  
  M2d = 0   
  ei = einit = 2,18/450 = 0,0048 m < 0,05 · 0,18 = 0,009 
  Przyjęto ei = 0,009 m 

współczynnik redukcyjny: 
  Φ2 = 1 - 2 · 0,009/0,18 = 0,90 

 Sprawdzenie warunku nośności (wzory 4.6 i 4.7): 
  N2,ED = 299,4 kN/m < NRD = 0,90 · 0,18 · 5470 = 886,1 kN/m 

• przekrój „m-m”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „m-m” (wzór 4.10): 
  ehe = 0; einit = 2,18/450 = 0,0048 m;  
  Mmd = 5,05 kNm/m  
  ei = 5,05/291,6 + 0,0048 = 0,024 m > 0,05 · 0,18 = 0,0090 
  Przyjęto ei = 0,024 m 

współczynnik redukcyjny: 
z tablicy 4,7 dla hef /t= 12,1 oraz em/t = 0,022/0,18 = 0,12 przyjęto  
  Φm = 0,63 

 Sprawdzenie warunku nośności (wzory 4.6 i 4.8): 
  Nm,ED = 291,6 kN/m < NRD = 0,63 · 0,18 · 5470 = 620,3 kN/m 

Wniosek: o nośności ściany decyduje przekrój 1-1 (pod stropem);  
 nośność wykorzystana w 51%. 
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4.5.5. Filar międzyokienny w ścianie szczytowej 

 

Sprawdzana jest nośność filara w osi A, w kondygnacji parteru (rys. 4.10); ściana kondygnacji 

piwnic jest ścianą bez otworów okiennych. Filar o szerokości 1,50 m wydzielony jest otworami 

okiennymi o szerokościach 1,20 i 1,80 m; na filar przekazywane jest obciążenie ze stropu  

o rozpiętości 6,90 m, z pasma o szerokości 3,0 m (patrz rys.4.13).  

 

Rys. 4.13. Filar zewnętrznej ściany szczytowej parteru; 1) – sprawdzany filar międzyokienny, 

2) – strop monolityczny, 3) – ława fundamentowa, 4) –ściana piwnic bez otworów. 

 

(1)  Obliczeniowe obciążenia pionowe filara w rozpatrywanych przekrojach: 

Podstawy wyznaczenia obciążeń przyjmuje się jak w p. 4.2.2.1 tj. trwałą sytuację obliczeniową 

oraz stan graniczny STR. Obciążenia w ścianie wyznacza się jako mniej korzystną wartość  

z kombinacji określonych wzorami 6.10a i 6.10b normy PN-EN 1990 [2]. 



 

57 

Przyjęto następujące współczynniki częściowe, współczynnik redukcyjny i wartości 

kombinacyjne: 

  γG,j=1,35; γQ,j=1,5; ξ=0,85 

  ψ0=0,7; ψ1=0,2 (dla śniegu) 

 W przekroju 1-1   

  Obciążenie stałe (uwzględniono występowanie otworów w ścianie):   ze 
ściany                                         4 · (3,0 · 2,90 – 1,50 · 1,60) · 3,35 =     84,4 kN 
  ze stropów pośrednich                     4 · 3,0 · 3,45 · 6,34 =   262,5 kN 
  ze stropodachu                          3,0 · 3,45 · 7,53 =  77,9 kN 
               NGk =    424,8 kN 

  Obciążenie zmienne 1 (użytkowe ze stropów):  
  ze stropów pośrednich                     4 · 3,0 · 3,45 · 3,48 = 144,1 kN 
  ze stropodachu                              3,0 · 3,45 · 0,4 =     4,1 kN 
             NQk,0 =   148,2 kN 

  Obciążenie zmienne 2 (śnieg):  
  ze stropodachu                           3,0 · 3,45 · 0,75 = 7,8 kN 
           NQk,1 = 7,8 kN 

 Wzór 6.10a N1a,ED = 1,35 · 424,8 + 1,5 · 0,7 · 148,2 + 1,5 · 0,2 · 7,8 = 731,4 kN 

 Wzór 6.10b N1b,ED = 0,85 · 1,35 · 424,8 + 1,5 · 148,2 + 1,5 · 0,2 · 7,8 = 712,1 kN 

Niekorzystną kombinację obciążeń otrzymuje się ze wzoru 6.10a normy PN-EN 1990 [2]. Do 

dalszych obliczeń przyjmuje się:  

 dla przekroju 1-1 (pod stropem):  
  N1,ED = 731,4 kN 

 dla przekroju 2-2 (u dołu ściany):  
               ciężar ściany z jednej kondygnacji: 1,35 · (3,0 · 2,90 – 1,50 · 1,60) · 3,35·= 28,5 kN 
  N2,ED = 731,4 + 28,5 = 759,9 kN 

 dla przekroju m-m (w środku ściany):  
  Nm,ED = 731,4 + 28,5/2 = 745,6 kN  
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(2)  Wyznaczenie momentów w przekrojach ściany: 

Momenty w ścianach zewnętrznych należy wyznaczać  uwzględniając, obok obciążeń 

działających na stropy (momenty spowodowane zamocowaniem stropów), obciążenia 

poziome od parcia lub ssania wiatru. Parcie i ssanie należy wyznaczać według zasad normy  

PN-EN 1996-1-4. Dla potrzeb niniejszego przykładu obliczeń przyjęto: 

  obliczeniowe obciążenie parciem wiatru – wp,d = 0,6 kPa 

  obliczeniowe obciążenie ssaniem wiatru – ws,d = 0,4 kPa 

Dla oceny nośności ściany w węźle górnym miarodajne jest parcie wiatru, a w węźle dolnym 

ssanie wiatru. W przypadku przekroju środkowego do oceny nośności ściany przyjmuje się 

parcie lub ssanie wiatru, w zależności od znaku momentu w tym przekroju spowodowanego 

zamocowaniem stropów w węźle górnym i dolnym; w przypadku momentu zerowego należy 

rozpatrywać parcie. 

Momenty zginające od obciążeń poziomych w przekrojach węzłowych ściany 1-1 i 2-2 można 

wyznaczyć bezpiecznie ze wzoru:  

  Mhe = wd·h2/12,· 
a dla przekroju środkowego, uwzględniając częściowe zamocowanie ściany w węzłach górnym 

i dolnym, ze wzoru: 

  Mhe = wd·h2/16.· 

Do wyznaczenia momentów wywołanych zamocowaniem stropów przyjęto schemat ramowy 

(rys.4.10; wzór 4.19): 

 pręty ramy utwierdzone: 
  n1=n2=n4 =4 

 sztywność ścian (dla 1m szerokości): 
  E1 = E2 = 1000 · 7,7 = 7,7 · 103 MPa; I1 = I2 = 0,49 · 10-3 m4; h1=h2=2,90 m 
  E1 I1/h1 = E2 I2/h2 = 7,7 · 103·0,49 · 10-3 /2,90 = 1,30 = MNm 

 sztywność stropu (dla 1m szerokości): 
  E4 = 30,0 · 103 MPa; I4 = 0,67 · 10-3 m4; l4=6,72 m 
  E4 I4/l4 =30,0 · 103 · 0,67 · 10-3 /5,82 = 2,99 MNm 

 Momenty w filarze, w przekroju „1-1” („pod stropem górnej kondygnacji”): 
  obciążenie obliczeniowe stropów: 
  w4 = 1,35 · 6,34 + 1,5 · 3,48 = 13,78 kN/m2 
  moment wyjściowy  - Mw w rozpatrywanym węźle (ze stropu o szerokości 3,0 m): 

  Mw =3,0 · 
13,78 ∙ 6,722

12
 = 155,6 kNm  
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  wyznacza się współczynnik podatności węzła górnego (wzory 4.19 i 4.20)  

  km = 
3,0 ∙ 2,99

1,5 ∙ 1,30+1,5 ∙ 1,30
 = 2,3 >2,0  → przyjęto km = 2,0;  1 = 0,5  

                            M1d = 
1,5 ∙ 1,30

1,5 ∙ 1,30 + 1,5 ∙ 1,30 + 3,0 ∙ 2,99
 155,6 · 0,5= 11,79 kNm;   

  Moment od parcia wiatru (uwzględnia parcie na okna): 
  M1,he = 3,0 · 0,6 · 2,92/12 = 1,26 kNm 

 Moment w filarze, w przekroju „2-2” 
  ściana piwnic występująca w węźle dolnym jest ścianą pełną, 
  moment wyjściowy jak w węźle górnym Mw = 155,6 kNm 
  Wyznacza się współczynnik podatności węzła górnego (wzory 4.19 i 4.20)  

  km = 
3,0 ∙ 2,99

1,5 ∙ 1,30 + 3,0 ∙ 1,5 ∙ 1,30
 = 1,15 < 2,0;  →  1 = 1-1,15/4 = 0,71  

  M2d = 
1,5 ∙ 1,30

1,5 ∙ 1,30 + 3,0 ∙ 1,30 + 3,0 ∙ 2,99
 155,6 · 0,71 = 12,85 kNm;   

  Moment od ssania wiatru (uwzględnia ssanie na okna): 
  M2,he = 3,0 · 0,4 · 2,92/12 = 0,84 kNm 

 Moment w filarze, w przekroju środkowym „m-m” 
  Moment w połowie wysokości ściany 
   Mmd = (M1d - M2d)/2 = -1,06 kNm  
  Ponieważ moment Mmd ma znak ujemny miarodajne jest parcie wiatru 
  Moment od parcia wiatru (uwzględnia parcie na okna): 
  Mm,he = 3,0 · (-0,6) · 2,92/16 = -0,95 kNm 

 (3)  Parametry muru i ściany: 

Wytrzymałość charakterystyczna muru z silikatów UNISIL 18 P+W kl.20:  

  fk= 7,7 N/mm 2 (tablica 4.1) 

Wytrzymałość obliczeniowa muru: 

 pole przekroju poprzecznego filara   A = 0,18·1,5 = 0,27 m2 

  z tablicy 4,6 przyjęto A = 1,08 
 fd = 7,7/(1,7 · 1,08) = 4,19 N/mm2 (4190 kPa) (wzór 4.5; tablice 4.5 i 4,6) 

Wysokość efektywna i smukłość ściany (filara):  

 ściana utwierdzona na górnej i dolnej krawędzi  → 2 = 0,75 
 hef = 0,75 · 2,90 = 2,18 m tef = t hef/tef = 2,18/0,18 = 12,1 < 27 
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(4)  Sprawdzenie nośności 

• przekrój „1-1”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „1-1” (wzór 4.10): 

  ehe = 1,26/731,4 = 0,0017; einit = 2,18/450 = 0,0048 m 
  e1 =11,79/731,4 + 0,0017 + 0,0048 = 0,022 m > 0,05 · 0,18 = 0,009 
  Przyjęto e1 = 0,023 m 

 współczynnik redukcyjny: 
  Φ1 = 1-2 · 0,023/0,18 = 0,75 

 Sprawdzenie warunku nośności wzory 4.6 i 4.7): 

  N1,ED = 731,4 kN > NRD = 0,75 · 1,50 · 0,18 · 4190 = 846,1 kN 

• przekrój „2-2”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „2-2” (wzór 4.10): 

  ehe = 0,84/759,9 = 0,0011; einit = 2,18/450 = 0,0048 m 
  e2 = 12,85/786,7 + 0,0011 + 0,0048 = 0,021 m  
  Przyjęto e2 = 0,021 m 

współczynnik redukcyjny: 
  Φ2 = 1-2·0,021/0,18 = 0,77 

 Sprawdzenie warunku nośności (wzory 4.6 i 4.7): 

                                   N2,ED = 759,9 kN > NRD = 0,77 · 1,50 · 0,18 · 4190 = 871,1 kN 

• przekrój „m-m”: 

Mimośród obciążenia w przekroju „m-m” (wzór 4.10): 

  ehe = 0,95/745,6 = 0,0013; einit = 2,18/450 = 0,0048 m 
  em = 1,06/745,6 + 0,0013 + 0,0048 = 0,0075 m < 0,05 · 0,18 = 0,009 
  Przyjęto em = 0,009 m 

współczynnik redukcyjny: 
z tablicy 4,7 dla hef /t= 12,1 oraz em/t = 0,009/0,18 = 0,050 przyjęto  
  Φm = 0,76 

 Sprawdzenie warunku nośności (wzory 4.6 i 4.8): 

  Nm,ED = 745,6 kN < NRD = 0,76 · 1,50 · 0,18 · 4190 = 859,8 kN 

Wniosek: nośność w rozpatrywanych przekrojach ściany jest praktycznie jednakowa. 
 Z uwagi na największe obciążenie, w najmniej korzystnej sytuacji jest przekrój 
 2-2 w którym nośność wykorzystana jest w 87 %. 
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5. Bezpieczeństwo pożarowe 
 

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z wymagań podstawowych jakie muszą spełniać 

obiekty budowlane. W załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 305/2011 (CPR) [34] określono, że obiekty budowlane muszą być zaprojektowane  

i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w przypadku jego 

wybuchu powinno być zapewnione:  

a) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;  

b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiektach 
budowlanych;  

c) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub 
tereny przyległe;  

d) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;  

e) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

 
Ściany o konstrukcji murowej pod względem bezpieczeństwa pożarowego należy projektować 

zgodnie z normą PN-EN 1996-1-2 [10] oraz PN-EN 1991-1-2 [4].   

 

5.1. Reakcja na ogień i odporność ogniowa 
 

Zgodnie z normą zharmonizowaną EN 771-2 (PN-EN 771-2) [1] jedną z zasadniczych 

charakterystyk, jak również i właściwości użytkowych silikatowych elementów murowych jest 

reakcja na ogień. Producent powinien deklarować klasyfikację reakcji na ogień w przypadku 

elementów przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegającym 

wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej.  

Najwyższą w klasyfikacji jest klasa reakcji na ogień A1 (Euroklasa A1) i zgodnie  

z rozporządzeniem [36] oznacza wyroby niepalne i niekapiące, czyli takie które nie tylko nie 

biorą udziału w powstawaniu i rozwijaniu się pożaru, ale również pod wpływem ognia  

i wysokich temperatur nie wydzielają jakichkolwiek szkodliwych lub niebezpiecznych 

substancji. Najniższą klasą reakcji na ogień jest klasa F, oznaczająca wyroby łatwo zapalne  

i intensywnie dymiące. Na podstawie Decyzji Komisji 96/603/WE, zmienionej Decyzją Komisji 

2000/605/WE [40], w przypadku elementów zawierających nie więcej niż 1,0 % masy lub 

objętości (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie) jednolicie rozmieszczonych 

materiałów organicznych, producent może deklarować klasę A1 bez konieczności 

wykonywania badania. 

Wszystkie elementy murowe UNISIL znajdujące się w ofercie PPMB Niemce są klasyfikowane 

w klasie reakcji na ogień: Euroklasa A1.  
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Klasa reakcji na ogień jest klasyfikacją charakteryzującą wyroby budowlane (materiał z jakiego 

są wykonane). Natomiast elementy budynku takie jak np. ściany klasyfikowane są klasą 

odporności ogniowej, a budynki klasą odporności pożarowej.  

Odporność ogniowa jest to zdolność elementów budynku do spełniania w warunkach pożaru 

określonych funkcji w założonym czasie. Rozróżniane są następujące kryteria odporności 

ogniowej:  

Nośność ogniowa R – zdolność konstrukcji lub jej elementu do przejęcia określonych 

oddziaływań mechanicznych, podczas oddziaływania ognia na jedną lub obie powierzchnie, 

podczas określonego scenariusza pożaru, przy określonych warunkach (np. zamocowania 

krawędzi) oraz czasie, bez utraty stabilności.   

Kryterium R uznaje się za spełnione, gdy funkcja nośna zostaje zachowana przez wymagany 

czas oddziaływania pożaru. Innymi kryteriami są prędkość deformacji oraz przekroczenie 

granicznych wartości deformacji (przemieszczeń i odkształceń). 

Szczelność ogniowa E – zdolność oddzielającego elementu konstrukcji budowlanej, podczas 

oddziaływania ognia po jednej stronie (np. ściany), do powstrzymania przedostawania się 

płomieni i gorących gazów, które mogą spowodować zapalenie powierzchni nienagrzewanej 

albo jakichkolwiek materiałów znajdujących się w pobliżu tej powierzchni po drugiej stronie.  

Kryterium E uznaje się za spełnione jeżeli płomienie i gorące gazy nie przenikają przez badany 

oddzielający element konstrukcji. Ocenia się również przekroczenie wartości granicznych 

przez pęknięcia lub otwory. Utrata nośności ogniowej R jest przyjmowana jako utrata 

szczelności E. 

Izolacyjność ogniowa I – zdolność oddzielającego elementu konstrukcji budowlanej, 

poddanego oddziaływaniu pożaru po jednej stronie, do ograniczenia wzrostu temperatury 

powierzchni nienagrzewanej powyżej określonych poziomów. 

Kryterium I uznaje się za spełnione jeżeli przyrost średniej temperatury na powierzchni 

nienagrzewanej badanego elementu nie przekroczył 140 K oraz maksymalny przyrost 

temperatury w dowolnym miejscu na powierzchni nienagrzewanej nie przekroczył 180 K. 

Utrata izolacyjności ogniowej I następuje również wówczas, gdy osiągnięto którekolwiek 

kryterium szczelności ogniowej.  

Odporność na oddziaływania mechaniczne M – zdolność konstrukcji (ściany) do wytrzymania 

uderzenia przez inny element budynku podczas pożaru. W polskich przepisach spełnienie tego 

kryterium nie jest wymagane. 

Kryterium M uznaje się za spełnione wówczas, gdy po określonym czasie badania kryterium R, 

E i/lub I, swobodnie opadający worek o odpowiednim ciężarze, po uderzeniu w badany 

element nie spowoduje utraty skuteczności działania badanego elementu w zakresie R, E i/lub 

I. 
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Promieniowanie W – zdolność elementu konstrukcji do zapobieżenia przeniesienia ognia w 

wyniku znaczącego promieniowania ciepła przez cały element (ścianę) lub z jego 

nienagrzewanej powierzchni na znajdujące się w pobliżu materiały i przedmioty.  

Uznaje się, że przegroda (ściana) spełniająca kryterium izolacyjności ogniowej I spełnia 

jednocześnie kryterium promieniowania w tym samym czasie. 

Miarą każdego z powyższych kryteriów odporności ogniowej jest czas podawany w minutach.  

Klasy odporności ogniowej przyjmowane są poprzez połączenie odpowiednich kryteriów 

odporności ogniowej i określenie czasu w którym wszystkie te kryteria są spełnione.  

W zależności jaką konstrukcji i funkcji elementu w budynku rozróżnia się różne klasy 

odporności na ogień, np.: 

REI – dla ścian nośnych spełniających oprócz kryterium nośności ogniowej R również funkcję 

oddzielającą (kryteria E oraz I); 

R – dla ścian nośnych niepełniących funkcji oddzielającej; 

EI – dla ścian nienośnych pełniących funkcję oddzielającą; 

EI-M – dla ścian nienośnych pełniących funkcję oddzielającą z wymogiem odporności na 

uderzenia mechaniczne.  

 

5.2. Oddziaływanie pożaru na elementy budynku (ściany) 
 

Odporność ogniowa ścian jako elementów budynku jest oceniana przy zastosowaniu jednego 

z normowych scenariuszy pożaru rozwiniętego. Każdy ze scenariuszy pożaru jest opisany za 

pomocą krzywych pożarowych (PN-EN 1991-1-2 [4]) : 

• Standardowa krzywa temperatura/czas N opisuje w pełni rozwinięty pożar w 
pomieszczeniu, nazywany również jako pożar celulozowy: 

g = 20 + 345 log10 (8 t + 1) 

• Krzywa zewnętrzna E opisuje oddziaływanie ognia na elewację budynku, ogień może 
wydobywać się przez okno w budynku lub pochodzić z innego zewnętrznego źródła: 

g = 660 (1 - 0,687 e-0,32 t - 0,313 e-3,8 t) + 20 

• Krzywa węglowodorowa H: 

g = 1 080 ( 1 - 0,325 e-0,167 t - 0,675 e-2,5 t ) + 20 

gdzie: 

g  - to temperatura gazu w strefie pożarowej [°C] 

t    -  to czas w minutach. 

e -  stała matematyczna - liczba Eulera 
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Zgodnie z PN-EN 1996-1-2 [10] do klasyfikowania ścian w zakresie odporności ogniowej 

stosuje się krzywą standardową N. W przypadkach przyjęcia innych scenariuszy pożaru 

przeprowadzenie obliczeń wymaga zastosowania specjalistycznych programów 

komputerowych. 

 

5.3. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do 

ścian 
 
W rozporządzeniu WT [36] określono, zasady ustalania klas odporności ogniowej dla 

elementów budynku i stopnia rozprzestrzeniania przez nie ognia, a także reakcji na ogień  

i toksyczności produktów spalania materiałów budowlanych. Wymagania te wynikają  

z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku lub jego części, a także wysokości lub liczby 

kondygnacji budynku. 

 

Podział na grupy budynków w zależności od ich wysokości: 

1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do  

4 kondygnacji nadziemnych włącznie; 

2) średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub 

mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie; 

3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne  

o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie; 

4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu. 

 

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na 

przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na: 

1) ZL - mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane 

kategorią zagrożenia ludzi; 

2) PM - produkcyjne, magazynowe, garaże, hydrofornie, kotłownie, węzły ciepłownicze, 

rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, centrale telefoniczne oraz inne  

o podobnym przeznaczeniu; 

3) IN - inwentarskie (służące do hodowli inwentarza) oraz budynki w zabudowie 

zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1500 m3 takich jak: stodoły, budynki 

do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze. 

 

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, 

zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi: 
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1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 

50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim 

do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; 

2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 

poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych; 

3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II; 

4) ZL IV – mieszkalne; 

5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 

 

W tablicy 5.1. podano klasy odporności ogniowej jakie powinny mieć ściany w budynku 

odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej. Jednocześnie klasy odporności pożarowej 

budynków określone są dla grup budynków według ich wysokości w każdej z kategorii 

budynków ze względu na zagrożenie ludzi. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia WT [ 36] dopuszcza się w określonych przypadkach i dla 

określonych rodzajów budynków obniżenie wymaganej klasy pożarowej budynku, a co za tym 

idzie również klas odporności ogniowej jego elementów. 

Elementy budynku wymienione w tablicy 5.1 powinny być nierozprzestrzeniające ognia,  

a w niektórych przypadkach dopuszcza się zastosowanie elementów słabo 

rozprzestrzeniających ogień. Mury wykonane z silikatowych elementów murowych UNISIL 

spełniają to wymaganie. 

W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej 

zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. 

W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego powinny być pasy 

międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m (lub w określonych przypadkach 1,2 m). 

Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów  

i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie 

wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m (lub w określonych przypadkach 1,2 m). 

Poziome elementy oddzielenia powinny spełniać wymagania szczelności ogniowej  

i izolacyjności ogniowej, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres 

odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do ścian zewnętrznych 

budynku i być nierozprzestrzeniające ognia. Powyższe warunki nie dotyczą ścian holu i dróg 

komunikacji ogólnej. 

Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób 

uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający  

z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, odpowiednio do klasy 

odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane. 
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Ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane  

z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami 

przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego 

zamknięcia przeciwpożarowego.  

 

Tab. 5.1.  Wymagane klasy odporności ogniowej dla ścian w budynku w odniesieniu do klas 

odporności pożarowej budynków oraz grup budynków według ich wysokości  

w poszczególnych kategoriach zagrożenia ludzi 

Podział budynków na grupy ich wysokości w 
poszczególnych kategoriach zagrożenia ludzi (ZL) 
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WW WW WW - WW „A” R 240 REI 120 
EI 120  
(o↔i) 

REI 120 EI 60 
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SW + N 

W + 
SW + N 
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SW 

WW 
+ W 

W + SW „B” R 120 REI 60 
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303) 
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gdzie:  WW – wysokościowy, W – wysoki, SW – średniowysoki, N - niski 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań dla głównej konstrukcji nośnej, dla danej klasy odporności 
pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 
(o↔i)- wymaganie dotyczy zarówno scenariusza pożaru od wewnątrz na zewnątrz jak i odwrotnie. 
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W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych oddzielających 

mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od 

innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych powinna wynosić co najmniej: 

a) EI 30 - w budynku niskim i średniowysokim; 

b) EI 60 - w budynku wysokim i wysokościowym. 

Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV 

bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej REI 60. 

 

Szczegółowe zasady określania wymaganych klas odporności ogniowej dla różnych ścian  

w różnego rodzaju budynkach podane są w rozporządzeniu WT [36] w dziale VI. 

Bezpieczeństwo pożarowe. 

 

5.4. Spełnienie wymagań przy zastosowaniu wyrobów 

UNISIL 
 

Zgodnie z PN-EN 771-2 [1] silikatowe elementy murowe zawierające ≤ 1,0 % masy lub objętości 

jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych (przyjmuje się tę wartość, która ma 

większe znaczenie), mają klasę reakcji na ogień A1 (Euroklasa A1) bez konieczności 

wykonywania badania (na podstawie Decyzji Komisji 96/603/WE, zmienionej Decyzją Komisji 

2000/605/WE) [40]. Wszystkie elementy murowe UNISIL spełniają te wymaganie i dlatego 

można je stosować w elementach budynku podlegających wymaganiom dotyczącym 

odporności ogniowej. Klasyfikację ogniową ścian wykonanych z silikatowych elementów 

murowych UNISIL na zwykłe i na cienkie spoiny (otynkowanych i nieotynkowanych) wykonaną 

na podstawie badań ścian w Zakładzie Badań Ogniowych ITB podano w tablicy 5.2. 
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Tab. 5.2.  Klasyfikacja odporności ogniowej ścian z silikatowych elementów murowych UNISIL 
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  min min min min min mm 

UNISIL 8 P+W KL.15 A1 60 x x x x 80 

UNISIL 12 P+W KL.15 A1 120 90 90 120 120 120 

1 NF KL.20 A1 120 120 120 120 120 120 

UNISIL 15 P+W KL.15 A1 180 120 120 180 180 150 

UNISIL 18 P+W KL.15 A1 240 240 120 240 240 180 

UNISIL 18 P+W KL.20 A1 240 240 120 240 240 180 

UNISIL 18 A P+W KL.25 A1 240 240 240 240 240 180 

UNISIL  18 A KL.25 A1 240 240 240 240 240 180 

UNISIL 18 A KL.30 A1 240 240 240 240 240 180 

UNISIL 18 A+ KL.30 A1 240 240 240 240 240 180 

UNISIL 24 P+W KL.15 A1 240 240 240 240 240 240 

UNISIL 24L P+W KL.20 A1 240 240 240 240 240 240 

UNISIL 24P P+W KL.20 A1 240 240 240 240 240 240 

UNISIL 24P P+W+F KL.25 A1 240 240 240 240 240 240 

UNISIL 25 P+W KL.15 A1 240 240 240 240 240 250 

6 NFD P+W KL.15 A1 240 240 240 240 240 250 

 

 

5.5. Określenie odporności ogniowej metodą tabelaryczną 
 

W normie PN-EN 1996-1-2 załącznik B [10] zamieszczona jest tabelaryczna metoda określania 

klasy odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych. Do projektowania z uwagi na warunki 

pożarowe konieczne jest wykonanie wcześniej obliczeń w stanie granicznym nośności zgodnie 

z PN-EN 1996-1-1 [8]. W pkt. 4.3.6 podany jest algorytm i przykład określania odporności 

ogniowej ściany.  
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Tablica 5.3. Minimalna grubość ściany dla uzyskania klasyfikacji odporności ogniowej REI [10] 

Proporcja 
obciążenia 

ściany α 
(stopień 

wytężenia 
ściany) 

Klasyfikacja ogniowa 

REI 30 REI 45 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240 

Elementy murowe grupy 1S 

 ≤ 1,0 
90 

(90) 
90 

(90) 
90 

(90) 
100 

(90/100) 
100/170 

(100/140) 
170 

(170) 
140/190 

(140/190) 

 ≤ 0,6 
90 

(90) 
90 

(90) 
90 

(90) 
100 

(90/100) 
100/170 

(100/140) 
170 

(170) 
140/190 

(140/190) 

Elementy murowe grupy 1 

 ≤ 1,0 
90/100 

(90/100) 
90/100 

(90/100) 
90/100 

(90/100) 
100 

(90/100) 
140/200 

(140) 
190/240 

(170/190) 
190/240 

(140) 

 ≤ 0,6 
90/100 

(90/100) 
90/100 

(90/100) 
90/100 

(90/100) 
100 

(100) 
120/140 

(100) 
170/200 

(140) 
190/200 

(140) 

UWAGA: Podane grubości tF dotyczą ścian nieotynkowanych. Wartości w nawiasach dotyczą ścian 
mających wykończenie tynkiem  o min. grubości 10 mm po obu stronach ściany.  Zapis np. 
100/170 oznacza zakres grubości tF . 
 

 

5.6. Przykład określania odporności ogniowej ściany 
 

(1) Obliczenia wykonano dla ściany poprzecznej wewnętrznej dla której sprawdzenie 
nośności zostało pokazane w przykładzie obliczeniowym w pkt 4.5.3., podstawowe wymiary 
według rys. 4.11: 

• elementy murowe: silikatowe UNISIL 18A P+W kl.25; grupa 1S 
• grubość ściany: 0,18 m 
• wysokość ściany: 2,9 m 
• rozpiętości stropów w świetle: l1 = 6,00 m, l2 = 6,90 m 
• obciążenie w ścianie dla przekroju m-m: Nm,ED = 470,6 kN/m 
• obciążenie stałe: Gk = NGk = 269,9 kN/m 
• obciążenie zmienne 1 (użytkowe ze stropów): Qk,1 = NQ,0 = 92,4 kN/m 
• nośność ściany (w przekroju m-m): NRD = 868,7 kN/m 
• współczynniki częściowe, współczynnik redukcyjny i wartości kombinacyjne: 

  γG,j=1,35; γQ,j=1,5; ξ=0,85;  ψ0=0,7; ψ1=0,5 
 

(2) Obliczenie współczynnika redukcyjnego dla obciążeń obliczeniowych w sytuacji pożarowej. 

Dla kombinacji oddziaływań ( 6.10a ) i ( 6.10b ) w PN-EN 1990 [2] przyjmuje się mniejszą 
wartość z dwóch następujących wyrażeń: 

1,1,01,

1,

kQkG

kifk
fi

QG

QG






+

+
=     = 0,685 
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1,1,

1,

kQkG

kifk
fi

QG

QG






+

+
=      = 0,859 

Przyjęto współczynnik redukcyjny: ηfi = 0,685  
 

(3) Określenie obliczeniowej siły ściskającej w warunkach pożarowych w sposób uproszczony: 

NEd,fi = ηfi Nm,Ed = 0,685·470,6 = 322,4 kN 

 
 

(4) Obliczenie współczynnika proporcji obciążenia ściany α 

                           𝛼 =
𝑁𝐸𝐷,𝑓𝑖

𝑁𝑅𝐷
=  

322,4

748,3
= 0,43 < 0,6 

 

(5) Kryterium REI dla głównej ściany konstrukcyjnej w budynkach mieszkalnych 
średniowysokich: REI 120 (według tablicy 5.1) 

 

(6) Minimalna grubość muru dla uzyskania klasyfikacji odporności ogniowej REI 120 dla ściany 
grubości 180 mm z silikatowych elementów murowych UNISIL grupy 1S przyjęta z tablicy 5.3. 
(według PN-EN 1996-1-2 [10]: 

  
tF = 100 mm do 170 mm 
 

(7) Wymagane przepisami rozporządzenia WT [36] kryterium REI jest spełnione ponieważ 
przyjęta grubość ściany 180 mm jest większa od minimalnej grubości ściany według PN-EN 
1996-1-2 [10] 

 

6. Higiena, zdrowie i środowisko 
 

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) [34] 
budynki należy tak zaprojektować, wykonać i użytkować, aby w ciągu ich całego cyklu życia aż 
do rozbiórki, nie stanowiły zagrożenia dla higieny, zdrowia i  bezpieczeństwa osób je 
budujących, użytkujących i w nich przebywających, jak również znajdujących się w ich pobliżu. 
Budynki w ciągu ich całego cyklu życia nie mogą też wywierać nadmiernego wpływu na jakość 
środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku:  

a) wydzielania toksycznych gazów;  
b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów 

cieplarnianych lub niebezpiecznych cząstek do powietrza wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu budowlanego;  

c) emisji niebezpiecznego promieniowania;  
d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód 

powierzchniowych lub gleby;  
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e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny 

sposób negatywnie wpływają na wodę pitną; 
f) niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego 

usuwania odpadów stałych i płynnych;  
g) wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych 

obiektów. 

Przepisy i wymagania związane z higieną i zdrowiem zawarte są w dziale VIII rozporządzenia 
WT [36]. 

Ściany są jednym z najistotniejszych elementów budynków. Ściany wykonane z silikatowych 
elementów murowych UNISIL w najwyższym stopniu spełniają powyższe wymagania. Nawet 
w najbardziej niekorzystnych warunkach nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji 
wpływających na poziom dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Silikaty UNISIL są również materiałem o jednym z najniższych poziomów naturalnego 
promieniowania, wielokrotnie niższym od dopuszczalnych wartości określonych w przepisach 
dotyczących dawek granicznych promieniowania. 

W wypadkach awarii prowadzących do nagromadzenia się w budynku dużych ilości wody  
i wilgoci są odporne na zagrzybienie i inne formy biodegradacji. Nawet jeżeli na pyle i brudzie 
osadzającym się na ich powierzchni będą się rozwijały niebezpieczne dla zdrowia ludzi, 
różnego rodzaju mikroorganizmy (np. grzyby strzępkowe czyli pleśnie), to można je bardzo 
łatwo usunąć, ponieważ nie wnikają w strukturę silikatów. Dlatego też można z nich 
wykonywać ściany takich pomieszczeń jak łazienki, pralnie czy kuchnie. Cechą 
charakterystyczną silikatów UNISIL jest również szybkie wysychanie. 

 

7. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów 
 

Zgodnie z rozporządzeniem CPR [34] budynek i urządzenia z nim związane powinny być tak 
zaprojektowane i wykonane, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód 
w trakcie ich użytkowania.  

Przepisy i wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania i dostępnością obiektów 
zawarte są w rozporządzeniu WT [36]. 

Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów zapewniane jest głównie poprzez 
stosowanie rozwiązań projektowych i materiałów niezwiązanych bezpośrednio ze ścianami. 

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 

budynków duży pozytywny wpływ mogą mieć ich ściany, jeżeli są mocnym i trwałym 
podłożem, w którym łatwo można zakotwić i zamocować nawet duże ciężary. W tym 
przypadku ściany z silikatowych elementów murowych UNISIL wyjątkowo dobrze spełniają te 
wymagania.  

Można przyjąć, że spełnienie przez ściany wymagań związanych z bezpieczeństwem 
konstrukcji i bezpieczeństwem pożarowym zapewnia również spełnienie przez nie wymagania 
bezpieczeństwo użytkowania obiektów.  
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8. Ochrona przed hałasem 
 
Ochrona przed hałasem jest wymaganiem, które musi być spełnione w każdym rodzaju 
budynku. Z silikatów UNISIL można w łatwy sposób wybudować ściany budynku o wysokiej 
izolacyjności akustycznej, gwarantując ciszę wewnątrz pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna 
ścian rośnie wraz z ich masą, dlatego duża masa silikatów jest ich istotną zaletą.  

Wymagania ochrony przed hałasem i drganiami uregulowane są w rozporządzeniu WT [36] 
głównie w dziale IX, a w załączniku nr 2 wykaz Polskich Norm, przywołano odpowiednie normy. 

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 
aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich 
sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek 
i sen w zadowalających warunkach.  

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 
należy chronić przed hałasem: 

1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku; 
2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku; 
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, 

lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych; 
4) pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród 

ograniczających dane pomieszczenie. 
  

Rys.8.1. Drogi przenoszenia dźwięków bytowych wewnątrz budynku 
 
W budynku (rys. 8.1.) dźwięki powstają i rozprzestrzeniają się zarówno w powietrzu (dźwięki 

powietrzne) jak i w ośrodkach stałych (dźwięki materiałowe). Do dźwięków materiałowych 

zaliczane są dźwięki uderzeniowe powstające w wyniku uderzeń w elementy budynku. Należy 
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zaznaczyć, że w warunkach normowych dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami, 

znajdują się wymagania ochrony przed dźwiękami uderzeniowymi tylko w odniesieniu do 

stropów. W stosunku do ścian określono wymagania wyłącznie w odniesieniu do dźwięków 

powietrznych. Oczywiście dźwięki uderzeniowe rozchodzą się w budynku również w ścianach. 

Tak jak cały budynek, również i jego przegrody (w tym ściany), powinny być tak 

zaprojektowane, wykonywane i następnie użytkowane, aby stanowiły trwałe zabezpieczenie 

przed hałasem i drganiami. Projektant powinien tak kształtować cały budynek (w tym ściany  

i ich połączenia wzajemne oraz z innymi elementami budynku), aby prognozowane poziomy 

hałasu nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w PN-B-02151-2 [22], 

wyznaczonych zgodnie z PN-B-02156 [25] dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku A  

w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach [26] . Dopuszczalne 

poziomy hałasu odnoszą się do pomieszczeń z zamkniętymi drzwiami i oknami (ale  

z zapewnioną wymaganą wymianą powietrza) i umeblowanych (zagospodarowanych). 

W przypadku pomieszczeń nieumeblowanych zmierzony poziom hałasu należy przed 

porównaniem z wartością dopuszczalną skorygować o wskaźnik pogłosu k (wg PN-B-02151-2 

[22] pkt. 3.8). Dopuszczalne poziomy hałasu odnoszą się do pory użytkowania lokalu, bez 

rozróżnienia na porę dzienną i nocną.  

 
Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej 

należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli te 

występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach budynków przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, ochrona akustyczna budynków powinna być 

zapewniona przez: 

• zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł,  

• odpowiednie usytuowanie i ukształtowanie budynku, 

• stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących 

przed hałasem, 

• racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku, 

• zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, określonej w Polskiej 

Normie. 

 
Budynki należy tak kształtować, aby poziom hałasów i drgań przenikających z nich do 

otoczenia nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, a także nie powodował przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków, określonego w Polskich 

Normach. 

Budynki należy kształtować tak, aby poziom hałasów i drgań w nich powstających nie 

powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w innych pomieszczeniach 

tego budynku poprzez spełnienie następujących warunków: 
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• Przy pomieszczeniach mieszkalnych zabrania się lokalizowania pomieszczeń 

technicznych o szczególnej uciążliwości (np. szyby i maszynownie dźwigowe, zsypy 
śmieciowe). Sposób posadowienia urządzeń znajdujących się w tych pomieszczeniach 
oraz sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak 
również sposób połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą  
i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegać powstawaniu  
i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do 
otoczenia budynku;  

• Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować 
powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub 
uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem; 

• Pomieszczenia techniczne, w których są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub 

drgania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych, zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed 
uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm; 

• Instalacja i urządzenia elektryczne oraz odpowiednie elementy budynku powinny być 
tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewniać ochronę przed emisją drgań i hałasu 
powyżej dopuszczalnego poziomu; 

• Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  
i zamieszkania zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów budynku. 
Można dopuścić instalowanie takich dźwigów bez wykonywania dylatacji szybów 
dźwigowych, pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych 
pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania  
w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań  

z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku, tak, aby poziomy hałasu i drgań 
przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych  
w Polskich Normach; 

• Szyby dźwigów z napędem hydraulicznym, dźwigów towarowych małych, dźwigów  
z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami bezreduktorowymi 
można wykonywać bez oddylatowania od ścian i stropów budynku pod warunkiem: 

o zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, zapewniających 
ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciążliwym oddziaływaniem tych 
urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

o zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed 
przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku, tak aby 
poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie 
przekraczały wartości określonych w Polskich Normach, 

o zamocowania zespołów napędowych dźwigu w sposób uniemożliwiający 
przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku; 

• Sytuowanie maszynowni dźwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione. Nie 
dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na 
cele mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-
materiałowych, zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciążliwym 
oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
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W PN-B-02151-3 [23] podane są dla różnych rodzajów budynków obowiązujące wymagania 

izolacyjności akustycznej od: 

1) dźwięków powietrznych - ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, 

okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach 

wewnętrznych; 

2) dźwięków powietrznych i uderzeniowych - stropów i podłóg; 

3) dźwięków uderzeniowych - podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali 

mieszkalnych. 

 
W PN-B-02151-3 [23] w kolejnych tablicach dla poszczególnych rodzajów budynków oraz 

występujących w nich różnych rodzajach przegród podano wymagane wartości wskaźników 

oceny izolacyjności akustycznej. Dla ścian są to:  

• R’A1 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, uwzględniający 

widmowy wskaźnik adaptacyjny C [dB], 

• RA1R – projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej (dotyczy ścian 

działowych w budynkach mieszkalnych i drzwi) [dB]. 

Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, szeregowych i bliźniaczych można dobrowolnie 

wykonać ocenę ich jakości akustycznej i ustalić ich klasę akustyczną zgodnie  

z PN-B-02151-5 [24].  

Poniżej omówione zostały zagadnienia projektowe ochrony przed hałasem od dźwięków 

powietrznych przez ściany, ze szczególnym uwzględnieniem ścian wykonanych z silikatowych 

elementów murowych UNISIL produkowanych przez PPMB Niemce S.A.  

 

8.1. Wymagania dotyczące ścian 
 
Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich elementów powinna 

być nie mniejsza od określonej w PN-B-02151-3 [23] dotyczącej wymaganej izolacyjności 

akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, 

wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. 

W rozporządzeniu WT [36] poza wymaganiami dotyczącymi całych budynków, określono 

wymagania dotyczące w szczególności ścian, między innymi takie jak: 

• prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) 

nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami 

poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w PN-B-02151-3 [23]; 

• należy unikać takich układów funkcjonalnych, przy których pomieszczenia sanitarne 

jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania; jeżeli to wymaganie 
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nie zostanie spełnione, ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego 

mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania, do której 

są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne, musi mieć konstrukcję zapewniającą 

ograniczenie przenoszenia przez tę ścianę dźwięków materiałowych co w szczególności 

można uzyskać poprzez zastosowanie ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej 

niż 300 kg/m2; 

• przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania, 

stanowiących jego wyposażenie techniczne, należy stosować zabezpieczenia 

przeciwdrganiowe niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są 

mocowane;  

• ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i garaży w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć 

konstrukcję uniemożliwiającą przenikanie hałasów i drgań z tych pomieszczeń do 

pomieszczeń wymagających ochrony. 

 
Bruzdy i wnęki wykonywane w przegrodach budynku nie mogą powodować pogorszenia 

izolacyjności akustycznej poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej 

Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Bruzdy i wnęki nie powinny być wykonywane  

w ścianach międzymieszkaniowych oraz oddzielających mieszkanie od innych pomieszczeń 

oraz klatek schodowych i korytarzy. Dopuszcza się wykonanie bruzd i wnęk w takich ścianach 

pod warunkiem, że masa powierzchniowa części ściany w miejscu osłabienia jej izolacyjności 

akustycznej będzie nie mniejsza niż 300 kg/m2. 

 

8.2. Izolacyjność akustyczna ścian 
 

Ściany w budynku mają zasadniczy wpływ na izolacyjność zarówno od dźwięków 

powietrznych, jak i uderzeniowych. Jako przegrody rozdzielające pomieszczenia stanowią 

podstawową barierę dla dźwięków. Wpływ i udział poszczególnych ścian w budynku, nie tylko 

tej oddzielającej pomieszczenie ze źródłem hałasu od pomieszczenia chronionego, ale też 

tych, które biorą udział w bocznym przenoszeniu dźwięków może być różny w zależności od 

ich konstrukcji, użytych materiałów, ale też sposobów ich łączenia. Nie należy również 

zapominać o bocznym przenoszeniu dźwięków przez stropy. W typowym przypadku 

przenoszenie dźwięków pomiędzy dwoma pomieszczeniami odbywa się trzynastoma drogami. 

Na rysunku (rys. 8.2.) pokazano oprócz przenoszenia dźwięku RA1R bezpośrednio przez ścianę 

rozdzielającą przenoszenie boczne przez ścianę wewnętrzną (trzy drogi), analogicznie dźwięki 

przenoszą się przez oba stropy i ścianę zewnętrzną (3x3 drogi). 
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Rys. 8.2. Drogi przenoszenia dźwięków pomiędzy dwoma pomieszczeniami w budynku.  

Zgodnie z PN-B-02151-3 [23] w stosunku do ścian zostały określone wymagania izolacyjności 

akustycznej tylko od dźwięków powietrznych. Izolacyjność akustyczną przegrody (np. ściany) 

wyznacza się na podstawie pomiarów podczas badań w laboratorium lub w budynku (pomiar 

terenowy). Pomiary powinny być wykonywane przez osoby mające odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie, zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich normach przywołanych 

w rozporządzeniu WT [36]. Należy podkreślić, że wpływ na izolacyjność przegród ma wiele 

czynników. Jeżeli badania w budynku mają na celu tyko sprawdzenie czy uzyskano założoną  

w projekcie izolacyjność akustyczną pomiędzy pomieszczeniami, to w sprawozdaniu oprócz 

wyników badań konieczne jest podanie jednoznacznej lokalizacji przegrody. Jeżeli badania 

mają służyć do późniejszego wykorzystania ich wyników do celów projektowych, to niezależnie 

od tego czy zostały wykonane w laboratorium, czy w budynku konieczne jest podanie 

wszystkich szczegółowych informacji na temat zastosowanych materiałów, budowy i sposobu 

wykonania przegrody rozdzielającej, rodzajów jej połączenia ze wszystkimi przylegającymi 

elementami budynku (np. ściany, stropy, dach itp.), jak i też dokładny opis ich budowy, 

sposobu wykonania i zastosowanych materiałów. Konieczne jest również podanie wymiarów 

rozdzielanych pomieszczeń i wszystkich ograniczających je przegród. 

Badanie laboratoryjne izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegrody 

rozdzielającej dwa pomieszczenia, przy zapewnieniu przenikania dźwięku tylko poprzez 

przegrodę rozdzielającą te pomieszczenia, polega na pomiarach różnic poziomów ciśnień 

akustycznych występujących po obu stronnych przegrody dla określonych różnych 

częstotliwości dźwięku. Dla poszczególnych częstotliwości obliczane są izolacyjności 

akustyczne właściwe: 

pomieszczenie  

nadawcze 
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R = L1 – L2 + 10log(S/A)    [dB] 

gdzie: 

L1 jest poziomem średniego ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym [dB], 

L2 jest poziomem średniego ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym [dB], 

S jest polem powierzchni przegrody rozdzielającej pomieszczenia [m2], 

A jest chłonnością akustyczną pomieszczenia odbiorczego wyrażoną, jako równoważne 

pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia odbiorczego. 

Podczas badania wykonywanych jest 16 pomiarów dla różnych częstotliwości. Dla ułatwienia 

obliczeń i szacowania izolacyjności akustycznej przegrody, wyniki pomiarów przeliczane są na 

jednoliczbowy ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw oraz widmowe 

wskaźniki adaptacyjne C i Ctr. Wskaźniki te pozwalają na korekty wskaźnika Rw pozwalające na 

pokazanie, jaka jest izolacyjność akustyczna przegrody w zależności od różnych charakterystyk 

dźwięków związanych z różnymi rodzajami źródeł hałasu.  

Widmowy wskaźnik adaptacyjny C (dla widma nr 1) określany według PN-EN ISO 717-1[27] 

jest przyporządkowany następującym źródłom hałasu: 

• hałas bytowy (rozmowa, muzyka, radio, tv); 

• zabawa dzieci; 

• ruch kolejowy ze średnią i dużą prędkością; 

• ruch na drodze szybkiego ruchu (prędkość > 80 km/h); 

• samoloty odrzutowe w małej odległości; 

• zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy. 

 

Widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr (dla widma nr 2) określany według PN-EN ISO 717-1[27] 

jest przyporządkowany następującym źródłom hałasu: 

• ruch uliczny miejski; 

• ruch kolejowy z małymi prędkościami; 

• śmigłowce. 

• samoloty odrzutowe w dużej odległości; 

• muzyka dyskotekowa; 

• zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas nisko i średnioczęstotliwościowy. 
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Izolacyjność akustyczna właściwa od dźwięków powietrznych badanej ściany przedstawiana 

jest w następującej postaci: Rw (C;Ctr) 

 

Rys. 8.3. Przykładowe wyniki badań laboratoryjnych izolacyjności akustycznej od dźwięków 

powietrznych dla ściany murowanej 

Do obliczeń i szacowania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych projektowanej 

przegrody w budynku wykorzystuje się wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej: 

• RA1R do oceny izolacyjności od dźwięków (hałasów) średnio i wysoko 

częstotliwościowych 

 

RA1R = Rw + C – 2 dB 

 

• RA2R do oceny izolacyjności od dźwięków (hałasów) nisko i  średnioczęstotliwościowych 

 

RA2R = Rw + Ctr – 2 dB 
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Zgodnie z PN-B-02151-3 [23] przy projektowaniu izolacyjności akustycznej przegród przyjmuje 

się współczynnik bezpieczeństwa 2 dB jako korektę [23] uwzględniającą ewentualne 

niedokładności wykonawstwa oraz różnice pomiędzy wykonaniem w laboratorium i na 

budowie, a także dokładność wyznaczania wskaźników na podstawie pomiarów 

laboratoryjnych.  

W przypadkach gdy np. wspólna część przegrody rozdzielającej pomieszczenia jest mniejsza 

od 10 m2 zaleca się stosowanie zgodnie z PN-B-02151-3 [23] wskaźnika ważonego wzorcowej 

różnicy poziomów: 

DnT = L1 – L2 + 10lg(T/T0) [dB] 

gdzie: 

T to czas pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym [s] 

T0 to czas pogłosu odniesienia [s] (np. w mieszkaniach T0 = 0,5 s) 

  

8.3. Wskazówki i rozwiązania konstrukcyjne poprawiające 

izolacyjność akustyczną ścian 
 

Izolacyjność akustyczną ścian zapewnia się najczęściej poprzez wykonanie ich, jako szczelnych 

przegród jednowarstwowych o wysokiej masie powierzchniowej – w przypadku ścian 

międzymieszkaniowych jest to ponad 300 kg/m2.   

Ze względów na ochronę przed hałasem i drganiami, zaleca się wykonywanie warstwy 

konstrukcyjnej ściany zewnętrznej z silikatowych elementów murowych UNISIL, o masie 

powierzchniowej nie mniejszej niż 300 kg/m2, co oznacza, że mur powinien mieć przynajmniej 

180 mm grubości. Należy pamiętać, że zastosowanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 

w systemie ETICS może w znaczący sposób obniżyć izolacyjność akustyczną całej ściany. To,  

w jakim stopniu ta izolacyjność akustyczna zostanie obniżona, zależy głównie od rodzaju 

zastosowanego materiału izolacyjnego. Zastosowanie sztywnych płyt styropianowych może 

pogorszyć tę izolacyjność od 2 dB do 5 dB. Z drugiej strony można przyjąć, że wykonanie izolacji 

z wełny mineralnej nie wpłynie na izolacyjność akustyczną przegrody zewnętrznej. 

 

Na rysunku 8.4 pokazano sposoby połączenia ścian wewnętrznych (np. 

międzymieszkaniowych) ze ścianami zewnętrznymi. Ze względu na spełnienie wymagań 

ochrony przed hałasem najkorzystniejsze jest rozwiązanie pokazane na rys. 8.4c, a najgorsze 

8.4a. Przecięcie ściany zewnętrznej (rys. 8.4c) może być jednakże niekorzystne z uwagi na 

stateczność budynku. Dlatego stosowanie przewiązania murarskiego (rys. 8.4.b) jest 

rozwiązaniem optymalnym ze względu na jednoczesne spełnienie różnych wymagań. Przy 
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wykonywaniu połączenia najkorzystniejszego ze względu na izolacyjność akustyczną pomiędzy 

pomieszczeniami rozdzielanymi ścianą wewnętrzną należy zwrócić szczególną uwagę na 

dokładne wypełnienie szczelin wełną mineralną i zapewnienie, aby jedynymi połączeniami 

pomiędzy ścianą wewnętrzną i zewnętrzną były tylko cienkie łączniki (kotwy) murarskie  

z blachy ocynkowanej (np. LP30 lub podobne). 

 
 

a)                                                      b)                                         c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rys. 8.4. Rodzaje połączeń ściany wewnętrznej z zewnętrzną i ich wpływ na izolacyjność 
akustyczną pomiędzy pomieszczeniami a) rozwiązanie niekorzystne brak tłumienia dźwięku 
przenoszonego wzdłuż ściany zewnętrznej b) rozwiązanie dobre pod względem ochrony przed 
hałasem jak i stateczności konstrukcji c) rozwiązanie bardzo dobre ze względu na ochronę 
przed hałasem, znaczna eliminacja dźwięków przenoszonych wzdłuż ściany zewnętrznej 

Wszystkie ściany murowane rozdzielające pomieszczenia, dla których wymagane jest 
spełnienie wymagań ochrony przed hałasem, powinny być obustronnie tynkowane tynkiem 
cementowo-wapiennym o grubości min. 12 mm (zalecany z uwagi na izolacyjność akustyczną) 
lub tynkiem gipsowym o grubości 10 mm (w najcieńszych miejscach nie mniej niż 7 mm). 
Szczelne wykończenie muru zapobiega przedostawaniu się dźwięków przez szczeliny  
i pęknięcia w murze. Jest to szczególnie ważne w przypadku murów wykonywanych  

z elementów murowych profilowanych P+W z uchwytami montażowymi, z niewypełnionymi 
zaprawą spoinami czołowymi (pionowymi). Dlatego zaleca się murowanie ścian szczególnie 
ważnych ze względu na ochronę przed hałasem (np. międzymieszkaniowych) z wypełnionymi 
spoinami czołowymi, niezależnie od kształtu elementów murowych.  

Projektant powinien przeanalizować, czy i jeżeli tak, to które ze ścian ważnych ze względu na 
ochronę przed hałasem są narażone na powstawanie w nich rys i pęknięć oraz tak je 
zaprojektować, aby to ryzyko zminimalizować. Ważna jest nie tylko wytrzymałość muru na 

ŹLE DOBRZE BARDZO DOBRZE 
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ścianie i zginanie, ale również jego sztywność i sposób połączenia krawędzi z sąsiednimi 

elementami budynku. Dodatkowym rozwiązaniem jest zastosowanie zbrojenia tynków na 
całej lub tylko części powierzchni ściany rozdzielającej. W dzisiejszym budownictwie 
podstawową przyczyną pękania ścian są odkształcenia powiązanych z nimi i odkształcających 
się elementów konstrukcji budynku. Szczególnie dotyczy to stropów i ustawianych na nich 
ciężkich ścianach wypełniających. Przykłady zalecanych sposobów wykonywania ścian 
wypełniających pokazano w Wytycznych wykonawczych murów z silikatowych elementów 
murowych UNISIL [43]. 

W ważnych ze względu na ochronę przed hałasem ścianach nie należy wykonywać 
jakichkolwiek bruzd i wnęk, przewodów kominowych, kanałów wentylacyjnych itp. Błędem 
jest także prowadzenie instalacji elektrycznych w kanałach murowych elementów drążonych. 
Instalacje elektryczne należy prowadzić w tynku, którego warstwa, już ze względu na 
zapewnienie szczelności ściany, powinna być stosunkowo gruba. Jeżeli umieszcza się puszki 

elektryczne po obu stronach tej samej ściany, to nie powinny być one lokalizowane w tych 
samych miejscach ściany, a przesunięte o min. 0,5 m. To ostatnie zalecenie jest szczególnie 
ważne w przypadku stosowania drążonych elementów murowych. 

 

8.4. Prognozowanie izolacyjności akustycznej ścian 
zewnętrznych 

 

Zgodnie z PN-B-02151-3 [23] izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych 
należy określać za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej 
R’A,2. Jeżeli stwierdzono, że podstawowym rodzajem hałasu jest hałas średnio  
i wysokoczęstotliwościowy (zastosowany jest wskaźnik adaptacyjny C), to należy zastosować 

wskaźnik R’A,1. 

Przy ocenie izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych budynku 
przyjmuje się, że wpływ przenoszenia dźwięków drogami bocznymi jest pomijalny i dlatego 
jest nieuwzględniany. 

Wymaganą przybliżoną izolacyjność akustyczną właściwą ściany zewnętrznej należy 
wyznaczyć z zależności: 

R’A,2 = LA,zew – LA,wew + 10lg(S/A) + 3    
(wynik należy zaokrąglić do liczby całkowitej) [dB], 

przy czym A = 0,16 V/T 

gdzie: 

LA,zew  to miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie zewnętrznej 
uwzgledniający hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych, charakterystycznych dla 
danego terenu (np. od komunikacji drogowej i szynowej, od operacji lotniczych,  
z przemysłu itd.), powinien być określany w odległości 2 m od fasady budynku na wysokości 
rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej (przyjmowaną do obliczeń wartość 
należy zaokrąglić do liczby całkowitej) [dB], 
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LA,wew  to poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody 

zewnętrznej, określony i przyjmowany wg PN-B-02151-3 [23] w zależności od rodzaju 
budynku i pomieszczenia oraz pory (dzień/noc) [dB], 

A to chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej 
częstotliwości f = 500 Hz, bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników, 

S to pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu 
widzianej od strony pomieszczenia, 

V to objętość pomieszczenia, 

T to przewidywany czas pogłosu, w pomieszczeniu, w oktawowym paśmie o środkowej 
częstotliwości f = 500 Hz  (należy przyjąć jako równy wzorcowemu czasowi pogłosu  
T = 0,5 s). 

Należy zwrócić uwagę, że w ochronie przed hałasem zewnętrznym w przypadku zewnętrznych 
ścian murowanych, niezależnie od zastosowanych rodzajów elementów murowych, 
najsłabszymi elementami przegrody są zawsze okna i drzwi oraz okienne lub ścienne 
nawiewniki powietrza. Zasady obliczania izolacyjności akustycznej masywnej przegrody 
zewnętrznej na podstawie izolacyjności jej elementów składowych, podobnie jak szczegółowe 
zasady określania wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej dla hałasu 
powietrznego zewnętrznego zawarte są w PN-B-02151-3 [23]. 

 

8.5. Prognozowanie izolacyjności akustycznej ścian 
wewnętrznych 

 

Prognozowanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych pomiędzy 

przylegającymi pomieszczeniami w projektowanym budynku polega na pomniejszeniu 

odpowiedniego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej (RA1R lub RA2R  

w zależności od rodzaju hałasu) dla ściany rozdzielającej o poprawkę określającą przenoszenie 

dźwięków drogami bocznymi. Określenie wartości tej poprawki oblicza się zgodnie z PE-EN 

12354-1 [28] metodą dokładną lub uproszczoną obliczania izolacyjności akustycznej przegrody 

w budynku. Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród w projektowanym budynku 

najdokładniej można wykonać przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. Jednak 

dostępność do takich programów nie jest powszechna, a ich obsługa wymaga często 

dodatkowej wiedzy z zakresu akustyki. Dlatego w Zakładzie Akustyki ITB opracowany została 

Instrukcja ITB nr 406/2005 [29] zawierająca metodę szacunkową, którą można posługiwać się 

przy prognozowaniu izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych w budynkach. Należy 

podkreślić, że wyniki szacunków dokonanych na podstawie Instrukcji ITB [29] dotyczą 

dokładnie takich przypadków, jakie zostały opisane dla każdej z tablic. Należy pamiętać, że 

każda zmiana wymiarów i materiałów pociąga za sobą zmianę wartości wskaźników. Jest to 

ważne szczególnie w przypadkach, gdy szacowana izolacyjność akustyczna jest na poziomie 

zbliżonym do wartości granicznych określonych w wymaganiach normowych. 
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Zgodnie z metodą szacunkową według instrukcji ITB [29], określa się projektowany wskaźnik 

oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej ściany w budynku z następującej zależności: 

R’A1 ≤ RA1R − Ka 

Ka - poprawka uwzględniająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięków na wartość wskaźnika 

oceny R’A1, zależna od rodzaju materiałów, wymiarów i konstrukcji przegród (ścian i stropów), 

sposobu połączenia poszczególnych przegród (stopnia redukcji drgań w węzłach). 

Tabelaryczne zestawienie poprawek Ka dla najczęściej występujących w praktyce przypadków 

zawiera Instrukcja ITB nr 406/2005 [29].  

 

8.6. Spełnienie wymagań ochrony przed hałasem przy 
zastosowaniu wyrobów UNISIL 

 

W instrukcji ITB [29] zamieszczono tylko jedną tablicę zawierającą wartości poprawki Ka dla 

rozwiązania, w którym wszystkie ściany są z elementów silikatowych. Jest to: Tablica II.1-6.3. 

Wartości poprawki Ka odnoszące się do masywnych ścian wewnętrznych z elementów 

drążonych wapienno-piaskowych (silikatowych). Ściana zewnętrzna – z elementów 

silikatowych drążonych, grubości 18 cm + ocieplenie metodą lekką mokrą. [29] 

Na podstawie instrukcji ITB [29] oraz przy przyjęciu założeń stanowiących punkt wyjścia do 

obliczeń, których wyniki są w tej instrukcji zestawione, wykonano dodatkowo obliczenia 

zgodnie z PN-EN 12354-1 [28] dla ścian wykonanych z innych rodzajów silikatowych 

elementów murowych UNISIL. Obliczenia wykonano również dla przypadków, w których są 

inne połączenia (rodzaje węzłów) pomiędzy ścianami. 

W tablicach 8.1 i 8.2 zestawione są wyniki obliczeń wskaźników izolacyjności akustycznej RA1R 

oraz R'A1 , a także poprawki Ka dla ścian wykonanych z elementów murowych UNISIL. Należy 

podkreślić, że wskaźniki te mają wyższe wartości niż to wynika z obliczeń według „prawa masy” 

dla silikatów. Obliczone wskaźniki przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'A1 są 

zestawione z wymaganiami normowymi według PN-B-02151-3[23] oraz PN-B-02151-5 [24] dla 

ściany międzymieszkaniowej oraz ściany między wspólnym korytarzem i klatką schodową w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, przy wymaganiach odpowiadających klasom 

akustycznym: AQ-0, AQ-1 i AQ-2. Przyjęto, że w każdym z przypadków wszystkie ściany są 

wykonane z silikatowych elementów murowych UNISIL: 

• ściana zewnętrzna - UNISIL 24 P+W klasy wytrzymałości 15 i klasy gęstości 1,4; 

• ściana działowa - UNISIL 12 P+W klasy wytrzymałości 15 i klasy gęstości 1,6; 

• ściana międzymieszkaniowa z różnych elementów UNISIL grubości 180 mm, 240 mm  

i 250 mm. 

Przyjęto stropy żelbetowe grubości 200 mm. 

W tablicy 8.1. są zestawione wyniki dla przypadku, w którym ściany są połączone węzłami 

sztywnymi, a w tablicy 8.2. przy elastycznym połączeniu ściany międzymieszkaniowej ze ścianą 

zewnętrzną i ścianą działową, wypełnionym wełną mineralna.  
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Tablica 8.1. 

  

Wartość wskaźnika R’A1 [dB] dla 
ściany międzymieszkaniowej oraz 

między wspólnym korytarzem i 
klatką schodową, przy 

wymaganiach odpowiadających 
poszczególnym klasom 

akustycznym  
zgodnie z PN-B-02151-3 oraz PN-B-

02151-5 

ściana rozdzielająca  
wykonana z elementu 

murowego: 

gęstość 
brutto w 

stanie 
suchym 
[kg/m3] 

grubość 
ściany (bez 

tynku)  
B [mm] 

długość 
ściany  
L [m] 

RA1R 
[dB] 

Ka 
[dB] 

R'A1 
[dB] 

Klasa  
AQ-0 

Klasa  
AQ-1 

Klasa 
AQ-2 

≥ 50 ≥ 53 ≥ 56 

UNISIL 18 P+W kl. 15 1395 

180 

3 48 3 45    

4,5 48 3 45    

6 48 2 46    

9 48 2 46    

UNISIL 18 A P+W kl. 25 1850 

3 52 3 49    

4,5 52 3 49    

6 52 2 50    

9 52 2 50    

UNISIL 18 A kl. 25 1930 

3 53 3 50    

4,5 53 3 50    

6 53 2 51    

9 53 2 51    

UNISIL 18 A+ kl. 30 2080 

3 55 4 51    

4,5 55 4 51    

6 55 3 52    

9 55 3 52    

UNISIL 24 P+W kl. 15 
lub 
UNISIL 24 P+W kl. 20 
lub 
UNISIL 24L P+W 

1410 do 
1450 

240 

3 53 4 49    

4,5 53 3 50    

6 53 3 50    

9 53 2 51    

UNISIL 24P P+W kl. 20 1700 

3 56 4 52    

4,5 56 4 52    

6 56 3 53    

9 56 3 53    

UNISIL 25 P+W kl. 15 
lub 
6 NFD P+W kl. 15 

1400 

250 

3 54 3 51    

4,5 54 3 51    

6 54 2 52    

9 54 2 52    

UNISIL 18 A kl. 25 1930 

3 57 5 52    

4,5 57 4 53    

6 57 4 53    

9 57 3 54    
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Tablica 8.2. 

 

Wartość wskaźnika R’A1 [dB], 
przy wymaganiach 
odpowiadających 

poszczególnym klasom 
akustycznym  

zgodnie z PN-B-02151-3 oraz 
PN-B-02151-5 

ściana rozdzielająca  
wykonana z elementu 

murowego: 

gęstość brutto 
w stanie 
suchym 
[kg/m3] 

grubość 
ściany 
(bez 

tynku)  
B [mm] 

długość 
ściany  
L [m] 

RA1R 
[dB] 

Ka 
[dB] 

R'A1 
[dB] 

Klasa  
AQ-0 

Klasa  
AQ-1 

Klasa  
AQ-2 

≥ 50 ≥ 53 ≥ 56 

UNISIL 18 P+W kl. 15 1395 

180 

3 48 2 46    

4,5 48 1 47    

6 48 1 47    

9 48 1 47    

UNISIL 18 A P+W kl. 25 1850 

3 52 2 50    

4,5 52 2 50    

6 52 1 51    

9 52 1 51    

UNISIL 18 A kl. 25 1930 

3 53 2 51    

4,5 53 2 51    

6 53 1 52    

9 53 1 52    

UNISIL 18 A+ kl. 30 2080 

3 55 2 53    

4,5 55 2 53    

6 55 2 53    

9 55 1 54    

UNISIL 24 P+W kl. 15 
lub 
UNISIL 24 P+W kl. 20 
lub 
UNISIL 24L P+W 

1410 do 1450 

240 

3 53 2 51    

4,5 53 2 51    

6 53 1 52    

9 53 1 52    

UNISIL 24P P+W kl. 20 1700 

3 56 3 53    

4,5 56 2 54    

6 56 2 54    

9 56 2 54    

UNISIL 25 P+W kl. 15 
lub 
6 NFD P+W kl. 15 

1400 

250 

3 54 2 52    

4,5 54 2 52    

6 54 1 53    

9 54 1 53    

UNISIL 18A kl. 25 1930 

3 57 2 55    

4,5 57 2 55    

6 57 2 55    

9 57 2 55    
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9. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
 

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna jest jednym z tych wymagań podstawowych, które 

często są uważane za najważniejsze – pomimo, że z punku widzenia przepisów wszystkie są 

równoważne. Z oszczędnością energii ściśle związane są wymagania w zakresie ochrony 

przeciwwilgociowej. 

Powyższe zapisy wynikają z regulacji zawartych w dokumentach UE Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków [38], Krajowym planie działań, mającym na celu zwiększenie liczby 

budynków o niskim zużyciu energii [39]. 

Parlament Europejski od wielu lat promuje działania prowadzące do znaczącego ograniczenia 

energii zużywanej zarówno do produkcji materiałów budowlanych, procesu budowy, 

użytkowania i rozbiórki obiektów budowlanych. Wprowadzane wymagania dotyczą nie tylko 

konstrukcji budynku, ale również jego instalacji wpływających na zużycie energii (ogrzewanie, 

wentylacja, klimatyzacja, ciepła woda, oświetlenie). Te uregulowania powinny być stosowane 

nie tylko przy budowie nowych budynków, ale również przy przebudowie istniejących.  

Należy zaznaczyć, że oszczędność energii i izolacyjność cieplna dotyczy nie tylko okresów 

występowania niskich temperatur (zima), ale również ograniczenia przegrzewania budynków 

w okresie letnim. 

 

9.1. Obowiązujące wymagania 
 

Obowiązujące wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu WT [36]:  

• Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna; 

• Dział VIII. Higiena i zdrowie Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją 

biologiczną; 

• Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z 

oszczędnością energii. 

Znowelizowane w 2013r. rozporządzenie WT  [36] wprowadziło istotne zmiany w dziale X. 

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna – określając progowe daty osiągniecia 

podwyższonych wymagań cieplnych.  

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dyrektywie [38] przyjęto, że od początku 2021 (od 

2019 w przypadku budynków publicznych) zaczynają obowiązywać kolejne ostrzejsze 

wymagania. Zgodnie z zawartą w Krajowym planie … [39] definicją budynek o niskim zużyciu 

energii to taki budynek, który spełnia wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością 

cieplną zawarte w przepisach technicznych o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane [35] tj. w szczególności w dziale X oraz załącznik 2 do rozporządzenia WT [36],  

w którym podane są poziomy wymagań, których osiągnięcie pozwala na uznanie, że są one 

spełnione. 
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W ustawie - Prawo budowlane [35] określono: 

• (art. 5.2a) W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych 

przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej  

w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez 

jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną  

z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich 

źródeł, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej 

charakterystyce energetycznej. 

• (art. 5.2b) W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, 

obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy 

spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej 

przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. 

Reguluje to rozporządzenie WT [36], zgodnie z którym w przypadku budynków 

podlegających przebudowie, uznaje się że spełniają one wymagania rozporządzenia, 

jeżeli (po zakończeniu przebudowy) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku 

podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności 

cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia WT [36]. 

Spełnienie wymagań ochrony cieplnej w nowych budynkach polega na jednoczesnym 

zapewnieniu w budynku następujących warunków określonych w rozporządzeniu WT [36]: 

• wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla całego 

budynku; 

• izolacyjności cieplnej UC(max) dla określonych przegród w budynku; 

• szczelności na przenikanie powietrza; 

• niedopuszczenie do kondensacji pary wodnej na i w przegrodach zewnętrznych; 

• ograniczenia ryzyka przegrzewania budynku w okresie letnim. 

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla całego budynku  

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie 

budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia oblicza się zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL   [kWh/(m2 · rok)]                                                                              (9.1) 

 

gdzie: 

 

EPH+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

ΔEPC    –  cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 

ΔEPL    –  cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia. 

Cząstkowe wartości wskaźnika EP określane są  zgodnie z tablicami 9.1, 9.2 i 9.3. 
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Tablica 9.1. Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Rodzaje budynku 

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, 

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody  

EPH+W [kWh/(m2 · rok)] 

od 1 stycznia 2014r. od 1 stycznia 2017r. Od 31 grudnia 2020r. *) 

Budynek mieszkalny: 

a) jednorodzinny 

b) wielorodzinny 

 
120 
105 

 
95 
85 

 
70 
65 

Budynek zamieszkania 

zbiorowego 
95 85 75 

Budynek użyteczności 

publicznej: 

a) opieki zdrowotnej 

b) pozostałe 

 
390 
65 

 
290 
60 

 
190 
45 

Budynek gospodarczy, 

magazynowy i produkcyjny 
110 90 70 

*) od 1 stycznia 2019r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, 
prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. 

 

Tablica 9.2. Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby na potrzeby chłodzenia 

Rodzaje budynku 

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia  

ΔEPC [kWh/(m2 · rok)]*) 

od 1 stycznia 2014r. od 1 stycznia 2017r. Od 31 grudnia 2020r. **) 

Budynek mieszkalny: 

c) jednorodzinny 

d) wielorodzinny 

ΔEPC = 10 · Af,C/Af ΔEPC = 10 · Af,C/Af ΔEPC = 5 · Af,C/Af 

Budynek zamieszkania 

zbiorowego 

ΔEPC = 25 · Af,C/Af ΔEPC = 25 · Af,C/Af ΔEPC = 25 · Af,C/Af 

Budynek użyteczności 

publicznej: 

c) opieki zdrowotnej 

d) pozostałe 

Budynek gospodarczy, 

magazynowy i 

produkcyjny 
gdzie: 

Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona), określona 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków [m2], 

AfC – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona), określona zgodnie z ww. 

przepisami [m2],  

*) Jeżeli budynek posiada instalacje chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2 · rok) 
**) od 1 stycznia 2019r. – w przypadku budynków zajmowanych przez organ wymiaru sprawiedliwości, 

prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. 
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Tablica 9.3. Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia 

Rodzaje budynku 

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia ΔEPL 
[kWh/(m2 · rok)]*) w zależności od czasu działania oświetlenia  

w ciągu roku t0 [h/rok]*) 

od 1 stycznia 2014r. od 1 stycznia 2017r. Od 31 grudnia 2020r. 
**) 

Budynek mieszkalny: 
e) jednorodzinny 

f) wielorodzinny 
ΔEPL = 0 ΔEPL = 0 ΔEPL= 0 

Budynek zamieszkania 
zbiorowego 

dla t0 < 2500 
ΔEPL = 50 

dla t0 ≥ 2500 
ΔEPL = 100 

dla t0 < 2500 
ΔEPL = 50 

dla t0 ≥ 2500 
ΔEPL = 100 

dla t0 < 2500 
ΔEPL = 25 

dla t0 ≥ 2500 
ΔEPL = 50 

Budynek użyteczności 
publicznej: 
e) opieki zdrowotnej 
f) pozostałe 

Budynek gospodarczy, 
magazynowy i produkcyjny 
*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku  
ΔEPL= 0 kWh(m2·rok). 
**) od 1 stycznia 2019r. – w przypadku budynków zajmowanych przez organ wymiaru sprawiedliwości, 
prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. 

 

W przypadku budynków o różnych funkcjach użytkowych maksymalne wartości wskaźnika EP 
określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej  
i oświetlenia wbudowanego oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: 
 

EP = Σi (EPi · Af,i) / Σi Af,i    [kWh/(m2·rok)] 
 

gdzie: 
 
EPi – wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
EP dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i, obliczona zgodnie 
ze wzorem (4.1), przy uwzględnieniu cząstkowych wartości wskaźnika EP, podanych  
w tablicach 9.1, 9.2 i 9.3; 
Af,i – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub 
chłodzona) dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej. 

 

Izolacyjność cieplna ścian 

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich 

rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne  

w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach 

o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu 

cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być 

większe niż wartości UC(max) określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia WT [36].  
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Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła UC określone w rozporządzeniu WT [36] 

są zawarte w tablicy 9.4. 

 

Tablica 9.4. Minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian  

 

Ograniczenia ryzyka przegrzewania budynku w okresie letnim 

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko 
przegrzewania budynku w okresie letnim. Zgodnie z rozporządzeniem WT [36] (par. 328.2. 
oraz załącznik 2 pkt 2.1.4) to wymaganie uznaje się za spełnione, jeżeli okna oraz inne 

przegrody przeszklone i przeźroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym  
w załączniku 2 do rozporządzenia WT [36]. 

 

Niedopuszczenie do kondensacji pary wodnej na i w przegrodach zewnętrznych 

Zgodnie z rozporządzeniem WT [36] (par. 321) na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej 
przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój 
grzybów pleśniowych. Także wewnątrz takiej przegrody zewnętrznej nie może występować 

Rodzaj ściany i temperatura  

w pomieszczeniu 

Współczynnik przenikania ciepła UC (max)W/m2K 

od 1 stycznia 2014r. od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r. 

Ściany zewnętrzne: 

• przy ti ≥ 16°C 

• przy 8°C≤ ti< 16°C 

• przy ti< 8°C 

 

0,25 

0,45 

0,90 

 

0,23 

0,45 

0,90 

 

0,20 

0,45 

0,90 

Ściany wewnętrzne: 

• przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające 

pomieszczenia ogrzewane od 

klatek schodowych i korytarzy, 

• przy Δti < 8°C, 

• oddzielające pomieszczenie 

ogrzewane od nieogrzewanego. 

 

 

1,00 

bez wymagań 

 

0,30 

 

 

1,00 

bez wymagań 

 

0,30 

 

 

1,00 

bez wymagań 

 

0,30 

Ściany przyległe do szczelin 

dylatacyjnych o szerokości: 

• do 5 cm, trwale zamkniętych  

i wypełnionych izolacją cieplną 

na głębokości co najmniej 20 cm, 

• powyżej 5 cm, niezależnie od 

przyjętego sposobu 

zamknięcia i zaizolowania 

szczeliny 

1,00 

 

 

0,70 

1,00 

 

 

0,70 

1,00 

 

 

0,70 

Ściany nieogrzewanych 

kondygnacji podziemnych 
bez wymagań bez wymagań bez wymagań 
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narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. 

Dopuszcza się kondensację pary wodnej wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile 
struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy 
tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem WT [36] powyższe warunki będą spełnione, jeżeli rozwiązania 

przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych  

i gospodarczych będą się charakteryzować współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości 

nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z PN-EN ISO 13788 [31]. 

Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach 

ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 PN-EN ISO 13788 [31], 

przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego 

jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego 

współczynnika równej 0,72. 

Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie 
konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać: 

1) dla przegrody – według PN-EN ISO 13788 [31], 
2) dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody – według 

PN-EN ISO 10211 [30]. 
 

Szczelność na przenikanie powietrza 

Zgodnie z rozporządzeniem WT [36] (par. 328.1 oraz załącznik 2 pkt. 2.3.) w budynku 
mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody 
zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi 
połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów 
instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) 
oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich 
całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 
 
W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien  
i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m · h) w 
odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co 
odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla 
okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy 
ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii 
stykowej lub 3 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej 
Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. 
 
Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi: 

1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 
2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h. 
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Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej 
zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu 
uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej powyżej. 
 

9.2. Kształtowanie przegród spełniających wymagania 
 

W Polsce już od wielu lat najpopularniejszym sposobem wykonywania ścian spełniających 

wymagania izolacyjności cieplnej jest ocieplanie muru warstwą izolacji. Takie ściany nazywane 

są ścianami dwuwarstwowymi, ale ponieważ tak samo nazywane są ściany składające się  

z dwóch warstw muru, bardziej prawidłowe jest określenia ściana jednowarstwowa  

z ociepleniem. W literaturze technicznej spotykane jest również określenie ściany funkcyjne. 

Są to ściany składające się z kilku warstw, z których każda ma do spełnienia odpowiednio 

zdefiniowaną rolę (funkcję) oraz wykonana jest z odpowiednio dobranego i odpowiednio 

wbudowanego materiału. W ten sposób można ukształtować przegrodę spełniającą 

równocześnie wszystkie wymagania na bardzo wysokim poziomie. Tylko ściany funkcyjne są  

w stanie spełnić równocześnie takie sprzeczne ze sobą wymagania, jak na przykład izolacyjność 

akustyczna i izolacyjność cieplna.  

Wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła przez ściany z elementów murowych 

silikatowych UNISIL uzyskuje się przez ocieplenie ściany jednowarstwowej warstwą materiału 

termoizolacyjnego np. styropianu, wełny mineralnej czy też PIR/PUR o różnych grubościach 

lub w przypadku ściany wewnętrznej poprzez otynkowanie odpowiedniej grubości lekkim 

tynkiem. Grubość warstwy izolacyjnej zależy od wymaganej izolacyjności cieplnej ściany.  

Do wykonywania ociepleń ścian jednowarstwowych należy stosować złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS). Systemy ETICS wprowadzane są do obrotu  

i udostępniania na rynku na postawie EOT (Europejska Ocena Techniczna) lub KOT (Krajowa 

Ocena Techniczna). Należy wyraźnie podkreślić, że każdy z oferowanych na rynku systemów 

ETICS należy stosować w całości i nie należy zamieniać poszczególnych jego składników na 

inne, nieprzewidziane w odpowiednim EOT i KOT. Każdy z systemów ETICS należy stosować 

zgodnie z instrukcją producenta. 

9.3. Obliczenia cieplne ścian 
 

Podstawowym parametrem cieplnym charakteryzującym ściany w budynku jest współczynnik 

przenikania ciepła  U. Opisuje on ilość ciepła jaka przenika przez przegrodę (np. ścianę). 

Współczynnik przenikania ciepła jest odwrotnością oporu cieplnego przegrody: 

U = 1/R [W/m2 K] 
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Opór cieplny warstwy jednorodnej R zależy od jej grubości d oraz współczynnika przewodzenia 

ciepła λ, który charakteryzuje właściwości cieplne materiału z którego jest wykonana warstwa 

przegrody. 

Przy obliczeniach współczynnika przenikania ciepła należy zwrócić uwagę na konieczność 

prawidłowego ustalenia właściwości cieplnych. Należy stosować tylko wartości obliczeniowe 

współczynnika przewodzenia ciepła (λdesign), a nie na przykład wartości deklarowane (λ10dry).  

W przypadku niektórych materiałów i wykonanych z nich wyrobów można przyjmować, że 

λdesign = λ10dry, ale należy to zawsze wcześniej w wiarygodny sposób ustalić. W przypadku 

silikatowych elementów murowych UNISIL można przyjmować, że λdesign = λ10dry. Należy 

również zwrócić uwagę na prawidłowe zaokrąglanie wyników obliczeń. 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) ścian (w tym ścian z silikatowych elementów 

murowych UNISIL) oblicza się zgodnie z PN-EN ISO 6946 [33]. Wartość współczynnika UC  

obliczonego, nie może być większa od wartości dopuszczalnej (UC(max)) podanej w Załączniku 2 

do rozporządzenia WT [36] 

Obliczenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła UC ściany w budynku: 

UC = U + ΔUg + ΔUf        [W/(m2·K)] 

gdzie: 

U - współczynnik przenikania ciepła przegrody (ściany) 
ΔUg - poprawka na nieszczelności w warstwie izolacji 
ΔUf - poprawka na łączniki mechaniczne 

 

U = 1 / Rc;op     [W/(m2·K)]       

Uwaga: Obliczoną wartość współczynnika przewodzenia ciepła U należy zaokrąglić w „górę”, 

nie więcej niż do dwóch miejsc po przecinku lub trzech cyfr znaczących. 

gdzie: 

Rc;op - całkowity opór cieplny przegrody jako płaskiego komponentu budowlanego 

składającego się z warstw jednorodnych cieplnie. 

 

 

W przypadku przegrody zewnętrznej: 

Rc;op = Rsi + R1 + R2 + … +Rn + Rse      [m2·K/W] 
 
W przypadku przegrody wewnętrznej: 
Rc;op = Rsi + R1 + R2 + … +Rn + Rsi      [m2·K/W] 

Uwaga: Obliczoną wartość oporu cieplnego należy zaokrąglić „w dół”, czyli z niedomiarem. 

 

https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#U
https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#delta Ug
https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#delta Uf
https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#delta Uf
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gdzie: 
Rsi  - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni, w przypadku  poziomego 
kierunku strumienia ciepła Rsi = 0,13 m2·K/W, 
Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni, w przypadku poziomego 
kierunku strumienia ciepła Rse = 0,04 m2·K/W. 
Ri - opory cieplne warstw jednorodnych,  

 
Ri = di / λdesign,i      [m2·K/W] 

 
gdzie : 
di - grubość warstwy i [m], 
λdesing,i - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła warstwy i  [W/(m·K)] 

 
Poprawka na nieszczelności w warstwie izolacji ΔUg W/(m2∙K) 
 

∆𝑈𝑔 = ∆𝑈" (
𝑅𝑙

𝑅𝑇,ℎ
)

2

  [W/(m2·K)] 

gdzie: 
ΔU” - stopień nieszczelności [W/(m2·K)], 
ΔU’’ = 0,00  gdy nie ma nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji i nie jest 
możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji, 
ΔU’’ = 0,01  gdy nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji, ale nie 
powodują cyrkulacji powietrza między ciepłą i zimną stroną izolacji, 
ΔU’’ = 0,04  gdy nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji i występuje 
ryzyko cyrkulacji powietrza pomiędzy ciepłą i zimną stroną izolacji 
 
Rl - Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności Rl [m2·K/W], 
RT,h - całkowity opór cieplny elementu bez uwzględniania mostków cieplnych [m2·K/W] 

 
Poprawka na łączniki mechaniczne ΔUf.  
Poprawki tej nie należy uwzględniać w przypadku: 

• kotew ściennych przechodzących przez pustą szczelinę powietrzną, 
• kotew ściennych pomiędzy warstwą muru i drewnianymi słupkami, 
• gdy współczynnik przewodzenia ciepła łącznika (λf), lub jego części jest mniejszy niż 

1 W/(m·K). 

Poniższa procedura nie ma zastosowania w przypadku gdy końce łącznika stykają się  
z blachami metalowymi. Wpływ takich łączników należy obliczać za pomocą programów 
komputerowych lub przyjmować z katalogów mostków termicznych. 

∆𝑼𝒇 = 𝒂 
𝝀𝒇 ∙ 𝑨𝒇  ∙ 𝒏𝒇

𝒅𝟎
 (

𝑹𝒍

𝑹𝑻,𝒉
)

𝟐

     [W/(m2·K)] 

gdzie: 
α - współczynnik (w przypadku gdy łącznik całkowicie przebija warstwę izolacji α = 0,8), 
λf - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika [W/(m·K)], 
Af - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika [m2]. 
nf - liczba łączników na [m2], 
d0- grubość warstwy izolacji zawierającej łącznik [m], 
Rl - Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności Rl [m2·K/W], 
RT,h - całkowity opór cieplny elementu bez uwzględniania mostków cieplnych [m2·K/W]. 

https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#delta U"
https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#alfa
https://www.locja.pl/szkolenia/Algorytm-obliczania-wspolczynnika-przenikania-ciepla-dla-scian,33#alfa
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9.4.  Spełnienie wymagań przy zastosowaniu wyrobów 

UNISIL 
 
Ściany wykonane z silikatowych elementów murowych UNISIL charakteryzują się wysoką 
pojemnością cieplną co wynika z wysokiej gęstości silikatu. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ przez elementy silikatowe, wyznaczony wg PN-EN ISO 
6946 [33] i PN-EN 1745 [32], waha się od 0,46 do 0,81 W/mK w zależności od gęstości silikatu 
oraz kształtu i budowy (liczba i objętość drążeń) elementu murowego. Izolacyjność cieplna 
(współczynnik przenikania ciepła U) samego muru z elementów silikatowych UNISIL nie jest 
zależna od rodzaju i grubości zastosowanej zaprawy murarskiej i nie ma istotnego wpływu na 
izolacyjność całej ściany.  
Właściwości cieplno-wilgotnościowe dla elementów murowych UNISIL oferowanych przez 
PPMB Niemce S.A. podane są w tablicy 9.5. oraz w aktualnym katalogu technicznym. 
 
Tablica 9.5. Właściwości cieplno-wilgotnościowe elementów murowych UNISIL 
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Nazwa handlowa  kg/m3 %  W/m*K  W/m2*K W/m2*K mm 

UNISIL 8 P+W kl.15 1,6 1410 - 1600 15 5/25 0,46 P2 2,30 2,91 80 

UNISIL 12 P+W kl.15 1,6 1410 - 1600 15 5/25 0,46 P2 1,92 2,32 120 

1 NF kl.20 2,0 1810 - 2000 15 5/25 0,81 P2 2,45 3,14 120 

UNISIL 15 P+W kl.15 1,6 1410 - 1600 15 5/25 0,46 P2 1,71 2,02 150 

UNISIL 18 P+W kl.15 1,4 1210 - 1400 15 5/25 0,46 P2 1,54 1,78 180 

UNISIL 18 P+W kl.20 1,6 1410 - 1600 15 5/25 0,46 P2 1,54 1,78 180 

UNISIL 18 A P+W kl.25 2,0 1810 - 2000 15 5/25 0,81 P2 2,07 2,55 180 

UNISIL  18 A kl.25 2,0 1810 - 2000 15 5/25 0,81 P2 2,07 2,55 180 

UNISIL 18 A kl.30 2,0 1810 - 2000 15 5/25 0,81 P2 2,07 2,55 180 

UNISIL 18 A+ kl.30 2,2 2010 - 2200 15 5/25 0,81 P2 2,07 2,55 180 

UNISIL 24 P+W kl.15 1,4 1210 - 1400 15 5/25 0,46 P2 1,28 1,45 240 

UNISIL 24L P+W kl.20 1,6 1410 - 1600 15 5/25 0,46 P2 1,28 1,45 240 

UNISIL 24P P+W kl.20 1,8 1610 - 1800 15 5/25 0,61 P2 1,53 1,77 240 

UNISIL 24P P+W+F kl.25 1,8 1610 - 1800 15 5/25 0,61 P2 1,53 1,77 240 

UNISIL 25 P+W kl.15 1,4 1210 - 1400 15 5/25 0,46 P2 1,24 1,40 250 

6 NFD P+W kl.15 1,4 1210 - 1400 15 5/25 0,46 P2 1,24 1,40 250 
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Tablica 9.6. Ściany wewnętrzne wykonane z silikatowych elementów murowych UNISIL. 

Zestawienie minimalnych grubości warstw izolacji cieplnej dla spełnienia współczynnika 

przewodzenia ciepła określonych w rozporządzeniu WT [36] 

 

Ściany wewnętrzne * 

U = 1,0 W/m2*K 
 

- ściany oddzielające 
pomieszczenia ogrzewane od 
klatek schodowych i korytarzy 
- ściany przyległe do szczelin 
dylatacyjnych o szerokości 
powyżej 5 cm, niezależnie od 
przyjętego sposobu zamknięcia i 
zaizolowania szczeliny 

U = 0,7 W/m2*K 
 

- ściany przyległe do 
szczelin dylatacyjnych 
o szerokości do 5 cm, 
trwale zamkniętych i 
wypełnionych izolacją 
cieplną na głębokości 
co najmniej 20 cm 

U = 0,3 W/m2*K 
 

- ściany oddzielające 
pomieszczenie 
ogrzewane od 
nieogrzewanego 
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 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

UNISIL 8 P+W kl.15 - 26 18 12 45 31 23 131 91 67 

UNISIL 12 P+W kl.15 - 22 15 12 41 29 21 127 88 65 

1 NF kl.20 - 27 19 14 46 32 24 132 92 68 

UNISIL 15 P+W kl.15 - 19 13 10 38 27 20 124 86 64 

UNISIL 18 P+W kl.15 - 16 11 9 35 25 18 121 85 62 

UNISIL 18 P+W kl.20 - 16 11 9 35 25 18 121 85 62 

UNISIL 18 A P+W kl.25 78 24 17 12 43 30 22 129 89 66 

UNISIL  18 A kl.25 78 24 17 12 43 30 22 129 89 66 

UNISIL 18 A kl.30 78 24 17 12 43 30 22 129 89 66 

UNISIL 18 A+ kl.30 78 24 17 12 43 30 22 129 89 66 

UNISIL 24 P+W kl.15 33 10 7 6 30 21 15 115 82 60 

UNISIL 24L P+W kl.20 33 10 7 6 30 21 15 115 82 60 

UNISIL 24P P+W kl.20 52 16 11 8 35 25 18 121 84 62 

UNISIL 24P P+W+F kl.25 52 16 11 8 35 25 18 121 84 62 

UNISIL 25 P+W kl.15 31 9 7 5 29 20 15 114 81 60 

6 NFD P+W kl.15 31 9 7 5 29 20 15 114 81 60 

 
* Grubość warstwy izolacji o różnych wartościach λ, koniecznej do uzyskania izolacyjności cieplnej U (bez 
uwzględniania warstw tynku i przy założeniu braku nieszczelności w izolacji i bez łączników w warstwie izolacji) 
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Tablica 9.7. Ściany zewnętrzne wykonane z silikatowych elementów murowych UNISIL. 

Zestawienie minimalnych grubości warstw izolacji cieplnej dla spełnienia współczynnika 

przewodzenia ciepła określonych w rozporządzeniu WT [36] 

 
Ściany zewnętrzne * 

U = 0,9 W/m2*K 
przy temperaturze  
w pomieszczeniu:  

ti < 8°C 

U = 0,45 W/m2*K 
przy temperaturze  
w pomieszczeniu: 

8°C ≤ ti < 16°C 

U = 0,2 W/m2*K 
przy temperaturze  
w pomieszczeniu 

ti ≥ 16°C 
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 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

UNISIL 8 P+W kl.15 - 35 24 18 85 59 44 210 145 108 

UNISIL 12 P+W kl.15 - 31 22 16 81 56 42 206 142 106 

1 NF kl.20 - 35 22 19 86 61 44 211 146 109 

UNISIL 15 P+W kl.15 - 28 20 15 78 54 40 203 140 104 

UNISIL 18 P+W kl.15 - 25 18 13 75 52 39 200 138 103 

UNISIL 18 P+W kl.20 - 25 18 13 75 52 39 200 138 103 

UNISIL 18 A P+W kl.25 - 33 23 17 83 57 43 208 143 106 

UNISIL  18 A kl.25 - 33 23 17 83 57 43 208 143 106 

UNISIL 18 A kl.30 - 33 23 17 83 57 43 208 143 106 

UNISIL 18 A+ kl.30 - 33 23 17 83 57 43 208 143 106 

UNISIL 24 P+W kl.15 64 19 13 10 69 48 36 194 134 100 

UNISIL 24L P+W kl.20 64 19 13 10 69 48 36 194 134 100 

UNISIL 24P P+W kl.20 - 25 17 15 75 52 41 200 138 104 

UNISIL 24P P+W+F kl.25 - 25 17 15 75 52 41 200 138 104 

UNISIL 25 P+W kl.15 60 18 13 10 68 47 35 193 133 99 

6 NFD P+W kl.15 60 18 13 10 68 47 35 193 133 99 

 
* Grubość warstwy izolacji o różnych wartościach λ, koniecznej do uzyskania izolacyjności cieplnej U (bez 
uwzględniania warstw tynku i przy założeniu braku nieszczelności w izolacji i bez łączników w warstwie izolacji) 

 

W tablicach 9.6 i 9.7 zestawiono właściwości ścian wykonanych z silikatowych elementów 

murowych UNISIL. Dla uproszczenia przyjęto, że ściany są nieotynkowane (z wyjątkiem 

przypadku gdy tynk lekki zastosowano jako warstwę izolacji cieplnej) oraz nie uwzględniono 

poprawek ze względu na nieszczelności i łączniki mechaniczne. Wyniki obliczeń  grubości 

warstw izolacji podano z dokładnością do 1 mm, co wyraźnie pokazuje jak mały jest wpływ 

izolacyjności cieplnej samego muru z silikatów. 
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Do obliczeń przyjęto następujące rodzaje materiałów termoizolacyjnych: 

• lekki tynk, przyjęto λdesign = 0,15 W/m2 K (na rynku są dostępne tynki o λdesign ≥ 0,12 
W/m2 K i całkowitej grubości jednej warstwy od 30 mm do 80 mm); 

• wełna mineralna, przyjęto λdesign = 0,045 W/m2 K  
• styropian, przyjęto λdesign = 0,031 W/m2 K 
• PIR/PUR, przyjęto λdesign = 0,023 W/m2 K 

Podobnie jak w przypadku obliczania wskaźnika EP, również przy zapewnianiu ograniczenia 
ryzyka przegrzewania budynku w okresie letnim, obowiązujące przepisy, nie uwzględnią 
pojemności cieplnej elementów murowych, która wpływa na bezwładność cieplną muru. 
Silikaty UNISIL dzięki wysokiej gęstości brutto charakteryzują się wysoką pojemnością cieplną.  
 
Określony w rozporządzeniu warunek osiągnięcia szczelności na przenikanie powietrza przez 
budynek nie zależy od rodzaju elementów murowych zastosowanych do budowy ścian. Należy 

jednak zwrócić uwagą na to, że w rozporządzeniu WT [36] zaleca się dla budynków 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i budynków produkcyjnych 
przeprowadzenie próby szczelności dla określenia ich przepuszczalności powietrznej, w celu 
sprawdzenia czy uzyskano zalecaną szczelność budynku.  Doświadczenie pokazuje, że mury 
wykonane z pustaków o cienkich i kruchych ściankach (np. pustaków ceramicznych), nie są 
szczelne. Natomiast uzyskanie szczelnych murów wykonanych z elementów murowych UNISIL 
pełnych nie jest trudne. 
 

10. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych 

 
Zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) [34] jednym z podstawowych wymagań jest 
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.  

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby 
wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:  

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich 
skład materiałów i części po rozbiórce;  

b) trwałość obiektów budowlanych;  
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców  

i materiałów wtórnych. 
Do tej pory w przepisach budowlanych (np. w rozporządzeniu WT [36] nie zostały określone 
zasady i warunki spełnienia tego wymagania. Dlatego, obowiązek spełnienia wymagań 
związanych z zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych może być wyłącznie 
określony w umowie na wykonanie prac projektowych/wykonawczych czy też wytycznych 
użytkowania budynku.  
W założeniach projektowo-wykonawczych można określić zasadnicze charakterystyki  

i odpowiadające im właściwości użytkowe z przyjętymi poziomami (klasy, wartości), których 
osiągniecie uznaje się za wystarczające do spełnienia tego wymagania.  
Już dzisiaj stosowane są (głównie w USA i w Europie Zachodniej) dobrowolne systemy 
certyfikacji (np. BREEAM, LEED, DGNB, Green Buildings i inne) na podstawie których oceniane 
są budynki. 
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11. Normy, instrukcje i przepisy 
 

1. PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: 

Elementy murowe silikatowe; 

2. PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji; 

3. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania 

ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach; 

4. PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania 

ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru; 

5. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem; 

6. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne - Oddziaływania wiatru; 

7. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków; 

8. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji 

murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych; 

9. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych – 

Poprawka; 

10. PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły 

ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe; 

11. PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów; 

12. PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: 

Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych; 

13. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne; 

14. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego; 

15. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa 

murarska; 

16. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - 

Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy; 

17. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania; 

18. PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na 

spoiwach organicznych; 

19. PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki; 
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20. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych; 

21. PN EN 772-1+A1:2015-10 Metody badań elementów murowych - Część 1: Określenie 

wytrzymałości na ściskanie; 

22. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 

Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach; 

23. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 

Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach  

i elementów budowlanych; 

24. PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 

Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie 

akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji; 

25. PN-B-02156:1987: Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

26. PN-B-02171:1988: Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach; 

27. PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach  

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych; 

28. PE-EN 12354-1:2017-10 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych 

budynków na podstawie właściwości elementów - Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych między pomieszczeniami; 

29. Zakład Akustyki ITB Instrukcja ITB nr 406/2005 Metody obliczania izolacyjności akustycznej 

między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002; 

30. PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej - Przepływy ciepła  

i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe; 

31. PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 

do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - 

Metody obliczania; 

32. PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe - Metody określania właściwości cieplnych; 

33. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania; 

34. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG; 

35. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zmianami); 
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zmianami); 

37. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999 z późn. 

zmianami); 
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38. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków; 

39. Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego 

planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii" (M.P. 2015 

poz. 614); 
40. Decyzja Komisji 96/603/WE z dnia 4 października 1996 r. ustanawiającej wykaz produktów 

należących do klasy A „Materiały niepalne” (Dz. U. L 267 z 19.10.1996 z późn. zmianami);   

41. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881  

z późn. zmianami); 
42. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami). 
 

 


