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P owszechnie stosowanym roz-
wiązaniem poprawy izolacyj-
ności ścian zewnętrznych bu-
dynków jest złożony system

ocieplania ETICS (ang. External Ther-
mal Insulation Composite System).
W Polsce system ten stanowi obecnie
najczęściej stosowaną metodę poprawy
izolacyjności termicznej ścian zarówno
w budynkach nowych, jak i poddawa-
nych termomodernizacji.

Wykonanie ocieplenia ETICS polega
na przymocowaniu do powierzchni ścia-
ny układu warstwowego składającego
się z ciągłej termoizolacji, pokrytej war-
stwą zaprawy klejącej i zbrojonej siatką.
Warstwę zewnętrzną systemu stano-
wi wyprawa tynkarska nakładana na
warstwę sczepną [19].

Ze względu na brak normy zharmoni-
zowanej na systemy ETICS, specyfika-
cją techniczną dotyczącą rozwiązań zło-
żonych systemów izolacji cieplnej z wy-
prawami tynkarskimi jest ETAG 004,
traktowany jako europejski dokument
oceny [18].

Wybrane rozwiązania
wykonawcze ETICS

Najważniejszym komponentem za-
pewniającym odpowiednią izolacyjność
cieplną systemu ETICS jest termoizola-
cja. Jej skuteczność zależy od właści-
wości fizycznych, sposobu zamocowa-
nia i połączenia z pozostałymi ele-
mentami systemu [3, 5, 9, 10]. Izolację
cieplną przytwierdza się do ściany
za pomocą zaprawy lub masy klejącej
i ewentualnie dodatkowo mocuje łączni-
kami mechanicznymi. Od strony ze-
wnętrznej pokryta jest warstwą zbrojo-
ną z tynkiem cienkowarstwowym, sta-
nowiącym najsłabszy element systemu,
narażonym na bezpośrednie oddziały-
wanie zmiennych warunków atmosfe-
rycznych [1, 4, 6, 7]. Opady atmosfe-
ryczne, promieniowanie słoneczne
i różnice temperatury mogą wywierać
negatywny wpływ na system ociepleń,
powodując jego uszkodzenie [2, 11, 12,
14, 15, 16].

W praktyce budowlanej najczęściej
stosowanym materiałem termoizola-
cyjnym jest styropian (EPS). Wełnę
mineralną (MW) wykorzystuje się
m.in. w przypadku wykonywania sys-
temu ociepleń na budynkach wysokich
oraz w miejscach zabezpieczenia ścian
zewnętrznych na granicy stref pożaro-
wych, bądź występowania znacznego
zawilgocenia ocieplanej ściany. Powo-

duje to często konieczność stosowania
na elewacji budynku dwóch zróżnico-
wanych, pod względem właściwości
fizycznych, typów izolacji (fotogra-
fia 1). W wybranych przypadkach mo-
gą wystąpić nieprawidłowości w łącze-
niu poszczególnych materiałów termo-
izolacyjnych [8], np. styropianu, stano-
wiącego warstwę wyrównującą po-
wierzchnię ściany, z właściwą warstwą
termoizolacyjną systemu ETICS w po-
staci wełny mineralnej (fotografia 2).

Dynamiczny rozwój technologii bu-
dowlanych oraz pojawiające się nowe
wytyczne bądź rekomendacje skutkują
koniecznością praktycznej weryfikacji
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Abstract. The article presents selected results of thermo-humidity
tests of the external wall with a complex ETICS insulation system.
Thermal insulation was made in the form of expanded
polystyrene, along with a horizontal strip of mineral wool and its
additional bands over the windows, which are fire barriers.
Laboratory tests according to ETAG 004 in the form of
hygrothermal cycles constituted the basis for assessing the
technical condition of the finishing layers in the form of four
different external renders.
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MW

EPS

Fot. 1. Połączenie izolacji termicznej ze sty-
ropianu i wełny mineralnej na elewacji bu-
dynku wysokiego
Photo 1. Combination of thermal insulation
from polystyrene and mineral wool on the fa-
cade of a high buildingm
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stosowanych rozwiązań. Dotyczy to za-
równo materiałów termoizolacyjnych,
jak i elementów wykończenia systemu
ETICS. Jednym z nich jest rozwiązanie
w postaci stref pożarowych i pasów,
z izolacji klasyfikowanej jako niepalna,
na elewacji ze styropianu [21]. Ideą ta-
kiego rozwiązania jest zwiększenie po-
ziomu bezpieczeństwa pożarowego sys-
temów ociepleniowych z użyciem EPS.

Wraz z pojawieniem się nowych za-
leceń występują różne wątpliwości na-
tury technicznej m.in., że skutkami ta-
kiego połączenia mogą być spękania
warstwy zbrojonej i tynkarskiej, a także
wystąpienie przebarwień na elewacji,
związanych z różną nasiąkliwością
materiałów termoizolacyjnych [13].
W związku z tym, postanowiono prze-
prowadzić badania, aby odpowiedzieć
na pytanie, w jaki sposób wzajemne po-
łączenie izolacji termicznej EPS i MW
wpływa na stan ochrony cieplno-wilgot-
nościowej ścian zewnętrznych.

Badania laboratoryjne
Przedmiotem badań była ściana ze-

wnętrzna szerokości 3,0 m i wysoko-
ści 2,2 m z dwoma otworami o wymia-
rach 0,6 x 0,4 m (fotografia 3), przygo-
towana zgodnie z punktem 5.1.3.2.1
ETAG 004 [18]. Warstwa nośna grubo-
ści 0,25 m, wykonana z cegły ceramicz-
nej, została ocieplona styropianem
EPS 070 grubości 0,14 m. W dolnym
fragmencie ściany wykonano poziomy
pas z wełny mineralnej grubości 0,14 m
i szerokości 0,2 m. Dodatkowo nad pra-
wym otworem, patrząc od strony ze-
wnętrznej, wykonano kolejny pas z weł-
ny mineralnej szerokości 0,2 m i długo-
ści 1,0 m, a nad lewym otworem pas
szerokości 0,2 m i długości 1,0 m, za-
chodzący w kierunku dolnym na odle-

głość 0,2 m. Cała ściana została podzie-
lona na 4 obszary z różnymi tynkami,
tj. akrylowym, silikatowym, mineral-
nym i silikonowym. Aplikacja wszyst-
kich składowych ETICS była wykona-
na zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. W wybranych charaktery-
stycznych punktach ściany umieszczo-
no czujniki temperatury, z rejestracją
pomiarów w trybie ciągłym. Zostały one
zlokalizowane w obrębie połączenia
warstwy nośnej i izolacji termicznej EPS
oraz wełny mineralnej, a także na styku
obu materiałów termoizolacyjnych.

Komorę do badań starzeniowych uru-
chomiono po zalecanym okresie sezo-
nowania (4 tygodnie). Zaplanowano na-
stępujący przebieg badań:

a) nagrzewanie – zraszanie (80 cykli)
w tym:

– nagrzewanie do temperatury 70°C
(przez 1 h) i utrzymywanie tej tempera-
tury oraz wilgotności względnej na po-
ziomie 10 ÷ 30% przez 2 h (łącznie 3 h);

– zraszanie wodą o temperaturze
15°C w ilości 1 l/m²/min przez 1 h
i pozostawienie badanego elementu na
okres 2 h;

b) nagrzewanie – chłodzenie (5 cy-
kli): po okresie 48 h kondycjonowania
w temperaturze 10 ÷ 25°C i minimalnej
wilgotności względnej 50%, badany ele-
ment został wystawiony na 5 cykli na-

grzewania – chłodzenia, trwających po
24 h i obejmujących następujące fazy:

– nagrzewanie do temperatury 50°C
(przez 1 h) i maksymalnej wilgotności
względnej 30%, z utrzymywaniem tych
warunków przez 7 h (łącznie 8 h);

– chłodzenie do temperatury -20°C
(w czasie 2 h) i utrzymywanie tych wa-
runków przez 14 h (łącznie 16 h).

Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych ba-

dań makroskopowych, zrealizowanych
po zakończeniu cykli nagrzewania-zra-
szania i nagrzewania-chłodzenia, stwier-
dzono brak występowania nieprawi-
dłowości na powierzchni wszystkich
analizowanych rodzajów tynków cien-
kowarstwowych. Nie zaobserwowano
spękań i zarysowań tynków w żadnym
z obszarów ściany, zarówno w miej-
scach występowania styropianu, jak
i wełny mineralnej. Dodatkowo nie od-
notowano pęcherzy bądź odspojenia
wyprawy tynkarskiej od warstwy zbro-
jonej lub termoizolacji, świadczących
o przenikaniu wody w strukturę warstw
ocieplenia. Miejsca połączenia styropia-
nu i wełny mineralnej nie wykazywały
jakichkolwiek uszkodzeń warstwy wy-
kończeniowej. Pomiar wilgotności ma-
sowej poszczególnych rodzajów tynków
i izolacji termicznych, po badaniach
w komorze starzeniowej, wskazuje na
ich zróżnicowanie. W przypadku izola-
cji termicznej EPS największą wilgot-
ność masową wykazał system ETICS
z tynkiem silikatowym (w = 2,3%),
a w przypadku wełny mineralnej
z tynkami silikatowym i akrylowym
(w = 0,5 %), co obrazuje tabela.

Analizując rozkład temperatury we-
wnątrz ściany, stwierdzono, iż zmienny
przebieg temperatury, odnotowany pod-
czas osiemdziesięciu cykli pomiaro-

MW

EPS

Fot. 2. Wyrównanie powierzchni ściany
ocieplanej MW za pomocą EPS
Photo 2. Alignment of MW insulated wall sur-
face with EPS

Fot. 3. Ściana testowa podczas przygotowa-
nia i prowadzenia badań
Photo 3. The test wall during preparation and
during testing

Wilgotność masowa izolacji termicznej
w przypadku różnych tynków systemu
ETICS po badaniach w komorze starze-
niowej
Mass humidity of thermal insulation for
different plasters of the ETICS after testing
in the aging chamber

Rodzaj tynku EPS MW
Akrylowy 1,2 % 0,5 %
Silikonowy 1,1 % 0,1 %
Mineralny 1,7 % 0,1 %
Silikatowy 2,3 % 0,5 %
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wych, jest identyczny w przypadku izo-
lacji termicznej EPS i MW. Nieznaczne
różnice wynikają z charakterystyk ciepl-
nych badanych materiałów termoizola-
cyjnych oraz ich lokalizacji w miejscu
występowania mostka cieplnego (otwór
w ścianie). Potwierdzeniem tego są po-
miary termowizyjne, wykonane podczas
badań w cyklu „nagrzewnie-zraszanie”
(fotografia 4). Oddziaływanie źródła cie-
pła na powierzchnię ściany powoduje
zmianę rozkładu temperatury warstwy

wykończeniowej (tynku). Niejednorod-
ność struktury materiałowej może powo-
dować występowanie miejscowych ano-
malii cieplnych. W przypadku imperfek-
cji cieplnych systemu ETICS zmianie
ulega różnica temperatury pomiędzy
fragmentem ściany zawierającym niepra-
widłowości cieplne a obszarem wolnym
od wad. Zastosowanie wzbudzenia ciepl-
nego powierzchni ściany i wykonanie
pomiarów w trakcie obniżania tempera-
tury umożliwia ocenę występowania
ewentualnych nieprawidłowości [17].

Przy wyznaczonej metodą porów-
nawczą emisyjności na poziomie 0,92
średnia temperatura na zewnętrznej po-
wierzchni ściany, w miejscu występo-
wania tynku akrylowego (Bx1) i siliko-
nowego (Bx2), różni się o ∆tśr = 0,1°C.
Różnica temperatury na powierzchni
ściany z EPS i w miejscu pasów MW
jest nieznaczna i wynosi ∆tśr = 0,2°C.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania nie wykaza-

ły uszkodzeń jakiejkolwiek warstwy sys-
temu ETICS, zarówno w miejscu wystę-
powania izolacji EPS oraz MW, jak i ich
połączenia. Brak zarysowań, spękań, pę-
cherzy powietrznych oraz łuszczenia
warstwy tynku zewnętrznego wskazuje,
że w przypadku zastosowanej procedury
badawczej nie dochodzi do destrukcji
złożonego systemu izolacji ścian ze-
wnętrznych w postaci ocieplenia EPS
z poziomymi pasami MW, zlokalizowa-
nymi w obrębie ściany pełnej i otworów
ściennych. Przyjęte rozwiązania wyka-
zują odporność na zaplanowane w bada-
niach cykle cieplno-wilgotnościowe.

Przeprowadzone pomiary temperatury
wewnątrz ściany i na jej zewnętrznej po-
wierzchni nie potwierdziły istotnego
zróżnicowania rozkładu temperatury
w przypadku odmiennych rodzajów za-
stosowanej izolacji termicznej. Szczegó-
łowe wyniki pomiarów zostaną przedsta-
wione w kolejnych publikacjach. Pomi-
mo, iż przedstawione wyniki badań nie
wykazały uszkodzenia systemu ETICS
w miejscach połączenia EPS i MW, ko-
nieczne jest dalsze prowadzenie prac ba-
dawczych, w tym w warunkach rzeczy-
wistej eksploatacji.
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Bx1 Average 19,5°C
Bx1 Maximum 19,7°C
Bx1 Minimum 19,1°C
Bx2 Average 19,4°C
Bx2 Maximum 19,7°C
Bx2 Minimum 19,1°C

Fot. 4. Rozkład temperatury na powierzch-
ni ściany – badanie termowizyjne
Photo 4. Temperature distribution on the wall
surface – thermovision examination


