
Jakie w³aœciwoœci œcian s¹ najwa¿niejsze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ogólnie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e dla wiêkszoœci inwestorów najbardziej istotna jest dobra izolacyj-
noœæ termiczna i jak najni¿szy koszt wybudowania 1 m2 œciany. Przyjmuj¹c
jednak wspó³czynnik przenikania ciep³a przegrody w powszechnie stosowa-
nych granicach 0,25-0,32 W/(m2•K) oka¿e siê, ¿e niezale¿nie od wybranej
technologii (œciana jedno-, dwu- lub trójwarstwowa) wydatki mog¹ byæ po-
dobnej wielkoœci. Trzeba jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e cena 1 m2 œciany w du-
¿ym stopniu zale¿y od zastosowanych materia³ów wykoñczeniowych oraz wy-
stroju elewacji (kolumny, pilastry, ryzality, bonie itp.), a to jest bezpoœrednio
zwi¹zane z gustem i mo¿liwoœciami finansowymi inwestora. 

Zatem, skoro cena i izolacyjnoœæ termiczna œcian (niezale¿nie od technolo-
gii) bêd¹ podobne, to wa¿niejsze mog¹ siê okazaæ inne cechy przegrody. Na
przyk³ad dla osób mieszkaj¹cych na wybrze¿u lub w górach, czyli miejscach
wystêpowania bardzo silnych wiatrów, istotniejsze mo¿e byæ to, aby œciana
by³a odporna na uszkodzenia zewnêtrzne (uderzenie przez fruwaj¹ce przed-
mioty), a tak¿e niewra¿liwa na przewiewanie warstwy ociepleniowej. Wówczas
wiêkszoœæ œcian jednowarstwowych i niektóre trójwarstwowe oka¿¹ siê naj-
lepszym wyborem. Z kolei na terenach szkód górniczych najbardziej bêdzie
siê liczyæ du¿a wytrzyma³oœæ i jednoczeœnie elastycznoœæ œcian. Zatem najko-
rzystniejsze mog¹ okazaæ siê technologie, w których poszczególne elementy
noœne murowane s¹ na tradycyjn¹ zaprawê i spoiny poziome oraz pionowe.
Dla mieszkañców miast lub domów usytuowanych w pobli¿u zak³adów prze-
mys³owych, dróg kolejowych albo autostrad najwa¿niejsza bêdzie izolacyj-
noœæ akustyczna œcian. A to przes¹dza o wyborze œcian trójwarstwowych.
W tych rozwa¿aniach powinno siê tak¿e uwzglêdniæ wielkoœæ budynku (iloœæ
kondygnacji, rodzaj i rozpiêtoœæ stropów, rodzaj wiêŸby dachowej oraz jego
pokrycia, iloœæ i wielkoœæ otworów okiennych oraz drzwiowych itp.) a tak¿e je-
go architekturê – czy jest dostosowana do stylu regionu i otaczaj¹cej zabu-
dowy. 

Jak z powy¿szego wynika, szczególnie inwestorzy buduj¹cy dom wed³ug
projektu katalogowego  powinni skonsultowaæ siê z jego autorem, b¹dŸ innym
architektem, w celu omówienia rozwi¹zañ przyjêtych przez projektanta i ewen-
tualnego dostosowania ich do konkretnych wymagañ. 

Czy warto mieæ paroprzepuszczalne œciany?

W zasadzie tak, ale wtedy paroprzepuszczalne musz¹ byæ wszystkie war-
stwy œciany, ³¹cznie z wykoñczeniowymi. Oznacza to, ¿e wybudowanie œcian
jednowarstwowych, np. z betonu komórkowego i oklejenie ich tapet¹ winylo-
w¹ lub p³ytkami klinkierowymi traci sens. Przegrody zewnêtrzne s¹ bowiem
dla budynku tym, czym skóra dla cz³owieka, która nie tylko chroni wnêtrze, ale
te¿ wspomaga prawid³owe funkcjonowanie ca³ego organizmu. Budynek
o wspomnianym wykoñczeniu œcian mo¿na porównaæ do cz³owieka w stroju
p³etwonurka – da siê w tym chodziæ (nawet na powierzchni), ale na pewno bê-
dzie bardzo niewygodnie. 

Zatem, jeœli w przegrodzie znajduje siê materia³ o niskiej paroprzepusz-
czalnoœci, szczególn¹ uwagê powinno siê zwróciæ na prawid³owe dzia³anie
systemu wentylacyjnego we wszystkich pomieszczeniach. W dobie szczel-
nych okien i drzwi wentylacja grawitacyjna mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca,
nawet pomimo zastosowania odpowiednich nawiewników, a nie tylko rozsz-
czelnienia okien. O wiele lepsze rezultaty uzyskuje siê stosuj¹c wentylacjê me-
chaniczn¹ nawiewno-wywiewn¹ lub klimatyzacjê. 

Zatem paroprzepuszczalnoœæ œcian jest cech¹ korzystn¹ i po¿¹dan¹, ale
nie niezbêdn¹ zw³aszcza w domu wyposa¿onym w mechaniczny system wen-
tylacyjny.
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Wartoœci wspó³czynnika U dla
œcian zewnêtrznych budyn-
ków mieszkalnych nie mog¹
byæ wiêksze ni¿ 0,3 W/m2K.
Zaleca siê nawet, ¿eby nie

przekraczaæ wartoœci
0,25 W/m2K.

Kszta³t domu i jego wielkoœæ musz¹ byæ 
dostosowane do otaczaj¹cej zabudowy 
(fot. Archeton)

Jeœli œciany s¹ wybudowane z materia³u s³a-
bo paroprzepuszczalnego, nale¿y zastosowaæ
wentylacjê mechaniczn¹ nawiewno wywiew-
n¹ lub klimatyzacjê (fot. Fonko)
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Œciany o du¿ej akumulacyjnoœci cieplnej 
to strata czy zysk?

Teoretycznie to strata energii i pieniêdzy, które trzeba wydaæ na ich ogrzanie.
Przecie¿ w domach budowanych z kszta³tek styropianowych, a nawet w budyn-
kach szkieletowych œciany w³aœciwie siê nie nagrzewaj¹, bo s¹ prawie ca³kowicie
wype³nione materia³em termoizolacyjnym. Oznacza to, ¿e niemal ca³a wytworzona
energia cieplna s³u¿y do zapewnienia w³aœciwej temperatury powietrza w po-
mieszczeniach, a to czysty zysk. Co siê jednak stanie, jeœli nast¹pi przerwa w do-
stawie energii (zamierzona lub nie)? Temperatura doœæ szybko siê obni¿y, g³ównie
za spraw¹ wentylacji i wszelkich nieszczelnoœci w budynku. Wych³odzenie nast¹-
pi tym szybciej, im wiêksza bêdzie ró¿nica temperatury powietrza zewnêtrznego
i wewnêtrznego. A przecie¿ du¿e wahania temperatury nie zapewniaj¹ zbytniego
komfortu, czyli jest to strata. Budynek taki mo¿na porównaæ do samochodu z re-
sorami, ale bez amortyzatorów – jechaæ siê da, ale o wygodzie mo¿na zapomnieæ.
Odpowiednikiem amortyzatorów w budynkach s¹ w³aœnie przegrody o du¿ej aku-
mulacyjnoœci cieplnej – zarówno murowane œciany, jak i wiêkszoœæ stropów. Wol-
no siê nagrzewaj¹, ale i wolno oddaj¹ zgromadzon¹ energiê. Pe³ni¹ rolê bufora,
poniewa¿ w okresie grzewczym znacznie ³agodz¹ dobowe wahania temperatury,
a w czasie letnich upa³ów zapewniaj¹ przyjemny ch³ód w pomieszczeniach. Ten
komfort to w³aœnie zysk, za który warto zap³aciæ.

Jak¹ œcianê wybraæ jedno- czy wielowarstwow¹?

W du¿ej mierze powinno to byæ uzale¿nione od umiejêtnoœci, wiedzy i do-
œwiadczenia ekipy, która bêdzie murowa³a dom. Dawniej dbano przede wszystkim
o odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ œciany, a tolerancja wymiarów by³a mierzona w cen-
tymetrach. Jednak obecnie nie mniej wa¿na jest izolacyjnoœæ termiczna przegro-
dy. W nowoczesnych technologiach zaprawa zosta³a niemal wyeliminowana, po-
niewa¿ stanowi³a mostki termiczne (mia³a znacznie gorsz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ ni¿
pustaki czy bloczki). Z tego powodu spoin pionowych w ogóle nie ma, bo zast¹-
piono je po³¹czeniem na pióro i wpust, a spoiny poziome doœæ czêsto maj¹ gru-
boœæ zredukowan¹ do zaledwie 1-2 mm i wykonuje siê je z zaprawy klejowej. Nie
ma wiêc miejsca na jakiekolwiek b³êdy.  W przypadku œcian warstwowych ewen-
tualne b³êdy ekipy murarskiej nie bêd¹ mia³y wp³ywu na termoizolacyjnoœæ œciany,
poniewa¿ stosunkowo ³atwa do prawid³owego wykonania warstwa ocieplenia
ochroni dom przed stratami energii (mostkami termicznymi). 

Œciany jednowarstwowe – która jest najlepsza?

Do wykonania œcian jednowarstwowych powszechnie u¿ywa siê ceramiki
poryzowanej oraz lekkich odmian betonu komórkowego. Du¿o mniejsz¹ popu-
larnoœci¹ ciesz¹ siê technologie wykorzystuj¹ce keramzytobeton lub gips. Po
prostu ró¿nica w izolacyjnoœci termicznej œcian wykonanych z tych materia³ów
jest  doœæ wyraŸna. Œciany z betonu komórkowego odmiany M400, gruboœci
40 cm maj¹ wspó³czynnik przenikania ciep³a U=0,26 W/(m2•K), z pustaków po-
ryzowanych gruboœci 50 cm – U=0,29 W/(m2•K), a z pustaków keramzytobeto-
nowych gruboœci 36,5 cm zaledwie U=0,39 W/(m2•K). Dostêpny jest jeszcze je-
den wyrób – bloczki Fortis. To rodzaj hybrydy, w której znakomite w³aœciwoœci
termoizolacyjne (U=0,19 W/(m2•K) przy gruboœci œciany tylko 31 lub 36 cm) uzy-
skano wype³niaj¹c styropianem szczeliny powietrzne pustaka keramzytobetono-
wego (wk³adk¹ o kszta³cie zbli¿onym do labiryntu). Zastosowanie keramzytobeto-
nu gwarantuje nie tylko odpowiedni¹ trwa³oœæ i wytrzyma³oœæ œciany, ale równie¿
ca³kowit¹ mrozoodpornoœæ, dobr¹ akumulacyjnoœæ ciepln¹ i izolacyjnoœæ aku-
styczn¹ (przy gruboœci 36 cm). Poza tym, dziêki du¿ym gabarytom i murowaniu tyl-
ko na spoiny poziome z zaprawy ciep³ochronnej, wznosi siê je równie ³atwo i szyb-
ko jak pozosta³e œciany jednowarstwowe. 
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czyli To, co najważniejsze
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Œciany z silikatów dobrze akumuluj¹ ciep³o 
(fot. Silikaty Ostro³êka)

Wyroby z ceramiki poryzowanej znakomicie siê
nadaj¹ do wznoszenia œcian jednowarstwowych
(fot. Ceramika Harasiuki)

Równie¿ beton komórkowy spe³nia wymagania 
izolacyjnoœci cieplnej dla œcian jednowarstwowych
(fot. Prevar)


