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ciany zewn trzne

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Wybór cian zewn trznych stanowi spory dylemat dla ka dego 

inwestora. Zdarza si  nawet, e w tym zakresie zmieniany jest 

zatwierdzony projekt (zw aszcza katalogowy) i to pomimo ryzyka 

pope nienia b dów. Wszystko dlatego, e od rodzaju cian 

zewn trznych zale y nie tylko wygl d i izolacyjno  cieplna przegrody, 

ale tak e wiele wa nych parametrów technicznych (akustyka, 

trwa o , odporno  na ywio y itp.).

Przegrody zewn trzne
Tadeusz Lipski
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ciany domów jednorodzinnych to bardzo 

wa ne elementy budynku. Przede wszyst-

kim pe ni  funkcj  no n , czyli podtrzy-

muj  stropy wy szych kondygnacji oraz 

dach. Równocze nie zabezpieczaj  miesz-

ka ców przed niekorzystnymi warunka-

mi atmosferycznymi. Poza tym zapewniaj

minimum prywatno ci oraz poczucie 

bezpiecze stwa. Cz sto wiadcz  o za-

mo no ci inwestora lub jego wra liwo ci 

artystycznej. Maj  du y wp yw na komfort 

ycia mieszka ców oraz wysoko

kosztów eksploatacyjnych budynku. 

Nic zatem dziwnego, e do wyboru cian 

zewn trznych przywi zuje si  tak du

wag .

Rodzaje cian zewn trznych
ciany domów mo na budowa  niemal 

z ka dego dost pnego materia u, czyli 

drewna, gliny, s omy, kamienia, ceg y, be-

tonu itd. Wybór technologii równie  jest 

du y – ciany szkieletowe, prefabrykowane, 

masywne, murowane itp. Jednak w naszym 

kraju oko o 90% domów jednorodzinnych 

ma murowane ciany zewn trzne jed-

no-, dwu- lub trójwarstwowe. Oczywi cie 

nie wykonuje si  ich tylko z ceg y pe nej 

(jak dawniej), obecnie dominuj  znacz-

nie nowocze niejsze, udoskonalone mate-

ria y umo liwiaj ce projektowanie prze-

gród o lepszych w a ciwo ciach (zw aszcza 

termicznych). Za cianami murowanymi 

przemawia równie  to, e jest to technolo-

gia powszechnie znana, stosunkowo atwa 

do wykonania i co wa ne – nadzorowania. 

Poza tym do  tania oraz odporna na b -

dy, o które nietrudno przy niskim poziomie 

wykonawstwa. 

ciany trójwarstwowe 

Przegrody te uznawane s  za najlepsze, 

poniewa  w bardzo du ym stopniu spe -

niaj  wszystkie kryteria stawiane cia-

nom zewn trznym. S  wytrzyma e, trwa-

e, odporne na ywio y, charakteryzuj  si

bardzo dobr  izolacyjno ci  termiczn ,

a zw aszcza akustyczn . Poza tym s  pa-

roprzepuszczalne i cz sto bardzo efektow-

ne. Nie s  jednak powszechnie stosowane 

z uwagi na do  skomplikowane wykonaw-

stwo (wymagaj ce du ej staranno ci), sto-

sunkowo du  szeroko  43–62 cm oraz 

wysoki koszt, ale tylko wtedy, gdy warstwa 

zewn trzna wykonana jest z cegie  klinkie-

rowych. 

Wewn trzn  warstw  no n  grubo ci 

18–20 cm najcz ciej muruje si  na zapra-

w  cementowo-wapienn  z pustaków 

ceramicznych lub keramzytobetonowych, 

bloczków betonu komórkowego (o ci a-

rze 600–800 kg/m3) oraz wapienno-piasko-

wych.

 Warstw rodkow  tworzy izolacja ter-

miczna grubo ci 12–25 cm wykonywa-

na g ównie z we ny mineralnej o g sto ci 

min. 60 kg/m3. Jej koniecznym uzupe nie-

niem jest szczelina wentylacyjna o szeroko-

ci min. 3 cm. Dzi ki temu zapewniony jest 

optymalny, bo naturalny, poziom wilgotno-

ci przegrody. 

 Warstw  zewn trzn  grubo ci 8–12 cm 

muruje si  z cegie  klinkierowych, wapien-

no-piaskowych, betonowych lub ceramicz-

nych pe nych (najcz ciej otynkowanych). 

czy si  j  z warstw  no n  za pomoc

specjalnych kotew. Dzi ki temu powsta-

je bardzo wytrzyma y ustrój przestrzenny 

o znakomitych w a ciwo ciach technicz-

nych. 

izolacja termiczna 
ze styropianu 
lub polistyrenu 
ekstrudowanego

ciana 
fundamentowa

izolacja 
przeciwwilgociowa 

pionowa

ciana dociskowa 
z ceg y pe nej

Schemat konstrukcji trójwarstwowej ciany fundamentowej Os onowe ciany z silikatów to tanie i efektowne rozwi zanie
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ciany dwuwarstwowe 

– metoda lekka sucha 

Przegrody te swoj  budow  bardzo przypo-

minaj ciany trójwarstwowe. Maj  podobn

grubo  i parametry techniczne. Wprawdzie 

nie s  tak wytrzyma e, trwa e i odporne 

na ywio y, ale równie dobre pod wzgl -

dem termicznym oraz akustycznym. Poza 

tym at wiejsze do wykonania i ewentual-

nej naprawy, ta sze oraz równie efektowne. 

Niestety równie  wykonuje si  je stosunko-

wo rzadko z uwagi na pracoch onno  po-

prawnego wykonania warstwy elewacyjnej.

 Wewn trzn  warstw  no n  stanowi 

mur grubo ci 24–29 cm wznoszony z takich 

samych materia ów, jak w przegrodach trój-

warstwowych. 

Warstw  izolacyjn  tak e wykonuje si

z p yt z pó twardej we ny mineralnej o cz-

nej grubo ci 15–25 cm. Uk ada si  j  w dwóch 

wzajemnie prostopad ych warstwach pomi -

dzy drewnianymi listwami rusztu dystan-

sowego. Dzi ki temu ograniczone s   linio-

we mostki termiczne. Termoizolacj  os ania 

si  wysokoparoprzeuszczaln  foli  przeciw-

wiatrow  oraz chroni przed zawilgoceniem 

szczelin  wentylacyjn  szeroko ci 3 cm.

 Warstw  os onow  i wyko czeniow  naj-

cz ciej stanowi  deski wykonane z ró -

nych gatunków drewna, lub siding winy-

lowy. Jednak mo e to by  równie  sklejka 

wodoodporna, blacha trapezowa i inne lek-

kie materia y os onowe.  

Schemat ciany dwuwarstwowej wykonywanej metod  lekk  such

Elewacja z drewna to marzenie wielu inwestorów

Siding winylowy równie  mo e by  atrakcyjny

fo
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Styropianowe ciany warstwowe

tynk zewn trzny

zaprawa klejowa 
z wtopion  siatk  zbroj c

warstwa konstrukcyjna 
i termoizolacyjna

beton       zbrojenie    kszta tka styropianowa

                                        ok adzina wewn trzna

Czy ciany domu mo na wykona  tylko ze 

styropianu? Nie, poniewa  materia  ten nie 

ma wystarczaj cej wytrzyma o ci. Ale ze sty-

ropianu mo na wykona  kszta tki podobne 

do pustaków, które po u o eniu utworz  sza-

lunek tracony. Po wype nieniu go  betonem 

powstanie ciana. 

Na tym polega idea wznoszenia budynków 

w systemie Thermodom. Kszta tki z twardego 

samogasn cego styropianu maj cianki grubo-

ci 5–25 cm. Przestrzenna forma umo liwia wy-

konanie betonowego szkieletu grubo ci 15 cm. 

Zatem dost pne s ciany o szeroko ci od 25 

do 45 cm o doskona ym wspó czynniku przeni-

kania ciep a U = 0,28–0,11 [W/(m2•K)].

czenie kszta tek jest dziecinnie proste (na 

wcisk) dzi ki wyprofilowanym dolnym i gór-

nym kraw dziom. ciany buduje si  z kilku 

elementów tworz cych system. Produkowane 

s  kszta tki podstawowe, naro nikowe, wy-

równawcze itd. Od strony zewnetrznej ciany 

wyka cza si  tynkiem cienkowarstwowym na 

siatce z w ókna szklanego, a od wewn trznej 

p ytami gipsowo-kartonowymi.

tynk cementowo wapienny, grubo ci 2 cm

ciana no na z pustaków ceramicznych typu 
MAX, grubo ci 19 cm

izolacja termiczna z dwóch warstw 
we ny mineralnej o cznej 

grubo ci  14 cm, 
uk adana pomi dzy 

drewnianymi listwami 
wzajemnie prostopad ych 

rusztów dystansowych

folia wiatroizolacyjna

ruszt z desek 
grubo ci 2,5 cm

elewacja z desek
lub sidingu winylowego

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW
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Po dane parametry techniczne cian zewn trznych
Wybieraj c technologi  budowy przegród 

zewn trznych, warto uwzgl dni  kilka istot-

nych parametrów.

Izolacyjno  termiczna – to obecnie najwa -

niejsza cecha materia ów budowlanych oraz 

przegród zewn trznych. Od niej bowiem za-

le  koszty ogrzewania domu. 

Okre la j  wspó czynnik przenikania ciep a

U [W/(m2•K)] mówi cy, ile ciep a przenika 

przez przegrod  o powierzchni 1 m2, gdy tem-

peratura powietrza po obu jej stronach ró ni

si  o 1 K. Obecnie dla projektowanych i bu-

dowanych cian zewn trznych obowi zuje 

warunek U<0,3 [W/(m2•K)] (niezale nie od 

ich rodzaju).

Izolacyjno  akustyczna – cian zewn trz-

nych jest istotna zw aszcza dla budynków 

usytuowanych w centrach miast, przy dro-

gach, liniach kolejowych, lotniskach, zak a-

dach przemys owych itp. Niestety ta cecha 

zwykle jest niedoceniana przez projektan-

tów domów, a warto o niej pami ta  dla w as-

nego komfortu. 

W a ciwo ci akustyczne okre lone s  przez 

wska nik oceny przybli onej izolacyjno ci 

akustycznej w a ciwej R’
A2

 dB mówi cy o tym, 

ile decybeli mo e wyt umi  przegroda ze-

wn trzna. Zgodnie z przepisami dla  cian 

z jednym oknem R’
A2

<20 dB (gdy dom jest 

usytuowany na terenach le nych, wiejskich) 

oraz  R’
A2

<45 dB (dla budynków w centrach 

miast z komunikacj  autobusow  lub tramwa-

jow ). Jednak zawsze warto d y  do prze-

gród o izolacyjno ci akustycznej na poziomie 

R’
A2

=48÷51 dB. Naj atwiej to osi gn , sto-

suj c materia y ci kie (beton, ceg y cera-

miczne i wapienno-piaskowe) lub materia y

w ókniste, czyli we n  mineraln . Zatem pod 

wzgl dem akustycznym najlepsze s ciany

trójwarstwowe oraz dwuwarstwowe wykony-

wane metod  lekk  such .

Paroprzepuszczalno  – czyli tzw. oddycha-

nie cian nie ma znaczenia w domach ener-

gooszcz dnych, a tym bardziej pasywnych. 

W tego rodzaju budynkach wymagana jest 

bowiem wentylacja mechaniczna nawiew-

no-wywiewna z rekuperatorem i jak najlep-

sza szczelno  wszystkich przegród ( cian,

okien, drzwi, dachu). Nie warto równie  d y

do paroprzepuszczalno ci cian, gdy przewi-

duje si  wyko czenie ich farbami emulsyjny-

mi, wyklejenie tapetami winylowymi czy p yt-

kami ceramicznymi. Te szczelne pow oki i tak 

uniemo liwiaj  przenikanie powietrza i pary 

wodnej przez ciany. 

Paroprzepuszczalno  opisuje wspó czynni-

ka oporu dyfuzyjnego S
d
 [m] okre laj cy (dla 

badanego materia u) równowa n  dyfuzyj-

nie grubo  warstwy powietrza. W cianach 

o dobrej „oddychalno ci” wszystkie warstwy 

powinny charakteryzowa  si  wspó czynni-

kiem o warto ci S
d
=1÷0,04 m (odpowiada to 

przenikaniu przez ciany pary wodnej w ilo -

ci 100÷1000 g/m2/24 h przy temperaturze po-

wietrza 23°C i wilgotno ci wzgl dnej 85%). 

Dobr  paroprzepuszczalno ci  charakteryzuj

si  materia y porowate, jak  np. beton komór-

kowy, lub w ókniste – jak we na mineralna. 

I pod tym wzgl dem najlepsze s  jednorod-

ne ciany jednowarstwowe oraz dwuwarstwo-

we ocieplone we n  mineraln  i wyko czone 

tynkiem mineralnym. 

Akumulacyjno  cieplna – cian jest wa -

na zw aszcza w domach energooszcz dnych 

i pasywnych. Po prostu w budynkach o bar-

dzo dobrej izolacyjno ci termicznej w po red-

ni sposób przyczynia si  do oszcz dzania 

energii, umo liwiaj c cykliczn  prac  urz -

dze  grzewczych. Niweluj c dobowe skoki 

temperatury powietrza, zapewnia korzyst-

ny mikroklimat w pomieszczeniach (tak e

w okresie letnim). 

Dobr  akumulacyjno ci  charakteryzuj  si

materia y ci kie, jak kamie , beton, ceg a

klinkierowa, czyli ciany trójwarstwowe oraz 

niektóre dwuwarstwowe. 

Nasi kliwo  i mrozoodporno  – s  wa -

ne dla cian i materia ów elewacyjnych. Ich 

jako  okre lana jest liczb  cykli kolejnego 

zamra ania i ogrzewania przeprowadzana 

w ustalonych warunkach. Co najmniej 20 cy-

kli charakteryzuje materia y o dobrej mrozo-

odporno ci. Ich  nasi kliwo  nie przekra-

cza wtedy 10%. 

Najkorzystniejsze pod tym wzgl dem s cia-

ny trójwarstwowe wyko czone granitem, klin-

kierem, betonem oraz ceg ami wapienno-

-piaskowymi.

Odporno  na ywio y – czyli zdarzenia lo-

sowe, takie jak po ar, powód , huragan – to 

cecha o tyle istotna, e w przypadku trage-

dii mo e przyczyni  si  do uratowania ycia 

lub mienia. 

Znowu najkorzystniejsze okazuj  si ciany

trójwarstwowe zbudowane z materia ów o du-

ej wytrzyma o ci, czyli kamieni, betonu, ce-

gie  ceramicznych lub wapienno-piaskowych. 

fo
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Najlepszy, ale najdo szy rodzaj cian murowanych

 – przegrody trówarstwowe z elewacj  klinkierow
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ciany dwuwarstwowe 

– metoda lekka mokra

To obecnie najcz ciej stosowany rodzaj 

cian zewn trznych, pomimo e swoimi 

w a ciwo ciami ust puj cianom trójwar-

stwowym. Jednak s  przynajmniej rów-

nie ciep e (stosuje si  je nawet w domach 

pasywnych), a za to nieco ta sze i cie -

sze (42–52 cm). Trzeba jednak zdawa  so-

bie spraw , e charakteryzuj  si  gorsz

izolacyjno ci  akustyczn , odporno ci  na 

uszkodzenia mechaniczne i ywio y. Poza 

tym nie s  paroprzepuszczalne ani tak 

efektowne, jak ciany trójwarstwowe. 

 Wewn trzn  warstw  no n  grubo ci 

24–25 cm mo na murowa  z takich samych 

materia ów, jak w cianach trójwarstwo-

wych. Jednak cz ciej stosuje si  nowocze -

niejsze materia y czone na pióro i wpust. 

Wykonywanie tylko spoin poziomych 

znacznie u atwia i przyspiesza prace mu-

rarskie. 

 Warstw  termoizolacyjn  grubo ci 

12–20 cm najcz ciej wykonuje si  z p yt sty-

ropianowych o g sto ci min. 15 kg/m3 (rzadko 

z dro szej we ny mineralnej). Zabezpiecza 

si  je siatk  z w ókna szklanego i tynkiem 

cienkowarstwowym. 

ciany jednowarstwowe 

To przegrody, z których mo na budowa

domy mieszkalne zgodne z obowi zuj cy-

mi przepisami. S  popularne z uwagi na 

szybko  wykonania. Jednak te nowocze-

sne technologie wymagaj  od wykonaw-

ców sporej wiedzy. Z tego wzgl du wa ne 

jest przestrzeganie wszystkich zalece  pro-

ducentów, aby nie doprowadzi  do powsta-

nia mostków termicznych, p kania cian 

lub tynków. 

ciany jednowarstwowe grubo ci 

36–50 cm najcz ciej muruje si  z blocz-

ków betonu komórkowego (odmiany 400) 

lub pustaków ceramicznych (poryzowa-

nych). Elementy czy si  na pióro i wpust, 

dlatego nie wymagaj  stosowania spoin 

pionowych. Do murowania u ywa si  za-

praw klejowych lub ciep ochronnych. 

ciany jednowarstwowe wykonywane s

równie  z bloczków keramzytobetonowych 

grubo ci zaledwie 31–36 cm wype nio-

nych odpowiednio wyprofilowan  wk adk

styropianow . Dzi ki temu charakteryzu-

j  si  wspó czynnikiem przenikania cie-

p a U = 0,19 [W/(m2•K)]. Murowane s   tyl-

ko na spoiny poziome, a pionowe wype nia 

si  sznurem poliuretanowym lub piank

monta ow , zapewniaj c szczelno  i ci g-

o  termoizolacji. czna grubo  styro-

pianu wynosi oko o 15 cm. Pogrubiona we-

wn trzna cianka umo liwia wieszanie 

urz dze  instalacyjnych, pó ek czy szafek 

w dowolnym miejscu. Na dodatek odzna-

czaj  si  dobr  akumulacyjno ci   ciepln

oraz izolacyjno ci  akustyczn . S  trwa-

e i odporne na ywio y, przy  tym atwe 

do wykonania (przy stosowaniu elementów 

systemowych – naro nych, okiennych, nad-

pro owych, wie cowych).

Kornik – najpopularniejsza faktura tynku cienkowarstwowego

fo
t.
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Schemat konstrukcji dwuwarstwowej ciany fundamentowej

izolacja 
przeciwwilgociowa 

pionowa

izolacja 
przeciwwilgociowa

pozioma

ciana 
fundamentowaizolacja 

termiczna 
ciany 

fundamentowej

fot. Fortis

 Bloczek Fortis – najlepszy materia  na cian

jednowarstwow

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

BD3_sciany.indd 84BD3_sciany.indd   84 2009-02-16 14:32:222009-02-16   14:32:22



BUDUJEMY DOM 3/2009 85

Kryteria wyboru 
Decyduj c si  na okre lon  technologi

lub materia y, przede wszystkim nale y

uwzgl dni  sposób budowy domu. Dzi ki 

temu mo na zaoszcz dzi  wiele pracy, cza-

su i pieni dzy.

Samodzielna budowa domu – to ju

rzadko , ale zdarzaj  si  jeszcze inwe-

storzy, którzy potrafi , chc  i maj  czas 

w asnor cznie wykona  wiele robót bu-

dowlanych. Im potrzebna jest technolo-

gia odporna na b dy, któr  dobrze znaj .

Najrozs dniejszym wyborem s  zatem cia-

ny dwuwarstwowe wznoszone metod  lek-

k such . Wtedy wi kszo  prac mo na 

przerwa  i wznowi  w dowolnym momen-

cie, atwo zatem dostosowa  tempo robót do 

w asnych umiej tno ci, czasu, którym si

dysponuje, oraz mo liwo ci finansowych.

Budowa domu sposobem gospodarczym

– wymaga od inwestora przede wszystkim 

bardzo dobrej organizacji wszystkich ro-

bót (dostaw materia ów, zapewnienia trans-

portu, doboru ekip wykonawczych itp.), 

a tak e nadzorowania wi kszo ci prac. 

Wprawdzie to s  obowi zki kierownika bu-

dowy, ale przecie  na budowach domów 

jednorodzinnych ich zadanie bardzo cz -

sto ogranicza si  do wype nienia i podpisa-

nia dziennika budowy. Wtedy rozs dnym 

wyborem s  technologie powszechnie zna-

ne i jak najbardziej odporne na b dy, czy-

li ciany dwuwarstwowe (metoda lekka 

mokra). Korzystne mog  by  równie  prze-

grody trójwarstwowe z uwagi na tradycyj-

ne murowanie cian (ze spoinami poziomy-

mi i pionowymi). ciany jednowarstwowe 

mo na poleci  tylko wtedy, gdy zaanga u-

je si  do wiadczon  ekip  doskonale znaj -

c  wszelkie niuanse zwi zane z ich muro-

waniem. 

Budowa domu pod klucz – czyli przez 

profesjonaln  oraz rzeteln  firm , doty-

czy g ównie inwestorów zamo nych, nie-

maj cych czasu, zdolno ci organizacyj-

nych, albo odpowiedniej wiedzy z zakresu 

budownictwa. Wtedy zatrudnienie inspek-

tora nadzoru wydaje si  konieczno ci .

Oczywi cie wybór technologii budowy 

cian jest dowolny. Wa ne s  jak najlepsze 

parametry techniczne przegród zewn trz-

nych, ich ko cowy wygl d oraz jako  wy-

konania, czyli zrealizowanie wymaga  in-

westora.

Dobre s  tak e jednorodne ciany jednowar-

stwowe.  

Koszt – wykonania 1 m2 murowanych cian

zewn trznych o porównywalnych parametrach 

technicznych i podobnym wyko czeniu na ogó

nie ró ni si  o wi cej ni 10%. Oczywi cie trze-

ba zdawa  sobie spraw , e koszt elewacji z 

cegie  klinkierowych lub p yt kamienia natu-

ralnego mo e przekroczy  cen  wszystkich po-

zosta ych warstw przegrody. Trzeba te  liczy

si  z tym, e wszelkie ozdoby architektoniczne 

(gzymsy, bonie, opaski okienne itp.) powodu-

j  wzrost kosztów.

fo
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Domy mieszkalne ze cianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego nadal maj  wielu zwolenników

Typowy plac budowy domu wznoszonego metod  gospodarcz
fo

t.
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Przegrody zewn trzne
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