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Z
astanawiaj c si  nad technologi

stawiania cian zewn trznych, tak

jak przy ka dej decyzji budowla-

nej, koncentrujemy si  na porównywaniu

cen. Doradzamy jednak w pierwszym rz -

dzie wzi  pod uwag ... do wiadczenie

naszej ekipy budowlanej. Je eli znale li-

my dobrych wykonawców, stawiajmy

ciany w takiej technologii, w jakiej zwy-

kle pracuj  poleceni budowla cy. Ceny

cian ró ni  si  tak niewiele, e praktycz-

nie nie stanowi  istotnego kryterium wy-

boru. Ma o tego – jak bardzo by my si

nie starali osi gn  oszcz dno ci, praw-

dopodobnie nie zyskamy wi cej ni  kilka

tysi cy z otych. Jak to mo liwe?

STA  NAS NA KA D
Po pierwszych kalkulacjach najcz ciej

jeste my przekonani, e koszty kszta -

tuje rodzaj ciany w zale no ci od tego,

czy jest ona jedno-, dwu- czy trójwarst-

wowa. Tymczasem ró nice w cenie

owszem s  wyra ne, ale tylko podczas

kupowania materia u do wymurowania

ciany. I tak na przyk ad, w przypadku

domu o powierzchni u ytkowej 150 m2

i powierzchni cian zewn trznych ok.

230 m2 elementy konstrukcyjne na

przegrod  jednowarstwow  b d  koszto-

wa y 23-27 tys. z . Warto rozwa y  kup-

no materia u od producentów oferuj -

cych rozwi zania systemowe (np.

Ytong, Porotherm) – wytwarzaj  oni

wszystkie niezb dne elementy jak nad-

pro a, zapraw  itd. Je eli wybierzemy

cian  dwu-, lub trójwarstwow , za ma-

teria  na warstw  konstrukcyjn  zap a-

cimy 11-15 tys. z .

W cianie jednowarstwowej p acimy za

konstrukcj  i wyko czenie jej tynkiem. Na

koszt ciany dwuwarstwowej sk ada si

warstwa konstrukcyjna, ocieplenie i tynk.

Natomiast na koszt ciany trójwarstwowej

sk ada si  warstwa konstrukcyjna, ocieple-

nie, warstwa elewacyjna i tynk (jedynie

ciany os onowej z ceg y klinkierowej nie

trzeba tynkowa ).

Przez to ostateczne koszty wszystkich ro-

dzajów cian zewn trznych – w przyk a-

R A P O R T CIANY I STROPY

Dobranie materia u,

konstrukcji i sposobu

wyko czenia to g ówne

decyzje zwi zane z budo-

w cian zewn trznych.

Przy doborze technologii

i materia ów na ciany

murowane cena nie ma

du ego znaczenia, bo

w ogólnym koszcie

ca o ci domu, ró nice

b d  niewielkie. 

MUROWANE CIANY ZEWN TRZNE

Jak, z czego i za ile?

ANNA OOLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK

Po oociepleniu ciany zz cceramiki ppowstanie ciana ddwuwarstwowa
– ttak ssi  tteraz bbuduje nnajcz ciej
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dowym domu wielko ci 150 m2 –  wyrów-

nuj  si  do redniego poziomu 38 tys. z

(woj. mazowieckie). Odchylenia od tej

redniej ceny wynosz  dla ró nych tech-

nologii zaledwie 4-6 tys. z  – czyli jedynie

1-1,5 proc. ca kowitych kosztów budowy

domu.

Wyra nie odbija od tej redniej przypadek

ciany z klinkierem. W naszym przyk ado-

wym domu ciana trójwarstwowa ocieplona

we n  mineraln  z warstw  elewacyjn  z ce-

g y klinkierowej mo e by  wydatkiem si -

gaj cym nawet 58 tys. z , gdy tymczasem ta-

ka sama ciana z warstw  elewacyjn  z pu-

staków ceramicznych i tynku cementowo-

wapiennego to koszt 44 tys. z .

SUCHO, CICHO
– JAK W DOMU
Wiadomo, e ciana powinna chroni  przed

wiatrem, ha asem, nieodpowiedni  tempe-

ratur  (gor co, zimno), opadami i wilgoci ,

a jednocze nie umo liwia  utrzymanie

w domu zdrowego mikroklimatu. St d te

podstawowe w a ciwo ci cian, które nale y

porówna  przed kupieniem materia ów do

ich budowy: izolacyjno  termiczna i aku-

styczna, akumulacyjno  cieplna, nasi -

kliwo .

Izolacyjno  termiczna powinna, oczywi-

cie, by  jak najlepsza – wspó czynnik U

gotowej ciany nie mo e przekracza

0,3 W/(m2K). Dobrze, je eli tak  warto

maj  materia y do wznoszenia cian jedno-

warstwowych (dla których dopuszczalny

norm  budowlan  jest wspó czynnik U do

0,5 W/(m2K). ciany dwu- i trójwarstwowe

zawsze wymagaj  ocieplenia, dlatego mate-

ria  na warstw  konstrukcyjn  nie wp ywa

znacz co na ich ciep ochronno  i lepiej po-

grubi  izolacj  ciepln  ni  murowa  grub-

sz cian  dla uzyskania U mniejszego ni

0,3. Izolacyjno  akustyczna powinna by

tym wy sza, im dom jest bardziej nara ony

na ha as. Buduj c w rodku miasta warto

wybra  materia y o du ej masie, jak silikaty,

a na spokojnej wsi lekkie (np. beton komór-

kowy), który s abiej izoluje ha asy. Dobrze

je eli materia  ma du  zdolno akumulo-

wania ciep a. Pozwala to na nagrzewanie

si ciany podczas ciep ego dnia, i oddawa-

nie nagromadzonego ciep a, kiedy tempera-

tura spada. ciany z dobr  akumulacyjno-

ci  zapewniaj  najwi ksz stabilizacj  tem-

peratury w domach – budynek nagrzany

w ci gu dnia, powoli b dzie wych adza  si

noc . Dzi ki temu zostanie zachowany od-

powiedni komfort cieplny. Je eli chodzi

MUROWANE CIANY ZEWN TRZNE

CERAMIKA TTRADYCYJNA – tylko ciany

dwu- i trójwarstwowe. W zale no ci od wytrzy-

ma o ci na ciskanie, mo na kupi  ceramik

z oznaczeniem 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 – im wy -

sza klasa,  tym bardziej wytrzyma y materia .

Muruje si  j  na grube spoiny (12 mm), na za-

praw  tradycyjn  cementowo-wapienn  lub

ciep ochronn . Zawsze wykonuje si  spoiny

pionowe.

+ du a zdolno  do akumulacji ciep a;

+ materia  jest odporny na ogie ;

– niska izolacyjno  termiczna.

CERAMIKA PPORYZOWANA – wszystkie

rodzaje cian. Muruje si  na grube spoiny

(12 mm). Producenci i wykonawcy (przy cia-

nach jednowarstwowych) polecaj  zapraw

ciep ochronn , która jeszcze lepiej zatrzymuje

ciep o.

+ dobra termoizolacyjno ;

+ du a zdolno  do akumulacji ciep a;

+ materia  jest odporny na ogie ;

+ atwo  murowania (zamiast spoin pio-

nowych, czenie na pióro i wpust lub na

kiesze  wype nian  zapraw );

– znaczna nasi kliwo ;

– wyra na krucho  (w stosunku do cera-

miki zwyk ej).

BETON KKOMÓRKOWY – wszystkie rodzaje

cian. W zale no ci od g sto ci, mo na kupi

bloczki w odmianach 400, 500 i 600. ciany

jednowarstwowe muruje si  na cienkie spoiny

(1-3 mm) na zapraw  klejow  albo na grube

spoiny (10-15 mm) na zapraw  ciep ochronn .

ciany wielowarstwowe muruje si  na grube

spoiny u ywaj c zwyk ej zaprawy. 

+ wysoka termoizolacyjno ;

+ atwo  obróbki ( atwo si  go przycina);

– niska wytrzyma o  na ciskanie;

– znaczna nasi kliwo  ( cian z betonu ko-

mórkowego nie nale y d ugo pozosta-

wia  bez wyko czenia);

– wyra na krucho ;

– niska izolacyjno  akustyczna. 

SILIKATY – tylko ciany dwu- i trójwarstwo-

we. W wi kszo ci s  trwalsze od tradycyjnej

ceramiki – produkowane w klasach: 5; 7,5; 10;

15; 20; 25; 35; 40 oraz 60. Muruje si  na gru-

be spoiny na zapraw  tradycyjn , ciep ochron-

n lub klejow , dzieki czemu mo na wyka cza

je tynkiem cienkowarstwowym. Boki profilowa-

nych bloczków czy si  na pióro-wpust (nie

ma spoin pionowych), a podci cia w bloczkach

z tzw. kieszeniami  wype nia si  spoiwem. 

+ du a wytrzyma o  na ciskanie (mo na

wznosi  wysokie budynki);

+ bardzo wysoka izolacyjno  akustyczna;

+ bardzo wysoka zdolno  do akumulacji

ciep a;

+ w a ciwo ci odka aj ce (na cianach nie

rozwijaj  si  ple nie i grzyby);

– s aba izolacyjno  termiczna;

– wyra na krucho ;

– znaczny ci ar (utrudniony transport

i murowanie).

KERAMZYTOBETON – wszystkie rodzaje

cian. Oprócz zwyk ych pustaków mo na kupi

bloczki z wk adk  ze styropianu. Muruje si  na

grube spoiny. Mo na u ywa  zaprawy zwyk ej

lub ciep ochronnej. Przy bloczkach z wk adk

styropianow  u ywa si  tylko spoiwa ciep o-

chronnego.

+ bardzo wysoka izolacyjno  termiczna

(szczególnie bloczków z wk adk  styro-

pianow );

+ wysoka izolacyjno  akustyczna;

+ atwo  obróbki ( atwo si  go przycina);

– niska nasi kliwo .
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o nasi kliwo , to jedynie materia y u yte

do budowy ciany poni ej poziomu gruntu

powinny charakteryzowa  si  nisk  nasi -

kliwo ci ..

PONI EJ POZIOMU ZERO
Budow  domu zaczynamy od fundamentu.

Je eli stawiamy dom podpiwniczony,

pierwsze ciany z jakimi mamy styczno  to

ciany fundamentowe piwnicy. Mog  by

one jedno-, dwu- lub trójwarstwowe.

W cianach warstwowych ocieplenie najle-

piej wykona  z polistyrenu ekstrudowane-

go. Wa ne jest, aby pasowa y szeroko ci  do

cian kondygnacji naziemnej. Dlatego naj-

pierw warto podj  ostateczn  decyzj ,

z czego wznosimy ciany zewn trzne, a po-

tem dopiero stawia  fundamenty. Cz stym

b dem w ród inwestorów jest budowa

cian fundamentowych piwnicy i dopiero

po tym zmiana decyzji co do materia u na

ciany zewn trzne nadziemia. Jest to, oczy-

wi cie, wykonalne, ale wymaga konsultacji

z projektantem. Konstrukcj ciany funda-

mentowej  najcz ciej wykonuje si  z beto-

nu wylewanego w deskowaniu na budowie

lub muruje z bloczków betonowych, rza-

dziej keramzytobetonowych i silikatowych.

Niezale nie od materia u ciany trzeba izo-

lowa  termicznie oraz zabezpieczy  przed

dzia aniem wody i wilgoci. Grubo ciany

fundamentowej zale y te  od pomys u na

wyko czenie coko u – obmurowany ceg

klinkierow  potrzebuje szerszego funda-

mentu ni  cokó  otynkowany. Je eli ciany

fundamentowe nie trzymaj  poziomu, mo -

na to skorygowa  przed u o eniem pierw-

szej warstwy bloczków naziemnej kondy-

gnacji. Wystarczy dokupi  zapraw  murar-

sk  lub wyrównuj c  i na o y  – w zale no-

ci od potrzeby – do grubo ci kilku centy-

metrów. Na tak przygotowanym pod o u

mo na stawia cian  zewn trzn pierw-

szej kondygnacji. Mamy do wyboru roz-

wi zania jedno-, dwu-, lub trójwarstwowe.

I RAZ...
ciana jednowarstwowa wymaga ciep ego

i wytrzyma ego materia u, dlatego buduje

si  j z ceramiki poryzowanej, betonu ko-

mórkowego lub keramzytobetonu. Stawia

si  j  z elementów grubo ci 36-44 cm. Dla

ciany jednowarstwowej norma dopuszcza

wi ksz  warto  wspó czynnika przenika-

nia ciep a U, ale nie przekraczaj c   0,5. Jed-

nak producenci materia ów staraj  si , aby

ich wyroby spe nia y takie same kryteria,

jak w cianach wielowarstwowych, gdzie U

nie mo e przekracza  warto ci 0,3. Podsta-

wow  zalet cian jednowarstwowych jest

szybko  ich wznoszenia. Wad  jest kru-

R A P O R T

110 2 0 0 7 1−2

Szkieletowy (kanadyjczyk): to konstrukcja

drewniana z poszyciem z twardych p yt OSB

( ciany zewn trzne, cianki dzia owe, pod ogi,

sufity). Mi dzy poszyciem zewn trznym i we-

wn trznym uk adana jest izolacja termiczna.

Postawienie domu trwa 3-4 miesi ce.

Z bbali: Buduje si  je na dwa sposoby: uk ada

bale jeden na drugim lub najpierw stawia pio-

nowe s upy, a potem wsuwa poziome bale. 

Je eli jest taka potrzeba, ciany mo na ociepli

od wn trza domu we n  mineraln . Postawie-

nie domu trwa 3 miesi ce.

Szalunek ttracony: W uproszczeniu: kszta t-

ki styropianowe lub p yty zr bkowo-cemento-

we, z których „sk ada si ” cian , zostaj

wzmocnione zbrojeniem i zalane. Budowa do-

mu trwa kilka miesi cy, ale do prac trzeba za-

trudni  wyspecjalizowan  ekip .

ALTERNATYWA DDLA NNIECIERPLIWYCH

CIANY I STROPY

Siding jjako wwyko czenie ciany jjest nnajkorzyst-

niejszy ddla oosób ssamodzielnie bbuduj cych ddom

W cianie ddwuwarstwowej ttermoizolacja jjest

chroniona pprzed uuszkodzeniem pprzez ttynk uuk adany

na ssiatce ttynkarskiej

tynk
cementowo-wapienny

ciana no na

izolacja
termiczna
pokryta siatk
zbroj c
i tynkiem

42 cm

Sciany jjednowarstwowe ccz sto wwznosi ssi

z ceramiki pporyzowanej

elewacja z desek,
sidingu winylowego itp.

folia
wiatroizolacyjna

ruszt z desek 

tynk
cementowo-wapienny

ciana no na

izolacja ter-
miczna u o-
ona

w dwóch
warstwach

40 cm

54 cm

ciana no na

obustronny tynk
cementowo-wapienny
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cho  materia u oraz konieczno  zatrud-

nienia wykwalifikowanej  ekipy, która prze-

wa nie wi cej kosztuje. Murarze powinni

mie  do wiadczenie we wznoszeniu cian

jednowarstwowych, poniewa czenie

bloczków na cienkie spoiny milimetrowe

wymaga precyzji nie znanej w tradycyjnym

murowaniu na spoiny o grubo ci centyme-

trowej. ciany mo na wyko czy  tynkiem

tradycyjnym lub cienkowarstwowym. 

Muruje si  j  z: 

ceramiki poryzowanej – pustaki grubo-

ci 38-50 cm; 

betonu komórkowego – bloczki podsta-

wowe grubo ci 36,5 lub 40 cm oraz z blo-

ków modu owych odmiany 400 lub 500; 

keramzytobetonu – bloczki grubo ci od

30 do 36,5 cm. 

I DWA...
Dwuwarstwowe ciany sk adaj  si  z war-

stwy no nej i ocieplenia. Mo na je muro-

wa  z ka dego materia u, przy czym war-

stwa no na musi mie  15-30 cm. Grubo

izolacji (od 12 do 20 cm) dyktuje wspó -

czynnik przenikania ciep a U, który nie

mo e przekracza  0,3. Przegrody dwu-

warstwowe potrafi wybudowa  ka da eki-

pa. Najpierw muruje si  warstw  no n ,

a potem – od strony zewn trznej – mocu-

je si  system ocieplenia (na klej, rzadziej

ko ki lub na ruszcie metalowym b d

drewnianym). ciany wyka cza si  tyn-

kiem lub ok adzin .

W tej przegrodzie cian  no n  muruje

si  z: 

ceramiki zwyk ej – grubo ci 19-28,8 cm

(pustak MAX, SZ, U, ceg a kratówka,

modularna);

ceramiki poryzowanej – bloczki i ceg y

grubo ci 18,8-30,6 cm;

betonu komórkowego –  bloczki podsta-

wowe odmiany 600 lub 700 i grubo ci

18-24 cm;

keramzytobetonu – grubo ci 17,5-24 cm;

silikatów – bloczki grubo ci 18-24 cm.

I TRZY...
ciany trójwarstwowe maj  bardzo dobre

parametry – izolacyjno  ciepln  i aku-

styczn , a tak e akumulacyjno  i w ogó-

le s  uwa ane za najbardziej solidne.

ciana o grubo ci 40-50 cm budowana

jest z trzech warstw: no nej (konstruk-

cyjnej), ocieplaj cej i elewacyjnej. Muru-

je si  j  na dwa sposoby – wszystkie war-

stwy mo na stawia  jednocze nie, albo

najpierw stawia si cian  no n , a do-

piero po wykonaniu dachu dodaje ocie-

plenie i warstw  os onow  (drugi sposób

jest dro szy). Niew tpliw  zalet  jest a-

two  znalezienia dobrej ekipy, która po-

stawi cian  trójwarstwow  – technolo-

gia jest znana i prosta. Jedyn  trudno ci

jest takie dobranie wielko ci materia ów

(bloczków, cegie  itd.), aby spoiny

w warstwie no nej by y na tym samym

poziomie co spoiny w warstwie os ono-

wej. Umo liwi to po czenie obu warstw

stalowymi kotwami. Nale y systema-

tycznie kontrolowa  prace podczas bu-

dowy, poniewa  wykonawca ma mo li-

wo  „ukrycia” b dów pod kolejn  war-

stw . ciany os onowe wyka cza si  tyn-

kiem lub ok adzin . Nie ma potrzeby

tynkowania czysto wykonanych warstw

elewacyjnych z ceg y klinkierowej lub

silikatowej.

cian  no n  muruje si  z:

ceramiki zwyk ej – grubo ci 19-28,8 cm

(pustak MAX, SZ, U, ceg a kratówka,

modularna);

ceramiki poryzowanej – pustaki i ceg y

grubo ci 18,8-30,6 cm;

betonu komórkowego – bloczki podsta-

wowe;

keramzytobetonu – grubo ci 17,5-24 cm;

AWARIA NNA SSZCZYCIE
ciana szczytowa, czyli trójk tny frag-

ment bocznej ciany zewn trznej, nad

któr  b dzie dach dwuspadowy, przed

wykonaniem wi by dachowej mo e by

nara ony na wywrócenie podmuchami sil-

nego wiatru. Taka katastrofa budowlana

mo e si  zdarzy , je li ten fragment muru

wznosi si  jako wolno stoj cy – wysoka,

zazwyczaj cienka ciana, dodatkowo os a-

biona du ymi otworami okiennymi jest

stosunkowo wiotka. 

Aby zapobiec takim wydarzeniom, kon-

struktor po-

winien przy-

gotowa  i za-

wrze  w pro-

jekcie propo-

zycje odpo-

wiednich

usztywnie

cian:

jednowarstwowych – przewi zanie

cian szczytowych z ewentualnymi wew-

n trznymi cianami no nymi czy obudow

kominów spalinowych albo dzi ki pila-

strom, czyli pogrubieniom cian, zw asz-

cza w pobli u otworów okiennych;

dwu- llub ttrójwarstwowych – wykona-

nie szkieletowej konstrukcji elbetowej

powi zanej z konstrukcj  stropu nad par-

terem.

Uwaga! Mimo e ciany jednowarstwowe

s  do  grube i sztywne, konstruktorzy

cz sto projektuj  dla nich wzmocnienia.

MUROWANE CIANY ZEWN TRZNE

Najpopularniejszym rozwi zaniem s ciany dwuwarstwowe.
Stawia si  je prawie tak szybko jak jednowarstwowe, a ich pa-
rametry termiczne i akustyczne nie ust puj  trójwarstwowym.

a

Uk ad wwarstw ww cianie ttrójwarstwowej
– ww pprzypadku oocielenia zz wwe ny mmineralnej ttrzeba
pami ta  oo zzachowaniu sszczeliny wwentylacyjnej

tynk cementowo-wapienny 49 cm

izolacja
termiczna

ciana no na

szczelina wentylacyjna ciana os onowa
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R A P O R T CIANY I STROPY

CIANY ZZEWN TRZNE PPOWINNY
„ODDYCHA ”

„Oddychaj ce” ciany s  cz stym sloganem re-

klamowym niektórych technologii wznoszenia

cian zewn trznych. Oczywi cie nie chodzi tu do-

s ownie o mo liwo  wymiany powietrza poprzez

ciany, a jedynie o zdolno  do przepuszczania

pary wodnej. Jednak cecha ta praktycznie nie ma

wi kszego znaczenia dla utrzymania odpowied-

niego klimatu wewn trz pomieszcze  – nawet

najlepiej „oddychaj ca” ciana nie jest w stanie

odprowadzi  pary wodnej wytwarzanej w czasie

u ytkowania domu. Zadanie odprowadzenia wil-

goci jak i doprowadzenie wie ego powietrza

spe nia  powinna skuteczna wentylacja nawiew-

na i wywiewna. Zreszt  na paroprzepuszczalno

cian wp ywa nie tylko sama ich konstrukcja

i ocieplenie, ale równie  tynki wewn trzne i ze-

wn trzne, farby i ok adziny cienne. Wysoka pa-

roprzepuszczalno cian mo e te  by  przyczyn

kondensacji pary wodnej wewn trz przegrody je-

li niew a ciwie dobrane zostan  grubo ci i cie-

p ochronno ci poszczególnych warstw. Zasad

konstruowania cian warstwowych jest zapew-

nienie niskiej paroprzepuszczalno ci od strony

wewn trznej oraz wysokiej izolacyjno ci cieplnej

na zewn trz przegrody. Ze wzgl du na komfort

u ytkowania istotniejsza jest raczej zdolno

ciany do akumulowania pary wodnej, gdy wy-

twarzana jest ona w nadmiarze i oddawania jej

do pomieszcze , gdy powietrze stanie si  bar-

dziej suche. Dzi ki temu  wilgotno  powietrza

nie ulega gwa townym zmianom i mo na np.

ograniczy  u ywanie nawil aczy powietrza. 

Niekiedy wysoka paroprzepuszczalno ciany,

a ci lej jej warstw zewn trznych, mo e mie

istotne znaczenie dla u ytkowników domu. Na

przyk ad je eli warstwa konstrukcyjna ciany jest

zbudowana z nasi kliwego materia u, b dzie on

magazynowa  wod , która potem odparuje na ze-

wn trz budynku. Jednak je eli do ocieplenia bu-

dynku u yjemy styropianu (który ma nisk  paro-

przepuszczalno ), para wodna nie b dzie mog a

si  „wydosta ” i pomieszczenia mog  zacz  wil-

gotnie .

SILIKATY SS  ZZIMNE
Nawet do wiadczeni projektanci czy wyko-

nawcy na propozycj  budowania cian z ma-

teria ów silikatowych cz sto odpowiadaj , e

s  to materia y „zimne”. Taka opinia ukszta -

towa a si  gdy domy budowano bez u ycia

materia ów ocieplaj cych i wtedy rzeczywi-

cie ciep ochronno   bloczków, czy cegie

wp ywa a znacz co na izolacyjno  ciepln

budynku. Obecnie, dzi ki materia om ocie-

pleniowym o niskim wspó czynniku przewod-

no ci cieplnej, fakt e silikaty s  prawie

dwukrotnie „zimniejsze” od np. pustaków ce-

ramicznych, nie ma adnego znaczenia. 

Ró nice w ciep ochronno ci warstwy no nej

mo na usun  zwi kszaj c nieznacznie 

grubo ocieplenia.

Uwaga! ciany silikatowe najlepiej budowa

jako trójwarstwowe, co pozwala na niemal

dowolne zwi kszanie grubo ci ocieplenia

a wi c uzyskiwanie bardzo wysokiej ciep o-

chronno ci.

GRUBSZA CIANA
TO LLEPSZA IIZOLACJA CCIEPLNA

Potoczne przekonanie, e gruba ciana ma

lepsz  izolacyjno  ciepln  ni  cie sza nie

zawsze jest zgodne z prawd . O izolacyjno ci

ciany zewn trznej decyduje przede wszyst-

kim grubo  warstwy izolacyjnej a nie gru-

bo  ca ej ciany. Oczywi cie w przypadku

cian jednowarstwowych zwi kszenie grubo-

ci elementów ciennych proporcjonalnie

podwy sza ich ciep ochrono , ale te  koszty

postawienia (ekonomiczna grubo ciany

jednowarstwowej to 40 cm). Natomiast

w cianach dwu- i trójwarstwowych za izola-

cj ciepln  „odpowiedzialny” jest materia

ociepleniowy, a rodzaj i grubo  warstwy

konstrukcyjnej ma tu niewielkie znaczenie.

Niestety, do  cz sto spotyka si  konstruk-

cje nieekonomiczne, gdy grubo  warstwy

no nej znacznie przekracza 25 cm. Przyk a-

dem niech b dzie porównanie budowy ciany

z pustaków ceramicznych max ustawionych

na grubo  29 cm i 19 cm. Dla uzyskania cie-

p ochronno ci 0,3 W/(m2K) cian  tak  trze-

ba ociepli  np. styropianem grubo ci 10 cm

(mur grubo ci 29 cm) lub styropianem gru-

bo ci 12 cm (mur grubo ci 19 cm). Ocieple-

nie grubsze o 2 cm, to powi kszenie kosztu

o 3 z  na 1 m2. Natomiast grubszy o 10 cm

mur, to wi cej o 20 z  na 1 m2.

Uwaga! Przy skrajnie niekorzystnym

doborze materia ów i ich grubo ci

(np. w przypadku ocieplania ciany przewi-

dzianej do budowy jako jednowarstwowa)

ró nice w kosztach, przy zachowaniu tej 

samej ciep ochronno ci, mog  przekracza

nawet  50 z /m2.

BARDZIEJ OOP ACA SSI
SZALOWA  SSTROP DDESKAMI

To cz sty argument wykonawców stropów p y-

towych, gdy sugerujemy aby wykorzystali jako

szalunki systemowe  deskowania wielokrotne-

go u ycia. W rzeczywisto ci koszt wynaj cia

deskowania jest porównywalny z kosztem za-

kupu drewna, ale jako  wylanego stropu b -

dzie znacznie lepsza gdy zastosujemy szalunki

systemowe. Przede wszystkim spodnia po-

wierzchnia jest bardzo g adka co umo liwia na-

o enie tynku cienkowarstwowego. Precyzyjnie

regulowane podpory zapewniaj  dok adne wy-

poziomowanie szalunku a wytrzyma e rygle za-

pobiegaj  niekontrolowanym ugi ciom. Usta-

wienie takiego szalunku wymaga znacznie

mniej pracy, ni   przy rozwi zaniu tradycyjnym. 

Natomiast wykorzystanie desek z deskowa-

nia przy kryciu dachu jest raczej niespotyka-

ne, poniewa  obecnie nie ma potrzeby ich

uk adania pod tzw. wst pne krycie, gdy  do-

skonale zast puj  je folie dachowe. Nawet

je eli zdecydujemy si  na deskowanie, to

wykorzystanie szalunku nie jest dobrym po-

mys em – deski nie s  impregnowane, a za-

nieczyszczenia betonem utrudniaj  ich rów-

ne u o enie. Je eli chcemy wykorzysta  de-

ski jako podk ad pod pokrycie np. z gontów

bitumicznych, musimy je ostruga  przynajm-

niej z jednej strony i umo liwia czenie na

pióro i wpust. Czyli deski z szalunku nie na-

daj  si  – resztki zaprawy i gwo dzie na-

tychmiast zniszcz  no e strugarki. W prakty-

ce wi c wi kszo  drewna szalunkowego

ko czy jako opa .

DO MMUROWANIA CIAN
WARSTWOWYCH NNALE Y UU YWA
ZAPRAWY CCIEP OCHRONNEJ

Niektórzy wykonawcy zalecaj  przy murowa-

niu cian dwuwarstwowych zapraw  ciep o-

chronn , co ich zdaniem znacznie poprawia

izolacj  ciepln , zw aszcza gdy do budowy

wykorzystuje si  bloczki  z betonu komórko-

wego lub pustaki z ceramiki poryzowanej.

Praktycznie takie rozwi zanie nie ma wp y-

wu na ciep ochronno ciany, a jedynie

zwi ksza koszty jej budowy. W cianie war-

stwowej jej izolacyjno  cieplna zale y

przede wszystkim od materia u ocieplenio-

wego, a udzia  warstwy konstrukcyjnej

w ciep ochronno ci ca ej przegrody nie prze-

kracza zwykle 20 proc.

MITY II FFAKTY
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Kosztowna lekcja budownictwa Beata i Karol Z.

Z budow  od pocz tku mieli my same k opoty. Kiedy jednak jedna ze cian szczy-

towych wpad a do rodka, postanowili my nie wyka cza  budynku, tylko zg osi  si

do specjalistów po ekspertyzy. Okaza o si , e zostali my oszukani przez wykonaw-

c , który tak naprawd  wcale nie zna  si  na budowaniu, a tylko wymy li  sobie spo-

sób na atwe pieni dze. Wykonawca zobowi za  si , e stan surowy zamkni ty na-

szego domu postawi w pó  roku, za 100 tys. z  (w tym koszt materia ów). Dom mia

mie  120 m2 powierzchni u ytkowej. Po roku odda  nam budynek, do którego

w mi dzyczasie musieli my do o y  jeszcze 60 tys. z  – t umaczy  to konieczno ci

kupienia specjalnej zaprawy ciep ochronnej, nadpro y i innych techniczne zaawan-

sowanych materia ów. Oczy nam si  otworzy y, kiedy w gazecie przeczytali my, e

za kwot  160 tys. mo na postawi  dwa takie domy. 

Budynek postawili my jednowarstwowy z betonu komórkowego. Po wizycie fa-

chowców okaza o si , e spoiny mi dzy bloczkami maj  po 15-18 mm, a powin-

ny mie  3 mm. W niektórych miejscach zaprawy nie ma w ogóle, tylko s  prze-

wity na przestrza . ciana szczytowa zosta a postawiona „na s owo honoru” –

zupe nie oddzielnie od reszty budynku, a czy a si  z nim jedynie na zapraw

mi dzy stropem a ustawion  na nim pierwsz  warstw  bloczków. Podobnych

b dów na budowie by o kilkadziesi t. Specjali ci poradzili nam, aby „bubla”

zostawi , poniewa  wi kszo ci niedoróbek nie da si  ju  poprawi  lub b dzie to

kosztowa o tyle, co postawienie domu od nowa. Sprawa o zwrot pieni dzy, roz-

biórk  i usuni cie budynku oraz odszkodowanie jest nadal w s dzie. Na szcz -

cie mamy na wszystko umowy z wykonawc . Nadal mieszkamy w bloku i na ra-

zie nie planujemy drugiej budowy. Ta lekcja budownictwa nauczy a nas jednego

– mimo przekonania, e postawienie stanu surowego jest naj atwiejsz  cz ci

budowy, trzeba si  do tego porz dnie przygotowa . Zreszt , kiedy je dzimy po

kraju, to widzimy liczne niewyko czone domy, my limy, e nie tylko my pole-

gli my na etapie cian.

Starsi wol  potrójnie K. i K. Ros on

Tak si  z o y o, e nasza córka szybciej od nas postawi a swój pierwszy dom. Bu-

dow  zako czy a dwa lata temu. Poniewa  wiedzieli my, e pójdziemy w jej la-

dy, bardzo pilnie obserwowali my ka dy etap budowy. Córka u y a nowej dla nas

technologii ciany jednowarstwowej – bloczki z betonu komórkowego murowa-

ne na zapraw  klejow . Nie podoba  nam si  ten pomys , bo uwa ali my, e to pro-

wizorka. Do tego ciany móg  wznosi  tylko autoryzowany wykonawca, który by

dwa razy dro szy ni  zwyczajny murarz. No i bardzo du o kosztowa o specjalnie

wykonane na zamówienie nadpro e o niestandardowym wymiarze. Plusem by a

szybko  wykonania. Po pierwszej zimie okaza o si , e ciany s  faktycznie cie-

p e, ale bardzo przenosz  ha as, co ma wielkie znaczenie, bo dom córki jest przy-

suni ty do ruchliwej ulicy. Mimo to, nadal jest bardzo zadowolona. My jednak

obawiamy si , co z takim domem stanie si  za 20, 30 lat? Sami wybrali my cian

trójwarstwow  z pustaków poryzowanych, ocieplon  we n  mineraln  i ob o on

ceg  klinkierow . ciana ta jest bardzo droga, szczególnie je eli najpierw stawia

si  sam  konstrukcj , a po zadaszeniu domu, dopiero ociepla i muruje elewacj .

Jednak dzi ki temu ceg a klinkierowa si  nie niszczy i mniej brudzi. Mogli-

my sobie pozwoli  na taki  wydatek, bo nasz domek na jesie ycia ma jedy-

nie 68 m2.

z ycia wwzi te

MUROWANE CIANY ZEWN TRZNE

silikatów – ceg y lub bloczki grubo ci

18-24 cm.

cian  os onow  muruje si  z:

ceramiki zwyk ej – grubo ci 6-12 cm

ceg y wymagaj ce tynkowania (dziu-

rawka, kratówka) lub wyka czanych

tylko przez spoinowanie (ceg a klin-

kierowa);

betonu komórkowego – p ytki grubo ci

do 12 cm, odmiany 600 lub 700;

silikatów – z cegie  lub kszta tek.

CIEPLEJ, NAJCIEPLEJ
Warstwa ocieplenia w cianie powinna

mie  tak  grubo , eby w po czeniu z po-

zosta ymi materia ami u ytymi do jej

wzniesienia, dawa a wspó czynnik przeni-

kania ciep a U mniejszy ni  0,3 W/(m2K).

Wymagania te reguluje norma cieplna

i musi si  do nich stosowa  ka dy projek-

tant. Dlatego nie wolno na w asn  r k , bez

konsultacji i dodatkowych wylicze , zmie-

nia  warstwy izolacji zaproponowanej

w projekcie. Nawet je eli chcemy mie  cie-

plejszy dom i lepsz izolacj , powinni my

poprosi  o wyliczenia – jaka grubo  war-

stwy izolacji jest op acalna, bo nie powinno

si  jej zwi ksza  bez ogranicze  (w pew-

nym momencie staje si  to nieop acalne).

Dylemat wyboru mi dzy we n mineraln

a styropianem omija nas tylko w przypad-

ku cian jednowarstwowych, których si

nie ociepla. We na mineralna jest dro sza

(dro szy mo e by  te  sposób mocowania

na ko ki, poniewa  klej nie utrzyma ci -

kiego materia u), ale lepiej izoluje przed

ha asem i przepuszcza par  wodn . Styro-

pian jest ta szy i odporny na wilgo . Nie-

stety ma s ab  paroprzepuszczalno , wi c

ciany nie oddychaj , a do tego s abiej

chroni przed ha asem.

ciany dwuwarstwowe:

we na: w systemie BSO poleca si

p yty grubo ci 8-12 cm i g sto ci

80-150 kg/m3, fasadowe lub lamelowe;

styropian: w systemie BSO odmiana co

najmniej EPS 70 (FS 15), grubo ci

10-15 cm, z profilowanymi kraw dziami

do po cze  na styk.

ciany trójwarstwowe:

we na: p yty hydrofobizowane mi kkie

lub pó twarde, grubo ci 8-15 cm;

styropian: odmiana EPS 50 (FS 12),

grubo ci 8-15 cm. 

Dane teleadresowe wiod cych producentów

oraz przyk adowe ceny produktów podajemy

na nast pnej stronie.
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