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Bez wzglêdu na to, jaki materia³ wybie-
rzemy, œciany w budynku musz¹ spe³-

niaæ okreœlone wymagania. Zale¿¹ one od
tego, czy mamy do czynienia ze œcian¹ ze-
wnêtrzn¹ czy wewnêtrzn¹, noœn¹ czy nie-
noœn¹, a tak¿e od tego, czy planujemy po-
stawienie œciany jedno-, dwu- czy trójwar-
stwowej. 

Œciany zewnêtrzne 
Œciany zewnêtrzne w budynku dzieli-

my:
■ ze wzglêdu na przenoszone obci¹¿enia na:
– noœne; 
– nienoœne;
■ ze wzglêdu na budowê na:
– trójwarstwowe;
– dwuwarstwowe;
– jednowarstwowe. 

Przenoszenie obci¹¿eñ
Œciany noœne to te, które oprócz swo-

jego w³asnego ciê¿aru przenosz¹ jeszcze in-
ne obci¹¿enia. Na œcianach tych opieraj¹
siê dachy, stropy, balkony. Œciany noœne
musz¹ wytrzymaæ nie tylko obci¹¿enie od
ich konstrukcji, warstw pod³ogowych i izo-
lacyjnych, ale tak¿e obci¹¿enie u¿ytkowe
od stoj¹cych na stropach œcianek dzia³o-
wych, mebli i urz¹dzeñ, ludzi korzystaj¹-
cych z ró¿nych pomieszczeñ w budynku,
od œniegu na dachu i od dzia³ania wiatru na
dach pochy³y. Nie mog¹ siê przy tym znisz-
czyæ, ani odkszta³ciæ. Musz¹ wiêc byæ wy-
konane z materia³ów o dostatecznej wy-
trzyma³oœci i mieæ odpowiedni¹ gruboœæ. 

Œciany zewnêtrzne nienoœne pe³ni¹
rolê os³onow¹, czasami dodatkowo
usztywniaj¹ budynek. Poniewa¿ nie s¹ ob-
ci¹¿one dachem i stropami, musz¹ prze-
nieœæ tylko swój w³asny ciê¿ar.  

Wymagania cieplne
Gruboœæ œciany zewnêtrznej zale¿y

przede wszystkim od tego, z jakiego mate-
ria³u jest wykonana. Prawo budowlane
okreœla wymagania cieplne dla budynków.
Wymagania te s¹ ustalone w taki sposób,
aby zu¿ycie energii na ogrzanie budynku
by³o jak najmniejsze. Najwiêcej ciep³a
ucieka z niego przez przegrody zewnêtrz-
ne, czyli œciany i stropy. Dlatego bardzo
wa¿ne jest, z jakiego materia³u wykonana
zosta³a œciana zewnêtrzna. Ka¿dy materia³
budowlany ma okreœlony wspó³czynnik
przewodnoœci cieplnej λλ. Od tego, jaki ma-
teria³ wybierzemy, zale¿eæ bêdzie iloœæ cie-
p³a, które budynek traci przez œciany ze-
wnêtrzne. Im wy¿szy wspó³czynnik prze-
wodnoœci cieplnej materia³u, tym wiêcej
ciep³a przenika na zewn¹trz. Dlatego œciana
z materia³u o wysokim wspó³czynniku λλ
musi byæ grubsza ni¿ œciana z materia³u,
którego wspó³czynnik jest niski. W ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat wymagania ciepl-
ne dla budynków by³y stale podwy¿szane.
O ile dawniej mo¿na by³o wybudowaæ
dom o jednowarstwowych œcianach ze-
wnêtrznych z ceg³y ceramicznej, o tyle
obecnie taki budynek musia³by mieæ bar-
dzo grube œciany, ¿eby spe³niæ wymagania
cieplne. Czy to znaczy, ¿e nie mo¿na ju¿
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Jeszcze kilkanaœcie lat temu, œciany budynków
jednorodzinnych w Polsce wznoszono przede

wszystkim z ceg³y i pustaków ceramicznych. Inne
technologie, takie jak szkielet drewniany, elementy

œcienne z gipsu czy styropianu by³y praktycznie
nieznane. Obecnie sytuacja siê zmieni³a i decyduj¹c

siê na budowê domu mamy do wyboru wiele ró¿nych
mo¿liwoœci.
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budowaæ œcian zewnêtrznych z ceg³y?
Oczywiœcie mo¿na. Jednak takie œciany
musimy dodatkowo ociepliæ odpowiednio
dobranym materia³em o niskim wspó³-
czynniku przewodnoœci cieplnej. Dlatego
w³aœnie zaczêto wznosiæ œciany dwu–
i trójwarstwowe. Dodatkowa warstwa izo-
lacyjna sprawia, ¿e wspó³czynnik przeni-
kania ciep³a obliczony dla ca³ej œciany jest
niski.

Dawniej architekt projektuj¹cy budy-
nek musia³ podawaæ wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a (oznaczony liter¹ U, po-
przednio k) dla wszystkich œcian ze-
wnêtrznych. Obecnie nie ma ju¿ takiego
obowi¹zku. Dla domów jednorodzinnych
mo¿na zamiast tego podaæ wskaŸnik sezo-
nowego zapotrzebowania na ciep³o E dla
ca³ego budynku. Podanie w projekcie tyl-
ko wspó³czynników U dla œcian ze-
wnêtrznych nie wyka¿e istotnej ró¿nicy
w zapotrzebowaniu na ciep³o i tym sa-
mym w kosztach ogrzewania. 

Maksymalne dopuszczalne wartoœci
wspó³czynnika przenikania ciep³a U dla
œcian zewnêtrznych i wewnêtrznych bu-
dynków jednorodzinnych zestawiono
w tabeli 1. 

Œciany trójwarstwowe 
Œciany trójwarstwowe � sk³adaj¹ siê

z trzech warstw: wewnêtrznej, œrodkowej
i zewnêtrznej. Warstwa wewnêtrzna
przejmuje obci¹¿enie od dachów, stropów
i balkonów (gdy œciana zewnêtrzna jest
œcian¹ noœn¹) lub tylko usztywnia budy-
nek (je¿eli œciana zewnêtrzna nie jest œcia-
n¹ noœn¹). Warstwa œrodkowa stanowi
izolacjê termiczn¹. Warstwa zewnêtrzna
pe³ni rolê os³onow¹, chroni warstwy we-
wnêtrzne przed dzia³aniem czynników at-
mosferycznych i stanowi dodatkowe
usztywnienie na dzia³anie si³ poziomych

od wiatru lub parcia gruntu (w przypadku
œcian piwnic). Jest jednoczeœnie warstw¹
elewacyjn¹ i jej wygl¹d decyduje o wygl¹-
dzie ca³ego budynku. 

Warstwy zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹
œciany wykonuje siê z:
■ elementów ceramicznych (ceg³y i pusta-
ków); 
■ elementów wapienno-piaskowych (sili-

katowych); 
■ betonu komórkowego. 

Izolacjê ciepln¹ wykonuje siê z:
■ p³yt styropianowych; 
■ p³yt z we³ny mineralnej; 
■ p³yt z we³ny szklanej; 
■ pianki poliuretanowej lub krylaminowej;
■ materia³ów sypkich pochodzenia roœlin-
nego (wióry drzewne, trociny) lub mine-
ralnego (¿u¿el granulowany, keramzyt).

Zale¿nie od tego, jakie materia³y wy-
bierzemy, uzyskamy ró¿ne w³aœciwoœci ca-
³ej œciany. Œciany masywne, wykonane
z materia³ów o du¿ej gêstoœci (z ceg³y pe³-
nej lub silikatów), maj¹ gorsz¹ izolacyjnoœæ
termiczn¹, ale za to lepiej kumuluj¹ ciep³o
i zapewniaj¹ dobr¹ izolacjê akustyczn¹.
Œciany z materia³ów o niskiej gêstoœci (be-
ton komórkowy) lepiej izoluj¹ cieplnie, ale
w mniejszym stopniu kumuluj¹ ciep³o; bu-
dynek szybciej siê wych³adza. 

Zewnêtrzna warstwa os³onowa jest
po³¹czona z warstw¹ wewnêtrzn¹ kotwa-

mi rozmieszczonymi równomiernie na
ca³ej powierzchni œciany. Kotwy musz¹
byæ wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane. Rozstawy kotew w pozio-
mie i pionie s¹ okreœlone szczegó³owo
w normach. Po³¹czenie nie mo¿e byæ
zbyt sztywne; musi umo¿liwiaæ swobod-
ne ruchy termiczne warstwy os³onowej
powstaj¹ce wskutek jej nagrzewania siê
latem podczas upa³ów. Zbytnie usztyw-
nienie konstrukcji mog³oby prowadziæ
do uszkodzeñ warstwy wewnêtrznej.

Szczelinê miêdzy warstw¹ zewnêtrzn¹
i wewnêtrzn¹ wype³nia siê materia³em
izolacyjnym ca³kowicie lub czêœciowo.
Przy wype³nieniu ca³kowitym otrzymuje-
my szczelinê niewentylowan¹. Przy wy-
pe³nieniu czêœciowym pozostawia siê
pustkê powietrzn¹ miêdzy izolacj¹ ter-
miczn¹ i warstw¹ zewnêtrzn¹ muru.
Umo¿liwia to wentylacjê szczeliny i po-
zwala na osuszanie izolacji i muru, nie do-
puszczaj¹c do zawilgocenia. Œciany ze
szczelin¹ wentylowan¹ maj¹ bardzo dobr¹
izolacyjnoœæ ciepln¹ i s¹ bardziej odporne
na wp³ywy atmosferyczne. S¹ jednak
trudniejsze do wykonania, poniewa¿ wy-
magaj¹ otworów odpowietrzaj¹cych i od-
wadniaj¹cych szczelinê. 

Aby unikn¹æ mostków termicznych
w miejscach po³¹czenia œcian ze stropa-
mi, wieñce stropowe powinny byæ opar-
te tylko na warstwie wewnêtrznej muru.
Tak¿e œciany wewnêtrzne powinny sty-
kaæ siê jedynie z warstw¹ wewnêtrzn¹
œciany zewnêtrznej. Budowanie naj-
pierw ca³ej œciany wewnêtrznej i dobu-
dowywanie potem do niej œcianki os³o-
nowej jest b³êdem, poniewa¿ nierówno-
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� Budowa œciany trójwarstwowej

�� Zalety œcian trójwarstwowych:
■ trwa³oœæ;
■ korzystny mikroklimat wnêtrza;
■ dobra izolacja akustyczna;
■ odpornoœæ na dzia³anie ognia;
�� Wady œcian trójwarstwowych:
■ du¿a pracoch³onnoœæ wykonania;
■ d³ugi czas budowy;
■ du¿a gruboœæ;
■ du¿y ciê¿ar;
■ ryzyko powstania mostków termicznych.

Mostek termiczny – miejsce, przez
które (wskutek niedostatecznej izolacji
lub wadliwego wykonawstwa) ciep³o wy-
dostaje siê z budynku.

Wspó³czynnik przenikania ciep³a U [W/(m2 K)](w poprzednich normach oznaczany
liter¹ k) okreœla straty ciep³a przenikaj¹cego przez 1 m2 przegrody przy ró¿nicy tempera-
tur 1°C. Wspó³czynnik U jest tym mniejszy, im mniejsze s¹ wspó³czynniki przewodzenia
ciep³a warstw wchodz¹cych w sk³ad przegrody (œciany). Im mniejszy wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a, tym lepsza izolacyjnoœæ termiczna œciany. 

WskaŸnik E jest to stosunek sezonowego zapotrzebowania na energiê ciepln¹ do ku-
batury ogrzewanej czêœci budynku. WskaŸnik ten nie mo¿e przekroczyæ wartoœci gra-
nicznej, która zale¿y od stosunku pola powierzchni wszystkich przegród zewnêtrznych
(³¹cznie z dachem) czêœci ogrzewanej do kubatury czêœci ogrzewanej. Im mniejszy wskaŸ-
nik E, tym lepiej izolowany termicznie jest budynek jako ca³oœæ. 
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mierne osiadanie obu warstw mo¿e do-
prowadziæ do uszkodzenia elewacji. Po-
za tym trudno jest wtedy zachowaæ po-
ziome po³o¿enie kotew ³¹cz¹cych obie
warstwy muru, które jest warunkiem
prawid³owego wykonania œciany. Œciany
trójwarstwowe wymagaj¹ du¿o pracy
przy budowie; nawet je¿eli postawimy je
dosyæ szybko, trzeba bêdzie odczekaæ a¿
mury wyschn¹ – dlatego raczej nie da siê
wybudowaæ domu podczas jednego sezo-
nu, jak to jest mo¿liwe w przypadku in-
nych technologii. Œciany te maj¹ du¿¹
gruboœæ i ciê¿ar, wskutek czego wymiary
fundamentów musz¹ tak¿e byæ wiêksze,
co zwiêksza koszt budowy ca³ego domu. 

Œciany dwuwarstwowe
Œciany dwuwarstwowe sk³adaj¹ siê

z konstrukcyjnej warstwy wewnêtrznej
(noœnej lub nienoœnej) i przymocowa-
nej do niej od zewn¹trz warstwy izola-
cyjnej �. 

Warstwê konstrukcyjn¹ wykonuje
siê z:
■ elementów ceramicznych (ceg³y i pusta-
ków);
■ elementów wapienno-piaskowych (sili-
katowych);
■ prefabrykatów z betonu; 
■ betonu komórkowego. 

Izolacjê ciepln¹ wykonuje siê z:
■ p³yt styropianowych;
■ p³yt z polistyrenu ekstrudowanego;
■ p³yt z we³ny mineralnej lub szklanej
(metoda lekka mokra lub sucha);
■ p³yt z pianki poliuretanowej. 

Warstwê izolacji cieplnej mocuje siê
metod¹ mokr¹ lub such¹. W metodzie
mokrej p³yty izolacyjne (ze styropianu,
polistyrenu ekstrudowanego, we³ny mi-
neralnej, we³ny szklanej) przykleja siê do
pod³o¿a mas¹ klej¹c¹, czasami dodatkowo
mocuje ko³kami. Nastêpnie pokrywa siê
je cienk¹ warstw¹ wyprawy zbrojonej siat-
k¹ szklan¹, a na koniec warstw¹ elewacyj-
n¹. Na elewacjê najczêœciej stosuje siê
tynk lub siding.

W metodzie suchej œcianê ociepla siê
p³ytami z we³ny mineralnej, szklanej lub ze
sztywnej pianki poliuretanowej, pokrywa
wiatroizolacj¹ z w³ókniny, a nastêpnie ele-
wacj¹, któr¹ mocuje siê do œciany za po-
œrednictwem rusztu drewnianego (z ³at pio-
nowych i poziomych) lub stalowego (z zim-
nogiêtych profili). P³yty izolacyjne umiesz-
cza siê miêdzy elementami rusztu i mocuje
do œciany ko³kami lub wkrêtami. Izolacjê
z p³yt z pianki poliuretanowej przykrêca
siê bezpoœrednio do œciany. Na elewacjê
mo¿na stosowaæ: siding winylowy lub alu-
miniowy, panele aluminiowe, deski drew-
niane, p³yty z supremy pokryte tynkiem. 

Œciany jednowarstwowe
W œcianach zewnêtrznych jednowar-

stwowych materia³, z którego wykonana
jest œciana, pe³ni jednoczeœnie dwie funk-
cje: konstrukcyjn¹ i izolacyjn¹. Dlatego
przy obecnych wymaganiach cieplnych
œciany jednowarstwowe mo¿na budowaæ
tylko z wybranych materia³ów o odpo-
wiednio niskim wspó³czynniku przewod-
noœci cieplnej: pustaków ceramicznych
poryzowanych, betonu komórkowego,
prefabrykatów z betonu zwyk³ego z wy-
pe³nieniem, elementów gipsowych lub
styropianowych.  

Œciany jednowarstwowe wznosi siê
o wiele szybciej ni¿ trójwarstwowe i dwu-
warstwowe – prace mo¿na wykonaæ pod-
czas jednego sezonu budowlanego. Œcia-
ny te maj¹ niewielki ciê¿ar, wymagaj¹
wiêc mniejszych fundamentów, mniejsze
jest te¿ zu¿ycie zaprawy. 

Œciany wewnêtrzne
Œciany wewnêtrzne w budynku dzie-

limy na:
■ noœne;
■ nienoœne,
■ dzia³owe. 

Œciany wewnêtrzne noœne przenosz¹
obci¹¿enia od stropów, stoj¹cych na nich
urz¹dzeñ i œcianek dzia³owych oraz ludzi
i przekazuj¹ je na ³awy fundamentowe.

Dlatego czêsto maj¹ wiêksz¹ gruboœæ, ni¿
œciany nienoœne. Natomiast œciany dzia³o-
we dziel¹ wiêksze pomieszczenia (których
wymiary wynikaj¹ z uk³adu œcian kon-
strukcyjnych budynku) na mniejsze.
Przenosz¹ tylko swój w³asny ciê¿ar
i ewentualne si³y poziome (np. od gwa³-
townego oparcia siê cz³owieka). Stanowi¹
obci¹¿enie dla stropu, na którym stoj¹.

Œciany wewnêtrzne nie musz¹ spe³-
niaæ wymagañ cieplnych (chyba ¿e od-
dzielaj¹ pomieszczenia ogrzewane od nie-
ogrzewanych), powinny jednak ograni-
czaæ przenikanie dŸwiêków pomiêdzy s¹-
siednimi pokojami.                               �
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� Schemat œciany dwuwarstwowej z tynkiem
cienkowarstwowym

�� Zalety œcian jednowarstwowych: 
■ skrócenie czasu prac budowlanych;
■ mniejsze (w stosunku do œcian dwu-
i trójwarstwowych) zu¿ycie zaprawy;
■ niewielki ciê¿ar œciany;
■ mniejsze fundamenty.
�� Wady œcian jednowarstwowych:
■ niska izolacyjnoœæ akustyczna
■ niska izolacyjnoœæ cieplna
■ mo¿liwoœæ powstania mostków termicz-
nych

Typ przegrody Maksymalny wspó³czynnik 
przenikania ciep³a U [W/(m2K)]

œciany zewnêtrzne warstwowe z izolacj¹ 0,3
œciany zewnêtrzne jednowarstwowe 0,5
œciany wewnêtrzne oddzielaj¹ce 
pomieszczenia ogrzewane od 
nieogrzewanych 1,0

Tabela 1. Maksymalne wartoœci wspó³czynnika U dla œcian budynków jednorodzinnych
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