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¥ciany zewnÚtrzne muszÈ bezpiecznie przenosiÊ obciÈĝenia na fundamenty,
abrównoczeĂnie chroniÊ wnÚtrze przed wpïywami atmosferycznymi, haïasem
i ucieczkÈ ciepïa z ogrzewanych pomieszczeñ. Pierwsza z funkcji wymaga wytrzymaïoĂci, druga – izolacyjnoĂci, a wiÚc cech, które rzadko udaje siÚ pogodziÊ
w jednym materiale. Dlatego Ăciany zwykle buduje siÚ jako wielowarstwowe.
Lepiej wybraÊ Ăciany jedno-, dwu- czy trójwarstwowe? Ten wybór zawsze
wzbudza emocje wĂród inwestorów. Niepotrzebnie: kaĝdy z tych wariantów
bÚdzie dobry, jeĂli materiaïy bÚdÈ dobrej jakoĂci, ukïad warstw – poprawny,
abwykonawcy – solidni i staranni. Nie znaczy to oczywiĂcie, ĝe pomiÚdzy róĝnymi wariantami Ăcian nie ma róĝnic – warto je poznaÊ, by dokonaÊ najlepszego
wbkonkretnej sytuacji wyboru.
Z ilu warstw?

Cieñsze Ăciany jednowarstwowe moĝna
wznosiÊ zbbloczków (zwykle keramzybetonowych) zbwkïadkÈ styropianowÈ, która zdecydowanie zwiÚksza ich izolacyjnoĂÊ.

¥ciany jednowarstwowe muruje siÚ, wykorzystujÈc tzw. zaprawÚ ciepïochronnÈ
–bobzdecydowanie wyĝszej niĝ zwykïa izolacyjnoĂci cieplnej (ale droĝszej) – albo teĝ

a

fot. Prefbet

¥ciany jednowarstwowe: a) z pustaków z ceramiki poryzowanej murowanych na zaprawie
ciepïochronnej, b) z bloczków z betonu komórkowego ïÈczonych zaprawÈ klejowÈ
fot. Wienerberger

¥ciany jednowarstwowe
WbĂcianach jednowarstwowych warstwa
konstrukcyjna (noĂna) peïni równoczeĂnie
funkcjÚ izolacji cieplnej. Powoduje to pewne
trudnoĂci, bo materiaïy obdobrej izolacyjnoĂci cieplnej majÈ zwykle niewielkÈ wytrzymaïoĂÊ mechanicznÈ, ich charakterystyka to
zawsze efekt kompromisu pomiÚdzy tymi cechami.
NajczÚĂciej Ăciany jednowarstwowe wznosi siÚ zbbetonu komórkowego lub ceramiki
poryzowanej. By speïniÊ minimalne wymagania pod wzglÚdem izolacyjnoĂci cieplnej,
muszÈ byÊ doĂÊ grube – 40–50bcm.
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a

styropian lub polistyren
ekstrudowany

b

zaprawa
klejowa

fot. Baumit

weïna mineralna
ukïadana wbdwóch
warstwach

tynk cienkowarstwowy
oblicówka
– drewno,
siding itp.

podkïad gruntujÈcy

wiatroizolacja

siatka z wïókna szklanego
zatopiona w zaprawie klejowej

ruszt drewniany

listwa cokoïowa

¥ciana dwuwarstwowa ocieplona metodÈ: a) lekkÈ mokrÈ, b) lekkÈ suchÈ

¥ciany dwuwarstwowe
SÈ to Ăciany zïoĝone z warstwy konstrukcyjnej i warstwy materiaïu izolacyjnego, dziÚki
czemu tÚ pierwszÈ moĝna wykonaÊ zbdowolnego materiaïu, speïniajÈcego jedynie wymagania wytrzymaïoĂciowe, bo jej izolacyjnoĂÊ
termiczna ma drugorzÚdne znaczenia. Zbkolei
na warstwÚ izolacji termicznej, która w takich Ăcianach nie przenosi obciÈĝeñ mechanicznych, moĝna wybraÊ materiaï o niskiej
wytrzymaïoĂci, za to obbardzo dobrych parametrach izolacyjnych: najczÚĂciej styropian
lub weïnÚ mineralnÈ. Wbefekcie Ăciana dwuwarstwowa moĝe byÊ cieñsza niĝ jednowarstwowa obtakiej samej izolacyjnoĂci.
Elementy warstwy noĂnej muruje siÚ na
zwykïej zaprawie cementowo-wapiennej. Nie
warto uĝywaÊ do tego zaprawy ciepïochronnej, bo w znikomym stopniu poprawiïaby
ona izolacyjnoĂÊ Ăciany, za to znacznie
zwiÚkszyïoby jej koszt.
Obecnie ocieplanie Ăcian dwuwarstwowych wykonuje siÚ jednÈ zbdwóch metod
–blekkÈ mokrÈ lub lekkÈ suchÈ.
Metoda lekka mokra polega na przymocowaniu do warstwy noĂnej pïyt ze styropianu
lub twardej weïny mineralnej za pomocÈ kleju
ibkoïków. ZewnÚtrznÈ powierzchniÚ Ăciany najczÚĂciej wykañcza siÚ, nakïadajÈc tynk cienkowarstwowy na siatce zbwïókna szklanego.
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Metoda lekka sucha polega natomiast na
klinkierowÈ, ale warstwa osïonowa bywa teĝ
przymocowaniu do Ăciany konstrukcyjnej
murowana np. zbpustaków ceramicznych
rusztu drewnianego (rzadziej metalowego),
ibpokrywana tynkiem.
którego pola wypeïnia siÚ weïnÈ mineralnÈ
WbĂcianach ocieplonych weïnÈ mineralnÈ
(moĝe byÊ bardziej miÚkka niĝ wbpoprzedpozostawia siÚ szczelinÚ wentylacyjnÈ
nim wariancie). NastÚpnie powstaïÈ kon(zbotworami ubdoïu ibubgóry Ăciany) pomiÚstrukcjÚ osïania siÚ paroprzepuszczalnÈ foliÈ
dzy warstwÈ ocieplenia abĂciankÈ osïonowÈ.
wiatroizolacyjnÈ, abdo rusztu mocuje obliPozwala ona na usuniÚcie ewentualnej wilcówkÚ najczÚĂciej wykonanÈ zbdesek lub tzw.
goci zgromadzonej wbwarstwie weïny.
siding zbtworzywa sztucznego.
¥ciany ocieplone styropianem zwykle budub
je siÚ bez szczeliny wentylacyjnej, gdyĝ
¥ciany trójwarstwowe
wbodróĝnieniu od weïny styropian ma nie¥ciany trójwarstwowe, podobnie jak dwuwielkÈ nasiÈkliwoĂÊ.
warstwowe, skïadajÈ
siÚ zbwarstwy noĂnej
Ăciana noĂna
weïna mineralna
ibocieplenia, ale majÈ
jeszcze murowanÈ
warstwÚ elewacyjnÈ,
która osïania izolacjÚ
cieplnÈ. ¥ciana osïonowa wymaga oparcia na fundamencie
oraz poïÈczenia
zbwarstwÈ konstrukcyjnÈ za pomocÈ stalowych kotew.
¥ciana osïonowa
jest naraĝona na
przemarzanie, dlatego musi byÊ wykonana zbmateriaïów
obduĝej mrozoodporszczelina
noĂci. CzÚsto wybiera
Ăciana osïonowa
wentylacyjna
siÚ te niewymagajÈce
¥ciana trójwarstwowa ze szczelinÈ wentylacyjnÈ
tynkowania, np. cegïÚ silikatowÈ lub
fot. Xella (Silka)

zbuĝyciem zaprawy klejowej, murujÈc na bardzo cienkie spoiny. Drugi sposób wymaga
jednak uĝycia elementów Ăciennych o bardzo
niewielkiej tolerancji wymiarów, abte sÈ droĝsze od standardowych.
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¥ciany zewnÚtrzne

fot. Paroc

fot. Lewkowo Ceramika Budowlana

IzolacyjnoĂÊ cieplna
WysokÈ izolacyjnoĂÊ termicznÈ najïatwiej
uzyskaÊ wbĂcianach wielowarstwowych.
Wykonanie warstwy izolacji ze styropianu
lub zbweïny mineralnej gruboĂci 15–20bcm
nie powoduje problemów technologicznych,
abzapewnia uzyskanie wspóïczynnika przenikania ciepïa wynoszÈcego nie wiÚcej niĝ
U=0,19–0,24 W/(m2·K), nawet jeĂli warstwÈ
noĂnÈ jest zaledwie 18-centymetrowa warstwa bloczków wapienno-piaskowych obznikomej termoizolacyjnoĂci. ¥ciana jednowarstwowa zbbetonu komórkowego lub ceramiki
poryzowanej, mimo ĝe kilka centymetrów
grubsza, bÚdzie miaïa w najlepszym razie
Ub= 0,26–0,30 W/(m2·K).
WbĂcianach warstwowych najlepszy efekt
daje wzniesienie warstwy noĂnej minimalnej
wymaganej gruboĂci, nawet zbmateriaïu obsïabych wïaĂciwoĂciach termoizolacyjnych, ale
znacznej wytrzymaïoĂci (ceramika tradycyj-

IzolacyjnoĂÊ Ăcian wielowarstwowych zaleĝy
przede wszystkim od gruboĂci warstwy ocieplenia

Tworzeniu siÚ mostków termicznych najtrudniej zapobiec wbĂcianach jednowarstwowych, bo wzglÚdy konstrukcyjne wymuszajÈ
stosowanie nadproĝy oraz wieñców stropowych zbbetonu zbrojonego, który ma bardzo
sïabe wïaĂciwoĂci izolacyjne. Dlatego te elementy dociepla siÚ wkïadkami ze styropianu
(stosujÈc np. specjalne ksztaïtki peïniÈce rolÚ
szalunku traconego). Nie jest to jednak rozwiÈzanie doskonaïe.

Nadproĝa i wieñce ĝelbetowe – potencjalne mostki termiczne. W Ăcianie warstwowej ïatwo je wyeliminowaÊ,
bo zostaniÈ zakryte grubÈ warstwÈ izolacji

na, silikaty) ibzastosowanie grubej warstwy
izolacyjnej. Nie opïaca siÚ natomiast stosowanie na warstwÚ noĂnÈbdroĝszych materiaïów obwyĝszej izolacyjnoĂci termicznej ani
teĝ jej pogrubianie bez uzasadnienia konstrukcyjnego („ĝeby byïo cieplej”). Nie ma zatem sensu wykonywanie Ăcian z materiaïów
typowych dla Ăcian jednowarstwowych, abnastÚpnie ocieplanie ich cienkÈ np. 5-centymetrowÈ warstwÈ styropianu.
Mostki termiczne
WbĂcianach mogÈ wystÚpowaÊ miejsca, których izolacyjnoĂÊ cieplna jest zdecydowanie
gorsza niĝ sÈsiednich fragmentów przegrody.
Nazywa siÚ je mostkami cieplnymi (termicznymi). Mostki termiczne zwiÚkszajÈ straty
ciepïa, ponadto wbtych miejscach Ăciana
moĝe przemarzaÊ, wykrapla siÚ tam wilgoÊ
zawarta wbpowietrzu, co zbkolei moĝe doprowadziÊ nawet do zagrzybienia Ăcian.

izolacja
cieplna

oĂcieĝnica i rama
okienna

Kolejny mostek termiczny: rama okienna. Straty
ciepïa w takim miejscu moĝna zminimalizowaÊ, jeĂli
warstwa izolacji czÚĂciowo przykrywa oĂcieĝnicÚ
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fot. A. Rembisz

fot. Wiennerberger
fot. Xella (Silka)

Ceramika tradycyjna jest produkowana
jako cegïa peïna, cegïa otworowa (kratówka
ib dziurawka) oraz pustaki. TradycyjnÈ
ceramikÚ charakteryzuje duĝa wytrzymaïoĂÊ
na Ăciskanie oraz iniewielka nasiÈkliwoĂÊ,
jednak jej sïabe wïaĂciwoĂci termoizolacyjne
sprawiajÈ, ĝe Ăciany wymagajÈ docieplenia.
Do tradycyjnej ceramiki naleĝy teĝ zaliczyÊ
cegïy oraz elewacyjne pïytki klinkierowe, które ze wzglÚdu na wysokÈ cenÚ sÈ uĝywane
tylko do budowy Ăcian osïonowych. SÈ one
jeszcze odporniejsze na dziaïanie czynników
atmosferycznych niĝ zwykïa ceramika.
Ceramika poryzowana ma postaÊ pustaków,
jednak drÈĝenia w nich sÈ liczniejsze, abstruktura materiaïu porowata.
DziÚki temu zdecydowanie poprawiajÈ
siÚ parametry termoizolacyjne, jednak elementy poryzowane majÈ mniejszÈ
wytrzymaïoĂÊ ibwiÚkszÈ nasiakliwoĂÊ niĝ ceramika tradycyjna.
Silikaty inaczej wyroby wapienno-piaskowe
wystÚpujÈ jako cegïy peïne lub bloki drÈĝone,
zastÚpujÈce kilka cegieï. Charakteryzuje je
bardzo duĝa wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie oraz
niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ,
majÈ zaĂ bardzo sïabe
wïaĂciwoĂci termoizolacyjne.
Beton komórkowy wystÚpuje w postaci
bloczków. MajÈ one bardzo porowatÈ ale jednolitÈ strukturÚ (bez drÈĝeñ), co uïatwia ich
obróbkÚ – moĝna je dowolnie przycinaÊ, wykonywaÊ bruzdy itp.
Jego odmiany róĝniÈ siÚ gÚstoĂciÈ – od 400
do 800 kg/m3. WiÚksza gÚstoĂÊ to gorsze wïaĂciwoĂci termoizolacyjne ale wiÚksza wytrzymaïoĂÊ ibmniejsza
nasiÈkliwoĂÊ. Do
budowy Ăcian jednowarstwowych
uĝywa siÚ wyïÈcznie najlĝejszych
odmian. Beton komórkowy wystÚpuje ponadto jako szary – zawierajÈcy dodatek popioïów,
poprawiajÈcy wïaĂciwoĂci termoizolacyjne;
lub biaïy – bez popioïów.

Cechy Ăcian

fot. Ytong

Materiaïy uĝywane
do wznoszenia
Ăcian
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materiaïu, zbktórego jest wykonana. Dlatego
budynki murowane, abwiÚc o ciÚĝkiej konstrukcji, majÈ zdecydowanie wiÚkszÈ akumulacyjnoĂÊ niĝ budynki drewniane oraz lekkie
budynki szkieletowe (obszkielecie drewnianym lub stalowym).
Zaleĝnie od masy i materiaïu, nieróĝniÈce
siÚ izolacyjnoĂciÈ termicznÈ przegrody zewnÚtrzne mogÈ mieÊ bardzo róĝnÈ akumulacyjnoĂÊ cieplnÈ. ZdolnoĂÊ do akumulacji pozwala takĝe wykorzystaÊ tzw. zyski ciepïa pochodzÈce np. od sïoñca.
Od akumulacyjnoĂci przegród, ich izolacyjnoĂci oraz konstrukcji (np. ukïadu warstw)
zaleĝy statecznoĂÊ cieplna budynku, czyli
czas, w jakim utrzymuje siÚ w nim staïa temperatura wewnÚtrzna, mimo zmian warunków zewnÚtrznych (np. wystÈpienia silnego
mrozu albo porywistego wiatru) lub wyïÈczenia ogrzewania. Aby przegrody mogïy akumulowaÊ ciepïo iboddawaÊ je do wnÚtrza,
muszÈ byÊ ocieplone od strony zewnÚtrznej.
Przykïad 1. ¥ciana z peïnej cegïy silikatowej gruboĂci 25 cm, ocieplona 12-centymetrowÈ warstwÈ styropianu. ¥ciana ta speïnia
minimalne wymagania okreĂlone przez przepisy budowlane (U < 0,3 W/(m2·K)) niezaleĝnie od tego, czy ocieplenie znajdzie siÚ po
stronie zewnÚtrznej, czy od strony pomieszczenia. Jednakĝe wïaĂciwe jest oczywiĂcie
tylko pierwsze rozwiÈzanie, bo wtedy ciÚĝka

IzolacyjnoĂÊ
termiczna Ăciany
Oblicza siÚ jÈ sumujÈc opór cieplny (R) jej
poszczególnych warstw. Jednak producenci materiaïów Ăciennych czÚsto podajÈ
wartoĂci innych wspóïczynników: U lub O
ZaleĝnoĂci pomiÚdzy nimi sÈ nastÚpujÈce:
R=d : O (d – gruboĂÊ materiaïu w metrach)
U=1 : R
Bloczki silikatowe majÈ np. O=0,8; Ăciana
gruboĂci 25bcm ma zatem R=0,25 : 0,8=0,31
oraz U=1 : 0,31=3,22
Izolacja zb 15 cm styropianu (O=0,04) ma
R=0,15/0,04=3,75. Caïa Ăciana ma zatem
R=4,06 oraz U=0,25 W/(m2·K)

WbĂcianach warstwowych róĝnice wbizolacyjnoĂci elementów warstwy noĂnej nie majÈ
wiÚkszego znaczenia, bo otula je stosunkowo
gruba warstwa materiaïu izolacyjnego.
Znacznie gorsze parametry izolacyjne niĝ
Ăciana majÈ okna, abzwïaszcza ich ramy. Ich
znaczenie jako mostków termicznych moĝna
nieco zmniejszyÊ w Ăcianach warstwowych,
zakrywajÈc izolacjÈ ich zewnÚtrznÈ czÚĂÊ.
WbĂcianach trójwarstwowych straty ciepïa
nieznacznie zwiÚkszajÈ stalowe kotwy wiÈĝÈce ĂcianÚ noĂnÈ ibosïonowÈ. Te mostki sÈ bardzo niewielkie (punktowe), ale stal dobrze
przewodzi ciepïo, abkotew jest co najmniej
4–5 na 1bm2 Ăciany.
Mostki termiczne mogÈ byÊ teĝ efektem
niestarannego uïoĝenia warstwy izolacyjnej,
ale to juĝ bïÚdy wykonawcze, które omówimy nieco dalej.

fot. Xlella (Silka)

Wyroby wapienno-piaskowe (silikaty),
tradycyjnÈ ceramikÚ oraz beton charakteryzuje
najwyĝsza zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa
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Lekka konstrukcja szkieletowa oznacza wysokÈ
izolacyjnoĂÊ, ale bardzo sïabÈ zdolnoĂÊ do akumulacji ciepïa

Ăredni kontakt zbzimnym powietrzem zewnÚtrznym, zatem temperatura wnÚtrza Ăciany znacznie szybciej maleje wbkierunku zewnÚtrznym.
Duĝa statecznoĂÊ cieplna jest poĝÈdana
wbbudynkach stale zamieszkanych, bo pozwala ustabilizowaÊ temperaturÚ wbpomieszczeniach. Jest jednak niekorzystna wbdomach
uĝytkowanych ibogrzewanych okresowo, np.
tylko wbweekendy, bo po wychïodzeniu takiego domu potrzeba duĝo czasu na jego ponowne ogrzanie. W tej sytuacji zdecydowanie lepszym wyborem bÚdzie dom szkieletowy.
Uwaga! AkumulacyjnoĂÊ cieplna elementów
budynku ma znaczenie tylko wtedy, gdy sÈ
one osïoniÚte izolacjÈ termicznÈ, wówczas

Czasem lepiej zmieniÊ rodzaj Ăciany lub
ekipÚ wykonawczÈ, niĝ zmuszaÊ murarzy do
budowania w technologii, której nie znajÈ

AkumulacyjnoĂÊ i statecznoĂÊ cieplna
AkumulacyjnoĂciÈ Ăciany nazywa siÚ jej
zdolnoĂÊ do gromadzenia ciepïa. Zaleĝy ona
przede wszystkim od masy przegrody oraz
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warstwa noĂna (ponad 350 kg/m2) nie jest naraĝona na przemarzanie, moĝe akumulowaÊ
bardzo duĝo ciepïa i na dïugo je zatrzymaÊ.
Jego ucieczkÚ do otoczenia skutecznie hamuje warstwa ocieplenia (a tylko ona styka siÚ
zbzimnym powietrzem zewnÚtrznym). ¥ciana
ta ma duĝÈ statecznoĂÊ cieplnÈ, a wiÚc w budynku o takich Ăcianach dïugo utrzymuje siÚ
stabilna temperatura w pomieszczeniach, nawet jeĂli ogrzewanie nie dziaïa stale.
Przykïad 2. ¥ciana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej gruboĂci okoïo 50 cm. Ma
ona podobny do poprzedniej wspóïczynnik
Ubi niewiele mniejszÈ masÚ (przekraczajÈcÈ
300 kg na 1 m2), a zatem zbliĝonÈ akumulacyjnoĂÊ termicznÈ. Jednak zmagazynowane w jej
masie ciepïo nie utrzyma siÚ tak dïugo jak
wbĂcianie z poprzedniego przykïadu wobec
braku bariery, jakÈ jest tam warstwa izolacji.
AkumulujÈcy ciepïo materiaï ma tu bezpo-

bowiem mogÈ oddawaÊ do wnÚtrza nagromadzone przedtem ciepïo. Z tego wzglÚdu dla
komfortu cieplnego w budynku nie ma znaczenia akumulacyjnoĂÊ murowanej warstwy
elewacyjnej, która wprawdzie moĝe gromadziÊ znaczne iloĂci ciepïa (np. po sïonecznym dniu), ale oddaje je tylko do otoczenia.
b
IzolacyjnoĂÊ akustyczna
ZdolnoĂÊ do tïumienia děwiÚków ma znaczenie przede wszystkim w domach poïoĝonych
przy ruchliwych drogach, torach kolejowych
itp. Chodzi przede wszystkim o zdolnoĂÊ do
tïumienia děwiÚków powietrznych, bo
wbĂcianÚ zewnÚtrznÈ domu jednorodzinnego
raczej nikt uderzaÊ nie bÚdzie.
Trzeba od razu zaznaczyÊ, ĝe děwiÚki
przede wszystkim przenikajÈ do pomieszczeñ przez okna, drzwi zewnÚtrzne, nawietrzaki (nawiewniki) wbramach okiennych
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SzybkoĂÊ i trudnoĂÊ wznoszenia
Najszybciej muruje siÚ Ăciany jednowarstwowe. Nie tylko dlatego, ĝe nie majÈ odrÚbnej
warstwy ocieplajÈcej, ale takĝe dlatego, ĝe elementy na takie Ăciany sÈ doĂÊ duĝe, a przy
tym stosunkowo lekkie ibïatwe wbobróbce.
RównoczeĂnie to rodzaj Ăciany wymagajÈcy
od murarzy duĝej starannoĂci, dlatego wcale
nieïatwo o fachowców, którzy chcÈ i potrafiÈ
stawiaÊ takie Ăciany – zwïaszcza uĝywajÈc zaprawy klejowej do cienkich spoin.
Najbardziej pracochïonne sÈ natomiast
Ăciany trójwarstwowe. NajczÚĂciej nie ma raczej kïopotu ze znalezieniem murarzy znajÈcych tÚ technologiÚ, bo jest ona doĂÊ rozpowszechniona. Wbrew pozorom nie jest to teĝ
szczególnie trudny sposób wznoszenia Ăcian,
jednak fachowy nadzór jest konieczny, bo
wbtym przypadku ewentualne bïÚdy bardzo
trudno jest naprawiÊ, jako ĝe dostÚp do warstwy izolacyjnej jest utrudniony.
¥ciany dwuwarstwowe sÈ wbtej kategorii
„Ăredniakiem” – nie sÈ ani szczególnie pracochïonne, ani trudne. SÈ teĝ bardzo popularne
(zwïaszcza ocieplane metodÈ lekkÈ mokrÈ
zbuĝyciem styropianu), a to znaczy, ĝe nietrudno o dobrych wykonawców.

Peïne ogrodzenie posesji przy ruchliwej drodze – tïumi ono děwiÚki, zatrzymuje zanieczyszczenia, zapewnia wiÚcej prywatnoĂci

Warto takĝe wiedzieÊ, ĝe metodÈ lekkÈ suchÈ (z izolacjÈ na ruszcie) moĝna ocieplaÊ
domy nawet podczas mrozów. Jest to na tyle
proste, ĝe wïaĂciciele niekiedy sami wykonujÈ takie ocieplenia.
Wykonanie Ăcian dwuwarstwowych bywa teĝ
czÚsto rozkïadane na dwa etapy – wbjednym sezonie warstwa noĂna, wbdrugim – izolacja ibwykoñczenie.
b
Ryzyko bïÚdów wykonawczych
Sprawdzona, solidna ekipa murarzy jest czÚsto
waĝniejsza niĝ to, jaki rodzaj Ăciany wybraliĂmy
ibjakie materiaïy kupiliĂmy: zïy wykonawca potrafi zepsuÊ nawet najlepszy materiaï.
¥wieĝo wymurowane Ăciany mogÈ okazaÊ siÚ
krzywe, zbbardzo nierównÈ powierzchniÈ, bez
zachowania pionu czy wysokoĂci. Wady Ăcian
mogÈ zmusiÊ np. do rezygnacji zbtynku cienkowarstwowego na rzecz tradycyjnego cementowo-wapiennego, by w jego grubej warstwie
ukryÊ niedokïadnoĂci murowania. WbĂcianach
jednowarstwowych najczÚstsze bïÚdy to mostki
termiczne w nastÚpujÈcych miejscach:
– niedokïadnie wypeïnione spoiny przy
murowaniu na zaprawie ciepïochronnej albo
uĝycie zamiast niej zaprawy zwykïej;

W Ăcianach murowanych z uĝyciem cienkowarstwowej zaprawy klejowej
pierwszÈ warstwÚ wznosi siÚ na grubej warstwie zwykïej zaprawy, tak by
górnÈ powierzchniÚ elementów daïo siÚ idealnie wypoziomowaÊ
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fot. Xlella (Silka)

ibĂcianach, oraz wszelkie nieszczelnoĂci,
abdopiero w dalszej kolejnoĂci przez Ăciany.
JeĂli dom wymaga ochrony przed haïasem,
trzeba przede wszystkim zminimalizowaÊ
liczbÚ okien od strony, zbktórej dochodzi,
ibwybraÊ okna o podwyĝszonej izolacyjnoĂci
akustycznej.
¥ciany najlepiej tïumiÈ haïas, jeĂli sÈ poïÈczeniem materiaïów obróĝnej charakterystyce
– stosunkowo miÚkkiej weïny mineralnej (tïumi děwiÚki znacznie lepiej od styropianu),
oraz ciÚĝkich materiaïów Ăciennych, takich
jak silikaty, beton, cegïa ceramiczna. WbĂcianach dwuwarstwowych ocieplonych weïnÈ
lepszy efekt przynosi zastosowanie metody
lekkiej suchej niĝ lekkiej mokrej (stelaĝ noĂny
powinien mieÊ jak najmniej sztywnych poïÈczeñ ze ĂcianÈ noĂna).
DecydujÈc siÚ na ĂcianÚ jednowarstwowÈ,
uzyskamy nieco gorsze parametry. Ponadto
jeĂli jest ona murowana na puste (niewypeïniane zaprawÈ) spoiny pionowe, tynki muszÈ
byÊ wykonane bardzo starannie iblepiej zdecydowaÊ siÚ na naïoĝenie grubych, tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych niĝ
cienkowarstwowych.

¥ciany jednowarstwowe: najszybszy sposób budowania. Po wzniesieniu wystarczy je otynkowaÊ

fot. Techbud Kraków

W domu na przenikanie haïasu najwiÚkszy
wpïyw majÈ okna i drzwi, a nie Ăciany

fot. Eraga

fot. Oknoplast

¥ciany zewnÚtrzne
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fot. Grabinex

OdpornoĂÊ nabuszkodzenia ibtrwaïoĂÊ
Najodporniejsze na
uszkodzenia ibniezwykle trwaïe sÈ Ăciany
trójwarstwowe wy-

48
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fot. Grupa Silikaty

fot. Henkel

siÚ przez uïoĝenie – zbwzajemnym przesuniÚciem styków – dwóch warstw izolacji cieplnej;
– niestaranne uïoĝenie izolacji wokóï otworów okiennych.
Pozostaïe bïÚdy to:
– zbyt sïabe umocowanie izolacji do warstwy noĂnej (ěle naïoĝony klej, zbyt maïo lub
ěle rozmieszczone koïki);
– pozostawienie warstwy izolacyjnej bez
osïony przed wpïywami atmosferycznymi
–bweïna mineralna moĝe zostaÊ zamoczona,
styropian wystawiony na dziaïanie sïoñca co
prawda niszczeje, ale bardzo powoli;
– wbĂcianach trójwarstwowych Ăciana osïonowa moĝe byÊ ěle zwiÈzana zbkonstrukcyjnÈ,
W czasie wykonywania izolacji Ăcian najwaĝjeĂli uĝyto zbyt maïej liczby kotew lub sÈ one
niejsza jest dokïadnoĂÊ pracy
ěle rozmieszczone (zwykle jest ich 4–5 na
– nieocieplone lub niedostatecznie ocieplo- 1bm2 Ăciany, a na jej koñcach wiÚcej);
ne wieñce ibnadproĝa;
– niedroĝna szczelina wentylacyjna: taka
– zbyt gruba warstwa zaprawy klejowej
szczelina musi byÊ droĝna na caïej swej wyso(ma ona znikomÈ izolacyjnoĂÊ);
koĂci, a ponadto mieÊ u góry i u doïu otwory
– ukruszone pustaki lub bloczki naprawioumoĝliwiajÈce ruch powietrza ibusuwanie
ne zwykïÈ zaprawÈ lub tynkiem.
wbten sposób zgromadzonej wilgoci), otwory
CzÚsto spotykanymi bïÚdami sÈ teĝ:
muszÈ byÊ zabezpieczone specjalnymi kratka– nadproĝa izolowane niewïaĂciwie, np.
mi przed owadami ibgryzoniami;
nieosïoniÚte ksztaïtkÈ zbtego samego materia– niestaranne wykonanie widocznych spoin
ïu co reszta Ăciany;
wbĂcianach elewacyjnych lub uĝycie do wyko– zïe wypoziomowanie pierwszej warstwy
nania elewacji klinkierowych niewïaĂciwych
wbĂcianach murowanych na cienkie spoiny,
zapraw powodujÈcych powstawanie smug
wskutek czego kolejne warstwy (ibcaïa Ăciaibwykwitów.
na) sÈ krzywe;
Naprawienie bïÚdów wykonawczych jest
WbĂcianach dwu- ibtrójwarstwowych typozwykle bardzo trudne, abczasem niemoĝliwe.
we mostki termiczne powstajÈ wbwyniku naJeĂli dotyczÈbizolacji termicznej, to oczywiĂcie
stÚpujÈcych bïÚdów:
najïatwiej je naprawiÊ wbĂcianach dwuwar– niedokïadne uïoĝenie izolacji – ze szczelistwowych.
nami pomiÚdzy pïytami ocieplenia; powstawaNiedostatecznÈ izolacyjnoĂÊ Ăciany jednoniu takich mostków najskuteczniej zapobiega
warstwowej, spowodowanÈ uĝyciem – zamiast
ciepïochronnej – zwyElewacja z naturalnego kamienia jest trwaïa i moĝe wyglÈdaÊ bardzo efekkïej zaprawy (lub intownie. Jednak jest kosztowna
nymi bïÚdami) moĝna
poprawiÊ przez jej
ocieplenie dodatkowÈ
warstwÈ, abwiÚc przerobienie na dwuwarstwowÈ.
Poprawianie bocieplenia w Ăcianie trójwarstwowej jest bardzo trudne (wymagaïoby rozebrania czÚĂci
elewacji).

fot. Grupa Silikaty
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fot. Habe

¥ciana trójwarstwowa to dobre i efektowne
rozwiÈzanie. Spoiny w Ăcianie osïonowej muszÈ byÊ
jednak starannie wypeïnione i uksztaïtowane

Prawidïowe wykonanie nadproĝa w Ăcianie elewacyjnej wymaga fachowego uïoĝenia zbrojenia.
W gotowej Ăcianie bÚdzie ono niewidoczne

koñczone cegïÈ klinkierowÈ jako materiaïem
twardym, mrozoodpornym ibbardzo odpornym
na chemiczne oddziaïywanie zanieczyszczeñ
zawartych w powietrzu, . Jednak jest to rozwiÈzanie kosztowne.
Bardzo trwaïÈ elewacjÚ uzyskamy takĝe, decydujÈc siÚ na wykoñczenie Ăciany trójwarstwowej cegïÈ wapienno-piaskowÈ. Powinna
ona jednak zostaÊ zaimpregnowana lub pokryta dobrÈ farbÈ elewacyjnÈ.
Pozostaïe rodzaje Ăcian sÈ pod tym wzglÚdem nieco gorsze – ich trwaïoĂÊ zaleĝy gïównie
od jakoĂci tynku. Warto przy tym pamiÚtaÊ, ĝe
jeĂli ze wzglÚdu na zanieczyszczenie powietrza
bÚdzie on wymagaï czÚstego mycia, to lepiej
wybraÊ tynk obgïadszej powierzchni, z której
ïatwiej usunÈÊ brud.
Na uszkodzenia mechaniczne najmniej odporne sÈ Ăciany dwuwarstwowe, dlatego trzeba
je chroniÊ przed uderzeniami ibmiejscowym
przeciÈĝeniem (np. podczas drobnych robót
wymagajÈcych oparcia obĂcianÚ drabiny).
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fot. Xella (Ytong)

fot. Termo Organika

¥ciany zewnÚtrzne

Atutem Ăcian jednowarstwowych jest szybkoĂÊ wznoszenia oraz ïatwoĂÊ
obróbki elementów

Koszty

Koszty robocizny:
murowanie Ăcian dwuwarstwowych 25–30 zï/m2
ocieplenie Ăcian dwuwarstwowych (z naïoĝeniem tynku) 40–45 zï/m2

gruboĂÊ
Ăciany
[cm]

wymiary
elementu
[cm]

zuĝycie cena/ cena/ U Ăciany
szt.
m2 [W/(m2 ·K)]
na m2

Porotherm
44 si nowy

44 44 × 23,8 × 23,8

16

10,61

170

0,26

beton
komórkowy 450

36 49 × 36 × 24

8,5

15,60

133

0,3

Ponadto naleĝy doliczyÊ koszt tynku zewnÚtrznego – ok. 15 zï/m2 oraz
zaprawy ciepïochronnej lub cienkowarstwowej zaprawy klejowe:
na 1 m2 muru gruboĂci 36 cm:
5,5–6,5 zï zaprawa klejowa; 10–13 zï zaprawa ciepïochronna.
na 1bm2 muru gruboĂci 44 cm:
6,5–8bzï zaprawa klejowa; 12–16 zï zaprawa ciepïochronna.
Koszty robocizny: 35–40bzï/m2
¥ciany dwuwarstwowe
Koszty wykonania Ăcian konstrukcyjnych zbpopularnych materiaïów
sÈ nastÚpujÈce:
gruboĂÊ
Ăciany
[cm]

wymiary
elementu
[cm]

bloczki silikatowe
(typowe)

25

25 × 25 × 22 (6
NF)

17

3,6

61

bloczki silikatowe

18

25 × 18 × 22

17

4

68

pustak ceramiczny
poryzowany

25

37,5 × 25 × 23,8

10,7

pustak Max 220

19

28,8 × 18,8 × 22

15,7

3
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beton komórkowy 600

24

59 × 24 × 24

7

8,5

60

materiaï

zuĝycie cena/ cena/
na m2 szt.
m2

¥ciany trójwarstwowe
Zakïadamy, ĝe Ăciana konstrukcyjna zostania wzniesiona tak jak
wbĂcianie dwuwarstwowej. NajwiÚkszy wpïyw na cenÚ ma wybór
materiaïu na ĂciankÚ osïonowÈ – najczÚĂciej jest to cegïa wapiennopiaskowa lub klinkierowa. Ewentualnie moĝna zastosowaÊ cieñsze
(6,5 cm zamiast 12bcm) ksztaïtki zbtych materiaïów.
BudujÈc ĂcianÚ osïonowÈ gruboĂci 12 cm (1/2 cegïy) zuĝyjemy
54bcegïy/m2.
Wbprzypadku zwykïej cegïy silikatowej oznacza to koszt
ok. 60bzï/m2 (stosujÈc zaprawÚ cementowo-wapiennÈ).
Natomiast Ăciana z cegïy klinkierowej jest zdecydowanie droĝsza –
ok. 200bzï/m2 (wymaga zastosowania specjalnej zaprawy do
klinkieru).
Ponadto konieczne jest uĝycie kotew stalowych ïÈczÈcych ĂcianÚ
osïonowÈ zbnoĂnÈ – to wydatek 5–7 zï/m2 Ăciany.
Koszty robocizny: 40–50bzï/m2
¥ciany trójwarstwowe sÈ najtrwalsze. O ich cenie decyduje gïównie wybrany materiaï elewacyjny
fot. Grupa Silikaty

¥ciany jednowarstwowe
Koszt wykonania Ăcian jednowarstwowych bÚdzie nastÚpujÈcy:
materiaï

O wïaĂciwoĂciach uĝytkowych Ăcian dwuwarstwowych w duĝej mierze decyduje starannoĂÊ wykonania ocieplenia

5–7 54–75

¥ciany konstrukcyjne murowane sÈ na zwykïej zaprawie
cementowo-wapiennej, której uĝycie wbznikomy sposób wpïywa na
cenÚ.
Konieczne jest jednak ocieplenie Ăciany. StosujÈc najpopularniejszÈ
metodÚ lekkÈ mokrÈ zbwykorzystaniem styropianu EPS 70 gruboĂci
15 cm, zapïacimy ok. 45bzï za materiaïy (styropian, klej, koïki, siatka,
tynk cienkowarstwowy itd.).
Nie warto przy tym stosowaÊ cienkiej warstwy styropianu, bo
2/3bkosztów ibtak stanowiÈ pozostaïe materiaïy.
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