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Dwie
czy trzy?

PYTANIE CZYTELNIKA

Czy lepiej zdecydowa  si  na 

ciany dwu- czy trójwarstwo-

we? Z czego wykona  po-

szczególne warstwy, by ciany 

by y ciep e, trwa e, a przy tym 

niezbyt drogie?

REDAKCJA

Cechy cian b d  zale e  od 

u ytych materia ów, a ich wy-

bór jest ogromny, oraz w nie 

mniejszym stopniu od staran-

no ci ekipy budowlanej. Ka dy 

rodzaj cian ma przy tym 

zarówno mocne, jak i s abe 

strony, które opisujemy w ar-

tykule.
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Jakie warstwy?
Warstwa no na

W cianach dwu- i trójwarstwowych jest 

wykonana z materia u o du ej wytrzyma-

o ci i ma stosunkowo niewielk  grubo :

zwykle 18–30 cm, co ze wzgl dów kon-

strukcyjnych jest wystarczaj ce. Na war-

stw  no n  dobrze jest u y  materia ów 

o du ej akumulacyjno ci (czyli zdolno ci 

gromadzenia ciep a), takich jak tradycyjna 

ceramika czy silikaty, bo sprzyja to utrzy-

mywaniu si  w pomieszczeniach stabilnej 

temperatury: latem nie b d  si  zbyt 

szybko przegrzewa , a zim  wy czenie 

ogrzewania nawet na kilkana cie godzin 

nie spowoduje du ego wych odzenia.

Zdolno  do akumulacji przydaje si

szczególnie w domach ogrzewanych tra-

ciany

warstwowe

Jaros aw Antkiewicz

DYLEMATY

dycyjnymi kot ami zasypowymi, które nie 

pracuj  w sposób ci g y. 

Uwaga! Je li dom jest eksploatowany 

tak e w okresach ch odów, ale z d ugimi 

przerwami, np. tylko w weekendy, to 

lepszym wyborem b dzie konstrukcja 

o znikomej akumulacyjno ci, np. szkiele-

towa, bo taki dom nagrzewa si  w ci gu 

kilku godzin. 

W przeciwie stwie do akumulacyjno ci, 

izolacyjno  termiczna warstwy no nej 

cian dwu- i trójwarstwowych nie ma 

specjalnego znaczenia, bo odpowiednio 

niski wspó czynnik przenikania ciep a

zapewnia odr bna warstwa ocieplaj ca. 

Oczywi cie mo na i na cian  no n

wybra  materia  o dobrej termoizola-

cyjno ci (beton komórkowy, ceramika 

poryzowana), lecz warto tak  decyzj

podejmowa  ze wiadomo ci , e kosztem 

nieznacznej zwy ki termoizolacyjno ci 

cian:

 budowa ich b dzie dro sza, zw aszcza 

z zastosowaniem zaprawy ciep ochronnej;

 obni y si  zdolno cian do akumulacji 

ciep a;

 jako wykonane z materia ów bardziej po-

rowatych, ciany b d  bardziej podatne na 

zawilgocenie, zw aszcza je li nie zostan

szybko wyko czone od zewn trz.

Zdecydowanie z ym rozwi zaniem jest 

natomiast ocieplenie cienk  np. 5-centy-

letrow  warstw  styropianu lub we ny 

grubych (np. 50-centymetrowych) cian 

no nych projektowanych jako jednowar-

stwowe.
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Warstwa os onowa

Zewn trzn  warstw ciany trójwarstwowej 

jest cianka elewacyjna grubo ci 12 lub 

6,5 cm, oparta na fundamencie i zwi zana 

stalowymi kotwami ze cian  no n .

Fundament cianki os onowej powinien by

oddzielony od fundamentu ciany no nej

warstw  termoizolacji (rys. 4), inaczej 

powstanie wyra ny mostek termiczny. 

Niewielkimi, punktowymi mostkami 

termicznymi s  tak e kotwy przytrzymuj ce 

izolacj . Dla wyeliminowania mostków 

wokó  okien warto zwróci  uwag  na wy-

ko czenie ocieplenia w tych rejonach.

W a ciwo ci materia ów na ciany 

os onowe. Izolacyjno  termiczna tych 

materia ów jest ma o istotna, wa ne jest na-

tomiast, by materia , z którego j  wykonano, 

by  mrozoodporny, to znaczy niewra liwy 

na wielokrotne zamarzanie i odmarzanie, 

na jakie b dzie nara ony podczas ka dego 

sezonu grzewczego. Mrozoodporne s

materia y budowlane o ma ej nasi kliwo ci 

– silikaty, ceg a pe na (zw aszcza klinkiero-

wa) oraz kamie  naturalny. Nieodpowiednie 

na ciany os onowe s  zatem  materia y

porowate, a przez to nasi kliwe, jak np. 

beton komórkowy, które wymaga yby tynko-

wania, co podwa a oby sens wyboru cian 

trójwarstwowych.

Uwaga! Materia y u ywane na warstwy 

elewacyjne cian trójwarstwowych cechuje 

du a zdolno  do akumulacji ciep a, jednak 

nie ma ona praktycznie wp ywu na stabil-

p yty styropianowe 

o redniej twardo ci 

(EPS 70 fasada) oraz 

p yty z twardej we ny 

mineralnej, która jest 

ponadto hydrofobizo-

wana, co zmniejsza jej 

nasi kliwo .

Grubo  izolacji. 

Najcz ciej ciany 

ociepla si  10–12-cen-

tymetrow  warstw

izolacji, co zapewnia 

wymagan  przepisami 

warto U nieprzekraczaj c  0,3 W/(m2·K). 

Warto jednak ociepla  dom lepiej ni

wymaga si  w przepisach, stosuj c grubsz

15–20-centymetrow  izolacj . Straty ciep a

b d  zdecydowanie mniejsze (poni ej

0,2 W/(m2·K)), mocowanie izolacji takiej 

grubo ci nie powoduje jeszcze problemów 

technicznych, a wzrost kosztów tak e nie 

jest du y (je li izolacja ma by  ze styropia-

nu, uk adanie izolacji i jej otynkowanie 

kosztuj  dwukrotnie wi cej ni  sam mate-

ria  ocieplaj cy).

Wybór mi dzy we n  a styropianem. 

W ród buduj cych tocz  si  nieraz zaciek e

spory na temat wy szo ci we ny mineralnej 

nad styropianem lub odwrotnie. Jednak s

one bezprzedmiotowe – ka dy z materia ów 

równie dobrze spe nia swe zadanie, jakim 

jest ochrona budynku przed ucieczk

ciep a.

Warstwa termoizolacyjna

Najcz ciej jest to styropian lub we na 

mineralna, cho  produkuje si  te  inne 

materia y termoizolacyjne. ciany dwuwar-

stwowe ociepla si  zwykle metod  lekk

mokr , rzadziej – lekk  such . W cianach 

trójwarstwowych za  izolacj  t  os ania si

ciank  elewacyjn  (rys. 1, 2 i 3). 

Wytrzyma o  materia ów do ocieplania 

cian. Wymagania co to wytrzyma o ci 

mechanicznej materia u izolacyjnego zale

od metody ocieplania cian: 

 w trójwarstwowych oraz ocieplanych 

metod  lekk  such  – nie ma praktycznego 

znaczenia, 

 w metodzie lekkiej mokrej od materia u

izolacyjnego wymaga si  wytrzyma o ci 

umo liwiaj cej wyko czenie jedynie 

tynkiem cienkowarstwowym lub p ytkami 

ok adzinowymi. Warunek ten spe niaj

 Beton komórkowy równie  mo e pos u y  do budowy cian warstwo-

wych, ale wówczas rozs dniej wybra  jego ci sze odmiany

 Rys. 1. ciana dwuwarstwowa ocieplona metod  lekk  mokr

i wyko czona tynkiem cienkowarstwowym

 Rys. 2. ciana dwuwarstwowa ocieplona metod  lekk  such

tynk cienkowarstwowy

listwa coko owa

podk ad gruntuj cy

siatka z w ókna szklanego 

zatopiona w zaprawie 

klejowej 

styropian lub polistyren 

ekstrudowany
zaprawa 

klejowa

ruszt drewniany

we na mineralna  

uk adana 

w dwóch 

warstwach 

wiatroizolacja

oblicówka 

– drewno, 

siding itp.
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Dylematy

System Thermodom. Niektóre 

rodzaje cian – np. w technologii 

Thermomur czy te  szkieletowej 

drewnianej – nie pasuj  do trady-

cyjnej klasyfikacji z uwzgl dnie-

niem liczby warstw. 

W systemie Thermodom najpierw 

stawia si ciany z kszta tek sty-

ropianowych, pasuj cych do sie-

bie jak klocki Lego, po czym prze-

strzenie mi dzy ciankami tych 

kszta tek wype nia si  mieszan-

k  betonow . Tego szczególnego deskowania nie demontuje si , dlatego nazywane jest 

„traconym”: po spe nieniu zadania jako formy do betonowania ciany kszta tki przejmu-

j  funkcj  izolacji termicznej. 

Technologie szkieletowe. Do tej grupy nale  zarówno „kanadyjczyki”, czyli domy szkie-

letowe drewniane, jak i konstrukcje o szkielecie stalowym. Konstrukcj  budynków szkie-

letowych wype nia si  izolacj  termiczn , a od zewn trz ca o  os ania poszyciem z p yt 

OSB lub obmurowuje ciank  elewacyjn . Do tej grupy mo na te  zaliczy  znany od stu-

leci „mur pruski”, czyli szkielet drewniany z wype nieniem z cegie .

Bloczki z w adkami styropianowymi. W tej technologii wytwarzane s  bloczki, zwykle 

keramzytobetonowe, w których masie zatopione s  wk adki styropianowe.  Z bloczków 

takich mo na wznosi ciany jednowarstwowe, jednak trudno traktowa  je tak samo jak 

beton komórkowy czy ceramik  poryzowan , gdy  w przeciwie stwie do nich nie maj

jednorodnej struktury.

Inne ni  tradycyjne
no  temperatury wewn trz pomieszcze ,

gdy  od wn trza domu warstw  os onow

oddziela gruba warstwa termoizolacji.

Jaka ciana najlepsza?
Oczywi cie nie ma jednoznacznej odpo-

wiedzi na tak postawione pytanie: ka dy

z wariantów ma swoje zalety, ka dy te  jest 

obarczony pewnymi wadami.

Trwa o

Bardzo trwa e, bo najodporniejsze na 

uszkodzenia, s ciany trójwarstwowe wy-

ko czone ceg  klinkierow  – materia em 

odpornym na oddzia ywania chemiczne 

zanieczyszcze  zawartych w powietrzu, 

twardym i mrozoodpornym. 

Uwaga! Na elewacjach klinkierowych 

cz sto wyst puj  zacieki. Dla uchronienia 

ciany klinkierowej przed szpec cymi wy-

kwitami lepiej do jej murowania stosowa

specjalne zaprawy do klinkieru. 

Bardzo trwa e s  te  elewacje z cegie

wapienno-piaskowych, zw aszcza je li zo-

stan  zaimpregnowane lub pokryte dobr

farb  elewacyjn .

Trwa o cian dwuwarstwowych za-

le y g ównie od jako ci tynku oraz farby, 

cho  tynk u o ony na izolacji termicznej 

b dzie zawsze podatny na uszkodzenia 

mechaniczne. Je li ze wzgl du na zanie-

czyszczenie powietrza b dzie wymaga

cz stego mycia, to lepiej wybra  tynk 

o g adszej powierzchni, z której atwiej 

usun  brud. 
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Trwa o cian ocieplonych metod

lekk  such  zale y g ównie od trwa o

oblicówki – drewniana wymaga ponawiania 

impregnacji co kilka lat.

Uwaga! Na trwa o cian elewacyjnych 

korzystnie wp ywa 

wykonanie znacznie 

wysuni tych okapów 

dachu, które chroni

przed zacinaniem 

deszczu.

Mostki termiczne

W obydwu wa-

riantach cian 

mo na skutecznie 

zapobiec tworze-

niu si  mostków 

termicznych – pod 

warunkiem e izola-

cja cieplna zostanie 

starannie u o ona. 

Potencjalne mostki 

w miejscach wie -

ców elbetowych 

pokrywane s

zarówno w cianach 

dwu-, jak i trój-

warstwowych grub  warstw  materia u

izolacyjnego. 

We wszystkich odmianach cian 

warstwowych mostki termiczne mo na 

ograniczy  przez cz ciowe zakrycie ram 

okiennych materia em termoizolacyjnym. 

Izolacyjno  akustyczna

Jest wa na w domach w pobli u ruchliwych 

dróg, linii kolejowych itp. Istotna jest 

wtedy zdolno  przegród zewn trznych do 

t umienia d wi ków powietrznych (a nie 

uderzeniowych, jakie powstaj  w wyniku 

uderze   w przegrody lub inne elementy 

budynku). ciany najlepiej t umi  ha as, 

je li s  po czeniem materia ów o ró nej

charakterystyce akustycznej, np. we ny mi-

neralnej (t umi d wi ki znacznie lepiej od 

styropianu), oraz ci kich materia ów cien-

nych, takich jak silikaty, beton czy ceg a

ceramiczna. Pod tym wzgl dem najlepsze s

ciany trójwarstwowe. 

Najlepsz  izolacyjo  akustyczn cian 

dwuwarstwowych zapewnia ocieplenie 

metod  lekk  such , przy czym stela  do 

mocowania ocieplenia powinien mie  jak 

najmniej sztywnych po cze  ze cian  no-

n . Ocieplanie metod  lekk  mokr  domu, 
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 Styropianowe kszta tki tworz  tzw. deskowanie tracone, 

które zostanie wype nione mieszank  betonow . Po 

zwi zaniu betonu styropian b dzie pe ni  funkcj  izolacji 

cieplnej

ciana no na

ciana 

os onowa

we na mineralna

 Rys. 3. ciana trójwarstwowa z izolacj  z we ny mineralnej i szczelin

wentylacyjn

szczelina wentylacyjna



ciany warstwowe

BUDUJEMY DOM 6/2010 109

 Rys. 4. Fundament warstwy os onowej oddzielony od fundamentu ciany

no nej warstw  termoizolacyjn

ciana dwuwarstwowa jest nieco mniej k opotliwa w budowie, atwiej te

poprawi  ewentualne b dy wykonawców
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który trzeba uchroni  przed ha asem zewn trznym, nie jest wska-

zane, bo cienkowarstwowy tynk mo e dzia a  niczym membrana 

i wr cz psu  w a ciwo ci akustyczne cian.

Trzeba jednak pami ta , e d wi ki przede wszystkim przeni-

kaj  do pomieszcze  przez okna, drzwi zewn trzne, nawietrzaki 

(nawiewniki) w ramach okiennych i cianach oraz wszelkie 

nieszczelno ci, a dopiero w dalszej kolejno ci przez ciany. Je li 

dom wymaga ochrony przed ha asem, trzeba przede wszystkim 

zminimalizowa  liczb  okien od strony, z której dochodzi, i wybra

okna o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej.

Trudno  i pracoch onno  wznoszenia cian

Najbardziej pracoch onne jest wykonanie cian trójwarstwowych, 

ale s  one na tyle popularne, e nie ma problemu ze znalezieniem 

murarzy. Nie jest to te  szczególnie trudny sposób wznoszenia cian, 

jednak fachowy nadzór jest konieczny, bo ewentualne b dy bardzo 

trudno naprawi , jako e warstw  izolacyjn  zas ania si  warstw

elewacyjn  – zwykle murowan  prawie równocze nie z no n .

ciany dwuwarstwowe wznosi si  nieco szybciej i atwiej. 

Naprawianie ewentualnych b dów jest w nich zdecydowanie 

prostsze dzi ki atwemu dost powi do warstwy ocieplenia, a po jego 

wyci ciu – tak e do warstwy no nej.

Z kolei metod  lekk  such  (z izolacj  na ruszcie) mo na ociepla

domy nawet podczas mrozów. Jest to na tyle proste, e w a ciciele 

niekiedy sami wykonuj  takie ocieplenia. 

ciana os onowa

ciana no na

izolacja cieplna

ciany 

fundamentowe
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Dylematy

Koszty
Warstwa no na

Mo e by  taka sama w cianach dwu- i trój-

warstwowych. Za robocizn  zap acimy ok. 

30 z /m2.

ciany dwuwarstwowe

Oto orientacyjne koszty ciany dwuwarstwo-

wej ocieplonej najpopularniejsz  metod  lekk

mokr  – styropianem EPS 70 grubo ci 15 cm.

Koszty – ciana dwuwarstwowa – izolacja i tynk

styropian 15 cm 15 z /m2

materia y do ocieplenia 

(klej, ko ki, siatka, tynk 

cienkowarstwowy itd.

30 z /m2

ocieplenie cian z na o eniem 

tynku
40–45 z /m2

ciany trójwarstwowe

Warstwa konstrukcyjna zostania wznie-

siona tak jak w cianie dwuwarstwowej. 

Najwi kszy wp yw na koszt cian b dzie 

mia  wybór materia u na warstw  elewa-

cyjn , na przyk ad czy b dzie to ceg a

wapienno-piaskowa lub klinkierowa, czy 

te  cie sze (6,5 cm zamiast 12 cm) kszta tki 

z tych materia ów. Za ó my, e warstwa 

elewacyjna b dzie mia a grubo  12 cm 

(1/2 ceg y); potrzeba na ni  54 ceg y/m2.

Oto orientacyjne koszty:

 niestaranne u o enie izolacji wokó  otwo-

rów okiennych,

 zbyt s abe umocowanie izolacji do war-

stwy no nej ( le na o ony klej, za ma o ko -

ków lub nie w a ciwe ich rozmieszczenie);

 pozostawienie warstwy izolacyjnej bez 

os ony przed wp ywami atmosferycznymi 

– dopuszczenie do zamoczenia we ny mine-

ralnej lub do zniszczenia styropianu wskutek 

d ugotrwa ego wystawienia na  s o ce;

 niedostateczne powi zanie warstwy os o-

nowej  z konstrukcyjn  wskutek u ycia zbyt 

ma ej liczby kotew lub ich niew a ciwego 

rozmieszczenia (zwykle powinno ich by

4–5 na 1 m2 ciany, a na jej ko cach wi cej);

 niedro na szczelina do wentylowania 

ocieplenia: taka szczelina musi by  dro na 

na ca ej swej wysoko ci, a ponadto mie

u góry i u do u otwory umo liwiaj ce 

ruch powietrza i usuwanie w ten sposób 

zgromadzonej wilgoci otwory musz  by

zabezpieczone specjalnymi kratkami przed 

owadami i gryzoniami oraz zasiedlaniem 

przez ptaki;

 niestaranne spoinowanie cian elewa-

cyjnych lub u ycie do wykonania elewacji 

klinkierowych niew a ciwych zapraw, 

wskutek czego cian  szpec  smugi i wy-

kwity.
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 Najbardziej efektowne, ale i najdro sze s ciany trójwarstwowe 

wyko czone naturalnym kamieniem

 Stosunkowo niedrog cian  trójwarstwow  mo na wykona  z silikatów. 

Ciekawie mo e wygl da  po czenie cegie  g adkich i upanych
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Wykonanie cian dwuwarstwowych bywa 

cz sto rozk adane na dwa etapy – w jednym 

sezonie warstwa no na, w drugim – izolacja 

i wyko czenie.

Ryzyko b dów wykonawczych

Wybór solidnej ekipy murarzy jest 

wa niejszy ni  rodzaj ciany, na jaki si

zdecydujemy i materia , z jakiego maj  by

wykonane. Z y wykonawca potrafi zepsu

wszystko: wie o wymurowane ciany 

mog  okaza  si  krzywe, ich  powierzchnia 

– nierówna, mog  nie „trzyma ” pionu czy 

wysoko ci. Wady cian mog  zmusi  np. 

do rezygnacji z tynku cienkowarstwowego 

na rzecz tradycyjnego cementowo-wapien-

nego, by w jego grubej warstwie ukry

niedok adno ci murowania. 

Skutkiem niefachowo ci czy niesta-

ranno ci ekipy mog  by  typowe dla 

cian warstwowych mostki termiczne, 

które powstaj  w wyniku nast puj cych 

b dów: 

 niedok adne u o enie izolacji, szczeliny 

pomi dzy p ytami ocieplenia; powstawaniu 

takich mostków najskuteczniej zapobiega 

si  przez u o enie – z wzajemnym przesu-

ni ciem styków – dwóch warstw izolacji 

cieplnej;

Koszty – ciana no na

Materia
Grubo

ciany [cm]

Wymiary 

elementu [cm]

liczba sztuk 

na m2

cena za sztuk

[z ]

Cena za 1 m2

ciany

bloczki 

silikatowe
25 25×25×22 17 3,6 61

pustaki MAX 

220
19 28,8×18,8×22 15,7 3 47

pustaki 

poryzowane
25 37,5×25×23,8 10,7 5–7 54–75

beton 

komórkowy 600
24 59×24×24 7 8,5 60

Koszty – ciana trójwarstwowa – izolacja 

i ciana os onowa

materia  na warstw  elewacyjn :

wariant I: ceg y wapienno- 

-piaskowe

wariant II: ceg y klinkierowe 

(murowane na specjalnej zaprawie)

60 z /m2

200 z /m2

kotwy stalowe do czenia warstwy 

elewacyjnej z no n
6–7 z /m2

styropian 15 cm 15 z /m2

we na mineralna 15 cm 25 z /m2

robocizna 40–50 z /m2


