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ciany dzia owe
fot. Bose

– która lepsza?

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

We wspó czesnych domach jednorodzinnych wykonuje si  dwa rodzaje 

cian dzia owych – murowane lub szkieletowe. Ka da z tych konstrukcji 

ma oczywi cie zalety i wady. Trzeba jeszcze pami ta , e jest wiele 

czynników maj cych wp yw na ich cechy. O wyborze decyduje zwykle 

projektant, ale inwestor mo e wprowadza  pewne zmiany. W ko cu 

rodzaj cian dzia owych ma spory wp yw na wyko czenie wn trz.

ciany dzia owe
Tadeusz Lipski
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ciany dzia owe to przegrody, które dziel

przestrze  budynku na mniejsze pomieszcze-

nia. Musz  zatem spe nia  pewne ogólne wy-

magania. 

Najwa niejsza jest ich du a sztywno

i wytrzyma o  na obci enia poziome. 

Nie powinny bowiem ulega  uszkodze-

niu np. pod naporem przewracaj cego si

cz owieka czy rzuconego przedmiotu. Poza 

tym ciany dzia owe zwykle wykorzystu-

je si  do wieszania ró nych elementów 

wyposa enia wn trz, jak szafki kuchen-

ne, pó ki z ksi kami lub instalacje, czy-

li rury wodoci gowe, armatura azienkowa 

itp. Z kolei o komforcie u ytkowania po-

mieszcze  bardzo cz sto decyduje ich izo-

lacyjno  akustyczna. Trudno bowiem wy-

poczywa  czy pracowa , gdy przez cian

przenikaj  ha asy spowodowane np. g o no

s uchan  muzyk  albo piskliwymi g osika-

mi rozbawionych dzieci. Przegrody te po-

winny równie  umo liwia  zrealizowanie 

wymarzonego przez inwestorów wystroju 

wn trza. Mog  przecie  by  przezroczyste, 

a urowe, malowane lub ukazuj ce natu-

raln  faktur  materia ów konstrukcyjnych. 

Wskazane jest jeszcze, aby by y tanie i a-

twe do zbudowania.

Powy sze wymagania spe niane s

w ró nym stopniu w zale no ci od zamo -

no ci inwestorów, dost pnych materia ów 

i regionów wiata. Mog  to by  przecie

ciany dzia owe z papieru w tradycyj-

nym domu japo skim, drewniane w góral-

skiej chacie czy kamienne w redniowiecz-

nym zamku. Jednak we wspó czesnych 

domach jednorodzinnych najcz ciej wy-

konuje si  przegrody murowane z ró nego 

rodzaju cegie  lub pustaków oraz szkieleto-

we – przede wszystkim gipsowo-kartonowe 

na stela u metalowym, ewentualnie drew-

nianym.

Murowane ciany dzia owe
Niemal wszystkie przegrody murowane do-

skonale sprawdzaj  si  jako ciany we-

wn trzne. Przy najcz ciej stosowanej 

grubo ci 12 cm s  wystarczaj co sztyw-

ne i wytrzyma e, a jednocze nie tanie. 

Mo na z nich wykona  zwyk e ciany pro-

ste lub ukowe, g adkie, a urowe czy z wn -

k . Sposobów wyko czenia jest wiele i atwo 

uzyska  zaplanowany efekt. Tym bardziej 

e zarówno wznoszenie, jak i wyka czanie 

cian murowanych jest powszechnie zna-

ne i niezbyt trudne. Poza tym charakteryzuj

si  bardzo dobr  izolacyjno ci  akustyczn .

Stosunkowo du a masa przegród jest w tym 

przypadku zalet . To idealne rozwi zanie 

w domach parterowych, w których obci e-

nia s  przenoszone bezpo rednio na grunt. 

Nieco inaczej jest w budynkach pi trowych. 

Wtedy du a masa cian obci aj cych stropy 

jest mankamentem. Konieczne jest bowiem 

ciana dzia owa z pustaków szklanych zapewnia dost p wiat a do pomiesz-

cze  bez okien

fo
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Z lekkich cian g-k naj atwiej wykona  efektowne przegrody wewn trzne

Wewn trzne ciany ceglane nie musz  by  otynkowane, aby dobrze wygl da y
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wzmacnianie konstrukcji np. przez podwaja-

nie belek no nych.

Do najlepszych murowanych cian dzia o-

wych zalicza si  przegrody z cegie  pe nych 

ceramicznych i bloków wapienno-piasko-

wych grubo ci 12 cm. Dobre s  równie cia-

ny wznoszone  z pustaków Porotherm grubo-

ci 8 i 11,5 cm. Po prostu dzi ki w a ciwemu 

(korzystnemu) uk adowi szczelin uzyskano 

zadowalaj ce parametry akustyczne i jedno-

cze nie znacznie obni ono mas  przegród. 

ciany dzia owe z cegie  dziurawek, krató-

wek, pustaków PD oraz z betonu komórkowe-

go s  wystarczaj ce dla mniej wymagaj cych 

inwestorów. Ich w a ciwo ci akustyczne, me-

chaniczne, wytrzyma o ciowe wzrastaj , gdy 

wyko czy si  je tradycyjnym tynkiem ce-

mentowym, a nie cementowo-wapiennym czy 

gipsowym. Warto jeszcze pami ta , e ob o-

enie cian p ytami gipsowo-kartonowymi 

(metod  na placki) zwykle pogarsza w a ci-

wo ci akustyczne przegród. Konieczne jest 

przyklejanie p yt ca  powierzchni .

Szkieletowe ciany dzia owe
Wsz dzie tam, gdzie spory ci ar cian mu-

rowanych stwarza problemy (np. konstruk-

cyjne), powinno si  stosowa  przegrody gip-

sowo-kartonowe. Zalecenie to jest oczywiste 

w drewnianych domach szkieletowych za-

równo pi trowych, jak i parterowych – nikt 

przecie  nie zechce wprowadza  dodatko-

wych rozwi za  technologicznych. Dotyczy 

równie  nowych budynków murowanych, 

a tak e modernizowanych. Po porostu nad 

piwnic , parterem lub pi trem lekkie cia-

ny gipsowo-kartonowe mo na ustawia

w dowolnym miejscu niezale nie od rodza-

ju konstrukcji stropowej, czy uk adu ele-

mentów no nych. Jest to mo liwe dlatego, e

ci ar typowej ciany dzia owej o wysoko-

ci 2,6 m obustronnie pokrytej p yt  gipso-

wo-kartonow  lub gipsowo-w óknow  wy-

nosi zaledwie 50–65 kg/m, a z podwójnym 

op ytowaniem 100–150 kg/m. Dla porów-

nania otynkowana ciana murowana wa y

470–780 kg/m, a robotnik z narz dziami 

– 100 kg.

Oczywi cie niewielki ci ar cian szkie-

letowych jest ich podstawow  zalet . Drug

jest mo liwo  prowadzenia prac w okresie 

zimowym, co mo e by  istotne w przypad-

ku opó nienia w harmonogramie robót (na-

wet w domach parterowych). Trzeci  jest 

stopie  równo ci i g adko ci powierzch-

ni prawie nieosi galny dla zwyk ych tyn-

ków cementowo-wapiennych. Pozosta e

parametry, takie jak sztywno , wytrzyma-

o , ognioodporno , mo liwo  dowolne-

go zawieszenia ci kich elementów, zwykle 

s  sporo gorsze ni  w cianach murowa-

nych z cegie  pe nych. Oczywi cie wska-

zane jest wykonywanie cian dzia owych 

z podwójnym op ytowaniem, które pod wie-

loma wzgl dami  dorównuj  przegrodom 

murowanym, ale kosztem wi kszych na-

k adów robocizny i materia ów. S  bowiem 

sporo dro sze oraz bardziej skomplikowane 

od rozwi za  typowych (z pojedynczymi 

ok adzinami). Wymagaj  tak e zachowania 

wi kszej staranno ci i dok adno ci podczas 

prac monta owych. 

Budowa ciany murowanej z ceg y lub pustaków

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Schemat ciany gipsowo-kartonowej

ta ma brzegowa z pianki polietylenowej

profil poziomy UW

wype nienie z pó twardej 
we ny mineralnej lub 
szklanej grubo ci min. 
4 cm z pozostawieniem 
pustki powietrznej 
o szeroko ci co najmniej 
1 cm

ta ma brzegowa z pianki  
polietylenowej grubo ci 
1–2 cm

ta ma rozdzielcza z folii 
lub papieru

p yty ok adzinowe 
gipsowo-kartonowe
lub gipsowo-w óknowe

s upek z profilu CW

pod oga p ywaj ca

izolacja akustyczna stropu

profil poziomy UW

kotwa mocuj ca 
cian  dzia ow

do przegrody no nej

ta ma brzegowa z pianki 
polietylenowej 

grubo ci 1–2 cm

pod oga p ywaj ca

izolacja akustyczna stropu

ciana murowana z cegie
pe nych, pustaków ceramicznych 
lub wapienno-piaskowych najlepiej 
grubo ci 12 cm

obustronny tynk cementowo-
wapienny, ewentualnie gipsowy 
grubo ci przynajmniej 1,5 cm
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ciany dzia owe

Izolacyjno  akustyczna cian dzia owych
Przegrody wewn trzne powinny skutecznie 

t umi  g ównie d wi ki powietrzne. Oznacza to, 

e odg osy z radia, telewizora czy g o no prowa-

dzonych rozmów w minimalnym stopniu b d

przenika y do s siednich pomieszcze .

Dobr  izolacyjno  akustyczn  mo na zapew-

ni  na kilka sposobów. 

Du a masa materia ów stanowi jedno z najlep-

szych i najta szych rozwi za . Oznacza budo-

w cian g ównie z pe nych cegie  ceramicznych 

lub wapienno-piaskowych, których ci ar jed-

nostkowy wynosi oko o 200 kg/m2. Oczywi cie 

ci ki tradycyjny tynk cementowo-wapienny lub 

cementowy (wskazany na cianach z ceg y dziu-

rawki lub z pustaków) bardzo poprawia w a ci-

wo ci akustyczne tych przegród. 

Szczeliny i dr enia w ceg ach i pustakach 

mog  by  bardzo korzystne, ale tylko pod wa-

runkiem, e stanowi  je w skie prostok tne 

otwory usytuowane prostopadle do p aszczy-

zny ciany dzia owej. Powinno by  ich jak naj-

wi cej w jednym rz dzie.

W óknista struktura materia ów u ytych do 

budowy cian jest równie skutecznym sposo-

bem t umienia d wi ków. Zadowalaj ce efekty 

uzyskuje si  ju  przy 5 cm warstwie pó twar-

dej we ny mineralnej stosowanej w cia-

nach szkieletowych. Obustronne, podwójne 

op ytowanie sprawia, e przegrody o masie 

55–62 kg/m2 maj  podobn  izolacyjno  aku-

styczn  co ciany murowane. 

Miar  t umienia i poch aniania d wi ków jest 

wska nik oceny przybli onej izolacyjno ci w a-

ciwej R’
A1

 [dB] lub jego warto  projektowa R
A1R

okre lona na podstawie bada  laboratoryjnych 

i pomniejszona o 2 dB, która zwykle podawana 

jest przez producentów materia ów. Pomi dzy 

tymi wska nikami zachodzi zale no

R’
A1

£R
A1R

 – K, 

gdzie K oznacza poprawk  uwzgl dniaj c

wp yw przenoszenia bocznego d wi ku zale -

n  od masy cian dzia owych, stropów, cian ze-

wn trznych (K=0¸5 dB dla cian murowanych 

i K=0¸11 dB dla cian szkieletowych).

Zgodnie z warunkami normowymi dla

cian pomi dzy pokojami:

– R
A1R

>30+0÷11 dB (standard podstawowy),

– R
A1R

>40+0÷11 dB (standard podwy szony);

cian pomi dzy pokojem, a azienk  lub WC: 

– R
A1R

>35+0÷11 dB (standard podstawowy), 

– R
A1R

>45+0÷11 dB (standard podwy szony).

Pustak Silka E8

Pustak Leier TH 8 P+W

fo
t.
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Budowa ciany g-k

Przegroda
Masa (z tynkiem)

[kg/m2]

Wspó czynnik R
A1R

[dB]

Ceg a pe na gr. 12 cm 215 (255) 47

Ceg a dziurawka gr. 6,5 cm 90 (130) 38

Pustak PD 2 gr. 12 cm 120 (160) 40

Porothem 8 P+W 80 (135) 41

Porothem 11,5 P+W 120 (175) 42 

Silka E8 110 (150) 43

Silka E12 170 (210) 45

Silka E15 210 (250) 47

Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm 70 (110) 34

Ytong PP4/0,6 gr. 15,0 cm 90 (130) 36

Ytong PP4/0,6 gr. 17,5 cm 105 (145) 38

Izolacyjno  akustyczna wybranych cian murowanych

Przegroda Profil 
P yty 

[szt]

Grubo

[cm]

Masa

[kg/m2]

Wspó czynnik 

R
A1R

 [dB]

Rigips 3.40.01 CW50 2 7,5 26 36

Rigips 3.40.02 CW75 2 10 26 38

Rigips 3.40.03 CW100 2 12,5 26 40

Rigips 3.40.04 CW50 4 10 50 43

Rigips 3.40.05 CW75 4 12,5 50 46 

Rigips 3.40.06 CW100 4 15 50 48

Izolacyjno  akustyczna wybranych cian g-k

fo
t.
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