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Podobie stwa

i ró nice
PYTANIE CZYTELNIKA

Przede mn  budowa domu 

i mnóstwo w tpliwo ci. 

Ju  teraz zastanawiam si

nad technologi  budowy. Bior

pod uwag ciany jedno- lub 

dwuwarstwowe, bo trójwar-

stwowe s  dla mnie za drogie. 

Oczywi cie chcia bym, eby 

by o mo liwie tanio, ale solidnie. 

Który z tych wariantów 

wybra ?

REDAKCJA

ciany jednowarstwowe i dwu-

warstwowe ró ni  si  materia-

ami, sposobem wykonania 

i minimalnie – cen . Oba wa-

rianty s  dobre, ale eby doko-

na  s usznego wyboru, trzeba 

wiedzie , na ile sprawna jest 

nasza ekipa wykonawcza, trze-

ba zna  po dan  ciep ochron-

no cian i uk ad budynku. 

O wyborze technologii czasami 

decyduje regionalna moda, nie 

zawsze warto si  ni  jednak 

kierowa . Warto natomiast 

uwzgl dni  lokaln  architektu-

r . Stawiaj c cian  jedno- 

lub dwuwarstwow , nie ma si

te  technicznych ogranicze

– trzeba pami ta  jedynie 

o tym, e w wietle nowych 

przepisów zaostrzono wyma-

gan  ciep ochronno cian

jednowarstwowych.
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ciany jedno- czyciany jedno- czy 

dwuwarstwowe?    dwuwarstwowe?

Aleksandra Ku mierczyk

Na pytanie „co wybra ?” zwykle nie da si

jednoznacznie odpowiedzie , bo je li 

wybór ma by  racjonalny, trzeba uwzgl d-

ni  konkretne uwarunkowania. A te mog

si  znacznie ró ni  nawet w dwóch podob-

nych domach budowanych w s siedztwie.  

Zacznijmy jednak od tego, co trzeba 

wiedzie , aby wybra  pomi dzy dwoma 

rozwi zaniami: czym si  ró ni

i w czym s  podobne. 

ciany jednowarstwowe
To jedna warstwa muru oraz wyko czenie. 

Zwolennicy ceni  takie ciany za to, e nie 

jest konieczne ich ocieplanie, w zwi zku 

z czym stawia si  je szybciej ni ciany dwu-

warstwowe. Nie wymagaj  te  wyka czania 

z zewn trz zaraz po wymurowaniu, a to 

znaczy, e koszty budowy mo na roz o y

na raty. Zwolennicy dodaj  jeszcze, e ciany 

jednowarstwowe atwo absorbuj  par

wodn  z wn trza domu. Przeciwnicy cian 

jednowarstwowych za ich wad  uwa aj

to, e wymagaj  murowania ci le wed ug

zalece  producenta, a wi c – wyj tkowej 

staranno ci. Na to na naszym rynku us ug

nie zawsze mo na liczy , a niedok adno ci 

wykonawstwa nie zakryje w tych cianach 

warstwa izolacji. Niedok adno ci i zanie-

dbania, jak niew a ciwa obróbka elementów, 

wmurowanie materia ów uszkodzonych czy 

u ycie grubszej ni  zalecana warstwy za-

prawy, skutkuj  pojawieniem si  w cianach 

mostków termicznych, czyli miejsc, przez 

które szczególnie atwo ucieka  b dzie 

z domu ciep o. Przeciwnicy b d  przeciwsta-

wia  zaletom jedn  istotn  wad  – owe cia-

ny spe niaj  wprawdzie wymagania normy 

cieplnej, ale norma ta nie sprzyja przesadnej 

energooszcz dno ci.

Materia y. Na ciany jednowarstwowe 

nadaje si  tylko kilka materia ów wyró niaj -

cych si  dwiema przeciwstawnymi cechami: 

wytrzyma o ci  i ciep ochronno ci . S  to 

bloczki z betonu komórkowego, pustaki 

z ceramiki poryzowanej oraz pustaki z ke-

ramzytobetonu (mog  by  jednorodne lub 

ze styropianowymi wk adkami). Z materia-

ów tych wznosi si ciany grubo ci od 36 do 

50 cm. 

Wykonanie. Zale nie od materia u ciany 

jednowarstwowe muruje si  na dwa sposoby:

z bloczków z betonu komórkowego – na 

cienkie spoiny z zaprawy klejowej grubo ci 

1–3 mm; ka da warstwa bloczków powinna 

by  bardzo dok adnie poziomowana, a jej 

powierzchnia – g adko oszlifowana, aby 

nierówno ci nie zwi ksza y grubo ci spoin;

z bloczków z betonu komórkowego – na 

grube spoiny z zaprawy ciep ochronnej;

z bloczków z pustaków ceramicznych 

lub keramzytobetonu – na zapraw   ciep o-

chronn  grubo ci 10–15 mm; murowanie jest 

atwiejsze ni  na cienkie spoiny, ale równie
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wymaga znacznej dok adno ci, bo zbyt grube 

spoiny stanowi  mostki termiczne.

Prawie wszystkie bloczki i pustaki muruje 

si  bez wype niania spoin pionowych. 

ciany jednowarstwowe wyka cza si

tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym 

grubo ci 1,5–2 cm. Jest to pracoch onne 

i wymaga wprawy, dlatego musi by  wyko-

nane przez sprawdzonego fachowca. ciany 

jednowarstwowe mo na tak e wyko czy

tynkiem cienkowarstwowym. 

Parametry cian. Do niedawna nie wyma-

gano by wspó czynnik U przenikania ciep a

ciany jednowarstwowej nie przekracza

0,5 [W/(m²·K)]. Ostatnio jednak przepisy te za-

ostrzono. Obecnie wspó czynnik U powinien 

by  nie wi kszy ni  0,3 [W/(m²·K)]. Producenci 

oferuj  materia y, z których ciana jednowar-

stwowa mo e mie  wspó czynnik U mniejszy 

ni  0,3 [W/(m²·K)]:

pustaki z keramzytobetonu z wk adk  sty-

ropianow , w których U = 0,18 [W/(m²·K)];

bloczki z betonu komórkowego – U = 0,28 

[W/(m²·K)];

pustaki z keramzytobetonu i ceramiki 

poryzowanej – U = 0,26 [W/(m²·K)].

Szybko  budowania. ciany jedno-

warstwowe wznosi si  najszybciej spo ród 

wszystkich rodzajów cian murowanych 

g ównie z tego wzgl du, e wykorzystuje si

do tego lekkie, daj ce si atwo ci  bloczki, 

które muruje si  na cienkie spoiny gotow

zapraw  klejow .

Na co zwróci  uwag ? Na wie ce i nadpro-

a, które musz  by  ocieplone bardzo staran-

nie, bo inaczej b d  mostkami termicznymi.

Budowa ciany jednowarstwowej Budowa ciany dwuwarstwowej

ciana no na
izolacja 
termiczna

warstwa
wyko czeniowa

ciana no na

warstwa
wyko czeniowa

Beton komórkowy – to atwe 

w obróbce bloczki w bia ym lub 

szarym kolorze. Standardowe maj

wysoko  20, 24 lub 25 cm, d ugo  od 29,5 do 62,4 cm oraz szeroko

od 12 do 48 cm. Najcz ciej wybiera si  bloczki d ugo ci 49 lub 59 cm i szeroko ci 24 cm. 

Beton komórkowy wytwarza si  z wapna, cementu, piasku (je li bloczki maj  by  bia e) 

lub lotnego popio u (je li maj  by  szare, obecnie stosowane g ównie do budowy obiektów 

niemieszkalnych) oraz proszku aluminiowego i detergentów. Dzi ki porowatej strukturze ma 

dobre parametry izolacyjne. Produkowany jest w odmianach od 300 do 800 (im wy sza liczba, 

tym mniejsza porowato , a wi c tym lepsza wytrzyma o , ale gorsza izolacyjno  cieplna). 

Beton komórkowy mo na stosowa  w obydwu rodzajach cian:

na ciany jednowarstwowe – najlepsze s  bloczki grubo ci 36–48 cm (odmiana 400), mu-

rowane na cienkie spoiny grubo ci 1–3 mm z zaprawy klejowej lub spoiny grubo ci 1–1,5 cm 

z zaprawy ciep ochronnej;

na ciany dwuwarstwowe – najlepsze s  bloczki grubo ci od 17,5 do 30 cm; najcz ciej 

muruje si  je na zwyk  zapraw  cementowo-wapienn , cho  mo na te  stosowa  zapraw

ciep ochronn .

Ze wzgl du na znaczn  nasi kliwo cian z betonu komórkowego nie mo na d ugo zosta-

wi  bez wyko czenia.

Ceramika tradycyjna – wyroby z gliny wypalanej w wysokiej tem-

peraturze. Dobrze  chroni przed ha asem. Produkuje si  j  w kilku 

klasach wytrzyma o ci: 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 (warto ci odpowiada-

j  wytrzyma o ci materia u na ciskanie). Na ciany domów jedno-

rodzinnych stosuje si  zwykle ceramik  klasy 10, 15 i 20. Poniewa

Wi cej szczegó ów...
...czyli które materia y na jak cian

ciany jednowarstwowe ciany dwuwarstwowe

ciany dwuwarstwowe
Czyli warstwa muru, ocieplenie i wy-

ko czenie. Ta technologia ma wi cej

 zwolenników ni  przeciwników, przede 

wszystkim ze wzgl du na liczne zalety. Ma 

dobr  termoizolacyjno  (odpowiadaj c

Je li dom ma by  energooszcz dny, grubo

ocieplenia cian dwuwarstwowych (we ny mine-

ralnej lub styropianu) powinna wynosi  20 cm

fo
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Do ocieplania stosuje si  we n  mineraln

lub styropian grubo ci 15–20 cm. 

Uwaga! Ocieplenie z we ny mineralnej 

uk ada si  trudniej ni  ocieplenie ze styro-

pianu.

Wykonanie. ciany dwuwarstwowe 

wykonuje si  w dwóch etapach:

w pierwszym muruje si  warstw  no n

na grube spoiny (12 mm) z zaprawy cemen-

towo-wapiennej;

w drugim do warstwy no nej mocuje si

ocieplenie: metod  lekk  mokr  BSO, czyli 

bezspoinowym systememem ocieplenia (na 

zapraw  klejow ) lub metod  such  (izolacj

utrzymuje drewniany lub stalowy ruszt).

Ocieplon cian  wyka cza si  na dwa 

sposoby:

na mokro – tynkiem cienkowarstwowym 

grubo ci do 5 mm; 

na sucho – oblicówk : drewnian  albo 

winylow  (sidingiem).

Parametry cian. Wed ug przepisów 

wspó czynnik U przenikania ciep a ciany 

dwuwarstwowej nie powinien przekra-

cza  0,3 [W/(m²·K)], ale warto stosowa

ciany o jeszcze lepszej izolacyjno ci, 

to znaczy o wspó czynniku U poni ej 

0,23 [W/(m²·K)].

Uwaga! Nie nale y oszcz dza  na ocie-

pleniu: im cie sza jest jego warstwa, tym 

wy sze b d  rachunki za ogrzewanie. Je li 

dom ma by  energooszcz dny, grubo

ocieplenia cian dwuwarstwowych (we ny

mineralnej lub styropianu) powinna wyno-

si  20 cm.

materia y ceramiczne nie maj  dobrej izolacyjno ci cieplnej, stosuje si  je tylko do wykony-

wania cian z ociepleniem. Muruje si  je na grube spoiny (12 mm) z tradycyjnej zaprawy, z wy-

pe nianiem tak e spoin pionowych.

Ceramika poryzowana – zwana inaczej ciep , gdy  dzi ki dodaniu 

do masy ceglarskiej m czki drzewnej lub trocin, które wypalaj  si

w piecach, ma struktur  porowat : temu zawdzi cza dobr  izolacyjno

ciepln . Dost pna jest w kilku klasach, z których do budowy domów 

jednorodzinnych stosuje si  najcz ciej klasy 10 lub 15. Mo na j  sto-

sowa  na wszystkie rodzaje cian, ale najcz ciej wznosi si  z niej ciany jednowarstwowe.

Keramzytobeton – bloczki albo pustaki wytwarzane z betonu ce-

mentowego z porowatym kruszywem otrzymywanym przez spieka-

nie gliny. S  lekkie, wytrzyma e, odporne na wilgo  i nisk  tempe-

ratur . Mo na je stosowa  na ciany:

jednowarstwowe – trzeba murowa  tak, by nie powsta y mostki 

termiczne, a wi c na zapraw  ciep ochronn ;

dwuwarstwowe – muruj c na grube spoiny zapraw  zwyk .

Silikaty – bloczki lub ceg y wytwarzane z piasku, wapna i wody, 

zwane tak e wapienno-piaskowymi. S  wytrzyma e na ciska-

nie i dobrze izoluj  akustycznie, wyró niaj  si  te  wysok

odporno ci  ogniow , a w czasie po aru nie wydzielaj  szko-

dliwych substancji. Produkuje si  je w klasach: 5; 7,5; 

10; 15; 20; 25; 35; 40 i 60.

S  zimne, dlatego murowane z nich ciany wymaga-

j  zawsze ocieplenia. Muruje si  je na grube lub cien-

kie spoiny zapraw  tradycyjn  lub ciep ochronn  (je-

li wyka cza si  nimi elewacj ). Maj  najcz ciej kolor 

bia y, ale mog  te  by  barwione.

ciany dwuwarstwo-

we maj  lepsz

izolacyjno  akustyczn

ni ciany

jednowarstwowe

”

”

Materia y. Wybór jest bardzo du y: war-

stw  no n  mo na wymurowa  z cegie  lub 

pustaków ceramicznych, bloczków z betonu 

komórkowego, silikatów lub keramzytobetonu. 

Zwykle stosuje si  warstwy cie sze ni  w cia-

nach jednowarstwowych: od 15 do 30 cm. 

grubo ci zastosowanego ocieplenia) 

i ma   wra liwo  na niefachowo  ekipy, 

bo wszystkie niedok adno ci murowania 

mo na uzupe ni  zapraw . Wi kszej 

dok adno ci wymaga natomiast uk adanie 

ocieplenia.

ciany dwuwarstwowe z ceramiki poryzowanej 

maj  bardzo dobr  ciep ochronno  i s  odporne 

na ogie

Mury z bloczków z betonu komórkowego przeznaczone do wznoszenia cian jednowarstwowych z cien-

kimi spoinami. Dzi ki powierzchni czo owej profilowanej na pióro i wpust, spoiny pionowej nie wype nia 

si  zapraw  (a). Dodatkowo w powierzchniach czo owych wyfrezowane s  uchwyty u atwiaj ce przeno-

szenie i ustawianie bloczków (b)

a b
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Szybko  budowania. ciany dwu-

warstwowe wykonuje si  d u ej ni ciany 

jednowarstwowe. U o enie warstwy 

ocieplenia trwa prawie tyle samo, co muro-

wanie warstwy konstrukcyjnej, które jest 

równie  bardziej pracoch onne ze wzgl du 

na to, e wymaga wype niania zapraw

zarówno spoin poziomych, jak i piono-

wych. Wyko czenie elewacji w zale no ci 

od pogody trwa natomiast dodatkowe 

2–3 tygodnie (tylko oblicówk  mo na 

uk ada  w niesprzyjaj cych warunkach 

pogodowych).

Na co zwróci  uwag ? Na fundamenty. 

Zwykle s  w sze ni  pod cian  jednowar-

stwow , co zapewnia oszcz dno  materia-

ów i czasu. 

Im ciana grubsza, tym cieplejsza. Niekoniecznie. ciany dwuwarstwowe, cho  cie sze, 

mog  mie  izolacyjno  ciepln  lepsz  od jednowarstwowej tej samej grubo ci, gdy  ich izola-

cyjno  zale y przede wszystkim od grubo ci ocieplenia, a nie ca ej ciany.

ciany dwuwarstwowe s  mniej solidne od jednowarstwowych. Nie. Oba warianty maj

podobn  wytrzyma o , przy czym ciany dwuwarstwowe ocieplone metod  lekk  mokr  s

bardziej wra liwe na uszkodzenia mechaniczne ni ciany jednowarstwowe pokryte tynkiem.

ciany domu powinny oddycha . „Oddychaniem” cian nazywa si  ich zdolno  do prze-

puszczania pary wodnej. Zdolno  ta, uwa ana powszechnie za zalet , rodzi te  nieuzasadnio-

ne przekonanie, e takie ciany mog  zast pi  w domu wentylacj . To nieprawda! adna „od-

dychaj ca” ciana nie usunie nadmiaru pary wodnej z pomieszczenia. Do tego s u y wentylacja 

nawiewna i wywiewna.

Do murowania cian zawsze lepiej stosowa  zapraw  ciep ochronn . Nie zawsze. Zaprawa 

ta jest dro sza i wymaga wi kszego do wiadczenia od murarza, ale aby zysk z jej stosowania by

wart dodatkowych nak adów i stara , warto j  u ywa  tylko do cian jednowarstwowych. 

Mity i fakty 

Drewnian  elewacj  wykonuje si  najcz ciej na 

cianie dwuwarstwowej. ciany musz  by  wtedy 

ocieplone metod  lekk  such , a oblicówka wy-

konana z zaimpregnowanych desek: sosnowych, 

wierkowych lub modrzewiowych 

Prenumerata e-wydania

Prenumerata e-wydania jest bezp atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na monitorze swego komputera w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:

wbudowane linki

klikasz i jeste  na odpowiedniej stronie WWW

hipertekstowy spis tre ci i wyszukiwarka

od razu znajdziesz to, czego szukasz

wygodne archiwum

czyli poprzednie wydania pod r k

multimedia

animacje, d wi k, wideo
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ciany dwuwarstwowe wymagaj  ocieplenia we n  mineraln  lub styropianem

ciana jednowarstwowa nie musi by  ta sza od dwuwarstwowej 

– równie dobrze mo e by  odwrotnie. Koszt ciany nie zale y bowiem 

od jej rodzaju, kosztów robocizny oraz zastosowanych materia ów. 

Ró nice w ogólnych kosztach budowy domu mog  wynie  1–2% 


