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ciany zewn trzneBUDUJEMY BEZ B DÓW
Fundamenty 31

ciany zewn trzne musz  bezpiecznie przenosi  obci enia na fundamenty, 

a równocze nie chroni  wn trze przed wp ywami atmosferycznymi, ha asem 

i ucieczk  ciep a z ogrzewanych pomieszcze . Pierwsza z funkcji wymaga wy-

trzyma o ci, druga – izolacyjno ci, a wi c cech, które rzadko udaje si  pogodzi

w jednym materiale. Dlatego ciany zwykle buduje si  jako wielowarstwowe.

Lepiej wybra ciany jedno-, dwu- czy trójwarstwowe? Ten wybór zawsze 

wzbudza emocje w ród inwestorów. Niepotrzebnie: ka dy z tych wariantów 

b dzie dobry, je li materia y b d  dobrej jako ci, uk ad warstw – poprawny, 

a wykonawcy – solidni i staranni. Nie znaczy to oczywi cie, e pomi dzy ró ny-

mi wariantami cian nie ma ró nic – warto je pozna , by dokona  najlepszego 

w konkretnej sytuacji wyboru. 
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ciany na mur

ciany zewn trzne

Z ilu warstw? 
ciany jednowarstwowe

W cianach jednowarstwowych warstwa 

konstrukcyjna (no na) pe ni równocze nie

funkcj  izolacji cieplnej. Powoduje to pewne 

trudno ci, bo materia y o dobrej izolacyjno-

ci cieplnej maj  zwykle niewielk  wytrzy-

ma o  mechaniczn , ich charakterystyka to 

zawsze efekt kompromisu pomi dzy tymi ce-

chami.

Najcz ciej ciany jednowarstwowe wzno-

si si  z betonu komórkowego lub ceramiki 

poryzowanej. By spe ni  minimalne wymaga-

nia pod wzgl dem izolacyjno ci cieplnej, 

musz  by  do  grube – 40–50 cm.

Cie sze ciany jednowarstwowe mo na

wznosi  z bloczków (zwykle keramzybetono-

wych) z wk adk  styropianow , która zdecy-

dowanie zwi ksza ich izolacyjno .

ciany jednowarstwowe muruje si , wyko-

rzystuj c tzw. zapraw  ciep ochronn

– o zdecydowanie wy szej ni  zwyk a izola-

cyjno ci cieplnej (ale dro szej) – albo te

ciany jednowarstwowe: a) z pustaków z ceramiki poryzowanej murowanych na zaprawie 

ciep ochronnej, b) z bloczków z betonu komórkowego czonych zapraw  klejow
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z u yciem zaprawy klejowej, muruj c na bar-

dzo cienkie spoiny. Drugi sposób wymaga 

jednak u ycia elementów ciennych o bardzo 

niewielkiej tolerancji wymiarów, a te s  dro -

sze od standardowych. 

ciany dwuwarstwowe

S  to ciany z o one z warstwy konstrukcyj-

nej i warstwy materia u izolacyjnego, dzi ki

czemu t  pierwsz  mo na wykona  z dowol-

nego materia u, spe niaj cego jedynie wyma-

gania wytrzyma o ciowe, bo jej izolacyjno

termiczna ma drugorz dne znaczenia. Z kolei 

na warstw  izolacji termicznej, która w ta-

kich cianach nie przenosi obci e  mecha-

nicznych, mo na wybra  materia  o niskiej 

wytrzyma o ci, za to o bardzo dobrych para-

metrach izolacyjnych: najcz ciej styropian 

lub we n  mineraln . W efekcie ciana dwu-

warstwowa mo e by  cie sza ni  jednowar-

stwowa o takiej samej izolacyjno ci.

Elementy warstwy no nej muruje si  na 

zwyk ej zaprawie cementowo-wapiennej. Nie 

warto u ywa  do tego zaprawy ciep ochron-

nej, bo w znikomym stopniu poprawi aby

ona izolacyjno ciany, za to znacznie 

zwi kszy oby jej koszt.

Obecnie ocieplanie cian dwuwarstwo-

wych wykonuje si  jedn  z dwóch metod 

– lekk  mokr  lub lekk  such .

Metoda lekka mokra polega na przymoco-

waniu do warstwy no nej p yt ze styropianu 

lub twardej we ny mineralnej za pomoc  kleju 

i ko ków. Zewn trzn  powierzchni ciany naj-

cz ciej wyka cza si , nak adaj c tynk cienko-

warstwowy na siatce z w ókna szklanego. 

Metoda lekka sucha polega natomiast na 

przymocowaniu do ciany konstrukcyjnej 

rusztu drewnianego (rzadziej metalowego), 

którego pola wype nia si  we n  mineraln

(mo e by  bardziej mi kka ni  w poprzed-

nim wariancie). Nast pnie powsta  kon-

strukcj  os ania si  paroprzepuszczaln  foli

wiatroizolacyjn , a do rusztu mocuje obli-

cówk  najcz ciej wykonan  z desek lub tzw. 

siding z tworzywa sztucznego. 

ciany trójwarstwowe

ciany trójwarstwowe, podobnie jak dwu-

warstwowe, sk adaj

si  z warstwy no nej

i ocieplenia, ale maj

jeszcze murowan

warstw  elewacyjn ,

która os ania izolacj

ciepln . ciana os o-

nowa wymaga opar-

cia na fundamencie 

oraz po czenia

z warstw  konstruk-

cyjn  za pomoc  sta-

lowych kotew. 

ciana os onowa 

jest nara ona na 

przemarzanie, dlate-

go musi by  wykona-

na z materia ów 

o du ej mrozoodpor-

no ci. Cz sto wybiera 

si  te niewymagaj ce 

tynkowania, np. ce-

g  silikatow  lub 

klinkierow , ale warstwa os onowa bywa te

murowana np. z pustaków ceramicznych 

i pokrywana tynkiem. 

W cianach ocieplonych we n  mineraln

pozostawia si  szczelin  wentylacyjn

(z otworami u do u i u góry ciany) pomi -

dzy warstw  ocieplenia a ciank  os onow .

Pozwala ona na usuni cie ewentualnej wil-

goci zgromadzonej w warstwie we ny. 

ciany ocieplone styropianem zwykle budu-

je si  bez szczeliny wentylacyjnej, gdy

w odró nieniu od we ny styropian ma nie-

wielk  nasi kliwo .

ba

ciana dwuwarstwowa ocieplona metod : a) lekk  mokr , b) lekk  such

tynk cienkowarstwowy

ciana trójwarstwowa ze szczelin  wentylacyjn

listwa coko owa

podk ad gruntuj cy

siatka z w ókna szklanego 
zatopiona w zaprawie klejowej 

styropian lub polistyren 
ekstrudowany

zaprawa 
klejowa
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we na mineralna  
uk adana w dwóch 
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ciany zewn trzne

Cechy cian
Izolacyjno  cieplna

Wysok  izolacyjno  termiczn  naj atwiej

uzyska  w cianach wielowarstwowych. 

Wykonanie warstwy izolacji ze styropianu 

lub z we ny mineralnej grubo ci 15–20 cm

nie powoduje problemów technologicznych, 

a zapewnia uzyskanie wspó czynnika przeni-

kania ciep a wynosz cego nie wi cej ni

U=0,19–0,24 W/(m2·K), nawet je li warstw

no n  jest zaledwie 18-centymetrowa war-

stwa bloczków wapienno-piaskowych o zni-

komej  termoizolacyjno ci. ciana jednowar-

stwowa z betonu komórkowego lub ceramiki 

poryzowanej, mimo e kilka centymetrów 

grubsza, b dzie mia a w najlepszym razie 

U = 0,26–0,30 W/(m2·K).

W cianach warstwowych najlepszy efekt 

daje wzniesienie warstwy no nej minimalnej 

wymaganej grubo ci, nawet z materia u o s a-

bych w a ciwo ciach termoizolacyjnych, ale 

znacznej wytrzyma o ci (ceramika tradycyj-

na, silikaty) i zastosowanie grubej warstwy 

izolacyjnej. Nie op aca si  natomiast stoso-

wanie na warstw  no n dro szych materia-

ów o wy szej izolacyjno ci termicznej ani 

te  jej pogrubianie bez uzasadnienia kon-

strukcyjnego („ eby by o cieplej”). Nie ma za-

tem sensu wykonywanie cian z materia ów

typowych dla cian jednowarstwowych, a na-

st pnie ocieplanie ich cienk  np. 5-centyme-

trow  warstw  styropianu. 

Mostki termiczne

W cianach mog  wyst powa  miejsca, któ-

rych izolacyjno  cieplna jest zdecydowanie 

gorsza ni  s siednich fragmentów przegrody. 

Nazywa si  je mostkami cieplnymi (termicz-

nymi). Mostki termiczne zwi kszaj  straty 

ciep a, ponadto w tych miejscach ciana

mo e przemarza , wykrapla si  tam wilgo

zawarta w powietrzu, co z kolei mo e dopro-

wadzi  nawet do zagrzybienia cian.

Tworzeniu si  mostków termicznych naj-

trudniej zapobiec w cianach jednowarstwo-

wych, bo wzgl dy konstrukcyjne wymuszaj

stosowanie nadpro y oraz wie ców stropo-

wych z betonu zbrojonego, który ma bardzo 

s abe w a ciwo ci izolacyjne. Dlatego te ele-

menty dociepla si  wk adkami ze styropianu 

(stosuj c np. specjalne kszta tki pe ni ce rol

szalunku traconego). Nie jest to jednak roz-

wi zanie doskona e.

Materia y u ywane
do wznoszenia 
cian

Ceramika tradycyj-

na jest produkowana 

jako ceg a pe na, ce-

g a otworowa (kratówka 

i dziurawka) oraz pustaki. Tradycyjn

ceramik  charakteryzuje du a wytrzyma o

na ciskanie oraz iniewielka nasi kliwo ,

jednak jej s abe w a ciwo ci termoizolacyjne 

sprawiaj , e ciany wymagaj  docieplenia.

Do tradycyjnej ceramiki nale y te  zaliczy

ceg y oraz elewacyjne p ytki klinkierowe, któ-

re ze wzgl du na wysok  cen  s  u ywane 

tylko do budowy cian os onowych. S  one 

jeszcze odporniejsze na dzia anie czynników 

atmosferycznych ni  zwyk a ceramika. 

Ceramika poryzowana ma posta  pustaków, 

jednak dr enia w nich s  liczniejsze, a struk-

tura materia u porowata. 

Dzi ki temu zdecy-

dowanie poprawiaj

si  parametry ter-

moizolacyjne, jed-

nak elementy pory-

zowane maj  mniejsz

wytrzyma o  i wi ksz  nasiakliwo  ni  ce-

ramika tradycyjna. 

Silikaty inaczej wyroby wapienno-piaskowe

wyst puj  jako ceg y pe ne lub bloki dr one, 

zast puj ce kilka cegie . Charakteryzuje je 

bardzo du a wytrzyma-

o  na ciskanie oraz 

nisk  nasi kliwo ci ,

maj  za  bardzo s abe 

w a ciwo ci termoizo-

lacyjne. 

Beton komórkowy wyst puje w postaci 

bloczków. Maj  one bardzo porowat  ale jed-

nolit  struktur  (bez dr e ), co u atwia ich 

obróbk  – mo na je dowolnie przycina , wy-

konywa  bruzdy itp.  

Jego odmiany ró ni  si  g sto ci  – od 400 

do 800 kg/m3. Wi ksza g sto  to gorsze w a-

ciwo ci termoizolacyjne ale wi ksza wytrzy-

ma o  i mniejsza 

nasi kliwo . Do 

budowy cian jed-

nowarstwowych 

u ywa si  wy cznie najl ejszych 

odmian. Beton komórkowy wyst puje ponad-

to jako szary – zawieraj cy dodatek popio ów, 

poprawiaj cy w a ciwo ci termoizolacyjne; 

lub bia y – bez popio ów.

Kolejny mostek termiczny: rama okienna. Straty 

ciep a w takim miejscu mo na zminimalizowa , je li 

warstwa izolacji cz ciowo przykrywa o cie nic

Izolacyjno cian wielowarstwowych zale y

przede wszystkim od grubo ci warstwy ocieplenia

Nadpro a i wie ce elbetowe – potencjalne mostki termiczne. W cianie warstwowej atwo je wyeliminowa ,

bo zostani  zakryte grub  warstw  izolacji
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W cianach warstwowych ró nice w izola-

cyjno ci elementów warstwy no nej nie maj

wi kszego znaczenia, bo otula je stosunkowo 

gruba warstwa materia u izolacyjnego. 

Znacznie gorsze parametry izolacyjne ni

ciana maj  okna, a zw aszcza ich ramy. Ich 

znaczenie jako mostków termicznych mo na

nieco zmniejszy  w cianach warstwowych, 

zakrywaj c izolacj  ich zewn trzn  cz .

W cianach trójwarstwowych straty ciep a

nieznacznie zwi kszaj  stalowe kotwy wi -

ce cian  no n  i os onow . Te mostki s  bar-

dzo niewielkie (punktowe), ale stal dobrze 

przewodzi ciep o, a kotew jest co najmniej 

4–5 na 1 m2 ciany. 

Mostki termiczne mog  by  te  efektem 

niestarannego u o enia warstwy izolacyjnej, 

ale to ju  b dy wykonawcze, które omówi-

my nieco dalej.

Akumulacyjno  i stateczno  cieplna

Akumulacyjno ci ciany nazywa si  jej 

zdolno  do gromadzenia ciep a. Zale y ona 

przede wszystkim od masy przegrody oraz 

materia u, z którego jest wykonana. Dlatego 

budynki murowane, a wi c o ci kiej kon-

strukcji, maj  zdecydowanie wi ksz  akumu-

lacyjno  ni  budynki drewniane oraz lekkie 

budynki szkieletowe (o szkielecie drewnia-

nym lub stalowym). 

Zale nie od masy i materia u, nieró ni ce

si  izolacyjno ci  termiczn  przegrody ze-

wn trzne mog  mie  bardzo ró n  akumula-

cyjno  ciepln . Zdolno  do akumulacji po-

zwala tak e wykorzysta  tzw. zyski ciep a po-

chodz ce np. od s o ca.

Od akumulacyjno ci przegród, ich izolacyj-

no ci oraz konstrukcji (np. uk adu warstw) 

zale y stateczno  cieplna budynku, czyli 

czas, w jakim utrzymuje si  w nim sta a tem-

peratura wewn trzna, mimo zmian warun-

ków zewn trznych (np. wyst pienia silnego 

mrozu albo porywistego wiatru) lub wy cze-

nia ogrzewania. Aby przegrody mog y aku-

mulowa  ciep o i oddawa  je do wn trza,

musz  by  ocieplone od strony zewn trznej.

Przyk ad 1. ciana z pe nej ceg y silikato-

wej grubo ci 25 cm, ocieplona 12-centyme-

trow  warstw  styropianu. ciana ta spe nia

minimalne wymagania okre lone przez prze-

pisy budowlane (U < 0,3 W/(m2·K)) niezale -

nie od tego, czy ocieplenie znajdzie si  po 

stronie zewn trznej, czy od strony pomiesz-

czenia. Jednak e w a ciwe jest oczywi cie

tylko pierwsze rozwi zanie, bo wtedy ci ka 

warstwa no na (ponad 350 kg/m2) nie jest na-

ra ona na przemarzanie, mo e akumulowa

bardzo du o ciep a i na d ugo je zatrzyma .

Jego ucieczk  do otoczenia skutecznie hamu-

je warstwa ocieplenia (a tylko ona styka si

z zimnym powietrzem zewn trznym). ciana

ta ma du  stateczno  ciepln , a wi c w bu-

dynku o takich cianach d ugo utrzymuje si

stabilna temperatura w pomieszczeniach, na-

wet je li ogrzewanie nie dzia a stale. 

Przyk ad 2. ciana jednowarstwowa z cera-

miki poryzowanej grubo ci oko o 50 cm. Ma 

ona podobny do poprzedniej wspó czynnik 

U i niewiele mniejsz  mas  (przekraczaj c

300 kg na 1 m2), a zatem zbli on  akumulacyj-

no  termiczn . Jednak zmagazynowane w jej 

masie ciep o nie utrzyma si  tak d ugo jak 

w cianie z poprzedniego przyk adu wobec 

braku bariery, jak  jest tam warstwa izolacji. 

Akumuluj cy ciep o materia  ma tu bezpo-

redni kontakt z zimnym powietrzem ze-

wn trznym, zatem temperatura wn trza cia-

ny znacznie szybciej maleje w kierunku ze-

wn trznym.

Du a stateczno  cieplna jest po dana 

w budynkach stale zamieszkanych, bo pozwa-

la ustabilizowa  temperatur  w pomieszcze-

niach. Jest jednak niekorzystna w domach 

u ytkowanych i ogrzewanych okresowo, np. 

tylko w weekendy, bo po wych odzeniu takie-

go domu potrzeba du o czasu na jego ponow-

ne ogrzanie. W tej sytuacji zdecydowanie lep-

szym wyborem b dzie dom szkieletowy. 

Uwaga! Akumulacyjno  cieplna elementów 

budynku ma znaczenie tylko wtedy, gdy s

one os oni te izolacj  termiczn , wówczas 

bowiem mog  oddawa  do wn trza nagroma-

dzone przedtem ciep o. Z tego wzgl du dla 

komfortu cieplnego w budynku nie ma zna-

czenia akumulacyjno  murowanej warstwy 

elewacyjnej, która wprawdzie mo e groma-

dzi  znaczne ilo ci ciep a (np. po s onecz-

nym dniu), ale oddaje je tylko do otoczenia.

Izolacyjno  akustyczna

Zdolno  do t umienia d wi ków ma znacze-

nie przede wszystkim w domach po o onych

przy ruchliwych drogach, torach kolejowych 

itp. Chodzi przede wszystkim o zdolno  do 

t umienia d wi ków powietrznych, bo 

w cian  zewn trzn  domu jednorodzinnego 

raczej nikt uderza  nie b dzie.

Trzeba od razu zaznaczy , e d wi ki

przede wszystkim  przenikaj  do pomiesz-

cze  przez okna, drzwi zewn trzne, nawie-

trzaki (nawiewniki) w ramach okiennych 

Izolacyjno
termiczna ciany

Oblicza si  j  sumuj c opór cieplny (R) jej

poszczególnych warstw. Jednak producen-

ci materia ów ciennych cz sto podaj

warto ci innych wspó czynników: U lub 

Zale no ci pomi dzy nimi s  nast puj ce:

R=d :  (d – grubo  materia u w metrach) 

U=1 : R

Bloczki silikatowe maj  np. =0,8; ciana

grubo ci 25 cm ma zatem R=0,25 : 0,8=0,31 

oraz U=1 : 0,31=3,22

Izolacja z 15 cm styropianu ( =0,04) ma 

R=0,15/0,04=3,75. Ca a ciana ma zatem 

R=4,06 oraz U=0,25 W/(m2·K)

 Wyroby wapienno-piaskowe (silikaty), 

tradycyjn  ceramik  oraz beton charakteryzuje 

najwy sza zdolno  do akumulacji ciep a

 Lekka konstrukcja szkieletowa oznacza wysok

izolacyjno , ale bardzo s ab  zdolno  do akumu-

lacji ciep a

Czasem lepiej zmieni  rodzaj ciany lub 

ekip  wykonawcz , ni  zmusza  murarzy do 

budowania w technologii, której nie znaj
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ciany zewn trzne

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.

ciany najlepiej t umi  ha as, je li s  po -

czeniem materia ów o ró nej charakterystyce 

– stosunkowo mi kkiej we ny mineralnej (t u-

mi d wi ki znacznie lepiej od styropianu), 

oraz ci kich materia ów ciennych, takich 

jak silikaty, beton, ceg a ceramiczna. W cia-

nach dwuwarstwowych ocieplonych we n

lepszy efekt przynosi zastosowanie metody 

lekkiej suchej ni  lekkiej mokrej (stela  no ny 

powinien mie  jak najmniej sztywnych po -

cze  ze cian  no na). 

Decyduj c si  na cian  jednowarstwow ,

uzyskamy nieco gorsze parametry. Ponadto 

je li jest ona murowana na puste (niewype -

niane zapraw ) spoiny pionowe, tynki musz

by  wykonane bardzo starannie i lepiej zde-

cydowa  si  na na o enie grubych, tradycyj-

nych tynków cementowo-wapiennych ni

cienkowarstwowych. 

Szybko  i trudno  wznoszenia

Najszybciej muruje si ciany jednowarstwo-

we. Nie tylko dlatego, e nie maj  odr bnej 

warstwy ocieplaj cej, ale tak e dlatego, e ele-

menty na takie ciany  s  do  du e, a przy 

tym stosunkowo lekkie i atwe w obróbce. 

Równocze nie to rodzaj ciany wymagaj cy 

od murarzy du ej staranno ci, dlatego wcale 

nie atwo o fachowców, którzy chc  i potrafi

stawia  takie ciany – zw aszcza u ywaj c za-

prawy klejowej do cienkich spoin. 

Najbardziej pracoch onne s  natomiast 

ciany trójwarstwowe. Najcz ciej nie ma ra-

czej k opotu ze znalezieniem murarzy znaj -

cych t  technologi , bo jest ona do  rozpo-

wszechniona. Wbrew pozorom nie jest to te

szczególnie trudny sposób wznoszenia cian,

jednak fachowy nadzór jest konieczny, bo 

w tym przypadku ewentualne b dy bardzo 

trudno jest naprawi , jako e dost p do war-

stwy izolacyjnej jest utrudniony.

ciany dwuwarstwowe s  w tej kategorii 

„ redniakiem” – nie s  ani szczególnie praco-

ch onne, ani trudne. S  te  bardzo popularne 

(zw aszcza ocieplane metod  lekk  mokr

z u yciem styropianu), a to znaczy, e nie-

trudno o dobrych wykonawców.

Warto tak e wiedzie , e metod  lekk  su-

ch  (z izolacj  na ruszcie) mo na ociepla

domy nawet podczas mrozów. Jest to na tyle 

proste, e  w a ciciele niekiedy sami wyko-

nuj  takie ocieplenia. 

Wykonanie cian dwuwarstwowych bywa te

cz sto rozk adane na dwa etapy – w jednym se-

zonie warstwa no na, w drugim – izolacja i wy-

ko czenie.

Ryzyko b dów wykonawczych

Sprawdzona, solidna ekipa murarzy jest cz sto 

wa niejsza ni  to, jaki rodzaj ciany wybrali my 

i jakie materia y kupili my: z y wykonawca po-

trafi zepsu  nawet najlepszy materia .

wie o wymurowane ciany mog  okaza  si

krzywe, z bardzo nierówn  powierzchni , bez 

zachowania pionu czy wysoko ci. Wady cian 

mog  zmusi  np. do rezygnacji z tynku cienko-

warstwowego na rzecz tradycyjnego cemento-

wo-wapiennego, by w jego grubej warstwie 

ukry  niedok adno ci murowania. W cianach 

jednowarstwowych najcz stsze b dy to mostki 

termiczne w nast puj cych miejscach:

– niedok adnie wype nione spoiny przy 

murowaniu na zaprawie ciep ochronnej albo 

u ycie zamiast niej zaprawy zwyk ej;

 W domu na przenikanie ha asu najwi kszy 

wp yw maj  okna i drzwi, a nie ciany

ciany jednowarstwowe: najszybszy sposób budowania. Po wzniesieniu wystarczy je otynkowa

Pe ne ogrodzenie posesji przy ruchliwej drodze – t umi ono d wi ki, zatrzy-

muje zanieczyszczenia, zapewnia wi cej prywatno ci
W cianach murowanych z u yciem cienkowarstwowej zaprawy klejowej 

pierwsz  warstw  wznosi si  na grubej warstwie zwyk ej zaprawy, tak by 

górn  powierzchni  elementów da o si  idealnie wypoziomowa
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– nieocieplone lub niedostatecznie ocieplo-

ne wie ce i nadpro a;

– zbyt gruba warstwa zaprawy klejowej 

(ma ona znikom  izolacyjno );

– ukruszone pustaki lub bloczki naprawio-

ne zwyk  zapraw  lub tynkiem.

Cz sto spotykanymi b dami s  te :

– nadpro a izolowane niew a ciwie, np. 

nieos oni te kszta tk  z tego samego materia-

u co reszta ciany;

– z e wypoziomowanie pierwszej warstwy 

w cianach murowanych na cienkie spoiny, 

wskutek czego kolejne warstwy (i ca a cia-

na) s  krzywe;

W cianach dwu- i trójwarstwowych typo-

we mostki termiczne powstaj  w wyniku na-

st puj cych b dów: 

– niedok adne u o enie izolacji – ze szczeli-

nami pomi dzy p ytami ocieplenia; powstawa-

niu takich mostków najskuteczniej zapobiega 

si  przez u o enie – z wzajemnym przesuni -

ciem styków – dwóch warstw izolacji cieplnej;

– niestaranne u o enie izolacji wokó  otwo-

rów okiennych.

Pozosta e b dy to:

– zbyt s abe umocowanie izolacji do war-

stwy no nej ( le na o ony klej, zbyt ma o lub 

le rozmieszczone ko ki);

– pozostawienie warstwy izolacyjnej bez 

os ony przed wp ywami atmosferycznymi 

– we na mineralna mo e zosta  zamoczona, 

styropian wystawiony na dzia anie s o ca co 

prawda niszczeje, ale bardzo powoli;

– w cianach trójwarstwowych ciana os o-

nowa mo e by le zwi zana z konstrukcyjn ,

je li u yto zbyt ma ej liczby kotew lub s  one 

le rozmieszczone (zwykle jest ich 4–5 na 

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

– niedro na szczelina wentylacyjna: taka 

szczelina musi by  dro na na ca ej swej wyso-

ko 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 kratka-

mi przed owadami i gryzoniami;

– niestaranne wykonanie widocznych spoin 

w cianach elewacyjnych lub u ycie do wyko-

nania elewacji klinkierowych niew a ciwych 

zapraw powoduj cych powstawanie smug 

i wykwitów.

Naprawienie b dów wykonawczych jest 

zwykle bardzo trudne, a czasem niemo liwe. 

Je li dotycz izolacji termicznej, to oczywi cie 

naj atwiej je naprawi  w cianach dwuwar-

stwowych.

Niedostateczn  izolacyjno ciany jedno-

warstwowej, spowodowan  u yciem – zamiast 

ciep ochronnej – zwy-

k ej zaprawy (lub in-

nymi b dami) mo na 

poprawi  przez jej 

ocieplenie dodatkow

warstw , a wi c prze-

robienie na dwuwar-

stwow .

Poprawianie ocie-

plenia w cianie trój-

warstwowej jest bar-

dzo trudne (wymaga-

oby rozebrania cz ci 

elewacji).

Odporno  na uszko-

dzenia i trwa o

Najodporniejsze na 

uszkodzenia i niezwy-

kle trwa e s ciany 

trójwarstwowe wy-

ko czone ceg  klinkierow  jako materia em 

twardym, mrozoodpornym i bardzo odpornym 

na chemiczne oddzia ywanie zanieczyszcze

zawartych w powietrzu, . Jednak jest to rozwi -

zanie kosztowne.

Bardzo trwa  elewacj  uzyskamy tak e, de-

cyduj c si  na wyko czenie ciany trójwar-

stwowej ceg  wapienno-piaskow . Powinna 

ona jednak zosta  zaimpregnowana lub pokry-

ta dobr  farb  elewacyjn .

Pozosta e rodzaje cian s  pod tym wzgl -

dem nieco gorsze – ich trwa o  zale y g ównie 

od jako ci tynku. Warto przy tym pami ta , e

je li ze wzgl du na zanieczyszczenie powietrza 

b dzie on wymaga  cz stego mycia, to lepiej 

wybra  tynk o g adszej powierzchni, z której 

atwiej usun  brud.

Na uszkodzenia mechaniczne najmniej od-

porne s ciany dwuwarstwowe, dlatego trzeba 

je chroni  przed uderzeniami i miejscowym 

przeci eniem (np. podczas drobnych robót 

wymagaj cych oparcia o cian  drabiny). 

 W czasie wykonywania izolacji cian najwa -

niejsza jest dok adno  pracy

 Prawid owe wykonanie nadpro a w cianie ele-

wacyjnej wymaga fachowego u o enia zbrojenia. 

W gotowej cianie b dzie ono niewidoczne

ciana trójwarstwowa to dobre i efektowne 

rozwi zanie. Spoiny w cianie os onowej musz  by

jednak starannie wype nione i ukszta towane

 Elewacja z naturalnego kamienia jest trwa a i mo e wygl da  bardzo efek-

townie. Jednak jest kosztowna
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ciany zewn trzne

Koszty
ciany jednowarstwowe

Koszt wykonania cian jednowarstwowych b dzie nast puj cy:

Ponadto nale y doliczy  koszt tynku zewn trznego – ok. 15 z /m2 oraz 

zaprawy ciep ochronnej lub cienkowarstwowej zaprawy klejowe:

na 1 m2 muru grubo ci 36 cm:

5,5–6,5 z  zaprawa klejowa; 10–13 z  zaprawa ciep ochronna.

na 1 m2 muru grubo ci 44 cm:

6,5–8 z  zaprawa klejowa; 12–16 z  zaprawa ciep ochronna.

Koszty robocizny: 35–40 z /m2

ciany dwuwarstwowe

Koszty wykonania cian konstrukcyjnych z popularnych materia ów

s  nast puj ce:

ciany konstrukcyjne murowane s  na zwyk ej zaprawie 

cementowo-wapiennej, której u ycie w znikomy sposób wp ywa na 

cen .

Konieczne jest jednak ocieplenie ciany. Stosuj c najpopularniejsz

metod  lekk  mokr  z wykorzystaniem styropianu EPS 70 grubo ci

15 cm, zap acimy ok. 45 z  za materia y (styropian, klej, ko ki, siatka, 

tynk cienkowarstwowy itd.). 

Nie warto przy tym stosowa  cienkiej warstwy styropianu, bo 

2/3 kosztów i tak stanowi  pozosta e materia y. 

Koszty robocizny:

murowanie cian dwuwarstwowych 25–30 z /m2

ocieplenie cian dwuwarstwowych (z na o eniem tynku) 40–45 z /m2

ciany trójwarstwowe

Zak adamy, e ciana konstrukcyjna zostania wzniesiona tak jak 

w cianie dwuwarstwowej. Najwi kszy wp yw na cen  ma wybór 

materia u na ciank  os onow  – najcz ciej jest to ceg a wapienno-

piaskowa lub klinkierowa. Ewentualnie mo na zastosowa  cie sze

(6,5 cm zamiast 12 cm) kszta tki z tych materia ów. 

Buduj c cian  os onow  grubo ci 12 cm (1/2 ceg y) zu yjemy

54 ceg y/m2.

W przypadku zwyk ej ceg y silikatowej oznacza to koszt 

ok. 60 z /m2 (stosuj c zapraw  cementowo-wapienn ).

Natomiast ciana z ceg y klinkierowej jest zdecydowanie dro sza – 

ok. 200 z /m2 (wymaga zastosowania specjalnej zaprawy do 

klinkieru).

Ponadto konieczne jest u ycie kotew stalowych cz cych cian

os onow  z no n  – to wydatek 5–7 z /m2 ciany. 

Koszty robocizny: 40–50 z /m2

materia

grubo

ciany

[cm]

wymiary 

elementu

[cm]

zu ycie

na m2

cena/

szt.

cena/

m2
U ciany
[W/(m2 ·K)]

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

materia

grubo

ciany

[cm]

wymiary 

elementu

[cm]

zu ycie

na m2

cena/

szt.

cena/

m2

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 5–7 54–75

pustak Max 220 19 28,8 × 18,8 × 22 15,7 3 47

beton komórkowy 600 24 59 × 24 × 24 7 8,5 60

 Atutem cian jednowarstwowych jest szybko  wznoszenia oraz atwo

obróbki elementów
 O w a ciwo ciach u ytkowych cian dwuwarstwowych w du ej mierze de-

cyduje staranno  wykonania ocieplenia

ciany trójwarstwowe s  najtrwalsze. O ich cenie decyduje g ównie wybra-

ny materia  elewacyjny
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