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Mostki
termiczne

Co to jest mostek termiczny?

Czy mo na zbada  izolacyjno  ciepln
cian istniej cego domu i znale

w nim ewentualne mostki termiczne?

DOM ENERGOOSZCZ DNY

PATRONI CYKLUPATRONI CYKLU

Komu mo na zleci  badania 
termowizyjne budynku i ile 
one kosztuj ?

J
est wiele firm, które przyjmuj  zlecenia na bada-

nia termowizyjne. Ceny kamer termowizyjnych 

w ostatnich latach znacznie spad y i nawet niektórych 

samodzielnych audytorów energetycznych sta  na ich 

zakup. Wykonawców takich bada  mo na wi c szu-

ka  w nast puj cych miejscach:

wy sze uczelnie techniczne; 

fundacje poszanowania energii;

firmy certyfikuj ce oraz wykonuj ce audyty ener-

getyczne budynków;

lokalne agencje energetyczne.

Zdj cia termowizyjne powinny by  poddane profesjo-

nalnej analizie, która wymaga wiedzy i do wiadcze-

nia. Dlatego wykonawcy badania termowizyjnego nie 

nale y wybiera , kieruj c si  tylko cen  takiej us ugi. 

Nale y równie  wzi  pod uwag :

do wiadczenie operatora;

dok adno  sprz tu; 

form  raportu i analiz  wyników bada  (warto 

upewni  si , czy raport b dzie zawiera  jednoznacz-

ne wnioski i zalecenia naprawy wad technologicznych 

lub projektowych). Je li takie wady zostan  wykryte, 

b dzie to podstawa do dochodzenia swych praw u pro-

jektanta lub wytwórcy wadliwego materia u. 

Koszty kompleksowego badania termowizyjnego za-

czynaj  si  od tysi ca z otych i zale  od liczby zdj

(zazwyczaj 

w ykonuje 

si  ich 50–

80), wielko-

ci budynku 

oraz formy 

i szczegó-

owo ci ra-

portu. 

M
ostek termiczny (inaczej cieplny) to fragment przegrody zewn trz-

nej budynku charakteryzuj cy si  znacznie gorsz  izolacyjno ci  ter-

miczn  ni  s siaduj ce z nim elementy budowlane. W domach energoosz-

cz dnych za mostki termiczne mo na uwa a  wszystkie miejsca, w których 

wspó czynnik U przenikania ciep a przekracza warto  0,30 [W/(m2•K)].

Mostki termiczne powoduj  znaczne straty ciep a wskutek miejscowego 

wych odzenia przegród budowlanych. W takich miejscach dochodzi cz -

sto do wykraplania si  pary wodnej i zawilgocenia materia ów izolacyjnych 

i konstrukcyjnych, a nawet rozwoju grzybów i ple ni. 

Przyczyn  tego s  najcz ciej b dy projektowe i wykonawcze. Mostki 

mog  zwi ksza  zapotrzebowanie domu na ciep o nawet o 20%, a zatem 

znacznie podnosi  koszty ogrzewania domu.

M
o na w tym celu wykona  termogramy, czyli zdj cia kamer  termowi-

zyjn , na których widoczne b d  miejsca zwi kszonych strat ciep a. 

Takie badanie s u y jako kontrola wykonywanych robót, m.in.: 

poprawno ci i szczelno ci u o enia izolacji termicznej, np. ci g o ci przy-

klejenia p yt styropianowych;

grubo ci ocieplenia (badanie uwidoczni 

ró nice w tym wzgl dzie na powierzchni 

przegród zewn trznych);

ci g o ci izolacyjno ci cieplnej wie ców.

Obrazy termowizyjne cian zewn trznych budynku. Pomara czowo- ó ty kolor nad 

parterem i nad pi trem (a) wskazuje, e wieniec ma znacznie mniejsz  izolacyjno

ni  reszta ciany; nad oknami w piwnicy wiadczy o nieprawid owym ich osadzeniu 

(b); a nad naro em ciany piwnicy o niew a ciwym ociepleniu (c)

a

b c

Badania termowizyjne wykonuje si  zwykle noc  i w zimie. 

W domu musi by  w czone ogrzewanie, a temperatura na 

zewn trz – poni ej 4°C
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Jakie miejsca budynku nale y uwa a  za potencjalne mostki termiczne?

S
 to przede wszystkim w z y konstrukcyjne oraz wszel-

kie po czenia materia ów w przegrodach zewn trznych, 

a zatem:

 po czenia pod ogi na gruncie ze cian  fundamentow ;

 po czenia p yty fundamentowej ze cian  zewn trzn ;

 wie ce stropowe (po czenie stropów ze cianami zewn trz-

nymi);

 miejsca osadzenia okien i drzwi;

 po czenie dachu ze cian  kolankow ;

 miejsca osadzenia p yt balkonowych; 

 miejsca osadzenia w przegrodach zewn trznych konstrukcji 

wsporczych, np: podci gów, wsporników do mocowania anten 

satelitarnych, balustrad stalowych, a nawet aluminiowych li-

stew startowych stosowanych w metodzie lekkiej–mokrej.

Im bardziej zró nicowana bry a domu i wi cej elementów j   urozmaicaj cych, tym trudniej prawid owo j  ociepli  i trudniej unikn  mostków termicznych

Czy jest jaka  ogólna zasada zapobiegania 
tworzeniu si  mostków termicznych?

T
ak – zasada jest bardzo prosta, cho  nie wsz dzie atwo j  zastosowa : zacho-

wa  ci g o  izolacji cieplnej u o onej po zewn trznej stronie przegród bu-

dowlanych. 

Oprócz tej zasady powinno si  stosowa  technologie i rozwi zania techniczne 

ograniczaj ce mo liwo ci wyst pienia mostków termicznych. 

Szczególnie nara ona na wyst powanie mostków termicznych jest ciana jedno-

warstwowa. Mog  si  nimi okaza  wszystkie niedok adnie wype nione po czenia 

pustaków czy ukruszone bloczki oraz wie ce i nadpro a. Dlatego te  warto uwa -

nie ledzi  budow  ka dej ciany, a przed otynkowaniem wszelkie ubytki wype -

ni  zapraw  termoizolacyjn .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na w a ciwy monta  stolarki okiennej i drzwio-

wej i prawid owe ocieplenie miejsc jej osadzenia. Równie istotne s  miejsca wpro-

wadzenia do budynku przy czy, szczególnie tych prowadzonych nad terenem.

p yta balkonowa 

po czona 

ze stropem 

elbetowym

nieocieplone 

ciany 

fundamentowe

mostki punktowe to mocowania 

balustrad, daszków

po czenie schodów zewn trznych 

ze cian  domu

cianka szczytowa 

pod podbitk

dachow

nadpro e

o cie nice okien i drzwi

kosze dachowe

po czenie izolacji 

cian i dachu

lukarny

warstwa 

wyko czeniowa 

(tynk tradycyjny, 

cienkowarstwowy lub 

oblicówka) 

ciana no na z ceramiki 

poryzowanej, betonu 

komórkowego lub 

keramzytobetonu

ciana jednowarstwowa, aby nie mia a mostków termicznych, 

musi by  wykonana z nieuszkodzonych bloczków
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Czy mo na zbudowa  dom bez mostków termicznych?

N
ie, bo nawet w domu z bardzo grubymi warstwami izolacji 

termicznej i starannie ocieplonymi miejscami „newralgicz-

nymi” zawsze zostaj  miejsca s abiej ocieplone, przez które cie-

p o b dzie uchodzi atwiej ni  przez reszt  powierzchni prze-

gród. wiadcz  o tym zdj cia termowizyjne: nawet bardzo dobrze 

ocieplone budynki nie maj  na nich nigdy jednolitej barwy – na 

ka dym wida  mostki termiczne, cho  w ogólnym bilansie ciepl-

nym takiego budynku maj  one mniejsze znaczenie (w bardzo 

dobrze ocieplonym domu przez mostki cieplne ucieka nie wi -

cej ni  1% ciep a). D enie do ograniczenia do minimum liczby 

i powierzchni mostków jest jednak ze wszech miar celowe. 

Wi kszo  s abych pod wzgl dem termicznym miejsc w cia-

nach to te, w których nie da si  w prosty sposób zapewni  ci -

g o ci ocieplenia. Aby ograniczy  zasi gu i liczb  mostków ter-

micznych, trzeba cz sto modyfikowa  architektur  budynku, 

jego konstrukcj  i tech-

nologi  budowy. 

W budynkach muro-

wanych naj atwiej za-

pobiega  pojawianiu 

si  mostków w cia-

nach dwu- i trójwar-

stwowych. W cianach 

jednowarstwowych jest 

to znacznie trudniejsze, 

bo wymagaj  one bar-

dzo precyzyjnego wy-

konawstwa. 

Uwaga! Nie mo na miesza  technologii wykonywania murów, 

a zatem przenosi  rozwi za  systemowych z jednej technologii 

na drug . Na przyk ad nadpro e, które eliminuje mostek w cia-

nie ceramicznej, nie wyeliminuje mostka w cianie z kszta tek 

ze styropianu.

W budynkach szkieletowych powstaj  g ównie liniowe most-

ki termiczne w miejscach elementów szkieletu, gdy  drewno ma 

gorsze w a ciwo ci termoizolacyjne ni  wype niaj ca szkielet 

we na mineralna. Ich powstawaniu zapobiega si  przez zasto-

sowanie dwuwarstwowego rusztu do uk adania ocieplenia: jed-

n  warstw  mocuje si  poprzecznie do drugiej i uk ada w ka dej

warstwie rusztu osobn  warstw  ocieplenia: tak, aby wierzchnia 

warstwa izolacji pokrywa a elementy rusztu warstwy spodniej. 

Znacznie atwiej zapobiec ucieczkom ciep a w technologii szkie-

letu drewnianego ni  stalowego, poniewa  przewodno  ciepl-

na stali jest znacznie wi ksza ni  drewna.

Teoretycznie budynkiem bez mostków powinien by  dom pa-

sywny, ale i tu w praktyce znajdziemy miejsca o znacznie gor-

szej termoizolacyjno ci. Dlatego  mostki termiczne nale y eli-

minowa  przy u yciu rozwi za , które s  nie tylko skuteczne 

i wzgl dnie atwe w zastosowaniu, ale te  – w ogólnym rozra-

chunku – efektywne ekonomicznie. Na przyk ad rolety zewn trz-

ne zamontowane nad oknami wprowadzaj  dodatkowe mostki 

termiczne w miejscach zainstalowania rolokaset, ale zyski zwi -

zane ze zmniejszeniem przenikalno ci cieplnej tak chronionych 

okien (zim  rolety zmniejszaj  zapotrzebowanie budynku na cie-

p o, latem redukuj  zu ycie energii na ch odzenie pomieszcze )

z nadwy k  pokryj  straty ciep a przez utworzone w miejscach 

rolokaset mostki termiczne.

Rolety zewn trzne zamontowane nad 

oknami ograniczaj  zim  zapotrzebowanie 

budynku na ciep o, a latem zu ycie energii 

na ch odzenie pomieszcze

ry
s
. 
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Czy rodzaj materia u termoizolacyjnego ma 
wp yw na powstawanie mostków termicznych?

R
odzaj ocieplenia nie ma bezpo redniego wp ywu na powstanie mostków termicznych. 

Jednak sposób i technologia wykorzystania materia u termoizolacyjnego, a nawet spo-

sób jego magazynowania mog  powodowa  powstawanie mostków termicznych. Nale y

wi c pami ta  o spe nieniu wymienionych warunków:

we na mineralna nie mo e by  zawilgocona, poniewa  wilgo  pogarsza jej w a ciwo ci 

cieplne;

uk ad w ókien w p ytach we ny powinien by  w a ciwie dobrany w zale no ci od miej-

sca u o enia p yt;

styropian powinien by  sezonowany najlepiej przez okres dwóch miesi cy od wypro-

dukowania. W tym czasie wyst puje tzw. skurcz wtórny p yt, spowodowany uwalnianiem 

si  pentanu z p cherzyków styropianu. Gdyby nast pi  on po przyklejeniu p yt do ciany, 

móg by doprowadzi  do powstania p kni  powoduj cych ewidentne mostki termiczne;

niedopuszczalne jest te  stosowanie p yt uszkodzonych, z ob amanymi naro nikami;

p yty izolacyjne powinny by  uk adane ci le. Du e szczeliny mi dzy p ytami trzeba 

uzupe ni  wk adkami z materia u termoizolacyjnego lub piank  poliuretanow . Je li izo-

lacja termiczna uk adana jest w dwóch warstwach, musz  one do siebie szczelnie przy-

lega ;

styropianu nie mo na czy  z materia ami zawieraj cymi rozpuszczalniki organiczne.

fo
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Najwi kszy wp yw na ograniczenie mostków 

termicznych ma fachowe wykonawstwo i staranny 

monta  materia u izolacyjnego
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Czy wybór materia u na budow cian ma wp yw na ilo  mostków 
termicznych?

D
la energooszcz dno ci budynku nie 

jest wa ne, czy jego ciany zostan

zbudowane z betonu komórkowego, cera-

miki, keramzytobetonu, silikatów, drew-

na czy np. kszta tek styropianowych lub 

keramzytobetonowych. Wa ne jest, by ma-

teria y te mia y odpowiednie parametry 

cieplne i, w a ciwie u yte, gwarantowa-

y wymagane dla domu energooszcz dne-

go U cian 0,15–0,25 [W/(m2•K)].

Najcz ciej ciany w domu energoosz-

cz dnym wznoszone s  jako dwu- lub 

trójwarstwowe, rzadziej jako szkieleto-

we. Warto jednak rozwa y  równie  inne 

mniej znane technologie, takie jak:

 bloczki styropianowe wype niane na 

budowie betonem;

 pustaki keramzytowe, w których pust-

ki powietrzne wype nione s  granulkami 

polistyrenowymi. 

ciany wykonane z kszta tek styropia-

nowych. Kszta tki podobne s  do pusta-

ków, po u o eniu tworz  szalunek traco-

ny, który po wype nieniu go na budowie 

betonem tworzy cian . Kszta tki z twar-

dego samogasn cego styropianu maj

cianki grubo ci 5–25 cm. Przestrzenna 

forma umo liwia wykonanie betonowe-

go szkieletu grubo ci 15 cm. Zatem do-

st pne s ciany o szeroko ci od 25 do 

45 cm o wspó czynniku przenikania ciep a

U = 0,28–0,11 [W/(m2•K)]. Dzi ki wypro-

filowanym dolnym i górnym kraw dziom 

kszta tki czy si  w prosty sposób na 

wcisk. ciany buduje si  z kilku ro nych 

typów elementów: kszta tek podstawo-

wych, naro nikowych, wyrównawczych 

itp. A dzi ki temu, e w systemie s  goto-

we elementy nadpro owe i wie cowe, któ-

re zapewniaj  ci g o  izolacji, eliminuje 

si  wyst powanie mostków termicznych. 

Od strony zewn trznej ciany wyka cza 

si  tynkiem cienkowarstwowym na siat-

ce z w ókna szklanego, a od wewn trznej 

tynkami gipsowymi, p ytami g-k lub in-

nymi materia ami stosowanymi do wy-

ko cze  wewn trznych.

ciany wykonane z pustaków ke-

ramzytobetonowych. Pustaki grubo ci 

31–36 cm gwarantuj  wspó czynnik prze-

nikania ciep a ciany z nich zbudowanej 

U = 0,19 [W/(m2•K)]. Pogrubiona wewn trz-

na warstwa keramzytobetonu poprawia 

akumulacyjno  ciepln  oraz umo liwia 

wieszanie ci kich przedmiotów, a syste-

mowe kszta tki naro y, obrze y otworów 

okiennych i drzwiowych, nadpro y, wie -

ców u atwiaj  wyeliminowanie mostków 

termicznych.

W jaki sposób mo na zlikwidowa  istniej ce mostki termiczne?

E
liminacja istniej cych mostków cieplnych jest cz sto bardzo skomplikowana i wymaga zawsze indy-

widualnego podej cia. Zwykle podejmuje si  nast puj ce dzia ania: 

 mostki w miejscach nadpro y – docieplenie o cie a (zmniejszaj c nieco wiat o otworu), tak aby 

ocieplenie nachodzi o na ramy okienne i drzwiowe;

mostki w miejscach czenia izolacji termicznej stropów, dachów i stropodachów – uzupe nienie izo-

lacji z zachowaniem jej ci g o ci;

niedocieplony cokó  – u o enie izolacji na cianach piwnicy od strony wewn trznej i zewn trznej na 

wysoko ci 50–100 cm, tak aby izolacje te po czy  z izolacj ciany zewn trznej i stropu;

 przemarzanie w okolicy balkonów – zdemontowanie tradycyjnych balkonów i zast pienie ich 

konstrukcjami samono nymi;

niedok adno ci w ociepleniu poddasza (ob amane naro a p yt, du e odst py mi dzy p ytami) – wype -

nienie niedocieplonych miejsc np. we n  granulowan  i ew. do o enie dodatkowej warstwy izolacji;

 przemarzanie cian wzd u  gzymsów – usuni cie gzymsów i zast pienie ich kszta tkami z ma-

teria u izolacyjnego;

 przemarzanie cian attykowych – fachowe ich docieplenie; 

 przemarzanie pop kanych cian – zlikwidowanie sp ka  i du ych rys na elewacji, zachowanie 

ci g o ci izolacji wszystkich przegród.

ciany wykonane 

z kszta tek

styropianowych 

Thermomur 

wype nianych 

na budowie betonem 

to dobra alternatywa

dla tradycyjnego 

murowania

fo
t.

 T
h

e
rm

o
d

o
m

Prawid owo ocieplone 

nadpro e zabezpiecza przed 

powstawaniem mostków 

termicznych

fo
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W jaki sposób ociepli  p yt  fundamentow ?

B
udynki energooszcz dne do  cz sto 

posadawia si  nie na awach, lecz na 

p ycie fundamentowej. Rozwi zanie to 

jest racjonalne zw aszcza wtedy, gdy pla-

nowane jest ogrzewanie pod ogowe, a bu-

dynek ma stan  na gruncie o niewiel-

kiej no no ci i wysokim poziomie wód 

gruntowych. 

Zamiast aw projektuje si  wtedy od-

powiedniej grubo ci (zwykle 12–20 cm) 

p yt  z betonu zbrojonego, która jest jed-

nocze nie elementem konstrukcyjnym 

i grzewczym. P yt  uk ada si  na p y-

tach izolacji termicznej z polistyrenu 

ekstrudowanego lub styropianu grubo ci 

15–20 cm. Termoizolacja powinna sk a-

da  si  z dwóch wzajemnie prostopad ych 

warstw o mijankowo rozmieszczonych 

spoinach.

Fundament p ytowy jest doskona ym 

akumulatorem ciep a, pod warunkiem w a-

ciwego ocieplenia jego brzegów – w prze-

ciwnym razie straty energii spowodowane 

mostkami termicznymi na obwodzie fun-

damentu uczyni yby go nieop acalnym. 

Brzegi p yty mog  by  ocieplone specjal-

nymi kszta tkami styropianowymi, które 

stanowi  tzw. szalunek tracony, czyli de-

skowanie p yty w czasie jej betonowania. 

Mo na równie  zastosowa  tradycyjne de-

skowanie, a po zwi zaniu betonu oklei

brzegi fundamentu p ytami polistyrenu 

z szorstk  powierzchni  i kraw dziami 

frezowanymi na zak ad lub pióro i wpust. 

Dzi ki temu na po czeniach p yt nie po-

wstan  mostki termiczne.

Grubo  tych p yt nie powinna by

mniejsza ni  p yt polistyrenowych u o-

onych pod p yt elbetow , a jeszcze le-

piej zastosowa  p yty 1–2 cm grubsze. 

Na zewn trznych naro ach p yt, które s

potencjalnymi mostkami termicznymi, za-

leca si  u o enie dodatkowej izolacji z p yt 

z polistyrenu ekstrudowanego.

elbetowa p yta fundamentowa z umieszczonymi 

wewn trz kana ami, w których kr y ciep e

powietrze. To rozwi zane cz sto stosowane 

w domach energooszcz dnych

P yty z polistyrenu ekstrudowanego 

z kraw dziami frezowanymi na pióro i wpust 

zabezpieczaj  przed powstawaniem mostków 

termicznych na czeniu p yt

Jak powinno by
wykonane po czenie cian 
fundamentowych z pod og
na gruncie?

W
domu energooszcz dnym pod oga na grun-

cie powinna by  ocieplona niezale nie od 

tego czy jest ogrzewana, czy nie. 

Ocieplenie powinno styka  si  ze cian  no n

przyziemia, która zwykle charakteryzuje si  lepsz

izolacyjno ci  termiczn  ni ciany fundamento-

we. Styk pod óg na gruncie ze cianami fundamen-

towymi powinien by  tak wykonany, by izolacja 

termiczna cian fundamentowych by a po czona 

z izolacj cian warstwowych – zgodnie z zasad

ci g o ci ocieplenia.

izolacja brzegowa

pionowa izolacja przeciwwilgociowa 

cian fundamentowych

pozioma izolacja przeciwwilgociowa

posadzka

szlichta betonowa

zaprawa klejowa

wylewka samopoziomuj ca

izolacja termiczna ze styropianu 

lub polistyrenu ekstrudowanego

Po czenie ciany 

fundamentowej z pod og

na gruncie

fo
t.

 A
u

s
tr

o
th

e
rm

izolacja termiczna ciany 

fundamentowej – nie mniej ni

8 cm

fo
t.

 L
e

g
a

le
tt

ciana dociskowa z ceg y pe nej
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D
achowi domu energooszcz dnego stawia si  najwy sze wy-

magania co do izolacyjno ci termicznej: wspó czynnik 

U < 0,20 [W/(m2•K)]. Z drugiej strony d y si  do ograniczenia 

do minimum grubo ci po aci, by nie zmniejsza a zanadto prze-

strzeni u ytkowej pod skosami. 

Warstw  termoizolacyjn  wykonuje si  g ównie z elastycznych 

materia ów o strukturze w óknistej, takich jak we na mineral-

na lub szklana, które maj   bardzo dobre w a ciwo ci termoizo-

lacyjne (wspó czynnik przewodzenia ciep a λ = 0,032 ÷ 0,045 

[W/(m•K)]), a ponadto dobrze t umi  wszelkie ha asy zewn trzne 

i s  niepalne. 

Izolacje z we ny mineralnej i szklanej musz  by  chronione 

przez dwie pow oki: 

 wiatroizolacj  – od strony zewn trznej;

 paroizolacj  – od strony wn trza budynku.

czna grubo  warstw termoizolacji w po aci dachowej domu 

energooszcz dnego powinna wynosi  co najmniej 30 cm.

Termoizolacje musz  by  uk adane co najmniej w dwóch eta-

pach. Najpierw pomi dzy krokwiami mocuje si  maty (s  ta sze) 

lub p yty z we ny mineralnej (sztywniejsze, ale dro sze). Je eli 

jako warstw  wst pnego krycia stosuje si  foli  wysokoparoprze-

puszczaln , wówczas izolacja mo e do niej przylega . Je li stosu-

jemy foli  o niskiej paroprzepuszczalno ci lub sztywne poszycie 

(pap  na pe nym deskowaniu), trzeba pozostawi  3–4 cm szcze-

lin  wentylacyjn  mi dzy deskowaniem a izolacj .

Do krokwi przybija si  ruszt drewniany i pomi dzy listwami 

uk ada si   izolacj  z p yt lub mat z we ny mineralnej. Grubo

tej warstwy nie mo e by  mniejsza ni  8 cm, bo dopiero taka re-

dukuje do pomijalnych warto ci wp yw liniowych mostków ter-

micznych w miejscu przebiegu krokwi. 

Punktowe mostki termiczne na stykach listew i krokwi, mimo e

pojedynczo znacz  niewiele, cznie mog  by  powodem powa nych 

strat, gdy  w przeci tnym domu mo e ich by  nawet 200. Ich liczb

mo na zmniejszy  przez przybicie drugiego rusztu (równolegle do 

krokwi, ale z przesuni ciem o po ow  odst pu pomi dzy nimi) i u o-

enie kolejnej warstwy ocieplenia grub. 8 cm. Zamiast rusztu drew-

nianego mo na zastosowa  wype nione we n  mineraln  elementy 

metalowe, np. systemowe profile do sufitów podwieszanych.

Jak powinno si  ociepli  styk cian zewn trznych z dachem?

ciany zewn trzne i dach to konstrukcje zbudowane z ró nych 

materia ów i pe ni ce odmienne funkcje. ciany 

s  sztywne, a wi by stosunkowo wiotkie i po-

datne na odkszta cenia. Zapewnienie ci -

g o ci izolacji termicznej w styku 

tak ró nych elementów jest 

nie atwym zadaniem, które – cho  oczywiste – nie zawsze jest 

w domach jednorodzinnych nale ycie wype niane.

Jednym z cz stych utrudnie  jest stosowanie ró nych materia-

ów do ocieplania cian (najcz ciej styropian) i dachu (we na mi-

neralna), innym utrudnieniem jest uk adanie ich w ró nym cza-

sie i cz sto przez inne ekipy wykonawcze. Na dodatek miejsce 

czenia zas ania mur ata, nieco redukuj c wprawdzie liniowy 

mostek termiczny, ale te  utrudniaj c jego skuteczne ocieplenie. 

Tymczasem wyeliminowanie tego mostka jest jednym z wa nych 

warunków, jakie powinien spe nia  dom energooszcz dny.

Gdy na poddaszu nie ma cianek kolankowych lub gdy maj

one wysoko  oko o 1 m i s  traktowane jako przed u enia cian 

zewn trznych, styropian ocieplaj cy ciany zewn trzne powi-

nien styka  si  z warstw  we ny mineralnej stanowi cej termo-

izolacj  po aci dachowej. 

Uwaga! Je li cianki kolankowe s  niskie, zbudowane na przy-

k ad z dwóch warstw pustaków lub bloczków, projektanci stosuj

niekiedy dodatkowe, wewn trzne cianki drewniane i ocieplaj

tylko te cianki oraz fragment stropu. To b d, poniewa  w a ci-

wa cianka kolankowa pozostaje przez to mostkiem termicznym. 

W a ciwym rozwi zaniem jest u o enie we ny mineralnej w po-

aci dachowej i po czenie jej z termoizolacj cian w taki spo-

sób, aby nie przerywa  ci g o  izolacji.

Jak najlepiej ociepli  dach?

ci g a izolacja wie ca 

i stropodachu

folia dachowa

izolacja termiczna u o ona 

w trzech warstwach
mur ata

16
cm

20 
cm

Sposób po czenia ocieplenia stropu wykonanego z d wigarów 

kratowych ze cian  zewn trzn  jednowarstwow

Ocieplenie cianki kolankowej w domu zbudowanym w technologii 

dwuwarstwowej

ci g a izolacja na po czeniu 

ciany i po aci dachowej

cianka kolankowa

dodatkowe 

ocieplenie wie ca 

stropowego

ciana 

dwuwarstwowa

mur ata

5
0
 c

m

cianka 

wewn trzna

BD6_dom_energooszczedny.indd 37BD6_dom_energooszczedny.indd   37 2009-05-15 16:08:382009-05-15   16:08:38



DOM ENERGOOSZCZ DNY

38

Jak zapobiec tworzeniu si  mostków termicznych
w miejscu osadzenia okien?

O
bwód typowego okna o wymiarach 

1,5 ´ 1,5 m wynosi 6 m. W redniej 

wielko ci domu jest przeci tnie 10 okien, 

zatem d ugo  potencjalnych mostków ter-

micznych to przynajmniej 60 m. Warto 

o tym pami ta , bo straty ciep a przez tak 

du  powierzchni  niedocieplonej prze-

grody mog  by  znacz ce.

Elementami umo liwiaj cymi popraw-

ne zamontowanie okien s  w garki, czyli 

wyst py os aniaj ce o cie nic  od strony 

zewn trznej. Najcz ciej profiluje si  je 

w warstwie termoizolacyjnej lub stosuje 

odpowiednie kszta tki z pianki poliureta-

nowej lub styropianu. W garki powinny 

zas ania  oko o 80% szeroko ci o cie ni-

cy, a to oznacza, e musz  zachodzi  na 

ni  przynajmniej 6 cm na ca ym obwodzie 

okna (tak e pod parapetem). Os oni cie 

okien w garkami chroni je przed wiatrem 

i u atwia ich poprawne ocieplenie. 

Wykonanie w garków jest mo liwe rów-

nie  w istniej cych budynkach. W o cie-

ach okien wystarczy naklei  odpowiednio 

grube i szerokie pasy styropianu, pokry

je siatk  z w ókna szklanego i otynkowa .

Dzi ki temu izolacyjno  termiczna obok-

nia (czyli ciany w przekroju, w miejscu 

zamontowania o cie nicy) wzro nie przy-

najmniej 5-krotnie, a zmiana ta dotyczy

b dzie oko o 12% powierzchni otworów 

okiennych.

Wykonanie w garków to nie wszystko, 

co mo na zrobi  dla zredukowania most-

ków termicznych wokó  okien. Drugim 

wa nym krokiem jest w a ciwe uszczel-

nienie miejsc osadzenia stolarki, do czego 

w domu energooszcz dnym nie wystarczy 

sama pianka monta owa: warto zastoso-

wa  specjalny system trójwarstwowy.

Poprawne osadzenie okna w cianie 

trójwarstwowej

Okno w cianie dwuwarstwowej powinno by

osadzone w taki sposób, by kraw dzie ramy 

okna i ciany pokrywa y si

Okno osadzone w cianie jednowarstwowej. 

W garek zabezpiecza okno przed przenikaniem 

wiatru i eliminuje liniowe mostki termiczne

ocieplenie

szczelin  wokó

ramy okiennej 

nale y wype ni

materia em 

termoizolacyjnym, 

np. piank

poliuretanow ,

we n  mineraln

okno

ciana os onowa

wentylowana 

pustka 

powietrzna

ciana no na

nadpro e

ocieplenie

okno

wype nienie 

szczeliny pod 

parapetem 

piank

poliuretanow

deska 

wzmacniaj ca 

parapet

ciana no na

nadpro e

w garek, czyli 

opaska okienna 

ze styropianu 

lub pianki 

poliuretanowej

okno

ciana 

jednowarstwowa

nadpro e

warstwa 

termoizolacyjna
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N
ajbardziej popularn  konstrukcj  balkonów jest 

wspornikowa p yta elbetowa. Jednak jest ona 

bardzo trudnym do ocieplenia mostkiem termicznym, 

którego wp yw mo na odczu  nawet w odleg o ci 1 m 

od drzwi balkonowych, st paj c zim  boso po posadz-

ce. Oddzia ywanie takiego mostka jest porównywal-

ne z „okradaniem” wn trza z ciep a przez nieocieplony 

odcinek ciany zewn trznej d ugo ci 4–6 m (to cz sto 

po owa szeroko ci budynku).

Sposobem na ten rozleg y mostek jest ocieplenie p y-

ty balkonowej przynajmniej 12-centymetrow  warstw

styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Izolacja 

termiczna musia aby si  znale  zarówno na wierz-

chu, jak i pod spodem p yty, a tak e na jej brzegach. 

Zatem k opot jest spory, a wynikiem tej staranno ci 

jest wyra na i cz sto niekorzystna zmiana elewacji, 

gdy  nale ycie ocieplona p yta balkonowa uzyskuje 

grubo  oko o 40 cm. 

Nawet w tak ocieplonej p ycie balkonowej zostan

mostki termiczne w miejscach mocowania s upków ba-

lustrady. Jak z tego wynika, w domu energooszcz d-

nym rzeczywi cie lepiej zrezygnowa  z balkonów, 

a je li kto  koniecznie chce mie  balkon, powinien 

prosi  projektanta o zastosowanie konstrukcji samo-

no nej, ca kowicie oddylatowanej od budynku, to zna-

czy p yty balkonowej podpartej na niezale nych s u-

pach przystawionych do ciany. Konstrukcja takiego 

balkonu mo e by  dowolna, na przyk ad stalowa, el-

betowa lub drewniana.

Wspornikowa p yta balkonowa to ogromny mostek termiczny, dlatego takiej 

konstrukcji nie nale y stosowa  w domach energooszcz dnych

Czy to prawda, e w domu energooszcz dnym trzeba zrezygnowa
z balkonów?

W domach energooszcz dnych jedynym s usznym rozwi zaniem 

jest konstrukcja balkonu niezwi zana z budynkiem

W
szelkie elementy konstrukcyjne, przenikaj ce przez warstwy termoizola-

cyjne s  potencjalnymi mostkami termicznymi. Dotyczy to nie tylko sta-

lowych balustrad, wsporników anten i daszków, ale nawet takich elementów jak 

aluminiowe listwy startowe u ywanych w metodzie lekkiej-mokrej i czniki 

metalowe do mocowania ocieplenia. Je li jest to mo liwe, zasi g mostków ter-

micznych mo na znacznie zniwelowa  przez zmian  sposobu mocowania lub 

zmian  samego elementu konstrukcyjnego np. ze stalowego na drewniany, albo 

zastosowa  elementy po rednie o znacznie lepszej termoizolacyjno ci. Mog  to 

by  na przyk ad klocki drewniane lub kawa ki grubej wodoodpornej sklejki przy-

kr cone do ciany na podk adce ze szk a piankowego lub twardego polistyre-

nu ekstrudowanego. Do takich drewnianych elementów podk adowych mo na 

ju  przykr ca  inne konstrukcje np. stalowe. Dzi ki temu straty ciep a z punk-

towych mostków termicznych mo na zredukowa  do minimum.

Mostek termiczny powstaj cy w miejscu zamocowania 

anteny satelitarnej mo na zminimalizowa , mocuj c element 

konstrukcyjny np. na podk adce z drewnianego klocka

Jak zapobiec tworzeniu si  mostków 
w miejscu osadzenia elementów 
wsporczych przechodz cych przez 
warstwy przegród budynku?

wspornikowa p yta balkonowa

wych odzona ciana w obr bie 

p yty balkonowej

strop elbetowy

woda wykraplaj ca si

na suficie w miejscu mostka 

termicznego

20°C

-15–20°C

8–12°C

2–7°C

balkon o konstrukcji

drewnianej

strop elbetowy

– jego temperatura jest 

prawie sta a

ocieplony wieniec nie ma 

wp ywu na rozk ad 

temperatury w cianie 

zewn trznej

20°C

-20°C

drewniana 

podk adka
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