DOM ENERGOOSZCZ}DNY

Mostki
termiczne

Co to jest mostek termiczny?

Komu moĝna zleciÊ badania
termowizyjne budynku i ile
one kosztujÈ?

M

ostek termiczny (inaczej cieplny) to fragment przegrody zewnÚtrznej budynku charakteryzujÈcy siÚ znacznie gorszÈ izolacyjnoĂciÈ termicznÈ niĝ sÈsiadujÈce z nim elementy budowlane. W domach energooszczÚdnych za mostki termiczne moĝna uwaĝaÊ wszystkie miejsca, w których
wspóïczynnik U przenikania ciepïa przekracza wartoĂÊ 0,30 [W/(m2•K)].
Mostki termiczne powodujÈ znaczne straty ciepïa wskutek miejscowego
wychïodzenia przegród budowlanych. W takich miejscach dochodzi czÚsto do wykraplania siÚ pary wodnej i zawilgocenia materiaïów izolacyjnych
i konstrukcyjnych, a nawet rozwoju grzybów i pleĂni.
PrzyczynÈ tego sÈ najczÚĂciej bïÚdy projektowe i wykonawcze. Mostki
mogÈ zwiÚkszaÊ zapotrzebowanie domu na ciepïo nawet o 20%, a zatem
znacznie podnosiÊ koszty ogrzewania domu.

J

Czy moĝna zbadaÊ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ
Ăcian istniejÈcego domu i znaleěÊ
w nim ewentualne mostki termiczne?

M

oĝna w tym celu wykonaÊ termogramy, czyli zdjÚcia kamerÈ termowizyjnÈ, na których widoczne bÚdÈ miejsca zwiÚkszonych strat ciepïa.
Takie badanie sïuĝy jako kontrola wykonywanych robót, m.in.:
poprawnoĂci i szczelnoĂci uïoĝenia izolacji termicznej, np. ciÈgïoĂci przyklejenia pïyt styropianowych;
a
gruboĂci ocieplenia (badanie uwidoczni
róĝnice w tym wzglÚdzie na powierzchni
przegród zewnÚtrznych);
ciÈgïoĂci izolacyjnoĂci cieplnej wieñców.

Obrazy termowizyjne Ăcian zewnÚtrznych budynku. Pomarañczowo-ĝóïty kolor nad
parterem i nad piÚtrem (a) wskazuje, ĝe wieniec ma znacznie mniejszÈ izolacyjnoĂÊ
niĝ reszta Ăciany; nad oknami w piwnicy Ăwiadczy o nieprawidïowym ich osadzeniu
(b); a nad naroĝem Ăciany piwnicy o niewïaĂciwym ociepleniu (c)

fot. Rockwool

c

fot. Komel

b

est wiele firm, które przyjmujÈ zlecenia na badania termowizyjne. Ceny kamer termowizyjnych
w ostatnich latach znacznie spadïy i nawet niektórych
samodzielnych audytorów energetycznych staÊ na ich
zakup. Wykonawców takich badañ moĝna wiÚc szukaÊ w nastÚpujÈcych miejscach:
wyĝsze uczelnie techniczne;
fundacje poszanowania energii;
firmy certyfikujÈce oraz wykonujÈce audyty energetyczne budynków;
lokalne agencje energetyczne.
ZdjÚcia termowizyjne powinny byÊ poddane profesjonalnej analizie, która wymaga wiedzy i doĂwiadczenia. Dlatego wykonawcy badania termowizyjnego nie
naleĝy wybieraÊ, kierujÈc siÚ tylko cenÈ takiej usïugi.
Naleĝy równieĝ wziÈÊ pod uwagÚ:
doĂwiadczenie operatora;
dokïadnoĂÊ sprzÚtu;
formÚ raportu i analizÚ wyników badañ (warto
upewniÊ siÚ, czy raport bÚdzie zawieraï jednoznaczne wnioski i zalecenia naprawy wad technologicznych
lub projektowych). JeĂli takie wady zostanÈ wykryte,
bÚdzie to podstawa do dochodzenia swych praw u projektanta lub wytwórcy wadliwego materiaïu.
Koszty kompleksowego badania termowizyjnego zaczynajÈ siÚ od tysiÈca zïotych i zaleĝÈ od liczby zdjÚÊ
(zazwyczaj
w y k o nuj e
siÚ ich 50–
80), wielkoĂci budynku
oraz formy
i szczegóïowoĂci raportu.
Badania termowizyjne wykonuje siÚ zwykle nocÈ i w zimie.
W domu musi byÊ wïÈczone ogrzewanie, a temperatura na
zewnÈtrz – poniĝej 4°C

PATRONI CYKLU
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Mostki termiczne

Jakie miejsca budynku naleĝy uwaĝaÊ za potencjalne mostki termiczne?

S

È to przede wszystkim wÚzïy konstrukcyjne oraz wszelkie poïÈczenia materiaïów w przegrodach zewnÚtrznych,
a zatem:
poïÈczenia podïogi na gruncie ze ĂcianÈ fundamentowÈ;
poïÈczenia pïyty fundamentowej ze ĂcianÈ zewnÚtrznÈ;
wieñce stropowe (poïÈczenie stropów ze Ăcianami zewnÚtrznymi);
Ăcianka szczytowa
pod podbitkÈ
dachowÈ

nadproĝe

kosze dachowe

miejsca osadzenia okien i drzwi;
poïÈczenie dachu ze ĂcianÈ kolankowÈ;
miejsca osadzenia pïyt balkonowych;
miejsca osadzenia w przegrodach zewnÚtrznych konstrukcji
wsporczych, np: podciÈgów, wsporników do mocowania anten
satelitarnych, balustrad stalowych, a nawet aluminiowych listew startowych stosowanych w metodzie lekkiej–mokrej.
mostki punktowe to mocowania
balustrad, daszków

lukarny

pïyta balkonowa
poïÈczona
ze stropem
ĝelbetowym

nieocieplone
Ăciany
fundamentowe

poïÈczenie schodów zewnÚtrznych
ze ĂcianÈ domu

oĂcieĝnice okien i drzwi

poïÈczenie izolacji
Ăcian i dachu

Im bardziej zróĝnicowana bryïa domu i wiÚcej elementów jÈ urozmaicajÈcych, tym trudniej prawidïowo jÈ ociepliÊ i trudniej uniknÈÊ mostków termicznych

Ăciana noĂna z ceramiki
poryzowanej, betonu
komórkowego lub
keramzytobetonu

Czy jest jakaĂ ogólna zasada zapobiegania
tworzeniu siÚ mostków termicznych?

T

ak – zasada jest bardzo prosta, choÊ nie wszÚdzie ïatwo jÈ zastosowaÊ: zachowaÊ ciÈgïoĂÊ izolacji cieplnej uïoĝonej po zewnÚtrznej stronie przegród budowlanych.
Oprócz tej zasady powinno siÚ stosowaÊ technologie i rozwiÈzania techniczne
ograniczajÈce moĝliwoĂci wystÈpienia mostków termicznych.
Szczególnie naraĝona na wystÚpowanie mostków termicznych jest Ăciana jednowarstwowa. MogÈ siÚ nimi okazaÊ wszystkie niedokïadnie wypeïnione poïÈczenia
pustaków czy ukruszone bloczki oraz wieñce i nadproĝa. Dlatego teĝ warto uwaĝnie ĂledziÊ budowÚ kaĝdej Ăciany, a przed otynkowaniem wszelkie ubytki wypeïniÊ zaprawÈ termoizolacyjnÈ.
SzczególnÈ uwagÚ naleĝy zwróciÊ na wïaĂciwy montaĝ stolarki okiennej i drzwiowej i prawidïowe ocieplenie miejsc jej osadzenia. Równie istotne sÈ miejsca wprowadzenia do budynku przyïÈczy, szczególnie tych prowadzonych nad terenem.

warstwa
wykoñczeniowa
(tynk tradycyjny,
cienkowarstwowy lub
oblicówka)
¥ciana jednowarstwowa, aby nie miaïa mostków termicznych,
musi byÊ wykonana z nieuszkodzonych bloczków
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Czy moĝna zbudowaÊ dom bez mostków termicznych?

N

rys. Dekorator

ie, bo nawet w domu z bardzo grubymi warstwami izolacji
termicznej i starannie ocieplonymi miejscami „newralgicznymi” zawsze zostajÈ miejsca sïabiej ocieplone, przez które ciepïo bÚdzie uchodziÊ ïatwiej niĝ przez resztÚ powierzchni przegród. ¥wiadczÈ o tym zdjÚcia termowizyjne: nawet bardzo dobrze
ocieplone budynki nie majÈ na nich nigdy jednolitej barwy – na
kaĝdym widaÊ mostki termiczne, choÊ w ogólnym bilansie cieplnym takiego budynku majÈ one mniejsze znaczenie (w bardzo
dobrze ocieplonym domu przez mostki cieplne ucieka nie wiÚcej niĝ 1% ciepïa). DÈĝenie do ograniczenia do minimum liczby
i powierzchni mostków jest jednak ze wszech miar celowe.
WiÚkszoĂÊ sïabych pod wzglÚdem termicznym miejsc w Ăcianach to te, w których nie da siÚ w prosty sposób zapewniÊ ciÈgïoĂci ocieplenia. Aby ograniczyÊ zasiÚgu i liczbÚ mostków termicznych, trzeba czÚsto modyfikowaÊ architekturÚ budynku,
jego konstrukcjÚ i technologiÚ budowy.
W budynkach murowanych najïatwiej zapobiegaÊ pojawianiu
siÚ mostków w Ăcianach dwu- i trójwarstwowych. W Ăcianach
jednowarstwowych jest
to znacznie trudniejsze,
Rolety zewnÚtrzne zamontowane nad
bo wymagajÈ one baroknami ograniczajÈ zimÈ zapotrzebowanie
dzo precyzyjnego wybudynku na ciepïo, a latem zuĝycie energii
konawstwa.
na chïodzenie pomieszczeñ

Uwaga! Nie moĝna mieszaÊ technologii wykonywania murów,
a zatem przenosiÊ rozwiÈzañ systemowych z jednej technologii
na drugÈ. Na przykïad nadproĝe, które eliminuje mostek w Ăcianie ceramicznej, nie wyeliminuje mostka w Ăcianie z ksztaïtek
ze styropianu.
W budynkach szkieletowych powstajÈ gïównie liniowe mostki termiczne w miejscach elementów szkieletu, gdyĝ drewno ma
gorsze wïaĂciwoĂci termoizolacyjne niĝ wypeïniajÈca szkielet
weïna mineralna. Ich powstawaniu zapobiega siÚ przez zastosowanie dwuwarstwowego rusztu do ukïadania ocieplenia: jednÈ warstwÚ mocuje siÚ poprzecznie do drugiej i ukïada w kaĝdej
warstwie rusztu osobnÈ warstwÚ ocieplenia: tak, aby wierzchnia
warstwa izolacji pokrywaïa elementy rusztu warstwy spodniej.
Znacznie ïatwiej zapobiec ucieczkom ciepïa w technologii szkieletu drewnianego niĝ stalowego, poniewaĝ przewodnoĂÊ cieplna stali jest znacznie wiÚksza niĝ drewna.
Teoretycznie budynkiem bez mostków powinien byÊ dom pasywny, ale i tu w praktyce znajdziemy miejsca o znacznie gorszej termoizolacyjnoĂci. Dlatego mostki termiczne naleĝy eliminowaÊ przy uĝyciu rozwiÈzañ, które sÈ nie tylko skuteczne
i wzglÚdnie ïatwe w zastosowaniu, ale teĝ – w ogólnym rozrachunku – efektywne ekonomicznie. Na przykïad rolety zewnÚtrzne zamontowane nad oknami wprowadzajÈ dodatkowe mostki
termiczne w miejscach zainstalowania rolokaset, ale zyski zwiÈzane ze zmniejszeniem przenikalnoĂci cieplnej tak chronionych
okien (zimÈ rolety zmniejszajÈ zapotrzebowanie budynku na ciepïo, latem redukujÈ zuĝycie energii na chïodzenie pomieszczeñ)
z nadwyĝkÈ pokryjÈ straty ciepïa przez utworzone w miejscach
rolokaset mostki termiczne.

odzaj ocieplenia nie ma bezpoĂredniego wpïywu na powstanie mostków termicznych.
Jednak sposób i technologia wykorzystania materiaïu termoizolacyjnego, a nawet sposób jego magazynowania mogÈ powodowaÊ powstawanie mostków termicznych. Naleĝy
wiÚc pamiÚtaÊ o speïnieniu wymienionych warunków:
weïna mineralna nie moĝe byÊ zawilgocona, poniewaĝ wilgoÊ pogarsza jej wïaĂciwoĂci
cieplne;
ukïad wïókien w pïytach weïny powinien byÊ wïaĂciwie dobrany w zaleĝnoĂci od miejsca uïoĝenia pïyt;
styropian powinien byÊ sezonowany najlepiej przez okres dwóch miesiÚcy od wyprodukowania. W tym czasie wystÚpuje tzw. skurcz wtórny pïyt, spowodowany uwalnianiem
siÚ pentanu z pÚcherzyków styropianu. Gdyby nastÈpiï on po przyklejeniu pïyt do Ăciany,
mógïby doprowadziÊ do powstania pÚkniÚÊ powodujÈcych ewidentne mostki termiczne;
niedopuszczalne jest teĝ stosowanie pïyt uszkodzonych, z obïamanymi naroĝnikami;
pïyty izolacyjne powinny byÊ ukïadane ĂciĂle. Duĝe szczeliny miÚdzy pïytami trzeba
uzupeïniÊ wkïadkami z materiaïu termoizolacyjnego lub piankÈ poliuretanowÈ. JeĂli izolacja termiczna ukïadana jest w dwóch warstwach, muszÈ one do siebie szczelnie przylegaÊ;
styropianu nie moĝna ïÈczyÊ z materiaïami zawierajÈcymi rozpuszczalniki organiczne.

fot. Rockwool

R

fot. Termo Organika

Czy rodzaj materiaïu termoizolacyjnego ma
wpïyw na powstawanie mostków termicznych?

NajwiÚkszy wpïyw na ograniczenie mostków
termicznych ma fachowe wykonawstwo i staranny
montaĝ materiaïu izolacyjnego

34

BD6_dom_energooszczedny.indd 34

2009-05-15 16:17:29

Mostki termiczne

Czy wybór materiaïu na budowÚ Ăcian ma wpïyw na iloĂÊ mostków
termicznych?
la energooszczÚdnoĂci budynku nie
jest waĝne, czy jego Ăciany zostanÈ
zbudowane z betonu komórkowego, ceramiki, keramzytobetonu, silikatów, drewna czy np. ksztaïtek styropianowych lub
keramzytobetonowych. Waĝne jest, by materiaïy te miaïy odpowiednie parametry
cieplne i, wïaĂciwie uĝyte, gwarantowaïy wymagane dla domu energooszczÚdnego U Ăcian 0,15–0,25 [W/(m2•K)].
NajczÚĂciej Ăciany w domu energooszczÚdnym wznoszone sÈ jako dwu- lub
trójwarstwowe, rzadziej jako szkieletowe. Warto jednak rozwaĝyÊ równieĝ inne
mniej znane technologie, takie jak:
bloczki styropianowe wypeïniane na
budowie betonem;
pustaki keramzytowe, w których pustki powietrzne wypeïnione sÈ granulkami
polistyrenowymi.
¥ciany wykonane z ksztaïtek styropianowych. Ksztaïtki podobne sÈ do pustaków, po uïoĝeniu tworzÈ szalunek tracony, który po wypeïnieniu go na budowie
betonem tworzy ĂcianÚ. Ksztaïtki z twardego samogasnÈcego styropianu majÈ
Ăcianki gruboĂci 5–25 cm. Przestrzenna
forma umoĝliwia wykonanie betonowego szkieletu gruboĂci 15 cm. Zatem dostÚpne sÈ Ăciany o szerokoĂci od 25 do

45 cm o wspóïczynniku przenikania ciepïa
U = 0,28–0,11 [W/(m2•K)]. DziÚki wyprofilowanym dolnym i górnym krawÚdziom
ksztaïtki ïÈczy siÚ w prosty sposób na
wcisk. ¥ciany buduje siÚ z kilku roĝnych
typów elementów: ksztaïtek podstawowych, naroĝnikowych, wyrównawczych
itp. A dziÚki temu, ĝe w systemie sÈ gotowe elementy nadproĝowe i wieñcowe, które zapewniajÈ ciÈgïoĂÊ izolacji, eliminuje
siÚ wystÚpowanie mostków termicznych.
Od strony zewnÚtrznej Ăciany wykañcza
siÚ tynkiem cienkowarstwowym na siatce z wïókna szklanego, a od wewnÚtrznej

tynkami gipsowymi, pïytami g-k lub innymi materiaïami stosowanymi do wykoñczeñ wewnÚtrznych.
¥ciany wykonane z pustaków keramzytobetonowych. Pustaki gruboĂci
31–36 cm gwarantujÈ wspóïczynnik przenikania ciepïa Ăciany z nich zbudowanej
U = 0,19 [W/(m2•K)]. Pogrubiona wewnÚtrzna warstwa keramzytobetonu poprawia
akumulacyjnoĂÊ cieplnÈ oraz umoĝliwia
wieszanie ciÚĝkich przedmiotów, a systemowe ksztaïtki naroĝy, obrzeĝy otworów
okiennych i drzwiowych, nadproĝy, wieñców uïatwiajÈ wyeliminowanie mostków
termicznych.

¥ciany wykonane
z ksztaïtek
styropianowych
Thermomur
wypeïnianych
na budowie betonem
to dobra alternatywa
dla tradycyjnego
murowania
fot. Thermodom

D

W jaki sposób moĝna zlikwidowaÊ istniejÈce mostki termiczne?

E

fot. Wienerberger

Prawidïowo ocieplone
nadproĝe zabezpiecza przed
powstawaniem mostków
termicznych

liminacja istniejÈcych mostków cieplnych jest czÚsto bardzo skomplikowana i wymaga zawsze indywidualnego podejĂcia. Zwykle podejmuje siÚ nastÚpujÈce dziaïania:
mostki w miejscach nadproĝy – docieplenie oĂcieĝa (zmniejszajÈc nieco Ăwiatïo otworu), tak aby
ocieplenie nachodziïo na ramy okienne i drzwiowe;
mostki w miejscach ïÈczenia izolacji termicznej stropów, dachów i stropodachów – uzupeïnienie izolacji z zachowaniem jej ciÈgïoĂci;
niedocieplony cokóï – uïoĝenie izolacji na Ăcianach piwnicy od strony wewnÚtrznej i zewnÚtrznej na
wysokoĂci 50–100 cm, tak aby izolacje te poïÈczyÊ z izolacjÈ Ăciany zewnÚtrznej i stropu;
przemarzanie w okolicy balkonów – zdemontowanie tradycyjnych balkonów i zastÈpienie ich
konstrukcjami samonoĂnymi;
niedokïadnoĂci w ociepleniu poddasza (obïamane naroĝa pïyt, duĝe odstÚpy miÚdzy pïytami) – wypeïnienie niedocieplonych miejsc np. weïnÈ granulowanÈ i ew. doïoĝenie dodatkowej warstwy izolacji;
przemarzanie Ăcian wzdïuĝ gzymsów – usuniÚcie gzymsów i zastÈpienie ich ksztaïtkami z materiaïu izolacyjnego;
przemarzanie Ăcian attykowych – fachowe ich docieplenie;
przemarzanie popÚkanych Ăcian – zlikwidowanie spÚkañ i duĝych rys na elewacji, zachowanie
ciÈgïoĂci izolacji wszystkich przegród.
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posadzka

Jak powinno byÊ
wykonane poïÈczenie Ăcian
fundamentowych z podïogÈ
na gruncie?

zaprawa klejowa
wylewka samopoziomujÈca
szlichta betonowa
izolacja brzegowa

W

pozioma izolacja przeciwwilgociowa

domu energooszczÚdnym podïoga na gruncie powinna byÊ ocieplona niezaleĝnie od
tego czy jest ogrzewana, czy nie.
Ocieplenie powinno stykaÊ siÚ ze ĂcianÈ noĂnÈ
przyziemia, która zwykle charakteryzuje siÚ lepszÈ
izolacyjnoĂciÈ termicznÈ niĝ Ăciany fundamentowe. Styk podïóg na gruncie ze Ăcianami fundamentowymi powinien byÊ tak wykonany, by izolacja
termiczna Ăcian fundamentowych byïa poïÈczona
z izolacjÈ Ăcian warstwowych – zgodnie z zasadÈ
ciÈgïoĂci ocieplenia.

izolacja termiczna ze styropianu
lub polistyrenu ekstrudowanego

pionowa izolacja przeciwwilgociowa
Ăcian fundamentowych

izolacja termiczna Ăciany
fundamentowej – nie mniej niĝ
8 cm
Ăciana dociskowa z cegïy peïnej

PoïÈczenie Ăciany
fundamentowej z podïogÈ
na gruncie

W jaki sposób ociepliÊ pïytÚ fundamentowÈ?

B

GruboĂÊ tych pïyt nie powinna byÊ
mniejsza niĝ pïyt polistyrenowych uïoĝonych pod pïytÈ ĝelbetowÈ, a jeszcze lepiej zastosowaÊ pïyty 1–2 cm grubsze.
Na zewnÚtrznych naroĝach pïyt, które sÈ
potencjalnymi mostkami termicznymi, zaleca siÚ uïoĝenie dodatkowej izolacji z pïyt
z polistyrenu ekstrudowanego.

fot. Austrotherm

skowanie pïyty w czasie jej betonowania.
Moĝna równieĝ zastosowaÊ tradycyjne deskowanie, a po zwiÈzaniu betonu okleiÊ
brzegi fundamentu pïytami polistyrenu
z szorstkÈ powierzchniÈ i krawÚdziami
frezowanymi na zakïad lub pióro i wpust.
DziÚki temu na poïÈczeniach pïyt nie powstanÈ mostki termiczne.

fot. Legalett

udynki energooszczÚdne doĂÊ czÚsto
posadawia siÚ nie na ïawach, lecz na
pïycie fundamentowej. RozwiÈzanie to
jest racjonalne zwïaszcza wtedy, gdy planowane jest ogrzewanie podïogowe, a budynek ma stanÈÊ na gruncie o niewielkiej noĂnoĂci i wysokim poziomie wód
gruntowych.
Zamiast ïaw projektuje siÚ wtedy odpowiedniej gruboĂci (zwykle 12–20 cm)
pïytÚ z betonu zbrojonego, która jest jednoczeĂnie elementem konstrukcyjnym
i grzewczym. PïytÚ ukïada siÚ na pïytach izolacji termicznej z polistyrenu
ekstrudowanego lub styropianu gruboĂci
15–20 cm. Termoizolacja powinna skïadaÊ siÚ z dwóch wzajemnie prostopadïych
warstw o mijankowo rozmieszczonych
spoinach.
Fundament pïytowy jest doskonaïym
akumulatorem ciepïa, pod warunkiem wïaĂciwego ocieplenia jego brzegów – w przeciwnym razie straty energii spowodowane
mostkami termicznymi na obwodzie fundamentu uczyniïyby go nieopïacalnym.
Brzegi pïyty mogÈ byÊ ocieplone specjalnymi ksztaïtkami styropianowymi, które
stanowiÈ tzw. szalunek tracony, czyli de-

¿elbetowa pïyta fundamentowa z umieszczonymi
wewnÈtrz kanaïami, w których krÈĝy ciepïe
powietrze. To rozwiÈzane czÚsto stosowane
w domach energooszczÚdnych

Pïyty z polistyrenu ekstrudowanego
z krawÚdziami frezowanymi na pióro i wpust
zabezpieczajÈ przed powstawaniem mostków
termicznych na ïÈczeniu pïyt
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Jak powinno siÚ ociepliÊ styk Ăcian zewnÚtrznych z dachem?

¥

ciany zewnÚtrzne i dach to konstrukcje zbudowane z róĝnych
materiaïów i peïniÈce odmienne funkcje. ¥ciany
sÈ sztywne, a wiÚěby stosunkowo wiotkie i podatne na odksztaïcenia. Zapewnienie ciÈgïoĂci izolacji termicznej w styku
tak róĝnych elementów jest
ciÈgïa izolacja na poïÈczeniu
Ăciany i poïaci dachowej
Ăcianka
wewnÚtrzna

Ăcianka kolankowa

50 cm

murïata

dodatkowe
ocieplenie wieñca
stropowego
Ăciana
dwuwarstwowa
Ocieplenie Ăcianki kolankowej w domu zbudowanym w technologii
dwuwarstwowej

Jak najlepiej ociepliÊ dach?

D

achowi domu energooszczÚdnego stawia siÚ najwyĝsze wymagania co do izolacyjnoĂci termicznej: wspóïczynnik
U < 0,20 [W/(m2•K)]. Z drugiej strony dÈĝy siÚ do ograniczenia
do minimum gruboĂci poïaci, by nie zmniejszaïa zanadto przestrzeni uĝytkowej pod skosami.
WarstwÚ termoizolacyjnÈ wykonuje siÚ gïównie z elastycznych
materiaïów o strukturze wïóknistej, takich jak weïna mineralna lub szklana, które majÈ bardzo dobre wïaĂciwoĂci termoizolacyjne (wspóïczynnik przewodzenia ciepïa λ = 0,032 ÷ 0,045
[W/(m•K)]), a ponadto dobrze tïumiÈ wszelkie haïasy zewnÚtrzne
i sÈ niepalne.
ciÈgïa izolacja wieñca
i stropodachu
folia dachowa

izolacja termiczna uïoĝona
16 20
cm cm
w trzech warstwach
murïata
Sposób poïÈczenia ocieplenia stropu wykonanego z děwigarów
kratowych ze ĂcianÈ zewnÚtrznÈ jednowarstwowÈ

nieïatwym zadaniem, które – choÊ oczywiste – nie zawsze jest
w domach jednorodzinnych naleĝycie wypeïniane.
Jednym z czÚstych utrudnieñ jest stosowanie róĝnych materiaïów do ocieplania Ăcian (najczÚĂciej styropian) i dachu (weïna mineralna), innym utrudnieniem jest ukïadanie ich w róĝnym czasie i czÚsto przez inne ekipy wykonawcze. Na dodatek miejsce
ïÈczenia zasïania murïata, nieco redukujÈc wprawdzie liniowy
mostek termiczny, ale teĝ utrudniajÈc jego skuteczne ocieplenie.
Tymczasem wyeliminowanie tego mostka jest jednym z waĝnych
warunków, jakie powinien speïniaÊ dom energooszczÚdny.
Gdy na poddaszu nie ma Ăcianek kolankowych lub gdy majÈ
one wysokoĂÊ okoïo 1 m i sÈ traktowane jako przedïuĝenia Ăcian
zewnÚtrznych, styropian ocieplajÈcy Ăciany zewnÚtrzne powinien stykaÊ siÚ z warstwÈ weïny mineralnej stanowiÈcej termoizolacjÚ poïaci dachowej.
Uwaga! JeĂli Ăcianki kolankowe sÈ niskie, zbudowane na przykïad z dwóch warstw pustaków lub bloczków, projektanci stosujÈ
niekiedy dodatkowe, wewnÚtrzne Ăcianki drewniane i ocieplajÈ
tylko te Ăcianki oraz fragment stropu. To bïÈd, poniewaĝ wïaĂciwa Ăcianka kolankowa pozostaje przez to mostkiem termicznym.
WïaĂciwym rozwiÈzaniem jest uïoĝenie weïny mineralnej w poïaci dachowej i poïÈczenie jej z termoizolacjÈ Ăcian w taki sposób, aby nie przerywaÊ ciÈgïoĂÊ izolacji.

Izolacje z weïny mineralnej i szklanej muszÈ byÊ chronione
przez dwie powïoki:
wiatroizolacjÚ – od strony zewnÚtrznej;
paroizolacjÚ – od strony wnÚtrza budynku.
Èczna gruboĂÊ warstw termoizolacji w poïaci dachowej domu
energooszczÚdnego powinna wynosiÊ co najmniej 30 cm.
Termoizolacje muszÈ byÊ ukïadane co najmniej w dwóch etapach. Najpierw pomiÚdzy krokwiami mocuje siÚ maty (sÈ tañsze)
lub pïyty z weïny mineralnej (sztywniejsze, ale droĝsze). Jeĝeli
jako warstwÚ wstÚpnego krycia stosuje siÚ foliÚ wysokoparoprzepuszczalnÈ, wówczas izolacja moĝe do niej przylegaÊ. JeĂli stosujemy foliÚ o niskiej paroprzepuszczalnoĂci lub sztywne poszycie
(papÚ na peïnym deskowaniu), trzeba pozostawiÊ 3–4 cm szczelinÚ wentylacyjnÈ miÚdzy deskowaniem a izolacjÈ.
Do krokwi przybija siÚ ruszt drewniany i pomiÚdzy listwami
ukïada siÚ izolacjÚ z pïyt lub mat z weïny mineralnej. GruboĂÊ
tej warstwy nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 8 cm, bo dopiero taka redukuje do pomijalnych wartoĂci wpïyw liniowych mostków termicznych w miejscu przebiegu krokwi.
Punktowe mostki termiczne na stykach listew i krokwi, mimo ĝe
pojedynczo znaczÈ niewiele, ïÈcznie mogÈ byÊ powodem powaĝnych
strat, gdyĝ w przeciÚtnym domu moĝe ich byÊ nawet 200. Ich liczbÚ
moĝna zmniejszyÊ przez przybicie drugiego rusztu (równolegle do
krokwi, ale z przesuniÚciem o poïowÚ odstÚpu pomiÚdzy nimi) i uïoĝenie kolejnej warstwy ocieplenia grub. 8 cm. Zamiast rusztu drewnianego moĝna zastosowaÊ wypeïnione weïnÈ mineralnÈ elementy
metalowe, np. systemowe profile do sufitów podwieszanych.
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Jak zapobiec tworzeniu siÚ mostków termicznych
w miejscu osadzenia okien?

O

bwód typowego okna o wymiarach
1,5 ´ 1,5 m wynosi 6 m. W Ăredniej
wielkoĂci domu jest przeciÚtnie 10 okien,
zatem dïugoĂÊ potencjalnych mostków termicznych to przynajmniej 60 m. Warto
o tym pamiÚtaÊ, bo straty ciepïa przez tak
duĝÈ powierzchniÚ niedocieplonej przegrody mogÈ byÊ znaczÈce.
Elementami umoĝliwiajÈcymi poprawne zamontowanie okien sÈ wÚgarki, czyli
wystÚpy osïaniajÈce oĂcieĝnicÚ od strony
zewnÚtrznej. NajczÚĂciej profiluje siÚ je
w warstwie termoizolacyjnej lub stosuje
odpowiednie ksztaïtki z pianki poliureta-

nowej lub styropianu. WÚgarki powinny
zasïaniaÊ okoïo 80% szerokoĂci oĂcieĝnicy, a to oznacza, ĝe muszÈ zachodziÊ na
niÈ przynajmniej 6 cm na caïym obwodzie
okna (takĝe pod parapetem). OsïoniÚcie
okien wÚgarkami chroni je przed wiatrem
i uïatwia ich poprawne ocieplenie.
Wykonanie wÚgarków jest moĝliwe równieĝ w istniejÈcych budynkach. W oĂcieĝach okien wystarczy nakleiÊ odpowiednio
grube i szerokie pasy styropianu, pokryÊ
je siatkÈ z wïókna szklanego i otynkowaÊ.
DziÚki temu izolacyjnoĂÊ termiczna oboknia (czyli Ăciany w przekroju, w miejscu

zamontowania oĂcieĝnicy) wzroĂnie przynajmniej 5-krotnie, a zmiana ta dotyczyÊ
bÚdzie okoïo 12% powierzchni otworów
okiennych.
Wykonanie wÚgarków to nie wszystko,
co moĝna zrobiÊ dla zredukowania mostków termicznych wokóï okien. Drugim
waĝnym krokiem jest wïaĂciwe uszczelnienie miejsc osadzenia stolarki, do czego
w domu energooszczÚdnym nie wystarczy
sama pianka montaĝowa: warto zastosowaÊ specjalny system trójwarstwowy.

nadproĝe

nadproĝe

nadproĝe

ocieplenie
ocieplenie
szczelinÚ wokóï
ramy okiennej
naleĝy wypeïniÊ
materiaïem
termoizolacyjnym,
np. piankÈ
poliuretanowÈ,
weïnÈ mineralnÈ

wÚgarek, czyli
opaska okienna
ze styropianu
lub pianki
poliuretanowej
okno
okno

okno

Ăciana osïonowa
wypeïnienie
szczeliny pod
parapetem
piankÈ
poliuretanowÈ

deska
wzmacniajÈca
parapet

wentylowana
pustka
powietrzna
Ăciana noĂna

warstwa
termoizolacyjna

Poprawne osadzenie okna w Ăcianie
trójwarstwowej

Ăciana
jednowarstwowa

Ăciana noĂna
Okno w Ăcianie dwuwarstwowej powinno byÊ
osadzone w taki sposób, by krawÚdzie ramy
okna i Ăciany pokrywaïy siÚ

Okno osadzone w Ăcianie jednowarstwowej.
WÚgarek zabezpiecza okno przed przenikaniem
wiatru i eliminuje liniowe mostki termiczne
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Czy to prawda, ĝe w domu energooszczÚdnym trzeba zrezygnowaÊ
z balkonów?
wychïodzona Ăciana w obrÚbie

N

ajbardziej popularnÈ konstrukcjÈ balkonów jest
wspornikowa pïyta ĝelbetowa. Jednak jest ona
bardzo trudnym do ocieplenia mostkiem termicznym,
którego wpïyw moĝna odczuÊ nawet w odlegïoĂci 1 m
od drzwi balkonowych, stÈpajÈc zimÈ boso po posadzce. Oddziaïywanie takiego mostka jest porównywalne z „okradaniem” wnÚtrza z ciepïa przez nieocieplony
odcinek Ăciany zewnÚtrznej dïugoĂci 4–6 m (to czÚsto
poïowa szerokoĂci budynku).
Sposobem na ten rozlegïy mostek jest ocieplenie pïyty balkonowej przynajmniej 12-centymetrowÈ warstwÈ
styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Izolacja
termiczna musiaïaby siÚ znaleěÊ zarówno na wierzchu, jak i pod spodem pïyty, a takĝe na jej brzegach.
Zatem kïopot jest spory, a wynikiem tej starannoĂci
jest wyraěna i czÚsto niekorzystna zmiana elewacji,
gdyĝ naleĝycie ocieplona pïyta balkonowa uzyskuje
gruboĂÊ okoïo 40 cm.
Nawet w tak ocieplonej pïycie balkonowej zostanÈ
mostki termiczne w miejscach mocowania sïupków balustrady. Jak z tego wynika, w domu energooszczÚdnym rzeczywiĂcie lepiej zrezygnowaÊ z balkonów,
a jeĂli ktoĂ koniecznie chce mieÊ balkon, powinien
prosiÊ projektanta o zastosowanie konstrukcji samonoĂnej, caïkowicie oddylatowanej od budynku, to znaczy pïyty balkonowej podpartej na niezaleĝnych sïupach przystawionych do Ăciany. Konstrukcja takiego
balkonu moĝe byÊ dowolna, na przykïad stalowa, ĝelbetowa lub drewniana.

pïyty balkonowej

strop ĝelbetowy

-15–20°C
2–7°C
wspornikowa pïyta balkonowa

8–12°C

20°C

woda wykraplajÈca siÚ
na suficie w miejscu mostka
termicznego

Wspornikowa pïyta balkonowa to ogromny mostek termiczny, dlatego takiej
konstrukcji nie naleĝy stosowaÊ w domach energooszczÚdnych
balkon o konstrukcji
drewnianej

strop ĝelbetowy
– jego temperatura jest
prawie staïa
20°C

-20°C

ocieplony wieniec nie ma
wpïywu na rozkïad
temperatury w Ăcianie
W domach energooszczÚdnych jedynym sïusznym rozwiÈzaniem
zewnÚtrznej
jest konstrukcja balkonu niezwiÈzana z budynkiem

Jak zapobiec tworzeniu siÚ mostków
w miejscu osadzenia elementów
wsporczych przechodzÈcych przez
warstwy przegród budynku?

W

szelkie elementy konstrukcyjne, przenikajÈce przez warstwy termoizolacyjne sÈ potencjalnymi mostkami termicznymi. Dotyczy to nie tylko stalowych balustrad, wsporników anten i daszków, ale nawet takich elementów jak
aluminiowe listwy startowe uĝywanych w metodzie lekkiej-mokrej i ïÈczniki
metalowe do mocowania ocieplenia. JeĂli jest to moĝliwe, zasiÚg mostków termicznych moĝna znacznie zniwelowaÊ przez zmianÚ sposobu mocowania lub
zmianÚ samego elementu konstrukcyjnego np. ze stalowego na drewniany, albo
zastosowaÊ elementy poĂrednie o znacznie lepszej termoizolacyjnoĂci. MogÈ to
byÊ na przykïad klocki drewniane lub kawaïki grubej wodoodpornej sklejki przykrÚcone do Ăciany na podkïadce ze szkïa piankowego lub twardego polistyrenu ekstrudowanego. Do takich drewnianych elementów podkïadowych moĝna
juĝ przykrÚcaÊ inne konstrukcje np. stalowe. DziÚki temu straty ciepïa z punktowych mostków termicznych moĝna zredukowaÊ do minimum.

drewniana
podkïadka
Mostek termiczny powstajÈcy w miejscu zamocowania
anteny satelitarnej moĝna zminimalizowaÊ, mocujÈc element
konstrukcyjny np. na podkïadce z drewnianego klocka
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