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Wiele domów budowa-

nych w Polsce 

w rzeczywisto ci 

zu ywa wi cej energii 

na ogrzewanie, ni

wynika to z projektu. 

Dla energooszcz dno-

ci wa ne jest nie tyl-

ko zastosowanie gru-

bej warstwy izolacji 

w cianach czy stro-

pie. Bardzo wa ne 

jest równie  jej sta-

ranne u o enie 

i dba o  o detale. 

Zaniedbanie tego po-

woduje powstanie tzw. 

mostków termicznych 

– miejsc, przez któ-

re uciekaj  du e ilo ci 

ciep a. Ich eliminacja 

na szcz cie zwykle 

nie wymaga zwi ksze-

nia kosztów, lecz 

jedynie staranno ci 

i wiedzy.

Dom ciep y
i szczelny

PrzegrodyPrzegrody
i mostki i mostki 
termiczne termiczne
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Przegrody ciep e…
Jakie materia y nadaj  si  do budowy domu 

energooszcz dnego? W zasadzie wszystkie 

atestowane materia y budowlane, jednak bar-

dzo dobre parametry termoizolacyjne atwiej 

jest osi gn  stosuj c niektóre technologie.

ciany zewn trzne w domach energoosz-

cz dnych budowane s  najcz ciej jako dwu- 

lub trójwarstwowe, co zapewnia bardzo dobr

izolacyjno  przy zachowaniu umiarkowa-

nej grubo ci przegrody. ciana dwuwarstwo-

wa – 25 cm mur ceglany + 20 cm styropianu, 

b dzie mia a wspó czynnik przenikania cie-

p a U  0,15 W/(m2·K). ciana jednowarstwo-

wa np. z ceramiki poryzowanej przy zbli onej 

grubo ci osi gnie gorsze, ale zgodny z wyma-

ganiami prawa parametry U  0,25 W/(m2·K).

Natomiast dyskusja na temat wy szo ci sty-

ropianu, we ny czy jeszcze innego materia u

izolacyjnego nad pozosta ymi jest w tym przy-

padku bezsensowna – ka dy b dzie dobry, je-

li zostanie u o ony zgodnie z wymogami da-

nej technologii.

Pod ogi mog  mie  niecomniejsz  izolacyj-

no  termiczn  ni ciany. Funkcj  izolacji 

mog  pe ni  ró ne materia y, jednak najch t-

niej stosowany jest polistyren ekstrudowa-

ny (XPS) lub twardy styropian o obni onej 

nasi kliwo ci. Wszystko dlatego, e pod o-

ga jest nara ona na kontakt z wilgoci  zawar-

t  w gruncie, najlepiej wi c, je li materia

termoizolacyjny nie wch ania wody, bo za-

wilgocony traci w a ciwo ci izolacyjne.

Dachy najcz ciej maj  konstrukcj  drew-

nian , a izolacj  uk ada si  pomi dzy kro-

kwiami. Wówczas bardzo wa ne jest by 

u y  materia u spr ystego, tak by nie po-

wsta y szpary. St d w a nie popularno

we ny mineralnej, która dzi ki swojej ela-

styczno ci pozwala dok adnie wype ni  na-

wet nieregularne przestrzenie.

… szczelne
Ka da przegroda zewn trzna powinna by

szczelna. Chodzi o to, by nie wnika a w ni
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wilgo  – w postaci pary wodnej z pomiesz-

cze  lub wody deszczowej od zewn trz. 

Przegrody musz  uniemo liwia  tak e nie-

kontrolowany przep yw powietrza – za jego 

wymian  w energooszcz dnym domu odpo-

wiada wentylacja mechaniczna. W ramach 

procedury certyfikacji domów pasywnych 

wykonuje si  zawsze prób  szczelno ci domu.

Uwaga! Tak modne ostatnio „oddychanie 

cian” to mit. Wymiana powietrza przez 

przegrody zewn trzne, o ile oczywi cie nie 

ma w nich szczelin, nie si ga nawet 5%, na-

wet je li wykonano je z betonu komórkowe-

go lub ceramiki poryzowanej, czyli materia-

ów reklamowanych jako „oddychaj ce”. 

...i bez mostków, czyli 
energooszcz dne
Mostek termiczny to miejsce w przegro-

dzie zewn trznej, w którym straty ciep a s

wi ksze ni  typowe dla tej przegrody. 

Mostki materia owe powstaj , gdy za-

stosowano materia  o gorszych w a ciwo-

ciach termoizolacyjnych ni  reszta prze-

grody. To np. elbetowe s upy lub wie ce 

w cianach z ceg y, ceramiki poryzowanej 

itp. (rys. 1 a, 1 b).

Mostki geometryczne wynikaj  z samego 

kszta tu budynku. Na przyk ad zewn trzny 

naro nik budynku ma wi ksz  powierzch-

ni  zewn trzn , któr  oddaje ciep o do oto-

czenia, ni  wewn trzn , któr  przyjmuje 

ciep o z pomieszczenia (rys. 1 c). 

Mostki ze wzgl du na kszta t okre la si

przy tym jako:

 liniowe, np. wie ce stropowe;

 punktowe, np. powodowane przez stalo-

we kotwy cz ce cian  os onow  i no n

w konstrukcji trójwarstwowej. 

REKLAMA

b

c

s up elbetowy

elbetowy 

wieniec 

stropowy

naro nik 

ciany

a

Rys. 1. Mostki termiczne: (a, b) materia owy – elbetowy s up oraz wieniec stropowy; (c) geometryczny – ze-

wn trzny naro nik ciany
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Fundament i ciana nadziemia
By unikn  strat ciep a najlepiej, u o y

ci g  warstw  termoizolacji na cianie fun-

damentowej i cianie nadziemia. Izolacja po-

winna znale  si  po stronie zewn trznej 

– izoluj c fundament od wewn trz, spowo-

dujemy powstanie bardzo du ego liniowe-

go mostka termicznego, bo betonowa ciana 

fundamentowa ma znikome w a ciwo ci ter-

moizolacyjne (rys. 2).

Sposób wykonania termoizolacji zale y od 

rodzaju ciany (rys. 3).

Okna
Nawet najlepsze okna maj  zdecydowanie 

gorsze parametry termoizolacyjne ni ciany 

zewn trzne. Sprzedawcy bardzo lubi  ekspo-

nowa  parametry samej szyby, bo zwykle jej 

U  1 W/(m2·K), podczas gdy najs abszym miej-

scem jest rama i gdy si  j  uwzgl dni, oka-

zuje si , e dla ca ego okna U  1,5 W/(m2·K). 

 Ten sam fragment budynku na zwyk ym zdj ciu oraz z kamery termowizyjnej – czerwone miejsca to mostki termiczne

Rys. 2. ciana fundamentowa izolowana od we-

wn trz. Powstaje bardzo du y mostek termiczny

Rys. 3. W a ciwy sposób po czenia ciany fundamentowej ze cian  nadziemia: (a) ciana jednowarstwowa; (b) ciana dwuwarstwowa; (c) ciana trójwarstwowa

a b c

Aluminiowa listwa startowa jest liniowym mostkiem 

termicznym, na szcz cie jednak niewielkim
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Nawet najlepsze okna stosowane w domach 

pasywnych maj  za U  0,8 W/(m2·K) – czyli 

i tak kilkakrotnie gorszy ni ciany. 

To w a nie ramy okienne s  do  du ymi 

liniowymi mostkami termicznymi, których 

wp yw trzeba maksymalnie ograniczy .

Najwa niejsze, by okna zosta y w a ciwie 

obsadzone w cianie – zale nie od jej rodza-

ju (rys. 4).

W domach energooszcz dnych du e prze-

szklenia projektuje si  tylko na najbardziej 

nas onecznionej elewacji (od po udnia) i sto-

suje bardzo dobre okna – inaczej powodo-

wane przez nie straty ciep a b d  znacz-

nie wi ksze ni  zyski z nas onecznienia. 

Najlepszym sposobem zmniejszenia strat 

ciep a przez okna jest zastosowanie izolo-

wanych okiennic, nieco gorszym za  rolet 

zewn trznych. By jednak spe nia y swoj

funkcj , trzeba pami ta  o ich zamykaniu 

co wieczór.

Uwaga! Decyduj c si  na du e okna na po-

udniowej elewacji, trzeba te  pami ta

o mo liwo ci ich zacienienia latem za po-

moc  markiz, rolet czy posadzonych 

przed domem drzew li ciastych. 

Inaczej dojdzie do przegrzania 

pomieszcze .

Dach i strop
Najpopularniejszy sposób ocie-

plenia dachów stromych to u o-

enie izolacji mi dzy krokwiami. 

Jednak izolacyjno  drewna tworz ce-

go wi b  jest ok. czterokrotnie gorsza ni

izolacyjno  we ny mineralnej. By krokwie 

nie by y bardzo du ymi, liniowymi most-

kami termicznymi, wykonuje si  dodatko-

wy ruszt drewniany (rys. 5). Najlepiej je li 

ruszt jest podwójny, bo pojedynczy elimi-

nuje wprawdzie du e mostki liniowe, ale 

zamiast nich powstaje bardzo wiele (ok. 

150 w typowym domu) mniejszych most-

ków punktowych w miejscu styku krokwi 

i at rusztu.

Czasem izolacj  np. z p yt 

pianki PIR lub polistyre-

nu ekstrudowanego uk ada 

si  nie mi dzy krokwiami, 

lecz na deskowaniu moco-

wanym do krokwi. Warstw

izolacyjn  przykrywa si  na-

st pnie pokryciem dachowym. 

Wówczas krokwie przestaj  by  oczywi cie 

mostkami termicznymi.

Niestety przy ocieplaniu dachów b dy 

s  bardzo cz ste. Trzeba pami ta  o tym, 

e izolacja u o ona na ciance kolankowej 

Rys. 4. Minimalizuj cy mostki termiczne sposób 

monta u okien: (a) ciana jednowarstwowa; (b) 

ciana dwuwarstwowa; (c) ciana trójwarstwowa
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 Izolacyjno  ram okiennych poprawia si , stosuj c „wk adki” z materia u izolacyjnego

materia

termoizolacyjny

Rys. 5. Izolacja dachu u o ona mi dzy krokwiami: (a) elementy drewniane tworz  bardzo du e mostki li-

niowe; (b) dzi ki wykonaniu podwójnego rusztu z at mostki zosta y praktycznie wyeliminowane

ci g a izolacja wie ca i stropu

mur ata

izolacja termiczna u o ona 

w trzech warstwach

wieniec
16 20

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

cianka 

wewn trzna

Rys. 6. Izolacja cian i dachu powinna by  ci g a Rys. 7. Gdy poddasze jest nieu ytkowe, mo na bardzo atwo wykona  sku-

teczn  izolacj  stropu, a nie po aci dachowych

a b

 Folia paroizolacyjna powinna by  sklejana na 

zak adach specjaln  ta m  lub klejem (b). Inaczej 

po czenie b dzie nieszczelne

a
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musi by  ci g a, by nie powsta  mostek ter-

miczny (rys. 6). Naj atwiejsza do wykona-

nia bez mostków cieplnych jest natomiast 

izolacja stropu nad nieu ytkowym podda-

szem (rys. 7). 

Balkony
Typowy balkon to element, z którego le-

piej zrezygnowa  w domu energooszcz d-

ny. Tradycyjna p yta wspornikowa, b d ca 

niejako przed u eniem stropu, powoduje 

ucieczk  bardzo du ej ilo ci ciep a

(rys. 8 a). 

Najlepszym rozwi zaniem jest zast pie-

nie go samono n  konstrukcj  np. drew-

nian  przylegaj c  tylko do ciany budyn-

ku (rys. 8 b).

Wsporniki, balustrady itp.
Cz sto zapominamy, e niewielkie elemen-

ty, np. przymocowane do cian metalo-

we wsporniki do zamocowania anteny sa-

telitarnej, to tak e mostki termiczne. Ich 

wp yw mo na zminimalizowa , nie mocu-

j c metalowych elementów bezpo rednio 

do ciany, lecz stosuj c po redni element 

o lepszej izolacyjno ci, np. drewniany klo-

cek (rys. 9). 

Rys. 8. Tradycyjny balkon (a) powoduje ucieczk  bardzo du ej ilo ci ciep a do otoczenia. Lepiej za-

st pi  go niezale n  konstrukcj  samono n  (b)

Rys. 9. Metalowy wspornik nie jest mocowany bezpo rednio do ciany, lecz do umieszczonego na 

niej drewnianego klocka. Dzi ki temu straty ciep a s  mniejsze

a

a

Dla energooszcz dno ci domu najwa -

niejsze jest by:

przegrody zewn trzne ( ciany, dach, 

pod oga na gruncie) mia y jak najmniej-

sz  powierzchni  w stosunku do kubatury 

domu. Bry a budynku powinna by  wi c

prosta i zwarta. Liczne za amania cian,

wykusze, lukarny itp. nie tylko znacznie 

zwi kszaj  powierzchni  przegród ze-

wn trznych, ale s  tak e ród em geo-

metrycznych mostków cieplnych;

ciany, pod ogi i dach musz  mie

wysok  izolacyjno  ciepln , rodzaj ma-

teria u termoizolacyjnego to sprawa dru-

gorz dna, wa ne jednak, by „pracowa ”

w warunkach przewidzianych przez pro-

ducenta, nie mo e by  np. zawilgocony 

(traci wówczas swoje w a ciwo ci);

mostki termiczne trzeba w miar

mo liwo ci wyeliminowa . Powodowane 

przez nie straty ciep a bed  w domu 

energooszcz dnym bardziej odczuwal-

ne w ogólnym bilansie energii ni  w sto-

sunkowo s abo ocieplonym domu stan-

dardowym.

Pami taj!

drewniana 

podk adka

ko ki

mocuj ce 

w miejscu, gdzie 

ciana i strop 

przemarza, mo e

wykrapla  si

wilgo

Strop i p yta 

balkonowa cz  si

– ciep o swobodnie 

ucieka na zewn trz


