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Przeszłość…



Teraźniejszość  to energia



Jaka będzie przyszłość energetyczna naszej planety?



Historia efektywności energetycznej w budownictwie

I Kryzys  
energetyczny

idea
budownictwa 
pasywnego

Idea budownictwa 
Zero-energetycznego

Idea budownictwa 
PLUS-energetycznego



Przedstawienie przykładu budynku z lat 60-70

Ściany z 1 i ½ cegły - 38 cm U = 1,42 W/m2K
Dach konstrukcji drewnianej o izolacji z wełny gr. 6 cm U = 0,812 W/m2K
Podłoga na gruncie U = 0,643 W/m2K
Stolarka okienna U = 3,0 W/m2K
Stolarka drzwiowa U = 3,4 W/m2K
Wentylacja naturalna
Kotłownia , sprawność wytwarzania spr. 70%
Ciepła woda latem przygotowywana elektrycznie



Plan wystąpienia

1 Błędy decyzyjne 2 Błędy prawne

3 Błędy wykonawcze 
docieplenie ścian 4

Błędy wykonawcze 
wymiana stolarki bud. 
i wentylacji

5 Błędy wykonawcze –
docieplenie dachów 6

Błędy wykonawcze –
wymiana systemów 
grzewczych



Błędy decyzyjne

1. Co jest celem?

2. Zaczynamy bez konsultacji.

3. Pomijamy problemy z wilgocią.

4. Realizujemy termomodernizację częściowo.

5. Zaczynamy od źródła?

6. A co z OZE?

7. Co zrobić gdy mamy zabytek?



Co jest celem?

Optymalne warunki użytkowe tz. warunki komfortu 
przy racjonalnie niskim zużyciu energii



Sala dydaktyczna 1.3. 

Temperatura wynikowa

IV V VI IX

θe °C 7,3 13,8 14,7 12,7

tM h 720 744 720 720

Htr+Hve W/K 30,23 30,23 30,23 30,23

Qsol kWh 309 409 396 225

Qint kWh 248 256 248 248

QC,gn kWh 557 664 643 472

QC,nd kWh 193 435 441 226

θint,C °C 32,88 43,34 44,26 34,40

Sala dydaktyczna 1.3. - z osłonami

Temperatura wynikowa

IV V VI IX

θe °C 7,3 13,8 14,7 12,7

tM h 720 744 720 720

Htr W/K 18,83 18,83 18,83 18,83

Hve W/K 19,64 19,64 19,64 19,64

Htr+Hve W/K 38,48 38,48 38,48 38,48

Qsol kWh 237 171 166 116

Qint kWh 248 256 248 248

QC,gn kWh 484 427 414 363

θint,C °C 24,78 28,72 29,64 25,81

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna w szkole pasywnej

Analizy klimatu w pomieszczeniach budynku o pasywnej charakterystyce energetycznej

Przegrody przeźroczyste mają wpływ na jakość klimatu w 
pomieszczeniach 



Zaczynamy termomodernizację bez konsultacji

Przed rozpoczęciem termomodernizacji zalecane są specjalistyczne konsultacje:

1. Audytorskie, mające pomóc określić zakres termomodernizacji, mocy urządzeń grzewczych,  

wykonanie audytu szacunkowego lub uproszczonego

2. Konstruktora w zakresie możliwości poprawy izolacji termicznej przegród budowlanych 

i zagadnień wytrzymałościowych (PV) , mykologii, zagadnień P.POŻ. 

3. Instalatora ciepłownika w zakresie możliwości wymiany źródła ciepła, instalacji c.o. , c.w.u.

4. Instalatora elektryka w zakresie instalacji PV , automatyki, oświetlenia, przyłącza 

energetycznego



Proces: jak się za to zabrać…

Koncepcja

Audyt 

szacunkowy

Analiza

Audyt właściwy

Dalsze etapy 

realizacji

Co inwestor chce zrobić ?
Konsultacje techniczne….

Audytor energetyczny: 
Czy to się da zrobić, inne propozycji, może OZE?
Ile będzie kosztować? 
Jakie osiągniemy efekty termomodernizacji-SPBT?

BANK - Czy inwestor ma zdolność kredytową?
Czy ma szanse otrzymać kredyt?

Audytor energetyczny sporządza 
audyt energetyczny, projekt…



Problemy z wilgocią



Problemy z wilgocią

W przypadku występowania zawilgocenia murów przed rozpoczęciem termomodernizacji 

zalecane są specjalistyczne konsultacje w zakresie osuszenia – mykologii. 

Zdjęcie: e-izolacje.pl



Stopnie zawilgocenia murów

Do określenia stopnia zawilgocenia stosować 

można klasyfikacją dla murów ceglanych zgodnie 
z normą PN-EN ISO 12570 

• mur suchy, wilgotność nie większej niż 3%, 

• podwyższonej wilgotności (3-5%),

• mur średnio wilgotny (o wilgotności masowej 5-8%), 

• mur bardzo wilgotny (8-12%), 

• mur mokry o wilgotności masowej przekraczającej 12%.



Metody naprawy

• Likwidacja źródła zawilgocenia

• Usunięcie mokrego tynku i osuszenie 
ściany

• Wykonanie przepony poziomej

• Wykonanie izolacji przeciwwodnej 
pionowej?

• Wykonanie tynku renowacyjnego 
lub termorenowacyjnego -WTA



Termomodernizacja częściowa

Zakres
Moc 

grzewcza 
[kW]

KOSZT 
W1/W

zł

EK
kWh/m2rok

W1: Źródło ciepła + instalacja c.o. + c.w.u. 22,5 37 900 375,3

Źródło ciepła + instalacja c.o. + c.w.u.
+ dach

18,9 31 500 / 49 100 313,4

Źródło ciepła + instalacja c.o. + c.w.u.
+ dach + ściany

12 18 900 / 67 300 128,2

Źródło ciepła + instalacja c.o. + c.w.u.
+ dach+ ściany +  stolarka

9 14 950 / 83 900 83,9

Źródło ciepła + instalacja c.o. + c.w.u.
+ dach+ ściany +  stolarka + rekuperacja

6 12 900 / 121 600 51,2

SPBT = 13,8 lat,  trwałość elementów 
termomodernizacji 20-40 lat

Źródło: www.archon.pl



Zaczynamy od źródła?

Fachowyinstslstor.pl

Skutki:
• Niewielkie oszczędności energii do 10-40%.
• Często wzrost kosztów eksploatacyjnych.
• Przewymiarowana instalacja grzewcza.
• Utrata sprawności wytwarzania, projektujemy 

na tz = -16 st. C do -24 st. C.
• Częstsze w włączenia i wyłączenia źródła 

ciepła, wpływ na trwałość kotów i PC.
• Duże koszty inwestycyjne zwłaszcza przy PC.
• Duże magazyny paliw. 
• Przy gruntowej pompie ciepła może wystąpić 

brak miejsca na odwierty.



A co z OZE?

Warto rozważyć wariant z OZE:
1. Pompa ciepła
2. Kolektory słoneczne termiczne
3. Kolektory słoneczne PV
4. Kolektory słoneczne hybrydowe 
5. Kotły na biomasę

Instalacja powinna być „szyta” na miarę uwzględniająca współpracę różnych źródeł energii.
Wykonywanie „doklejek” zazwyczaj powoduje że system energetyczny nie będzie działał 
optymalnie.



Źródła energii darmowej?

Pionowy 
wymiennik 
gruntowy

Poziomy wymiennik 
gruntowy

Woda gruntowa Powietrze

Dostępność

Efektywność



Sondy gruntowe Wskazówki montażowe

•na głębokości poniżej około 15m 

temperatura jest powyżej 10°C

• głębokość od 40 m do 100 m

•dla głębokości do 50 m odstęp 

powyżej 5 m

•dla głębokości powyżej 50 m 

odstęp powyżej 6 m

•dla głębokości powyżej 80 m 

średnica 40 mm

EK Moc PC
głębokość 
odwiertu

ilość 
odwiertów

kWh/m2rok kW mb szt.
375,3 22,5 642,9 7
128 12 342,9 3

51,2 6 171,4 2



Rodzaj gruntu Wydajność gruntu dla rocznego czasu pracy pompy ciepła  

1800 h 2400 h

suche, niespoiste (piasek) 25 W/m 20 W/m

suche, spoiste ( sucha glina) 35 W/m 30 W/m

wilgotne, spoiste ( wilgotna glina 50 W/m 40 W/m

nasycony wodą (kurzawka, piasek żwir) 65 - 80 W/m 55 - 65 W/m

Płynąca woda w gruncie 80 - 100 W/m 80 - 100 W/m

171,3 dni grzewcze, czas pracy dolnego źródła 1600-2100 h

Długość sondy



Pomiar temperatury kolektora instalacji dolnego źródła ciepła



Co zrobić gdy mamy zabytek?

Trzeba uwzględnić następujące czynności:

• Uzgodnić zakres termomodernizacji 
z konserwatorem zabytków

• Wykonać projekt budowlany

• Możliwy zakres termomodernizacji może być 
ograniczony

• Koszty termomodernizacji będą większe

• Wykonywanie prac pod nadzorem 
konserwatorskim



Błędy prawne

1. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie izolacji termicznej przegród.

2. Spełnienie innych wymagań prawnych zawartych w rozporządzeniu - Warunki techniczne.

3. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymaganie wynikające z Prawa budowlanego.



Spełnienie innych wymagań prawnych zawartych 

w rozporządzeniu WT



Warunki techniczne 2017 – 2019 
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, 
a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 
gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane 
i wykonane w sposób, zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:

1) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2rok)] 

określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia 
wbudowanego jest mniejsza od wartości wskaźnika EP, o których mowa w § 329 ust. 2;

2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku 

odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 
do rozporządzenia.



Wartości Umax  dla ścian zewnętrznych

od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti  ≥ 16°C 0,23 0,2

b) przy 8°C ≤ ti  < 16°C

c) przy ti  < 8 °C

a) przy Δti  ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek 

schodowych i korytarzy

b) przy Δti  < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 

głębokości co najmniej 20 cm

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 

zaizolowania szczeliny

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań

2

Ściany wewnętrzne:

1

bez wymagań

0,3

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

1

0,7

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła 

UC(max) [W/(m2·K)]

1

Ściany zewnętrzne:

0,45

0,9



Stolarka budowlana

od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti≥ 16°C 1,1 0,9

b) przy ti< 16°C 1,6 1,4

a) przy ti≥ 16°C 1,3 1,1

b) przy ti< 16°C 1,6 1,4

a) przy Δti ≥ 8°C 1,3 1,1

b) przy Δti < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,3 1,1

4
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między 

pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:
1,5 1,3

5
Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń 

nieogrzewanych

Okna połaciowe:

3

Okna w ścianach wewnętrznych:

bez wymagań

bez wymagań

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła 

U(max) [W/(m2·K)]

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 

2



Polska podzielona jest na pięć stref klimatycznych 
w których zlokalizowano 61 stacji meteorologicznych

miesiąc

strefa I strefa II strefa III strefa IV strefa V Średnia temp.

11 miejsc. 14 miejsc. 26 miejsc. 7 miejsc. 3 miejsc. 61 miejsc.

te

styczeń 0,2 -0,3 -1,7 -3,2 -4,3 -1,3

luty 0,2 -1,1 -1,6 -2,2 -5,0 -1,4

marzec 3,5 2,9 3,2 2,5 -0,6 2,9

kwiecień 6,4 7,5 7,6 7,2 3,0 7,1

maj 11,2 13,0 12,9 13,1 8,4 12,4

wrzesień 13,5 13,2 13,0 12,3 9,1 12,8

październik 9,2 8,5 7,9 7,9 3,4 8,1

listopad 4,5 3,6 2,5 2,3 -1,0 2,9

grudzień 1,8 0,2 -0,7 -1,0 -3,9 -0,2



Optymalne U przegród z zależności od strefy

Strefa I Strefa III

Strefa V

d= 14 cm styropianu - U = 0,192 W/m2K
Optymalne dla budynku ogrzewanego:
Strefa   I: d= 24 cm styropianu - U = 0,119 W/m2K
Strefa III: d= 26 cm styropianu - U = 0,1 W/m2K
Strefa V: d= 30 cm styropianu - U = 0,096 W/m2K
Optymalne dla budynku ogrzewanego i chłodzonego:
Strefa   I: d= 22 cm styropianu - U = 0,128 W/m2K
Strefa III: d= 24 cm styropianu - U = 0,119 W/m2K
Strefa  V: d= 26 cm styropianu - U = 0,11 W/m2K



Wybór materiału termoizolacyjnego i grubość termoizolacji

Typ przegrody Decyzje inwestorskie WT 2021 Optymalne

Ściana D=10-15 cm, 
U=0,3-0,2W/m2K

U≤0,2 W/m2K U=0,15-0,1 W/m2K

Dach D=15-20 cm, 
U=0,35-0,25W/m2K

U≤0,15 W/m2K U=0,15-0,1 W/m2K

Stropodach D=15-20 cm, 
U=0,25-0,2W/m2K

U≤0,15 W/m2K U=0,15-0,1 W/m2K

Okna U=1,3-1,1W/m2K U≤0,9 W/m2K U=0,9-0,8 W/m2K

Drzwi U=1,9-1,5W/m2K U≤1,3 W/m2K U=1,3-0,8 W/m2K

Podłoga na gruncie D=10-15 cm, 
U=0,25-0,2W/m2K

U≤0,2 W/m2K U=0,20-0,15 W/m2K



Inne wymagania prawne 

1. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania 
słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g w okresie letnim nie może być większy niż 
g ≤ 0,35.

2. Współczynnik temperaturowy- fRsi ≥ 0,72 (wartość krytyczna), 

3. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody 
zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie 
stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały 
instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami 
należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie 
powietrza.

4. Przepuszczalność powietrza L100 dla okien i drzwi balkonowych odpowiada klasie 3 Polskiej Normy, 
w budynkach wysokościowych odpowiada klasie 4 Polskiej Normy



Pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymaganie wynikające z PB
Budowy lub roboty budowlane, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę
• Przebudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości 

na działce (działkach), na których zostały zaprojektowane;
• Wykonywanie remontu przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę;
• Docieplenie budynków o wysokości do 12 m; 
• Budowa lub przebudowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych 

i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
• Montaż pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Wszystkie wyżej wymienione roboty budowlane wymagają:
pozwolenia na budowę – jeśli wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków;
zgłoszenia budowy – jeśli prowadzone są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Opinia ornitologiczna: Ścisłą ochroną gatunkową objęte są wszystkie gatunki ptaków, łącznie z pospolitym w miastach 
gołębiem miejskim. Ptaków nie wolno zabijać, płoszyć, niszczyć ich jaj, gniazd oraz siedlisk. Wszystkie miejsca lęgowe ptaków 
objętych ochroną gatunkową podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z o ochronie przyrody. Ustawa prawo budowlane 
nakazuje dbałość o środowisko przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac budowlanych, a w/w rozporządzenie karze 
dostosować terminy i sposób wykonania prac remontowych do lęgów ptaków.



Błędy wykonawcze – termomodernizacja ścian

1. Ocieplenie do zewnątrz.

2. Ocieplenie od wewnątrz.

3. Wybór materiału termoizolacyjnego i grubość materiału termoizolacyjnego

4. Przygotowanie podłoża.

5. Sposoby mocowania materiału termoizolacyjnego.

6. Mostki termiczne 

7. Kolory elewacji, chłodzenie i trwałość warstwy zewnętrznej.

8. Termoizolacja ścian budynków zabytkowych.



Kryteria oceny przegrody
• całkowita izolacyjność termiczna - U,

• Występowanie mostków termicznych i kondensacji powierzchniowej,

• dyfuzja pary wodnej,

• głębokość przemarzania,

• rozszerzalność termiczna,

• pojemność cieplna,

• stateczność cieplna.

Wpływ docieplenia na
rozkład temperatury w przegrodzie



Ocieplenie do zewnątrz



Najczęstsze błędy związane z ociepleniem ścian

Brak odpowiedniego przygotowania do termomodernizacji
Dokładne planowanie przedsięwzięcia jest podstawą dobrze wykonanej pracy podczas ocieplania domu. 
Co składa się na odpowiednie przygotowanie do termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian 
budynku?

Projekt sporządzony przez fachowca. Dobrze sporządzony projekt lub dobrze zaplanowane ocieplenie 
powinno uwzględniać: właściwy dobór technologii, estetykę elewacji, ilość i rodzaj łączników 
mechanicznych , sposób wykonania obróbek blacharskich oraz analizę cieplno-wilgotnościową przegród 
zewnętrznych. 

Zabezpieczenie budynku i otworów w ścianach. Aby uniknąć niepotrzebnych zabrudzeń, wszystkie okna, 
drzwi zewnętrzne i ramy powinny zostać zaklejone folią. Rusztowanie najlepiej otoczyć siatką, która 
zabezpieczy ściany przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym mogącym doprowadzić do destrukcji 
styropianu i wiatrem – dzięki temu kolejne warstwy ocieplenia będą równomiernie wysychać. 

Przygotowanie powierzchni. Należy zadbać o dokładne oczyszczenie z brudu starych powłok malarskich, 
grzybów, pleśni, słabo związanego z podłożem tynku. Ściany powinny być również odpowiednio 
wyrównane.



Mostki termiczne punktowe 

Mostki termiczne liniowe i punktowe



Najczęstsze błędy związane z ociepleniem ścian

Wypełnianie styków płyt zaprawą - zmniejsza to wydajność ocieplenia. Spoiny z zaprawy stają się mostkami termicznymi 
i parowymi. Błąd taki ujawnia się w postaci plam na elewacji, linii wskazujących miejsca wykonanych połączeń. 
Jeżeli pojawią się przerwy, spoiny trzeba wypełniać, ale nie zaprawą tylko niskorozprężną pianką poliuretanową lub 
paskami materiału termoizolacyjnego. 

Nieprawidłowe osadzenie kołków - a zwłaszcza nadmierne zagłębienie tarczki kołka w ociepleniu. Powoduje to 
zniszczenie struktury płyt termoizolacyjnych. Zbyt płytkie osadzenie sprawia, że kołek nie trzyma płyty należycie, 
a powstała wypukłość pozostaje widoczna i osłabia warstwę zbrojoną.



UWAGA!
Przyklejenie płyt termoizolacyjnych bez przewiązania (w inny sposób niż 
mijankowo) powoduje skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. 
Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi otworów 
ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie 
naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach termoizolacji 
zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne 
i parowe, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach 
tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy 
elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni 
elewacji.



Najczęstsze błędy związane z ociepleniem ścian
Ocieplenie domu materiałami od różnych producentów
Podczas ocieplania domu należy bezwzględnie stosować się do założeń danego systemu ETICS i używać tylko 
tych materiałów, które zostały w nim uwzględnione. Odejście od tej zasady może grozić poważnymi 
konsekwencjami, a także oddaleniem ewentualnych roszczeń przy reklamacji. 

Montaż płyt styropianowych metodą punktową
Niektórzy wykonawcy wciąż przyklejają styropian metodą punktową, nazywaną potocznie sposobem „na placki”. 
Taki montaż nie jest prawidłowy. Zalecanym sposobem przyklejania płyt izolacyjnych jest tzw. metoda 
pasmowo-punktowa, polegająca na nakładaniu kleju pasma kleju o szerokości 3-5 cm po obwodzie płyty, wzdłuż 
jej krawędzi, a dodatkowo w środku płyty 3-6 placków. Należy pamiętać, że minimalna powierzchnia przylegania 
płyty do podłoża powinna wynosić 40%. Taki sposób mocowania płyt styropianowych do ściany sprawi, że nie 
ulegną one odkształceniom, uniemożliwi przemieszczanie się powietrza pomiędzy ścianą a warstwą ocieplenia 
i tym samym w przypadku pożaru zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.

Pominięcie szlifowania płyt termoizolacyjnych
Szlifowanie warstwy izolacyjnej nie jest przyjemnym etapem prac, dlatego też wiele osób go pomija. Nawet 
niewielkie nieoszlifowane uskoki pomiędzy płytami mogą sprawić, że powierzchnia elewacji będzie nierówna, 
co niekorzystnie wpłynie na jej estetykę.





Zawsze przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych, zaleca się wykonać próbę 
przyczepności. Można wykonać taki test przy pomocy specjalnego urządzenia typu pull-off lub próbek 
styropianu naklejonych na ścianę, co wydaje się być dostępniejsza metodą.

UWAGA!
Niewłaściwa ocena nośności powierzchni ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża może spowodować 
poważne uszkodzenie systemu ociepleniowego z odpadnięciem ocieplenia od ściany włącznie!

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości 
powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac, 
ale także zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, 
zaleca się zmycie podłoża wodą pod wysokim ciśnieniem. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych EPS.



Najczęstsze błędy związane z ociepleniem ścian

Nieprawidłowo wykonane zbrojenie
Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego to:
· brak wklejenia ukośnych elementów siatki zbrojącej w narożach otworów,
· wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości,
· wadliwe zatopienie siatki w warstwie zbrojącej (siatka leży bezpośrednio na termoizolacji bądź jest 
niedostatecznie pokryta klejem), 
· brak lub zbyt małe zakładki siatki.
Skutkami powyższych błędów są pęknięcia w warstwie zbrojonej ora na wierzchniej warstwie tynku.

Brak uszczelnień przy oknach i drzwiach
Miejsca styku warstwy ocieplenia i stolarki okiennej lub drzwiowej powinny być uszczelnione. Można to zrobić, 
wykorzystując samorozprężne taśmy uszczelniające lub specjalne profile przyokienne. Pominięcie tego etapu sprawi, 
że w miejscach styku pojawią się spękania, co może prowadzić do wnikania wody opadowej pod warstwę ocieplenia 
lub w termoizolację. 



Warstwa zbrojeniowa





Mostki termiczne 

Doświadczenie inżynierskie

Znajomość systemu i technologii wznoszenia

Świadomość wykonawcy

Zachowanie reżimów technologicznych

Staranność wykonywanych prac





Znaczenie mostka cieplnego przy stosowaniu lepszego (o większej grubości) docieplenia

Im lepsze jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku tym większego znaczenia nabiera problem mostka cieplnego

Mostki termiczne:

• liniowe, 

• punktowe, 

• geometryczne zależne od przegrody

• geometryczne zależne od architektury



Mostki cieplne – poprawki ze względu na łączniki mechaniczne
Przegroda U bez łącznika

[W/m2K]
U z łącznikiem

[W/m2K]

Ściana z cegły 25 cm ocieplona styropianem  15 cm z kołowaniem  4 
szt./m2 . Łączniki ze stali zwykłej ST3S

0,212 0,277

Wzrost  współczynnika przenikania ciepła o 0,065 (30%)

Ściana z cegły 25 cm ocieplona styropianem  15 cm z kołowaniem  4 
szt./m2 . Łączniki ze stali nierdzewnej 

0,212 0,231

Wzrost  współczynnika przenikania ciepła o 0,019 (9%)

Nowoczesne łączniki dodatek na łącznik ΔU=0,001 x 4(6) 0,212 0,217 (2%)



Udział strat ciepła przez mostki w budynkach spełniających aktualne wymagania prawne

Budynek Typ przegrody
Htr przegród Htr mostków Htr łączne

[W/K] [W/K] [W/K]

Apartamentowiec

Przegrody pełne 476,92 195,04 671,96

Stolarka 1338,04 155,53 1493,57

Razem 1814,96 350,57 2165,53

Udział procentowy 83,8% 16,2%

Dom jednorodzinny WT2014

Przegrody pełne 45,45 9,18 54,63

Stolarka 32,51 6,95 39,46

Razem 77,96 16,13 94,09

Udział procentowy 82,9% 17,1%

Budyenk wielorodziny z balkonami

Przegrody pełne 1716,85 1103,46 2820,31

Stolarka 2366,18 910,08 3276,26

Razem 4083,03 2013,54 6096,57

Udział procentowy 67,0% 33,0%

Aby spełnić wymagania prawne należało:
1. Poprawić izolację termiczną ścian przez zwiększenie oporu cieplnego 
2. Poprawić konstrukcję węzłów w których występują mostki cieplne



Budynek Typ przegrody
Htr przegród Htr mostków Htr łączne

[W/K] [W/K] [W/K]

Dom jednorodzinny WT2014

Przegrody pełne 45,45 9,18 54,63

Stolarka 32,51 6,95 39,46

Razem 77,96 16,13 94,09

Udział procentowy 82,9% 17,1%

Budyenk wielorodziny z balkonami

Przegrody pełne 1716,85 1103,46 2820,31

Stolarka 2366,18 910,08 3276,26

Razem 4083,03 2013,54 6096,57

Udział procentowy 67,0% 33,0%

Szkoła pasywna

Przegrody pełne 884,5 85,6 970,1

Stolarka 522,98 51,93 574,91

Razem 1407,48 137,53 1545,01

Udział procentowy 91,1% 8,9%

Szkoła pasywna II

Przegrody pełne 185,7 6,64 192,34

Stolarka 48,69 1,88 50,57

Razem 234,39 8,52 242,91

Udział procentowy 96,5% 3,5%



Klasyfikacja efektywności energetycznej przegród 
budowlanych ze względu na mostki cieplne

Ocena konstrukcji przegród 
budowlanych ze względu na mostki 

termiczne

Procentowy udział strat ciepła przez 
liniowe mostki termiczne

Niezadowalająca Więcej niż 15%

Dostateczna Od 10% do 15%

Dobra Od 5% do 10%

Bardzo dobra Poniżej 5%



NAPRAWA BALKONÓW I ZMNIEJSZENIE WPŁYWU 
MOSTKÓW TERMICZNYCH



Naprawa balkonów i zmniejszenie wpływu mostków termicznych

Rodzaj płyty 
balkonowej

Liniowy współczynnik przewodzenia ciepła 
ψ [W/mK]

Wpływ na 
izolacyjności 

ściany

Szacunkowe 
oszczedności 

energii

bez ocieplenia
Z ociepleniem 

„od dołu”
z ociepleniem 
obustronnym

z przekładką 
termiczną

∆U 
[W/m2K]

%

Konstrukcja płyta żelbetowa 0,95 0,65-0,75 0,15 - 0,2 0,15-0,1 0,25-0,02 5-1%

Konstrukcja typu Kleina 0,7 0,5 0,12-0,15 0,12-0,1 0,2-0,02 4-1%

Konstrukcja typu WPS 0,75 0,55 0,12-0,17 0,15-0,1 0,2-0,02 4-1%

Konstrukcja strop drewniany 0,3 0,2 0,1 0,05-0,03 0,1-0,005 1,5-0,5%



Ściany 
fundamentowe

Typowe konstrukcje U ∆ U
U wg. WT2017-

2021
nZE

Oszczędności 
globalne Uwagi

W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K %

Ściana fundament.
Z żelbet 20 cm + tynk 3,115

0,3 0,2-0,15 2-8% 
Mostki cieplne na ławach 

fundamentowych

Z cegły 38 cm + tynk 1,428
Z cegły 51 cm +  tynk 1,151
Z cegły 77 cm + tynk 0,829
Z cegły 103 cm + tynk 0,648
Ściana kam. 50 cm 2,497
Ściana fundament wilg.

Z cegły 25 cm + tynk 3,18 2,0%

0,3 0,2-0,15 3-10% 
Mostki cieplne na ławach 

fundamentowych, wysolenia

Z cegły 38 cm + tynk 1,611 11,4%
Z cegły 51 cm +  tynk 1,309 12,1%
Z cegły 77 cm + tynk 0,953 13,0%
Z cegły 103 cm + tynk 0,749 13,5%
Ściana kam. 50 cm 2,618 4,6%





WNĘKI PODOKIENNE

1. Mniejsza izolacja 
termiczna wnęki 
podokiennej

2. Wyższa temperatura –
grzejniki we wnękach

3. Często ograniczona 
cyrkulacja powietrza 
przez firanki i zasłony



System ociepleń ETICS o niewielkiej grubości izolacji 
termicznej – wnęki podokienne 

Konstrukcja ściany bez 
ocieplenia

A U Konstrukcja ściany z 
ociepleniem

A U
m2 W/m2K m2 W/m2K

SZ cegła 38 cm 11,25 1,416 SZ cegła 38 cm 11,25 0,595

wnęka gr 25 cm 2,7 1,84
wnęka gr 25 cm + 2 cm pianka 
REZOLOWA

2,7 0,661

Razem 13,95 1,498 Razem 13,95 0,608
Wzrost U sz przez wnękę 5,5% Wzrost U sz przez wnękę 2,1%

Konstrukcja ściany bez 
ocieplenia

A U Konstrukcja ściany z 
ociepleniem

A U
m2 W/m2K m2 W/m2K

SZ cegła 51 cm 11,25 1,143 SZ cegła 51 + 2 cm REZOL 11,25 0,54

wnęka gr 38 cm 2,7 1,416
wnęka gr 38 cm + 2 cm pianka 
REZOLOWA

2,7 0,595

Razem 13,95 1,196 Razem 13,95 0,551
Wzrost U sz przez wnękę 4,4% Wzrost U sz przez wnękę 1,9%



Ulepszenia można realizować za pomocą:

• Ekrany zagrzejnikowe 

• Tynki termoizolacyjne zagrzejnikowe

• Płyty klimatyczne zagrzejnikowe



Ocieplenie od wewnątrz

Stosowanie:

Gdzie nie ma możliwości aby wykonać od zewnątrz.

Budynki podlegające ochronie konserwatorskiej.





MOSTKI CIEPLNE Efekt docieplenia ściana zewn. –ściana wewn.

[2] Konferencja Dni Oszczędzania Energii , 
Ocieplanie od wewnątrz, prof. dr hab. Robert Wójcik, 



Kolory elewacji, chłodzenie i trwałość warstwy zewnętrznej



Termoizolacja ścian budynków zabytkowych



Samodzielne inicjatywy
właścicieli budynków

11 DOE - Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 26.10.2016 r.



11 DOE - Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 26.10.2016 r.



[3] Maciej Nocoń 12 Dni Oszczędzania Energii  , Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz







Błędy wykonawcze – termomodernizacja dachów

1. Błędy wykonawcze - ocieplenie dachu „skośnego”

2. Błędy wykonawcze - ocieplenie stropodachu

3. Błędy wykonawcze - ocieplenie stropodachu wentylowanego

4. Sposoby instalowania materiału termoizolacyjnego, membran dachowych

5. Mostki termiczne, niejednorodność  przegród, szczelność powietrzna

6. Kolory dachu, chłodzenie i trwałość warstwy zewnętrznej



Błędy wykonawcze - ocieplenie dachu „skośnego”



VII Europejskie Dni Oszczędzania Energii





Szczelność powietrzna budynku





Określanie szczelności budynku



Nieszczelności na uszczelkach między skrzydłem a ramą stolarki okiennej i drzwiowej



kWh/m2a   n50=3  1/h
EP=170,12 kWh/m2a
EK=155,40 kWh/m2a 

kWh/m2a  n50=1,5  1/h
EP=160,03 kWh/m2a
EK=146,03 kWh/m2a 
poprawa o 10%

kWh/m2a   n50=  0,6/h
EP=142,9 kWh/m2a
EK=130,2 kWh/m2a
poprawa o 16%



Błędy wykonawcze – termomodernizacja stolarki budowlanej

1. Wybór stolarki budowlanej, parametry techniczne, etykiety

2. Szyby, ramy, ramki…

3. Błędy wykonawcze – mocowanie stolarki okiennej i drzwiowej

4. Mostki termiczne, kolor stolarki



Efektywność  energetyczna stolarki zależy od:

1. izolacyjności termicznej profili, 

2. geometrii profili,

3. izolacyjności termicznej szyby,

4. izolacyjności termicznej ramki dystansowej,

5. geometrii okna,

6. przepuszczalności energii promieniowania słonecznego – g,

7. szczelności okna,

8. sposobu mocowania okna do konstrukcji budynku, (mostek liniowy na montażu),

9. osłony termicznej i przeciwsłoneczne współpracującej z oknem,

10. automatyki sterującej osłony przeciwsłonecznej,

11. współczynnik przepuszczalności światła Lt

Uw≤ 0,9 W/m2K



Efektywność energetyczna budynku a powierzchnia przegród przeźroczystych

15% ściany stanowią okna o 
U=1,3 W/m2K

50% ścian stanowią okna o 
U=1,3 W/m2K

Analizy wykonano w programie Optima



Lokalizacja miejsc przepływu powietrza



MOSTKI CIEPŁA NA POŁĄCZENIACH STOLARKI Z PRZEGRODAMI 
ZEWNĘTRZNYMI 





Mostki termiczne – montaż standardowy wykonany niezadowalająco



Mostki termiczne – montaż standardowy wykonany niezadowalająco



Mostki termiczne – montaż standardowy wykonany poprawnie



Mostki termiczne – montaż standardowy wykonany poprawnie



Mostki termiczne – montaż standardowy wykonany poprawnie



Mostki termiczne – montaż standardowy wykonany poprawnie



Wymiana stolarki i wentylacja

rekuperatory.pl regiodom.pl

medonet.pl



Nawiewniki



Współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego a efektywność 
energetyczna okna.

Budynek o F=126 m3 energooszczędny  z 
szybą  o g:

UW EU wzrost zużycia energii 
użytkowej

W/m2K kWh/m2rok

szyba o g = 0,62 0,9 18,27 0%

szyba o g= 0,5 0,9 20,47 12%

szyba o g = 0,33 0,9 24,04 32%

Zastosowanie szyb o mniejszej wartości  gG ma istotny wpływ na pogorszenie charakterystyki energetycznej budynku. 
Przy gG = 0,5 wzrost EU, EK, i EP wynosi 12% a przy gG = 0,33 aż o 32%. 
W omawianym przypadku bilansie energetycznym udział chłodzenia był pomijalny dlatego budynek analizowany był 
w zakresie energii na ogrzewanie. 
Niezbędne jest szacowanie wpływu przepuszczalności promieniowania słonecznego również w całym sezonie 
użytkowym.



Parametry ślusarki:

0,9 W/m2K   =  Uf   =   0,9 W/m2K

0,5 W/m2K   =  Ug  =   0,5 W/m2K

0,35  =  g  =  0,6

1,0 = Fc = 0,1

3 m3/m2h= L100 = 3 m3/m2h

0,0 45 W/mK = Ψ = 0,032 W/mK

0,78 W/m2K = Uw = 0,76 W/m2K

61,3 kWh/m2a = EH = 41,6 kWh/m2a

81,6 kWh/m2a = EH+c = 46,9 kWh/m2a



OSŁONY 
PRZECIWSŁONECZNE

Oszklenie jako osłony przeciwsłoneczne.

Elementy stałe związane z konstrukcją budynku (światłołamacze)

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNicoeLf-MgCFcJvFAod2zILQw&url=http://mieszkajenergooszczednie.pl/poradnik-inwestora/okna/83-7-5-elementy-zacieniajace&bvm=bv.106674449,d.d24&psig=AFQjCNGlUFH9Y1vtQoM8vMWhK14JDHzElg&ust=1446794523089651
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNicoeLf-MgCFcJvFAod2zILQw&url=http://mieszkajenergooszczednie.pl/poradnik-inwestora/okna/83-7-5-elementy-zacieniajace&bvm=bv.106674449,d.d24&psig=AFQjCNGlUFH9Y1vtQoM8vMWhK14JDHzElg&ust=1446794523089651






Refleksole lub markizy pionowe – zewnętrzne osłony 



Zacienie zielenią

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNrfyIfe-MgCFUTAFAod0jAICw&url=http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=53&psig=AFQjCNF1VKuSghazxJ5zDhpCvgRSsOt2Vw&ust=1446793572860609
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNrfyIfe-MgCFUTAFAod0jAICw&url=http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=53&psig=AFQjCNF1VKuSghazxJ5zDhpCvgRSsOt2Vw&ust=1446793572860609
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISn7bTe-MgCFYXWFAodyi4PvA&url=http://www.scanthesun.com/mynews/IAM_letter.php?lan=PL&bvm=bv.106674449,d.d24&psig=AFQjCNH1cKFeTLpBO0_25apl6GbwJR365Q&ust=1446794149032588
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Zielone ściany



Podczas gorącego letniego dnia przy temp. powietrza 32 C, płyty chodnika są nagrzane do 42 C, 
a nawierzchnia asfaltowa do 52 C. Pod koronami pobliskich drzew, przy nawodnionym trawniku 
temperatura wynosi 28 C .Somonds, 1978

temperatura powietrza 
32 st. C

asfalt 52 st. 
C

odkryty 
trawnik 35 
st. C

pod koronami drzew 28 
st. C

beton 42 
st. C

Wpływ drzew na ochładzanie klimatu 



Wzorcowa 
termomodernizacja



Wzorcowa 
termomodernizacja



Dziękuję za uwagę
cieplej@cieplej.pl 


