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Na wielkość strat ciepła budynku składa się suma strat ciepła przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz ciepła niezbędnego na 
podgrzanie infiltrującego powietrza. O wielkości strat przenikania decyduje opór cieplny ściany, zaleŜny od jej grubości oraz rodzaju 
uŜytych materiałów. Na średnią wartość oporu cieplnego całej powierzchni ściany znaczący wpływ mają mostki cieplne, które w budynku 
występują w wielu miejscach. Są to miejsca o mniejszej izolacyjności termicznej niŜ w przewaŜających partiach tych ścian. W miejscach 
tych opór cieplny jest znacznie mniejszy niŜ na pozostałej powierzchni ściany. 
 
W nowych budynkach przyczyną powstawania mostków cieplnych są niestarannie i niepoprawnie prowadzone prace budowlane. W 
budynkach wznoszonych w technologii wielkiej płyty mostki cieplne występują najczęściej na łączeniach płyt bądź, na skutek braku 
ocieplenia (np. styropianu), pomiędzy dwiema warstwami betonu, jak równieŜ na skutek niestarannego ułoŜenia lub wytopienia 
styropianu. W budynkach starych mostki cieplne mogą wystąpić na skutek osiadania budynków i związanego z tym przemieszczenia się 
ścian, braku izolacji, złej technologii wykonania niektórych elementów, np. płyty balkonowej. 

 
Rys. 1. Przykład budynku prawidłowo ocieplonego; niewielkie wytopienia śniegu na dachu występują tylko w okolicy komina (wieczorem 
działał kominek); zdjęcie zostało wykonane dla celów porównawczych 
 
Występowanie mostków cieplnych objawia się nie tylko zwiększonymi stratami ciepła, lecz równieŜ obniŜeniem temperatury na 
wewnętrznej powierzchni ściany pomieszczenia, wskutek czego w miejscach tych występuje grzyb lub pleśń. Zjawisko to jest nazywane 
potocznie przemarzaniem i objawia się ciemnymi pasami pleśni na tynku. Jest to spowodowane wykraplaniem się wilgoci na 
powierzchniach, których temperatura jest niŜsza od temperatury punktu rosy powietrza wewnętrznego. Grzyby mogą nie występować na 
takich powierzchniach pod warunkiem wyłoŜenia ich wykładziną o własnościach hydrofilowych. Własności te cechuje zdolność 
pochłaniania i oddawania wilgoci, a to powoduje odpowiednie opóźnienia w powstawaniu i oddawaniu wilgoci, a co za tym idzie 
zmniejszenie moŜliwości zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów. 

 
Rys. 2. Wytopienie śniegu występuje nad ścianą nośną w okolicach murłaty; jest to spowodowane brakiem izolacji w okolicach murłaty, 
gdzie powinna być zachowana ciągłość izolacji ściany i dachu  

 


