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Streszczenie:   W artykule przedstawiono zasady 

uwzględniania mostków punktowych w obliczeniach termicznych 

przegród. W ramach pracy przeanalizowano metodykę (dokładną, 

uproszczoną) uwzględniania mostków przestrzennych w ob-

liczeniach termicznych. Na przykładach, zamodelowano różne 

typy łączników mechanicznych w systemach ETICS. Dla 

wybranych modeli łącznika wyznaczono punktowy współczynnik 

przenikania ciepła oraz określono jak jego obecność 

kompensowana jest przez dobór odpowiedniej grubości izolacji. 

Słowa kluczowe:  Punktowy mostek termiczny, współczynnik 

przenikania ciepła, system ETICS, łącznik mechaniczny 

1. WPROWADZENIE 

Zgodnie z instrukcją ETICS [1] warunki dodatkowego 

mocowania mechanicznego za pomocą łączników powinien 

określać projekt techniczny lub w przypadku jego braku 

zalecenia systemodawców. W większości europejskich 

aprobat technicznych dotyczących łączników mechanicz-

nych znajdujemy obszerne informacje, co do ich sposobu 

montażu, jak i właściwości fizykomechanicznych 

z uwzględnieniem współczynnika przenikania ciepła 

w miejscu łącznika. Sugeruje się więc, aby w projekcie 

technicznym zawarta była informacja o wpływach takich 

mostków, a poszukiwana wartość współczynnika była 

zaczerpnięta z danych producenta. Jak się okazuje, 

sugerowane wartości współczynnika w instrukcji ETICS 

stanowią duże uproszczenie problemu. Warto ponadto 

zwrócić uwagę na fakt, iż jedynym miejscem 

zobowiązującym projektantów do uwzględniania mostków 

cieplnych jest rozporządzenie ministra infrastruktury 

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energety-

cznej budynków [2]. W pojawiającym się tam zapisie 

uwzględnia się jednak tylko mostki liniowe. Zdaniem 

autorów należałoby dodać człon uwzględniający mostki 

punktowe, bo w dużym stopniu zmieniają one bilans 

energetyczny budynku, o czym świadczy chociażby 

konieczność kompensowania ich wpływu dodatkową 

grubością warstwy izolacji.  

2. MOSTKI PUNKTOWE 

2.1. Metody obliczeniowe 

2.1.1. Metoda dokładna 

Mostek termiczny, to część obudowy budynku, w której 

jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony przez: 

całkowite lub częściowe przebicie obudowy budynku przez 

materiały o innym współczynniku przewodzenia ciepła, lub 

zmianę grubości warstw materiałów, a także różnicę między 

wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami przegród 

[3]. Punktowy mostek według opisu nazywany jest często 

przestrzennym z uwagi na brak jednakowego przekroju 

poprzecznego w każdym kierunku. Jego obecność 

przyczynia się do zwiększenia całkowitego strumienia 

ciepła przez obudowę budynku.  Norma PN EN ISO 

10211[3] określa sposób obliczania punktowego 

współczynnika przenikania ciepła z równania: 

 = 𝑳𝟑𝑫 − ∑ 𝑼𝒊

𝑵𝒊

𝒊=𝟏

∙ 𝑨𝒊 − ∑𝒋

𝑵𝒋

𝒋=𝟏

∙ 𝒍𝒋 (1) 

gdzie: 

L3d-  współczynnik sprzężenia cieplnego otrzymany z 3-d 

obliczeń 3-d komponentu, oddzielającego dwa rozważane 

środowiska, [W/K] 
Ui - współczynnik przenikania ciepła 1-d komponentu i, 

oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska, [w/m2·k ] 
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Ai -  pole powierzchni, na której stosuje się wartość Ui,[m2] 

j - liniowy współczynnik przenikania ciepła, [W/mK] 

Lj  - długość, [m] 

Nj -  liczba komponentów 2-d 

N -  liczba komponentów 1-d 

Powyższe równanie wykorzystuje się w programach 

komputerowych do analizy cieplnej i do wyznaczania 

punktowych mostków cieplnych. Istnieją również prostsze 

metody pozwalające określić wystarczająco dokładną ocenę 

strat ciepła powstałych z mostków cieplnych.  

Obliczenia takie prowadzi się na ogół zgodnie z normą PN 

EN ISO 6946 : 2008 [4]. Zgodnie z aneksem D do normy 

PN-EN- ISO 6946: 2008 [4], wpływ punktowych mostków 

cieplnych uwzględnia się poprzez obliczenie 

skorygowanego współczynnika przenikania ciepła Uc 

metodą uproszczoną, poprzez zastosowanie dodatków 

uwzględniających wpływ mostków cieplnych: 

 

UUU oc 
 

(2) 

gdzie:      

Uc skorygowany współczynnik przenikania ciepła, 

[W/(m2·K) ] 

  człon korekcyjny określony wzorem  

∆U=   ∆Ug +  ∆Uf  +  ∆Ur (3) 

gdzie :    

∆Ug - poprawka na nieszczelności w warstwie izolacji, 

[W/(m2·K) ] 

∆Uf  -    poprawka na łączniki mechaniczne, [W/(m2·K) ] 

∆Ur - poprawka na wpływ opadów dla dachu  

o odwróconym układzie warstw [W/(m2·K) ].  

Dla izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wykonanej  

w metodzie ETICS [1] ( dawniej metoda lekka mokra 

BSO), we wzorze można pominąć poprawkę na 

nieszczelności w warstwie izolacji cieplnej i nie wspominać 

o poprawce uwzględniającej wpływ opadów jako że 

dotyczy jedynie dachów o odwróconym układzie warstw. 

Wzór  przyjmie więc postać: 

Uc=   Uo +  ∆Uf (4) 

Wartość poprawki należy obliczyć stosując procedurę 

dokładną (PN EN ISO 10211) lub uproszczoną. Przez 

procedurę dokładną należy rozumieć metody numeryczne 

zgodne z PN – EN - ISO 10211:2008 [3]. Stosując te 

metody można wyznaczyć wartość  [W/K], zwaną 

punktowym współczynnikiem przenikania ciepła.  

Znając punktowy współczynnik przenikania ciepła możemy 

obliczyć wartość poprawki ∆Uf  

Zgodnie ze wzorem:  

∆Uf   =  n (5) 

gdzie :  

n ilość łączników na 1 m2  powierzchni przegrody, 

 punktowy współczynnik przenikania ciepla 

2.1.2. Metoda uproszczona 

Jeżeli nie jest znana wartość punktowego współczynnika 

przenikania ciepła, można zgodnie z normą PN EN ISO 

6946:2008 [4] zastosować przybliżoną metodę oceny wpły-

wu łączników mechanicznych takich jak kotwie ścienne 

między warstwami muru, łączniki dachowe, lub łączniki 

w złożonych systemach paneli. W metodzie tej dodatek 

uwzględniający takie łączniki obliczamy zgodnie ze 

wzorem:  
2
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(6) 

gdzie:  

 -  0,8 jeżeli łącznik przebija całkowicie warstwę izolacji 

(np. dla dachów płaskich z podłożem z blachy fałdowej za 

wyjątkiem łączników teleskopowych), rys.1., 

 =0,8 
𝒅𝟏

𝒅𝒐
 , jeżeli łącznik jest wpuszczony w podłoże ( np. 

kotwy ścienne w murze, lub podłoże betonowe  

w przypadku dachów płaskich) zgodnie z rys. 1. 

f  - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika, 

nf - ilość łączników na 1 m2 powierzchni, 

Af - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika w m2, 

do - grubość warstwy izolacji zawierającej łączni w m, 

d1 - długość łącznika, który przebija warstwę izolacji  

w m.  

R1 - opór cieplny warstwy izolacji przebijanej przez 

łączniki 

RTh  - całkowity opór cieplny komponentu z pominięciem 

wszystkich mostków cieplnych obliczany zgodnie z PN 

EN- ISO 6946 : 2008 

 

 
 

Rys. 1. Łącznik wpuszczony 

1 – główka z tworzywa sztucznego; 2 – łącznik wpuszczony;  

3 – izolacja cieplna; 4 – podłoże 

Fig.1. Recessed switch 

1 – plastic head; 2 – recessed switch; 3 – thermal insulation;  

4 – substrate 
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Zgodnie z normą PN – EN - ISO 6946: 2008, poprawki nie 

należy stosować w następujących przypadkach:  

 gdy kotwie przechodzą przez pustą wnękę, 

 gdy współczynnik przewodzenia ciepła łącznika 

jest mniejszy niż 1 W/mK. 

Ostatni akapit dotyczy łączników z rdzeniem tworzy-

wowym, np. z polipropylenu, które nie powinny być 

stosowane w systemach dociepleń posiadających ETA [5], 

zgodnie z ETAG 014 [6]. 

Zakres stosowania poprawki ∆Uf, uwzględniający łączniki 

określa norma PN-EN-ISO 6946: 2008. W punkcie 7 normy 

możemy przeczytać: Poprawki do współczynnika 

przenikania ciepła nie są wymagane jeżeli całkowita 

poprawka jest mniejsza niż 3% wartości współczynnika 

przenikania ciepła U. 
 

2.2. Mostki punktowe w systemach ETICS 

Od 2009 roku wprowadzane są na rynek Polski złożone 

systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

pod wspólną nazwą ETICS.  Szczegółowe wytyczne, co do 

zasad projektowania i wykonywania takich systemów 

można znaleźć w instrukcji ITB nr 447/2009 [1]. 

W instrukcji dość szczególny nacisk położono na sprawę 

uwzględniania mostków punktowych spowodowanych 

łącznikami mechanicznymi (rys.2,). Poprawkę uwzględnia-

jącą łączniki mechaniczne uwzględnia się zgodnie ze 

wzorem 7, czyli analogicznie jak w normie PN-EN-ISO 

6946 : 2008. Dla celów projektowania podano w instrukcji 

trzy wartości punktowego mostka cieplnego p jakie zaleca 

się stosować przy obliczeniach tj[1,7] :  

  p = 0,002 W/K dla łączników wykonanych ze 

stali nierdzewnej z główką pokrytą tworzywem 

sztucznym oraz łączników ze szczeliną powietrzną 

przy główce śruby, 

 p = 0,004 W/K dla łączników wykonanych ze 

stali galwanizowanej z główką przykrytą 

tworzywem sztucznym,  

 p = 0,008 W/K w przypadku pozostałych 

łączników metalowych.    

W praktyce stosuje się rozwiązania zapewniające najniższą 

wartość p = 0,002 [W/K]: oprócz łączników z główką 

pokrytą tworzywem, oraz łączników ze szczeliną 

powietrzną można stosować łączniki z dodatkową izolacją 

przy główce, przy kotwieni zagłębionym. 

Zwiększoną grubość izolacji wynikająca z faktu 

zastosowania łączników należy obliczać ze wzoru: 
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(7) 

gdzie :  

di  - dodatkowa grubość izolacji cieplnej 

kompensująca mostki punktowe związane z łącznikami 

mechanicznymi [m],  

io - współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

izolacyjnego [W/ (mK)],  

U (max)  - maksymalna dopuszczana przepisami wartość 

współczynnika przewodzenia ciepła dla ściany zewnętrznej 

[W/(m2·K)].  

 
Rys.2. Mostki punktowe na elewacji budynku,  

efekt tzw. biedronki. 

Fig.2. Point bridges on the facade of the building, 

effect of the so-called ladybugs. 
 

Dodatkowa grubość warstwy materiału izolacyjnego di 

wynikająca z zastosowania łączników mechanicznych w 

złożonych systemach izolacji cieplnej ETICS, zależy od 

jakości materiału izolacyjnego wyrażanego współczyn-

nikiem przewodzenia ciepła izolacji, oraz jakości, rodzaju 

i ilości łączników.  

3. MODELOWANIE MOSTKÓW PUNKTOWYCH 

3.1. Założenia przyjęte do analizy 

Przez określenie łącznik tworzywowy lub łącznik 

tworzywowo-metalowy rozumie się łączniki z tworzywową 

częścią rozporowo dystansową zakończoną dociskowym 

talerzykiem oporowym i tworzywowym lub metalowym 

elementem rozporowym. Łączniki te są kotwione 

w wywierconych w podłożu otworach na skutek wymuszo-

nego rozprężania. 

Element rozporowy łącznika (w formie gwoździa lub pręta 

– łączniki wbijane lub wkręcane) może być wykonany ze 

stali nierdzewnej lub ze stali węglowej zabezpieczonej 

powłoką antykorozyjną, o odpowiedniej grubości. Do 
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analizy przyjęto łączniki z możliwością stosowania zaślepki 

z polistyrenu – w przypadku montażu zagłębianego (rys. 3, 

wariant a), łączniki bez zatyczki z polistyrenu w przypadku 

montażu powierzchniowego (rys. 3, wariant b). W analizie 

wzięto również pod uwagę rodzaj zastosowanego surowca 

na śruby – łącznik metalowy. Średnica łącznika 8mm. 
 

a)  

b)  

Rys.3 Modele łączników mechanicznych przyjęte do analizy 

a) łącznik tworzywowy z trzpieniem metalowym wbijanym 

z główką pokrytą tworzywem sztucznym  

b) łącznik tworzywowy z trzpieniem metalowym z zaślepką 

styropianową. 

Fig.3 Models of mechanical anchors accepted for analysis 

a) plastic anchor with metal stem hammered with plastic head  

b) plastic anchor with metal stem with polystyrene plug. 
 

 

W obliczaniu punktowych mostków cieplnych wyrażonych 

 posłużono się programem THERM. Zbudowano w nim 

model przegrody z zaburzeniem w postaci łącznika 

mechanicznego z trzpieniem metalowym o gr. 8mm 

(średnica całkowita łącznika - d). Przegroda zbudowana 

była z betonu o gr. 15cm, lambdzie 1.7 [W/mK] izolowana 

polistyrenem ekspandowanym o grubości 15cm i lambdzie 

0.035 [W/mK].  

Jako warunki brzegowe przyjęto:  

 - temperatura powietrza zewnętrznego te : -20 oC,   

- temperatura powietrza wewnętrznego ti:  +20 oC,   

 - współczynniki przejmowania ciepła  

   he = 25 W/(m K); hi =7,69 W/(m K).  

Przyjęty model z wygenerowaną przez program siatka 

podziału prezentuje rysunek nr 4.  
 

 

Rys.4. Model przegrody przyjęty do obliczeń 

Fig.4. Segment model accepted for calculation 

 

 

3.2. Obliczenia poprawki na mostki punktowe  

3.2.1. Metoda dokładna 

Analizie poddane zostały oba typy łącznika (rys.3). 

W ramach przeprowadzonych obliczeń uzyskano wyniki 

w postaci rozkładu pola temperatur (rys.6), gęstości 

strumienia ciepła (rys.7). Elementem wyjściowym było 

obliczenie w programie współczynnika przenikania ciepła 

dla przegrody bez zaburzeń w formie łącznika i przed-

stawienie profilu temperatury w postaci rozkładu izoterm 

(rys.5,8) 

 

Obliczenia dla wariantu a  

(łącznik bez zaślepki styropianowej) 

 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody bez 

uwzględnienia punktowych mostków cieplnych U1D: 

U1D=0,220 [
W

m2K
] 

 

 
Rys.5. Fragment modelu przegrody z łącznikiem w programie 

Therm  

Fig.5. Baffle model with Therm connector 

 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody  

z uwzględnieniem punktowych mostków cieplnych U2D 

obliczone za pomocą programu THERM: 
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U2D=0,4924 [
W

m2K
] 

Długość modelu:  l=1,0 [m] 

L2D=0,4924∙1,0=0,4924 [
W

mK
] 

ψ=0,4924-0,220∙1,0=0,2724 [
W

mK
] 

 

Dla pręta o przekroju kwadratu obliczamy: 

 

 = d  H 1.00  

χ
p
=0,008∙0,2724∙1,0=0,0022 [

W

K
] 

 

Dla pręta o przekroju kołowym należy zastosować wzór:  
 

 = dH H1.00H (1-(d2  - (Hd2/4))) 

χ
p
=0,0021 [

W

K
] 

Graficzny rozkład temperatury i gęstości strumienia ciepła 

uzyskane w oparciu o modelowanie w programie THERM 

dla przegrody z łącznikiem w wariancie a przedstawiają 

rysunki nr 6, 7. 

 
Rys.6. Rozkład pola temperatur w przekroju ściany. 

Fig.6. Distribution of the temperature field in the cross-section of 

the wall 

 

Rys.7. Gęstość strumienia ciepła w przekroju ściany. 

Fig.7. Density of the heat flux in the cross-section of the wall 

 

Obliczenia dla wariantu b   

(łącznik z zaślepką styropianową) 

 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody bez 

uwzględnienia punktowych mostków cieplnych U1D: 
 

U1D=0,220 [
W

m2K
] 

 
 

 
Rys.8. Fragment modelu przegrody z łącznikiem w programie 

Therm  

Fig.8. Baffle model with Therm connector 
 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody z uwzględ-

nieniem punktowych mostków cieplnych U2D obliczone za 

pomocą programu THERM: 

U2D=0,3182 [
W

m2K
] 

 

Długość modelu:  l=1,0 [m] 

∙ 

ψ=0,3182-0,220∙1,0=0,0982 [
W

mK
] 

χ
p
=0,008∙0,0982∙1,0=0,0008 [

W

K
] 
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Proponowaną przez [1] wartością współczynnika χp w przy-

padku analizowanego łącznika jest wartość: 

χ
p
=0,0008[

W

K
] 

Graficzny rozkład temperatury i gęstości strumienia ciepła 

uzyskane w oparciu o modelowanie w programie THERM 

dla przegrody z łącznikiem w wariancie a przedstawiają 

rysunki nr 8,9,10. 

 

Rys. 9. Rozkład pola temperatur w przekroju ściany. 

Fig. 9. Distribution of temperature fields in the wall section. 

 

Rys.10. Gęstość strumienia ciepła w przekroju ściany. 

Fig.10. Density of the heat flux in the cross-section of the wall. 

3.2.2. Metoda uproszczona 

Obliczenia metoda uproszczona prowadzone były zgodnie 

z założeniami normy PN ISO 6946 [4] 
 

Przyjęto 𝛌𝐟 dla stali: 𝛌𝐟 = 𝟓𝟎 [
𝐖

𝐦𝐊
] 

 

Wyznaczenie oporu cieplnego warstwy izolacji przebijanej 

przez łącznik Rs 

 

Rs=
di,izolacja

λi,izolacja

=
0,15

0,035
=4,286 [

m2K

W
] 

 

Program do komputerowej analizy mostków termicznych 

traktuje łączniki, jako elementy o przekroju kwadratowym. 

Dlatego też do analitycznego wyznaczenia wartości 𝚫𝐔𝐟 

również przyjęto kwadratowy przekrój łącznika o polu 

powierzchni: wymiar trzpienia łącznika bez osłonki, 0,005 

[m] 

 

Af=0,0052=2,5∙10-5[m] 
 

Obliczenie oporu cieplnego przegrody bez uwzględnienia 

wpływu mostków cieplnych RT 

 

RT=
1

0,22
=4,54 [

m2K

W
] 

Dla wariantu pierwszego z łącznikiem z główką zlicowaną 

z warstwa izolacji termicznej: 
 

 

ΔUf=0,8∙
50∙2,5∙10-5∙7

0,15
∙ (

𝟒, 𝟐𝟖𝟔

4,54
)

2

=0,0415 [
W

m2K
] 

 

Wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła łącznika 

mechanicznego  (przyjęto 7szt./m2): 
 

χ
p
=

ΔUf

7
=0,0059[

W

K
] 

Dla wariantu drugiego z łącznikiem z zaślepką ze 

styropianu gr. 1.5cm.  

Wyznaczenie oporu cieplnego warstwy izolacji przebijanej 

przez łącznik Rs 

 

Rs=
di,izolacja

λi,izolacja

=
0,135

0,035
=3,857 [

m2K

W
] 

 

ΔUf=0,72∙
50∙2,5∙10-5∙7

0,135
∙ (

3,85

4,54
)

2

=0,033 [
W

m2K
] 

Wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła łącznika 

mechanicznego (przyjęto 7szt./m2): 
 

χ
p
=

ΔUf

7
=0,0047[

W

K
] 
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3.3. Kompensacja mostków punktowych 

Współczynnik przewodzenia ciepła betonu, z którego 

wykonana jest analizowana przegroda: 

λw.nośna=1,7 [W/mK] 
 

W celu wyliczenia wartości ΣRt określa się parametry 

warstw systemu ociepleniowego: 

 warstwa klejąca (przyjmuje się grubość d=0,50 

[cm], λ=0,80 [W/mK], 

 warstwa zbrojąca (przyjmuje się grubość d=0,20 

[cm], λ=0,80 [W/mK], 

 tynk cienkowarstwowy (przyjmuje się grubość 

d=0,20 [cm], λ=0,70 [W/mK]. 

Zakładamy, że rozpatrywany budynek jest budynkiem 

nowoprojektowanym, wzór na minimalną grubość warstwy 

izolacji termicznej przyjmuje postać: 
 

di(min)'=λi,ETICS∙ 

  [
1

U(max)
-(∑ Rkk + ∑ RT +Rsi+Rse)] ∙100 cm  (8) 

Obliczenie wartości oporu cieplnego przegrody przed 

dociepleniem Rk: 
 

∑ Rk =
0,15

1,7
=0,088 [

m2K

W
] 

Obliczenie wartości oporu cieplnego systemu 

ociepleniowego RETICS: 
 

∑ RT =
0,005

0,8
+

0,002

0,8
+

0,002

0,7
=0,0116 

 

di(min)=0,035∙ [
1

0,23
(0,088+0,0116+0,13+0,04)] ∙100 cm 

≈14,7cm  

Zgodnie z powyższym przyjęto warstwę termoizolacji 

grubości 14,7 cm. 
 

Zgodnie z [6,7] wartość punktowego współczynnika 

przewodzenia ciepła 𝝌𝒑 łącznika wynosi: 

χ
p
=0,004 [

W

K
] 

 

Do obliczenia dodatkowej grubości warstwy 

termoizolacyjnej przyjęto przypadek, w którym: 
 

n=7 [
łączników

m2
] 

Zgodnie z powyższym wartość dodatku Δdi wynosi: 

Δdi=0,035∙ (
1

0,23-0,004∙7
-

1

0,23
) ∙100≈2,27 cm 

 

Całkowitą wymaganą grubość warstwy izolacyjnej wraz  

z uwzględnieniem wpływu punktowych mostków 

termicznych oblicza się ze wzoru: 

di,c=14,7+2,27=16,97 [cm] 
 

Przyjęto ostatecznie grubość warstwy termoizolacji równą 

di=17 cm.  
 

Prowadząc obliczenia zgodnie z wcześniejszymi wynikami 

uzyskanymi dla wariantu łącznika bez zaślepki (obliczenia 

w programie THERM) dla tego typu kołków dla  

𝜒𝑝 = 0,002 [
𝑊

𝐾
] 

 

grubość warstwy izolacyjnej wynosiłaby 15,40cm. 

 

3.4. Dyskusja wyników 

Przedstawione wyniki analizy pokazują, że obie metody 

obliczania i uwzględniania mostków punktowych i ich 

dodatku do współczynnika przenikania ciepła różnią się nie 

tylko wynikiem końcowym ale również znacznym 

nakładem pracy (tab.1). Z tego względu najczęściej 

korzysta się z gotowych założeń podanych w ETAG [6,7], 

co do stałej wartości współczynnika . Sposób ten jednak 

nie uwzględnia w swojej istocie grubości izolacji, sposobu 

montażu łącznika i jest dużym uogólnieniem fizyki procesu 

przepływu ciepła w miejscu zaburzenia. 

Tabela 1. Zestawienie wyników 

Table 1. Summary of results 

 

M_dokładna M_uproszczona ETAG 

zaślepka 
bez_ 

zaślepka 
zaślepka 

bez_ 

zaślepka 
 

 [W/K] 0,0008 0,002 0,0047 0,0059 0,004 

 Uf [W/m2K] 

7szt/m2 0,0056 0,014 0,033 0,0415 0,028 

12szt/m2 0,0096 0,024 0,056 0,064 0,048 

 

Montaż łącznika z zastosowaniem zaślepki zmniejsza 

negatywne wpływy łącznika na straty ciepła (tab.1.). Taka 

analiza możliwa jest z wykorzystaniem metod 

numerycznych lub metody podanej w załączniku D normy 

[4]. Metoda ta jednak [4] daje wyniki w dużym stopniu 

zawyżone w kontekście punktowego współczynnika . 

W przypadku obliczania poprawki Uf okazuje się, że wraz 

ze wzrostem ilości łączników (od 3szt/m2 do 12 szt./m2 

[6,7]), metoda uproszczona okazuje się mniej czułą na ich 

obecność i choć przy wzroście ich liczby daje wynik 

korzystniejszy dla montażu z zaślepką, różnice te nie są tak 

znaczne jak w metodzie dokładnej. Kolejnym ważnym 

kryterium przy doborze łącznika jest ryzyko powstania 

efektu biedronki (rys.2.) Coraz częściej odchodzi się od 

stosowania łączników, których talerz styka się z warstwą 
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zbrojącą system ociepleniowy. Obecnie na rynku znajdują 

się łączniki, których talerz zagłębiony jest warstwie 

izolacyjnej. Przykładem mogą być łączniki z zaślepką 

styropianową lub łączniki wkręcane typu EcoTwist.  
Wybór metody obliczeniowej jest szczególnie istotny, 

w kontekście kompensacji grubości izolacji termicznej. 

Niewielkie różnice w wartości mogą powodować wzrost 

grubości izolacji nawet o kilka centymetrów [9,10].  

4. WNIOSKI 

W pracy przedstawiono wybrane metody obliczania 

mostków przestrzennych w projektowaniu ocieplenia 

budynku. Z uwagi na różnorodność stosowanych procedur 

wykazano różnice i rozbieżności, jakie mogą się pojawić 

przy zastosowaniu metod podanych w normie PN-EN ISO 

6946: 2008 [4] oraz wytycznych ETAG [6,7]. W 

pierwszym dokumencie poprawka na łączniki zależna jest 

od grubości warstwy izolacyjnej oraz uwzględnia szereg 

dodatkowych czynników związanych z konstrukcją i 

mocowaniem izolacji. W wytycznych ETAG podaje się 

orientacyjne wartości współczynników przenikania ciepła, 

często daleko różne od tych uzyskanych w oparciu o 

obliczenia wg. [3, 4].  

Propozycją autorów jest zastosowanie normy PN EN ISO 

10211:2008 [3] w obliczeniach wartości punktowego 

współczynnika p. Prezentowane wcześniej metody 

[ETAG, PN-EN ISO 6946: 2008] nie pozwalają na 

dokładne zamodelowanie geometrii, ułożenia łącznika w 

przegrodzie. Ponadto duża pracochłonność wykonania 

modelu i brak wyraźnych regulacji w zakresie wymagań, co 

do dokładności obliczeń, powoduje, że wybierana jest 

metoda, która tylko szacuje wpływy zaburzeń w postaci 

przestrzennych mostków termicznych.  

 

 
POINT BRIDGES IN THERMAL CALCULATION 

 

Summary: The article presents ways of taking into account 

point bridges in partitions thermal calculations. As shown later in 

this work, the methodology (both accurate and simplified) of 

including spatial bridges in thermal calculations has been 

analysed. 

Different types of mechanical anchors were modelled in the 

ETICS system. For selected models of the anchor, the point 

thermal transmittance value was established. In addition, it was 

determined how its presence is compensated owing to the use of a 

suitable layer of insulation (its thickness). 
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