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Poprawa efektywności ścian może być realizowana za 

pomocą grubszych izolacji termicznych o standar-

dowych parametrach izolacyjnych lub za pomocą 

materiałów o lepszych współczynnikach przewodzenia 

ciepła. W opracowaniu przeanalizowano zagadnienia 

ekonomiczne i techniczne stosowania pianek rezo-

lowych na elewacjach w systemie ETICS oraz na ścian 

wentylowanych. 
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1. PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW BIUROWYCH  

Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH  

Od 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. 

Nowe budynki samorządowe powinny spełniać ten warunek już od 2019 r.  Zgodnie z dyrektywą 

2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], kraje 

członkowskie opracują własną definicję budynków o niemal zerowym zużyciu energii.  Budynek o niemal 

zerowym zużyciu energii oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, czyli  

o niskim a nawet niemal zerowym zużyciu energii. Energia ta powinna pochodzić w bardzo wysokim 

stopniu ze źródeł odnawialnych, wytwarzana na miejscu lub w pobliżu budynku.  

W Warunkach Technicznych (WT2021) [2] określone zostały wymagania w zakresie dopuszczalnego 

prawem poziomu zużycia energii dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i służby zdrowia. 

Stopniowe zaostrzanie wymagań prawnych spowodowało zwiększanie grubości izolacji termicznej 

przegród lub stosowanie materiałów o lepszych parametrach izolacyjnych. Działania te tak czy inaczej 

wpływają na wzrost kosztów budowy.   

W przypadku budynków biurowych wznoszonych w centrach miejskich, gdzie działki budowlane są 

kosztowne, a dostępne powierzchnie ograniczone, pojawia się pytanie - czy jest uzasadnione 

ekonomicznie wykorzystywanie materiałów o korzystniejszych parametrach izolacyjnych takich jak np. 

pianki rezolowe, których parametry izolacyjne są nawet dwukrotnie lepsze od tradycyjnych materiałów 

termoizolacyjnych?    

1.1 BUDYNKI BIUROWE W ŚW IETLE ZNOWELIZOWANYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH  

Aby określić wymagania prawne stawiane budynkom biurowym najpierw należy odpowiedzieć na 

pytanie: jaka jest definicja budynków biurowych?  

W Warunkach Technicznych [2] określono definicję budynków użyteczności publicznej, która oznacza 

budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 

socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 

podobnych funkcji. Za budynki użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne. 

 

W Warunkach Technicznych [2] opublikowano wymagania w zakresie dopuszczalnych wartości różnych 

parametrów mających wpływ na energochłonność budynków. Określone zostały wymagania 

„szczegółowe” oraz wymagania „ogólne”. Oba warunki muszą być spełnione.  Zgodnie z § 328 pkt 1 [2] 

budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej,  

a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 

gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane  

i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych. Jak już 

wspomniano, wymagania określone zostały w dwóch grupach: 

− wymagania szczegółowe obejmujące przegrody budowlane 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. Wymagania graniczne obejmują: 

• maksymalne dopuszczalne prawem parametry izolacyjne przegród budowlanych – U, 

• szczelność budynku n50, 

• ochronę przed przegrzewaniem,  
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• minimalną grubość izolacji termicznej instalacji budynku. 

Dla budynków użyteczności publicznej oraz biurowych powyższe wymagania przedstawiają się  

w uproszczeniu następująco: 

 
TABELA 1. WYBRANE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE STAWIANE BUDYNKOM BIUROWYM OD 2021  

WG [2] 

Grupa Wymagania w zakresie U dla przegród 

UCMAX [W/m2K] 

od 1.01.2021  

Ściany  

UCMAX dla ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16 ⁰C ≤ 0,2 

UCMAX dla ścian wewnętrznych t ≥ 8 ⁰C oraz 
oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek 
schodowych i korytarzy 

≤ 1,0 

Ściany wewnętrzne oddzielające pom. ogrzewane od 
nieogrzewanych 

≤ 0,3 

Dachy i stropy 
strychów 

UCMAX dla dachów przy ti ≥ 16 ⁰ C  ≤ 0,15 

UCMAX dla stropów nad pomieszczeniami 
nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 
podpodłogowymi 

≤ 0,25 

Stolarka 

Okna  ≤ 0,9 

Okna połaciowe ≤ 1,1 

Drzwi zewnętrzne ≤ 1,3 

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej 
promieniowania słonecznego okien oraz przegród 
szklanych i przezroczystych g ≤ 

≤ 0,35 

Inne Szczelność powietrzna budynku n50 ≤ ≤ 1,5 

 

Należy zwrócić uwagę, że wymagania w zakresie dopuszczalnych wartości współczynników przenikania 

ciepła uległy znacznemu obniżeniu względem poprzednich lat i ich spełnienie nie zapewnia osiągnięcia 

wymagań WT2021.  

Oprócz wymagań szczegółowych określono wymagania ogólne, które przedstawiają się następująco: 

− wymagania ogólne w zakresie maksymalnych, dopuszczalnych prawem wartości wskaźnika 

nieodnawialnej energii pierwotnej – EP [kWh/(m2 · rok)] określającego roczne obliczeniowe 

zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, 

zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do 

oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków. 
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TABELA 2. DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (W TYM BUDYNKI BIUROWE) WARTOŚCI GRAN ICZNE NA 

EP WG [2] 

Okres obowiązywania wymagań 

EP = EPH+W + EPC + EPL  

EPH+W EPC EPL EPWT2021MAX 

kWh/m2rok kWh/m2rok kWh/m2rok kWh/m2rok 

Budynki publiczne i biurowe od 
1.01.2021 (2019 - samorządowe)  

≤ 45 ≤ 25·AC/Af ≤ 50  ≤ 120 

 

O tym czy budynek biurowy będzie spełniał wymagania prawne decydować będą dwie grupy wymagań: 

ogólne i szczegółowe, które muszą być spełnione równocześnie. Osiągnięcie założonych wartości 

granicznych może okazać się trudnym zadaniem.   

1.2 SPEŁNIENIE WARUNKÓW W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w WT2021, wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, 
dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze 
względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę 
izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami: 
dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła 
przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UCMAC. Normy przywołane w [2] to: Polska Norma PN-EN 
ISO 6946:2008 [5] oraz PN-EN ISO 10211 [8] Spełnienie wymagań stawianych przegrodom budowlanych 
będzie ulegać zmianom. Zaostrzenie wymagań, które nastąpiło w 2021 roku może spowodować pewne 
trudności projektowe i wykonawcze, zwłaszcza dla ścian wentylowanych z okładziną kamienną, blachą 
lub podobnych. Grubość ścian może sięgnąć nawet ponad 50 cm, przy grubości samej izolacji ponad 30 
cm, co może mieć wpływ na zwiększenie powierzchni działki pod zabudowę lub zmniejszenie 
powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych.  
Pojawiają się pytania: 

− Czy zastosowanie materiałów o lepszych parametrach izolacyjnych, ale droższych pozwoli 
zwiększyć powierzchnię na tyle, aby warto było rozważyć ten wariant? 

− Czy zwiększona powierzchnia użytkowa pozwoli zwiększyć przychody z najmu na tyle, że będzie 
to opłacalne dla właściciela i dla użytkowników? 

− Czy zastosowanie materiału o najlepszych parametrach izolacyjnych będzie uzasadnione 
ekonomicznie w budynkach biurowych? 

− Czy stosując rozwiązania standardowe można spełnić rosnące wymagania prawne? 
 
Spróbujmy przeanalizować szczegółowo zagadnienie dla najczęściej wykonywanych konstrukcji:  

− ścian wykonywanych w systemie ETICS, 

− ścian z okładziną włókno-cementową, kamienia lub blachy. 

1.3 ZASTOSOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW TERMO IZOLACYJNYCH  

W BUDYNKACH ZABYTKOWYCH   

Nowe materiały termoizolacyjne znalazły także zastosowanie w budynkach, które należy poddać 

termomodernizacji. Ze względu na ograniczenia konserwatorskie w wielu obiektach zabytkowych 

możliwe jest zastosowanie materiałów izolacyjnych tylko o określonej grubości. W związku z tym pianka 

rezolowa, która posiada współczynnik przenikania ciepła λ=0,020 W/mK osiągnie przy mniejszej grubości 
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podobne parametry izolacyjności termicznej przegrody, jak w przypadku zastosowania grubszej warstwy 

wełny mineralnej. Przykładem zastosowania tego typu rozwiązań w obiektach zabytkowych jest 

budynek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ze względu na obszar objęty ochroną 

Konserwatora Zabytków, w celu zachowania geometrii budynku, zastosowano na ścianach 

zewnętrznych 10 cm materiału izolacyjnego, jakim jest pianka rezolowa.  

Poniżej przedstawiono pomiary termowizyjne, które wykonano po realizacji inwestycji. 

 

  

ZDJĘCIE 1.  BUDYNEK UNIWESYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (BUDYNEK G) OCIEPLONY 10 CM PIANKI 

REZOLOWEJ 

  

ZDJĘCIE 2.  BUDYNEK UNIWESYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (BUDYNEK G) OCIEPLONY 10 CM PIANKI 

REZOLOWEJ 
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ZDJĘCIE 3.  BUDYNEK UNIWESYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (BUDYNEK C) OCIEPLONY 10 CM PIANKI 

REZOLOWEJ 

W wyniku zastosowania pianki rezolowej grubości 10 cm na ściana zewnętrznych budynków 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu udało się osiągnąć następujące parametry przegród: 

− budynek C – ściany zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=0,168 W/m2K, 

− budynek G – ściany zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=0,170 W/m2K. 
 
Kolejnym budynkiem, w którym również zastosowano piankę rezolową do wykonania ocieplenia ścian 

zewnętrznych jest obiekt należący do Archidiecezji Wrocławskiej zlokalizowany przy ul. Św. Idziego 4-6. 

Wstępnie zaprojektowano ocieplenie 2 cm pianki rezolowej. Ze względu na nierówności powierzchni 

ścian zewnętrznych, konieczne było zastosowanie pianki rezolowej o grubości od 2 do 10 cm, w związku 

z tym na termogramach widoczne jest zróżnicowanie termiczne. Poniżej zdjęcia termowizyjne budynku. 

 

 

ZDJĘCIE 4.  BUDYNEK NALEŻĄCY DO ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ PRZY UL. ŚW. IDZIEGO 4-6 (ŚCIANY 

ZEWNĘTRZNE I ORAZ II PIĘTRA WRAZ  Z PODDASZEM – ELEWACJA POŁUDNIOWA)  
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ZDJĘCIE 5.  BUDYNEK NALEŻACY DO ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ PRZY UL. ŚW. IDZIEGO 4-6 (ŚCIANY 

ZEWNĘTRZNE I ORAZ II  PIĘTRA – ELEWACJA POŁUDNIOWA) 

 

ZDJĘCIE 6.  BUDYNEK NALEŻACY DO ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ PRZY UL. ŚW. IDZIEGO 4-6 (ŚCIANY 

ZEWNĘTRZNE PARTERU  – ELEWACJA POŁUDNIOWA) 
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2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W SYSTEMIE ETICS 

Ściany w budynkach biurowych wykonywane są najczęściej w systemie ETICS, jako dwuwarstwowe 
konstrukcje oparte o część nośną wykonaną: 

− w budynkach niskich z gazobetonu, pustaka poryzowanego, ceramicznego, 

− dla budynków powyżej 4 kondygnacji z żelbetu, cegły silikatowej. 
Ściany te ocieplone włóknistym materiałem izolacyjnym lub styropianem. Materiał o najlepszych 
aktualnie parametrach izolacji termicznej do ocieplania w systemie ETICS to pianka rezolowa.  Szczegóły 
systemu pokazano na rysunku 1. 
 

 

RYSUNEK 1. BUDOWA TRADYCYJNEJ ŚCIANY OCIEPLONEJ METODĄ ETICS Z WYKORZYSTANIEM PIANKI REZOLOWEJ 

Konstrukcja ściany dwuwarstwowej jest zazwyczaj taka sama:  

− część nośna ścian – żelbetowa, z cegły silikatowej, ceramicznej lub z różnego rodzaju pustaków,   

− warstwy izolacyjnej klejonej i łączone za pomocą łączników lub wyłącznie łączonej za pomocą 
specjalnych łączników, 

− zewnętrznej warstwy zbrojącej zatopionej w kleju, 

− tynku zewnętrznego cienkowarstwowego. 
 
 
Ze względu na izolacyjność termiczną przegrody ważną rolę w dwuwarstwowej konstrukcji ściany 
odgrywają:  

− parametry materiału termoizolacyjnego: pianki, wełny, styropianu, 

− przewodność cieplna łączników mechanicznych stosowanych w metodzie ETICS, 

− w niewielkim stopniu dziś o izolacyjności przegrody decyduje użyty materiał na część nośną 
przegrody. 
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ZDJĘCIE 7.  PUNKTOWE MOSTKI C IEPLNE NA ŁĄCZNIKACH  MECHANICZNYCH 

W dalszej analizie pominięta zostanie poprawka na nieciągłość izolacji, gdyż czynnik ten jest zależny od 
jakości wykonawstwa i może wystąpić w każdym rodzaju ściany i materiału termoizolacyjnego.  
Przy wyborze rozwiązań kierowano się dostępnymi na rynku standardowymi grubościami materiału 
termoizolacyjnego. 

2.1 SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NA ROK 2021  

Spełnienie minimalnych wymagań prawnych w zakresie przegród zewnętrznych może się okazać 
niewystarczające. Jednak dla uproszczenia analizy przyjęto, że spełnienie minimalnych wymagań  
w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla ścian pozwoli spełnić wymagania w zakresie EP dla 
całego budynku.   
Aby spełnić wymagania w zakresie izolacji ścian z 2021 roku przy konstrukcji nośnej z żelbetu  
gr. 20 cm lub cegły silikatowej 24 cm, należy przyjąć grubość izolacji z włóknistych materiałów 
izolacyjnych dla wełny mineralnej o λ = 0,042 W/mK wynoszącą 22 cm, a przy użyciu wełny mineralnej  
o λ = 0,036 W/mK wynoszącą 20 cm. Stosując piankę rezolową, grubość izolacji cieplnej wyniesie tylko 
10 cm. Przy ograniczonej powierzchni działki ścian ocieplone pianką rezolową pozwoli zwiększyć 
powierzchnie użytkową o 101,16 m2, co stanowi 1,87 % powierzchni użytkowej budynku izolowanego 
wełną mineralną o λ = 0,042 W/mK. 
 
TABELA 3. OBLICZENIA PARAMETRÓW IZOLACYJNYCH ŚCIANY ŻELBETOWEJ I SILIKATOWEJ IZOLOWANEJ WEŁNĄ 

MINERALNĄ  LUB PIANKĄ REZOLOWĄ  Z UWZGLĘDNIENIEM ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZE STALI  

O LAMBDA = 17 W/MK 

 

Część 
nośna 
ściany 

Materiał 
izolacyjny 

 
λ 

Grubość 
izolacji 

UC  Typ łącznika 
mechanicznego 

Średnia ilość 
łączników  

ΔU 
UC = 

U+ΔU 

UCMAX  

rok 
2021 

W/mK m W/m2K szt/m2 W/m2K W/m2K W/m2K 

Że
lb

et
 2

0
 c

m
 

Wełna 
mineralna 

0,042 0,22 0,180 ze stali nierdzewnej 6 0,009 0,189 

0,2 
Wełna 

mineralna 
0,036 0,20 0,170 ze stali nierdzewnej 10 0,017 0,187 

Pianka 
rezolowa 

0,020 0,10 0,188 z tworzywa 5 0 0,188 

Si
lik

at
 2

4
 c

m
 

Wełna 
mineralna 

0,042 0,22 0,176 ze stali nierdzewnej 6 0,009 0,185 

0,2 
Wełna 

mineralna 
0,036 0,20 0,167 ze stali nierdzewnej 10 0,016 0,183 

Pianka 
rezolowa 

0,020 0,10 0,184 z tworzywa 6 0 0,184 
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TABELA 4. PARAMETY IZOLACYJNE ORAZ KOSZTY ŚCIAN IZOLOWANYCH ZA POMOCĄ  WEŁNY MINERALNEJ I PIANKĄ 

REZOLOWĄ W SYSTEMIE ETICS 

Materiał izolacyjny 

Grubość 
muru 

Grubość 
materiału 

termo. 

Powierzchnia 
zabudowy - AZ 

Af - 
powierzchnia 

użytkowa 

V - 
kubatura 

Af / AZ 
Dodatkowa 

powierzchnia 
biurowa 

m m m2 m2 m3  - m2 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

0,44 0,22 928,8 5406,00 16218,0 5,82 0,00 

Wełna mineralna 
λ = 0,036 W/mK 

0,42 0,20 928,8 5414,40 16243,2 5,83 8,40 

Pianka rezolowa  
λ = 0,020 W/mK 

0,32 0,10 928,8 5507,16 16521,5 5,93 101,16 

 

TABELA 5. ANALIZA WZROSTU KOSZTÓW BUDOWY  

Materiał izolacyjny 
U ściany A ściany 

Ilość 
materiału 

termo.  
Koszty inwestycji 

Dodatkowe 
koszty 

inwestycji 

Dodatkowe koszty 
na  

1 m2 p.u. 

W/m2K m2 m3 zł zł zł/m2 p.u. 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

0,185 2508 551,76 111 054 0 0 

Wełna mineralna 
λ = 0,036 W/mK 

0,183 2508 501,60 246 787 135 733 25,1 

Pianka rezolowa  
λ = 0,020 W/mK 

0,184 2508 250,80 694 089 583 035 105,9 

 

TABELA 6. KOSZTY EKSPLOATACYJNE ORAZ DODATKOWE PRZYCHODY ZE ZWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI 

UŻYTKOWEJ  

Materiał izolacyjny 
EU EK EP 

Łączne 
koszty 

ogrzewania 

Oszczędności 
roczne 

kosztów 
ogrzewania 

Dodatkowe 
przychody ze 
zwiększonej 

p.u. 

Łączne 
przychody 

kWh/m2a kWh/m2a kWh/m2a  zł zł  zł zł/rok 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

27,86 32,85 36,13 38 590,64 0,00 0,00  0,00 

Wełna mineralna  
λ = 0,036 W/mK 

27,72 32,68 35,94 38 479,11 111,53 7 056,00 7 167,53 

Pianka rezolowa  
λ = 0,020 W/mK 

27,24 32,11 35,32 38 323,36 267,28 84 974,40 85 137,60 

 
Czas zwrotu poniesionych zwiększonych nakładów na wykonanie izolacji termicznej pianką rezolową 
zwróci się po okresie około SPBT = 3,99 lat przy koszcie wynajęcia powierzchni biurowej wynoszącym 
80 zł/m2. Stosowanie materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych choć droższych 
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inwestycyjnie o 80,80 zł/m2 p.u. jest opłacalne w sytuacji, gdy występują ograniczenia powierzchni 
zabudowy. 
 
Natomiast zakładając sprzedaż dodatkowej powierzchni biurowej przy cenie 10 000 zł/m2, Inwestor 
otrzyma kwotę w wysokości 1 011 600 zł. Stanowi to prawie dwukrotność kwoty zainwestowanej  
w ocieplenie budynku pianką rezolową. W związku z tym rozwiązanie to jest korzystne i opłacalne pod 
względem ekonomicznym. 
 
Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przy doborze materiału izolacyjnego jest zwiększenie 
powierzchni zabudowy budynku w przypadku termomodernizacji ścian zewnętrznych. Wiąże się to 
oczywiście ze wzrostem podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiono analizę kosztów związanych 
z powiększeniem powierzchni zabudowy i skutkami finansowymi dla właściciela. 
 
TABELA 7. ANALIZA KOSZTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W PRZYPADKU TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN 

IZOLOWANYCH ZA POMOCĄ WEŁNY MINERALNEJ I PIANKĄ REZOLOWĄ W  SYSTEMIE ETICS 

Materiał izolacyjny 

Grubość 
materiału 

termo. 

Dodatkowa powierzchnia 
zabudowy 

Wysokość 
podatku od 

nieruchomości 

Koszty związane  
z powiększeniem 

powierzchni 
zabudowy 

Dodatkowe 
koszty podatku 

od 
nieruchomości 

m m2 zł/m2 zł Zł/rok 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

0,22 32,12 

24,84 

9 574,33 5 222,36 

Wełna mineralna  
λ = 0,036 W/mK 

0,20 29,20 8 703,94 4 351,97 

Pianka rezolowa  
λ = 0,020 W/mK 

0,10 14,60 4 351,98 0,00 

W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego jakim jest wełna mineralna o współczynniku  

λ=0,042 W/mK cena podatku od nieruchomości wzrośnie o 5 222,36 zł rocznie w porównaniu do 

zastosowania pianki rezolowej. Jednak uwzględniając powiększenie kosztów inwestycji przy 

zastosowaniu pianki rezolowej czas zwrotu poniesionych nakładów wyniesie SPBT=4,78 lat. 
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3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WENTYLOWANE 

Innym, bardzo często stosowanym systemem wykonania ścian zewnętrznych w budynkach biurowych 
są konstrukcje wentylowane z okładziną np. z blachy, kamienia lub płyt włóknisto-cementowych. 
Schemat ściany wentylowanej pokazano na rysunku 2. Tego typu przegrody zawierają mostki punktowe 
wynikające z konieczności stosowania konstrukcji wsporczej okładzin zewnętrznych.  Do niedawna 
wpływ tego typu mostków był przez projektantów pomijalnym.  
Pomimo stosowania tego typu rozwiązań od przeszło 50 lat, zagadnienia mostków cieplnych 
występujących w tego typu ścianach do niedawna były pomijalne. Dzięki powszechniejszemu dostępowi 
do kamer termowizyjnych zaobserwowano i przeanalizowano zjawiska zwiększonego strumienia ciepła 
na łącznikach mechanicznych.  
Wpływ łączników zależny jest od rodzaju konstrukcji, zagadnień wytrzymałościowych oraz 
materiałowych. Jak się okazuję są to istotne osłabienia izolacji termicznej, mające duży wpływ na 
izolacyjność ścian, zwłaszcza gdy trzeba spełnić wymagania, obowiązujące od 2021 roku.  
 

  
 

RYSUNEK 2. SCHEMAT FASADY WENTYLOWANEJ ORAZ ŁĄCZNIKÓW PODTRZYMUJĄCYCH WARSTWĘ OSŁONOWĄ  

Wyniki pomiarów termowizyjnych potwierdzające występowanie mostków cieplnych zamieszczono na 

zdjęciach 8 oraz 9. 

  
 
ZDJĘCIE 8. WIDOK TERMICZNY ŚC IANY WENTYLOWANEJ OD WEWNĄTRZ, CIEMNIEJSZE POLA WSKAZUJĄ MIEJSCA 

WYSTĘPOWANIA MOSTKÓW  PUNKTOWYCH OD ŁĄCZNIKÓW MECHANCZNYCH  
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ZDJĘCIE 9. ZOBRAZOWANIE TERMICZNE ŚCIANY WENTYLOWANEJ Z ELEWACJĄ Z KAMIEN IA,  

W MIEJSCACH ZNACZĄCO  PODWYŻSZONYCH TEMPERATUR WYSTĘPUJĄ PUNKTOWE ŁĄCZNIKI STALOWE 

KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 

3.1 MOSTKI PUNKTOWE W ŚCIANACH WENTYLOWANYCH 

Płyty kamienne, włóknisto-cementowe oraz okładziny z blachy mogą być mocowane w różnych 
systemach. Techniki mocowania okładzin zewnętrznych mają wpływ na wielkość i intensywność 
mostków i termicznych, a co za tym idzie i wpływ na izolacyjność ściany. Mogą być mocowane do 
podłoża za pomocą elementów kotwiących wykonanych ze stali budowlanej lub nierdzewnej. Ze 
względu na rosnące wymagania w zakresie izolacyjności termicznej stal budowlana przestaje być 
stosowana. Aby zminimalizować wpływ mostków cieplnych stosuje się stal nierdzewną  
λ=17-15 W/mK z przekładkami termicznymi. Szykowana jest rewolucja w konstrukcjach ścian. Aktualnie 
testuje się łączniki ze specjalnych tworzyw sztucznych, które najprawdopodobniej wyeliminują lub 
znacznie zmniejszą wpływ punktowych mostków cieplnych na izolacyjność ściany. Współcześnie 
najpopularniejszą metodą montażu okładzin z kamienia naturalnego jest mocowanie płyt do podłoża 
konstrukcyjnego za pomocą kotwi z płaskowników ze stali nierdzewnej. Zasada montażu polega na 
wywierceniu w podłożu otworu i osadzeniu w nim kotwy na zaprawie cementowej, na których zawiesza 
się płyty okładziny. Każda płyta podpierana jest w 4 punktach rozmieszczonych na krawędziach 
pionowych lub poziomych płyt. Schematy mocowania elewacji z okładziną kamienną montowaną na 
kotwiach stalowych przedstawiono na rysunku 3. 

 

RYSUNEK 3. SCHEMATY MOCOWANIA PŁYT KAMIENNYCH NA KOTWIACH STALOWYCH A) PŁYTY MOCOWANE  

NA KRAWĘDZIACH PIONOWYCH, B) PŁYTY MOCOWANE NA KRAWĘDZIACH POZIOMYCH. OZNACZENIA: 1- TYNK 

WEWNĘTRZNY, 2 - WARSTWA KONSTRUKCYJNA, 3 - OKŁADZINA KAMIENNA, 4 - PUSTKA POWIETRZNA, 5 - KOTEW 

NOŚNA MOCOWANA W  FUDZE PIONOWEJ, 6 - TERMOIZOLACJA ŚCIANY, 7- KOTEW STABILIZAJĄCA, 8  - KOTEW 

NOŚNA MOCOWANA W FUDZE POZIOMEJ [17] 
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RYSUNEK 4. ROZKŁAD TEMPERATUR  NA ŁĄCZNIKU ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAKOTW IONYM W CZĘŚCI NOŚNEJ 

ŚCIANY  

Określenie wpływu mostków cieplnych konstrukcji wsporczej jest przedmiotem analiz naukowych, 

opracowań eksperckich oraz wydawanych aprobat technicznych. Na podstawie zdobytych doświadczeń 

można zauważyć, że trudno jest stworzyć katalogi punktowych mostków cieplnych. Wachlarz 

dostępnych rozwiązań jest ogromny, dodatkowo zależny od izolacyjności stosowanych materiałów oraz 

wpływu zagadnień wytrzymałościowych na izolacyjność termiczną przegrody. Dla prawidłowego 

oszacowania wpływu konstrukcji na parametry izolacyjne niezbędne jest określenie obciążenia od 

warstwy elewacyjnej, odległości od części konstrukcyjnej ściany warstwy elewacyjnej, od sposobu 

mocowania oraz zastosowanych materiałów. W [17] omówiono zagadnienia osłabienia izolacji 

termicznej ściany z okładziną kamienną. Korekta współczynnika przenikania ciepła obliczona metodą 

MES wynosiła U = 0,033 W/m2K. W [19] wykonano obliczenia dla wsporczych konstrukcji systemowych 

elewacji wykonywanych z okładzin włóknisto-cementowych izolowanych wełną o różnych parametrach 

lambda.  

TABELA 8.  WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEGRODY  WENTYLOWANEJ Z KONSTRUKCJĄ IZOLOWANĄ 

WEŁNĄ MINERALNĄ I PODKŁADKAMI ORAZ BEZ  PODKŁADEK PCV [19] 

Ściana nośna 
Rodzaj 
izolacji 
cieplnej 

Grubość 
izolacji 

cieplnej,  
m 

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody bez 
uwzględnienia 

punktowych mostków 
cieplnych i podkładki 

termoizolacyjnej,  
W/(m2·K) 

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody z 
uwzględnieniem 

punktowych 
mostków cieplnych i 
bez uwzględniania 

podkładki 
termoizolacyjnej,  

W/(m2·K) 

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody z 
uwzględnieniem 

punktowych mostków 
cieplnych i podkładki 

termoizolacyjnej*,  
W/(m2·K) 

1 2 3 4 5 6 

Beton zbrojony:  
- grubość: 0,18 m,  

- λ=2,3 W/(mK) 
Wełna 

mineralna 
λ=0,030 
W/(mK) 

0,10 0,28 0,40 0,35 

0,12 0,24 0,37 0,32 

0,15 0,19 0,32 0,28 

0,18 0,16 0,29 0,25 

0,20 0,14 0,27 0,23 

Cegła silikatowa:  
- grubość: 0,24 m,  

- λ=0,9 W/(mK) 

0,10 0,27 0,37 0,33 

0,12 0,23 0,34 0,30 

0,15 0,18 0,30 0,26 

0,18 0,16 0,27 0,23 

0,20 0,14 0,25 0,22 

Beton zbrojony:  
- grubość: 0,18 m,  

- λ=2,3 W/(mK) 

Wełna 
mineralna 
λ=0,031 
W/(mK) 

0,10 0,29 0,41 0,36 

0,12 0,24 0,38 0,33 

0,15 0,20 0,33 0,28 

0,18 0,17 0,30 0,25 
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Ściana nośna 
Rodzaj 
izolacji 
cieplnej 

Grubość 
izolacji 

cieplnej,  
m 

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody bez 
uwzględnienia 

punktowych mostków 
cieplnych i podkładki 

termoizolacyjnej,  
W/(m2·K) 

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody z 
uwzględnieniem 

punktowych 
mostków cieplnych i 
bez uwzględniania 

podkładki 
termoizolacyjnej,  

W/(m2·K) 

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody z 
uwzględnieniem 

punktowych mostków 
cieplnych i podkładki 

termoizolacyjnej*,  
W/(m2·K) 

1 2 3 4 5 6 

0,20 0,15 0,28 0,23 

Cegła silikatowa:  
- grubość: 0,24 m,  

- λ=0,9 W/(mK) 

0,10 0,27 0,37 0,33 

0,12 0,23 0,34 0,30 

0,15 0,19 0,30 0,27 

0,18 0,16 0,27 0,24 

0,20 0,15 0,26 0,22 

Beton zbrojony:  
- grubość: 0,18 m,  

- λ=2,3 W/(mK) 
Wełna 

mineralna 
λ=0,038 
W/(mK) 

0,10 0,35 0,47 0,42 

0,12 0,29 0,43 0,38 

0,15 0,24 0,38 0,33 

0,18 0,20 0,34 0,29 

0,20 0,18 0,32 0,27 

Cegła silikatowa:  
- grubość: 0,24 m,  

- λ=0,9 W/(mK) 

0,10 0,33 0,42 0,38 

0,12 0,28 0,39 0,35 

0,15 0,23 0,34 0,30 

0,18 0,19 0,31 0,27 

0,20 0,18 0,29 0,25 

* Podkładka termoizolacyjna z PCV o grubości 0,01 m i współczynniku λ=0,070 W/(mK) 
 

Dla konstrukcji bez podkładek termoizolacyjnych dodatek ze względu na mostki punktowe waha się  

w przedziale od 0,09 do 0,14 W/m2K, średnia wartość U = 0,12 W/m2K, a dla konstrukcji  

z przekładką dodatek ten waha się od 0,05 do 0,09 W/m2K, średnio U = 0,08 W/m2K. Dla ściany 

izolowanej pianką rezolową wykonano obliczenia wpływu mostków cieplnych na izolacyjność termiczną. 

Przy grubości izolacji termicznej 12 i 14 cm dodatek na łączniki punkowe wyniósł  

U = 0,07-0,08 W/m2K. Do dalszych obliczeń przyjęto poprawkę U = 0,07 W/m2K dla wszystkich 

rodzajów izolacji termicznej.  

3.3 OBLICZENIE U ŚCIANY WENTYLOWANEJ DLA WYMAGAŃ Z 2021 

Do analiz przyjęto konstrukcję ściany składającą się z tynku gipsowego 1 cm, żelbetu 20 cm, izolacji  

z wełny mineralnej o λ = 0,042 W/mK, λ = 0,036 W/mK lub pianki rezolowej o λ = 0,021 W/mK 

pozwalające spełnić wymagania prawne w zakresie izolacji termicznej w 2021 roku. W przypadku wełny 

mineralnej przewidziano mocowanie płyt za pomocą 6 łączników stalowych ze stali nierdzewnej na 1 m2 

ściany oraz połączenie warstwy osłonowej z konstrukcją ścian za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. 

Określenie izolacyjności i grubości ścian zamieszczono w tabeli poniżej. 

Grubość muru przy izolacji wełną mineralną jest większa odpowiednio o 17 cm przy λ = 0,042 W/mK  

i 14 cm przy λ = 0,036 W/mK w stosunku do izolacji pianką rezolową. 

Analiza energetyczna budynku biurowego wykonanego z żelbetu izolowanego wełną mineralną lub 

pianką rezolową. 
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TABELA 9. PARAMETRY IZOLACYJNE ŚCIAN IZOLOWANYCH WEŁNĄ MINERALNĄ LUB PIANKĄ REZOLOWĄ, 

KONSTRUKACJA ŻELBETOWA 20 CM 

Materiał 
izolacyjny 

 
λ 

Grubość 
izolacji 

UC Typ łącznika 
mechani-

cznego 

Średnia 
ilość 

łączników 
ΔU 

UC = 
U+ΔU 

UCMAX  

rok 2021 
Grubość 

muru 

W/mK m W/m2K szt/m2 W/m2K W/m2K W/m2K m 

Wełna 
mineralna 

0,042 0,33 0,122 
ze stali 

nierdzewnej 
6 0,075 0,197 

0,2 

0,61 

Wełna 
mineralna 

0,036 0,30 0,115 
ze stali 

nierdzewnej 
6 0,076 0,191 0,58 

Pianka 
rezolowa 

0,021 0,16 0,126 z tworzywa 6 0,070 0,196 0,43 

 
TABELA 10. GEOMETRIA BUDYNKU BIUROWEGO PIĘCOKONDYGNACYJNEGO PRZY OCIEPLENIU WEŁNĄ 

MINERALNĄ  LUB PIANKĄ REZOLOWĄ  

Materiał izolacyjny 

Grubość 
muru 

Grubość 
materiału 

termo. 

Powierzchnia 
zabudowy - AZ 

Af - powierzchnia 
użytkowa 

Af / AZ 
Dodatkowa 

powierzchnia 
biurowa 

m m m2 m2  - m2 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

0,61 0,33 928,8 5255,58 5,66 0,00 

Wełna mineralna 
λ = 0,036 W/mK 

0,58 0,30 928,8 5280,54 5,69 24,96 

Pianka rezolowa  
λ = 0,021 W/mK 

0,43 0,16 928,8 5404,62 5,82 149,04 

 

Przy zastosowaniu pianki rezolowej powierzchnia użytkowa będzie zwiększona o 149,04 m2, co stanowi 
wzrost o około 2,83 % powierzchni użytkowej uzyskanej przy stosowaniu wełny mineralnej o λ = 0,042 
W/mK i ok. 2,82 % powierzchni użytkowej przy ociepleniu wełną mineralną o λ = 0,036 W/mK. Iloraz 
powierzchni użytkowej do powierzchni zabudowy jest najwyższy przy izolacji z pianki rezolowej.  
 
Przy zastosowaniu pianki rezolowej ściany charakteryzujące się współczynnikiem przenikania  
U=0,196 W/m2K, koszt budowy wzrośnie o 349 111 zł, co stanowi 65 zł/m2 p.u.   
 
TABELA 11. ANALIZA EKONOMICZNA KOSZTÓW INWESTYCJI Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW 

IZOLACYJNYCH 

Materiał izolacyjny 
U ściany A ściany 

Ilość materiału 
termo.  

Koszty 
inwestycji 

Dodatkowe 
koszty 

inwestycji 

Dodatkowe koszty na  
1 m2 p.u. 

W/m2K m2 m3 zł  zł zł/m2 p.u. 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

0,197 2508 827,64 199 990 0,0 0 

Wełna mineralna  
λ = 0,036 W/mK 

0,191 2508 752,40 269 461 69 471 13 
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Materiał izolacyjny 
U ściany A ściany 

Ilość materiału 
termo.  

Koszty 
inwestycji 

Dodatkowe 
koszty 

inwestycji 

Dodatkowe koszty na  
1 m2 p.u. 

W/m2K m2 m3 zł  zł zł/m2 p.u. 

Pianka rezolowa  
λ = 0,021 W/mK 

0,196 2508 376,20 549 102 349 111 65 

 
TABELA 12. KOSZTY EKSPLOATACYJNE ORAZ DODATKOWE PRZYCHODY ZE ZWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI 

UŻYTKOWEJ  

Materiał izolacyjny 
EU EK EP 

Łączne 
koszty 

ogrzewania 

Oszczędności 
roczne kosztów 

ogrzewania 

Dodatkowe 
przychody ze 
zwiększonej 

p.u. 

Łączne 
przychody 

kWh/m2a kWh/m2a kWh/m2a zł zł zł zł/rok 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

29,59 34,89 38,38 39 598,64 0,0 0,0 0,0  

Wełna mineralna 
λ = 0,036 W/mK 

30,29 35,72 39,29 40 511,69 -913,05 23 961,60 23 048,60 

Pianka rezolowa  
λ = 0,021 W/mK 

28,32 33,39 36,73 39 094,53 504,11 143 078,40 143 582,50 

 
Czas zwrotu poniesionych zwiększonych nakładów na wykonanie izolacji termicznej pianką rezolową 
nastąpi po okresie około SPBT = 2,43 lat. Zmniejszenie grubości izolacji termicznej ma wpływ na koszty 
konstrukcji wsporczej warstwy osłonowej, czego nie uwzględniono w przeprowadzonej analizie.  
 
Ponadto im grubsza izolacja termiczna, tym konstrukcja musi być odpowiednio większa, co nie jest bez 
znaczenia na wpływ wielkości mostków punktowych. Zastosowanie pianki rezolowej o bardzo dobrych 
parametrach izolacyjnych w budynkach biurowych jest uzasadnione ekonomicznie.  
  
W przypadku, kiedy Inwestor zamierza sprzedać dodatkową powierzchnie biurową przy cenie  
10 000 zł/m2, otrzyma kwotę w wysokości 1 490 400 zł. Wypracowany zysk stanowi niemal trzykrotność 
poniesionych nakładów inwestycyjnych, w związku z tym rozwiązanie to jest opłacalne pod względem 
ekonomicznym. 
 
Podobnie jak w przypadku ścian zewnętrznych w systemie ETICS przeanalizowano koszt podatku od 
nieruchomości w związku ze zwiększeniem powierzchni zabudowy w wyniku termomodernizacji. Analizę 
zaprezentowano w tabeli poniżej. 
 
TABELA 13. ANALIZA KOSZTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W PRZYPADKU TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN 

WENTYLOWANYCH IZOLOWANYCH ZA POMOCĄ WEŁNY MINERALNEJ I PIANKĄ REZOLOWĄ  

Materiał izolacyjny 

Grubość 
materiału 

termo. 

Dodatkowa powierzchnia 
zabudowy 

Wysokość 
podatku od 

nieruchomości 

Koszty związane  
z powiększeniem 

powierzchni 
zabudowy 

Dodatkowe 
koszty podatku 

od 
nieruchomości 

m m2 zł/m2 zł zł 

Wełna mineralna 
λ = 0,042 W/mK 

0,33 48,18 24,84 14 261,49 7 398,35 
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Materiał izolacyjny 

Grubość 
materiału 

termo. 

Dodatkowa powierzchnia 
zabudowy 

Wysokość 
podatku od 

nieruchomości 

Koszty związane  
z powiększeniem 

powierzchni 
zabudowy 

Dodatkowe 
koszty podatku 

od 
nieruchomości 

m m2 zł/m2 zł zł 

Wełna mineralna 
λ = 0,036 W/mK 

0,30 43,80 13 055,90 6 092,76 

Pianka rezolowa  
λ = 0,021 W/mK 

0,16 23,36 6 963,15 0,00 

W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego jakim jest wełna mineralna o współczynniku  

λ=0,042 W/mK cena podatku od nieruchomości wzrośnie o 7 398,35 zł rocznie w porównaniu do 

zastosowania pianki rezolowej. Jednak uwzględniając powiększenie kosztów inwestycji przy 

zastosowaniu pianki rezolowej czas zwrotu poniesionych nakładów wyniesie SPBT=3,87 lat. 
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4. PODSUMOWANIE 

W związku z coraz mniejszą dostępnością działek budowlanych w centrach miast, każde rozwiązanie 

umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej przy niezmiennej powierzchni zabudowy powinno 

zostać dokładnie przeanalizowane pod względem korzyści oraz kosztów. W analizowanych przypadkach 

dzięki zastosowaniu pianki rezolowej o λ = 0,020 W/mK lub λ = 0,021 W/mK można uzyskać zwiększenie 

powierzchni biurowej. Rozwiązania tego typu są uzasadnione ekonomicznie w sytuacji, gdy 

powierzchnia zabudowy jest ograniczona. Czas zwrotu poniesionych zwiększonych nakładów na 

inwestycje nie przekracza 5 lat, co wskazuje na opłacalność inwestycji. Jednak oprócz opłacalności ważną 

z inżynierskiego punktu widzenia są zagadnienia związane z fizyką budowli oraz aspekty konstrukcyjne. 

Budowanie ścian w systemie ETICS o bardzo dużych grubościach (powyżej 20 cm) natrafia na trudności 

prawne. Stosowanie takich rozwiązań wymaga uzyskania niezbędnych badań, potwierdzonych przez 

jednostki notyfikacyjne. W ścianach z wentylowaną warstwą osłonową o dużym ciężarze wymagać 

będzie dość rozbudowanych konstrukcji wsporczych, a te mają wpływ na coraz większy udział mostków 

termicznych w izolacyjności ściany. 

 
TABELA 14. DODATKOWA POWIERZCHNIA UZYSKANA DZIĘKI  ZASTOSOWANIU MATRIAŁÓW O LEPSZYCH 

PARAMETRACH IZOLACYJNYCH 

Rodzaj materiału 
termoizolacyjnego 

Wymagania prawne obowiązujące od: 

2021 

ETICS ściana wentylowana 

Materiał izolacyjny 
Dodatkowa powierzchnia biurowa Dodatkowa powierzchnia biurowa 

m2 m2 

Wełna mineralna   
λ = 0,042 W/mK 

0,00 0,00 

Wełna mineralna 
 λ = 0,036 W/mK 

8,40 24,96 

Pianka rezolowa  
λ = 0,020 W/mK lub 

λ = 0,021 W/mK 
101,16 149,04 

 

Popularne fasady kamienne oparte o tradycyjne materiały izolacyjne ze względu na rozbudowaną 

konstrukcję wsporczą uniemożliwiają uzyskanie współczynnika przenikania ciepła U poniżej 0,18 W/m2K. 

Ponadto rozwiązania takie są kosztowne. 

 

Kolejną grupą inwestorów, którzy powinni rozważyć stosowanie pianki rezolowej są deweloperzy, 

wznoszący budynki wielorodzinne na działkach o bardzo korzystnej lokalizacji. Koszt takich działek jest 

stosunkowo wysoki, a więc koszt sprzedaży będzie odpowiednio wysoki. Warto rozważyć zastosowanie 

rozwiązań materiałowych pozwalających zwiększyć powierzchnię użytkową, którą można drożej 

sprzedać. Z wykonanej analizy można stwierdzić, że zabieg ten jest opłacalny przy marży przekraczającej 

2000 - 2500 zł/m2 p.u.  

 

Zastosowanie materiałów izolacyjnych o lepszy parametrach izolacyjnych oraz o jak najmniejszej 

grubości jest również istotne w przypadku termomodernizacji istniejących budynków. Im większa 

zostanie zastosowana grubość materiału izolacyjnego, tym większy podatek od nieruchomości będzie 

musiał zapłacić Inwestor. W związku z tym, z ekonomicznego punktu widzenia stosowanie pianki 

rezolowej w budynkach wymagających termomodernizacji jest jak najbardziej uzasadnione.  
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