
IZOLACJE, TYPOWE KONSTRUKCJE ŚCIAN  
I DACHÓW 



1.- WPROWADZENIE 

 Budynki odpowiadają za ponad 40% zużycia energii w UE i za 35% emisji gazów 

cieplarnianych (GHG) 

 W fazie użytkowania: 90 % 

 Produkcji materiałów : 8-10 % 

 W procesie likwidacji: 2-3 % 

 By w przyszłości poprawić sytuację na świecie, technicy muszą zminimalizować wpływ 

budynków na zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych: 

Na przykład poprzez poprawę izolacji termicznej przegród zewnętrznych podczas fazy 

projektowej 



1.- WPROWADZENIE 

 Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2010 r.  

oraz dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 2012 r. (EED) to główne 

przepisy UE dotyczące ograniczenia zużycia energii w budynkach. Te kluczowe 

dokumenty inspirowane są Protokołem z Kioto. 

 Kraje UE muszą określić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej 

nowych budynków, głębokiej renowacji budynków oraz wymiany lub modernizacji 

elementów budynków (systemów ogrzewania i chłodzenia, dachów, ścian itp.). 

 Wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) 

od dnia 31 grudnia 2020 r. (budynki użyteczności publicznej od 31 grudnia 2018 r.). 

 Kraje UE muszą opracować długoterminowe krajowe strategie renowacji budynków, 

które mogą zostać włączone do Krajowych Planów działania na rzecz racjonalizacji 

zużycia energii. 



1.- WPROWADZENIE 

 Budynek o zerowym zużyciu energii jest budynkiem o zerowym zużyciu energii netto, 

co oznacza, że całkowita ilość energii zużywanej przez budynek w skali rocznej jest w 

przybliżeniu równa ilości energii odnawialnej wytworzonej na miejscu lub przez 

odnawialne źródła energii w pobliżu budynku. 

 Inicjatywa BUILD UP Skills pomaga w szkoleniu rzemieślników, pracowników 

budowlanych i instalatorów systemów w sektorze budowlanym. Jej celem jest 

zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników w całej Europie, którzy są w stanie 

podjąć efektywne energetycznie remonty budynków i pomóc w budowie budynków o 

niemal zerowym zużyciu energii. http://www.buildupskills.eu/ 

 Portal BUILD UP gromadzi europejskich ekspertów w dziedzinie redukcji zużycia energii 

w budynkach. Celem jest wymiana informacji i najlepszych praktyk. 

http://www.buildup.eu/ 
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1.- WPROWADZENIE 

 Opracowanie zharmonizowanych struktur norm dla wdrażania DEEE wymaga 

ustanowienia metodologii obliczeń. 

 EN 15603: 2008 (Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Całkowite 

wykorzystanie energii i definicja wskaźników energetycznych) wprowadza procedury 

obliczeniowe i orientacyjny wykaz wskaźników do oceny efektywności energetycznej: 

końcowego zapotrzebowania na energię (jakość obudowy budynku), całkowitego 

zużycia energii pierwotnej, całkowitego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz 

całkowitego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, z uwzględnieniem  wpływu 

energii eksportowanej. 

 Norma EN 15603: 2008 zostanie zastąpiona normą prEN ISO 52000-1 [Energetyczne 

właściwości użytkowe budynków -- Nadrzędna ocena EPB -- Część 1: Ogólne ramy i 

procedur (ISO / 52000-1: 2017)] 





2.- OBUDOWA TERMICZNA BUDYNKU 

 Obudowa budynku jest fizycznym separatorem między uwarunkowanym 

(wewnętrznym) a nieuwarunkowanym (zewnętrznym) środowiskiem budynku. 

 Typowymi elementami obudowy budynku są: ściany, podłogi, dachy, okna i drzwi. 

 Z punktu widzenia przepływu energii, obudowa jest kompozycją warstw o różnych 

właściwościach termicznych i przepuszczalności. Obudowa termiczna lub warstwa 

kontrolująca przepływ ciepła jest częścią obudowy budynku. 

 Obudowa termiczna (konstrukcja i materiały) ma duży wpływ na wydajność budynku 

(zużycie energii i emisje CO2). 

 Wybór termicznej obudowy budynku jest uzależniony od klimatu, kultury i dostępnych 

materiałów. 



2.- TERMICZNA OBUDOWA BUDYNKU 

Ciepło zawsze płynie ze środowiska cieplejszego do zimniejszego 

Przepływ ciepła przez obudową budynku zależy od:  

pory roku 

Zimą: przepływ ciepła odbywa się z wnętrza na zewnątrz 

Latem: przepływy ciepła z zewnątrz do wewnątrz 

Droga przepływu ciepła (przez 

materiały obudowy budynku, lub 

napływ powietrza zewnętrznego) 



 Projektowanie obudowy termicznej powinno być uzależnione od wymagań 

energetycznych dla budynku. 

 Obudowa termiczna determinuje pasywne zachowanie budynku. Aby izolacja była 

skuteczna, ważne jest również stosowanie odpowiednich materiałów dla każdej części 
budynku i odpowiednie ich użycie, z uniknięciem mostków cieplnych. 

 Chociaż wymiana ciepła jest bardzo ważna, nie jest to jedyna ważna cecha obudowy 

termicznej, która wpływa na jej efektywność. Trzy cechy obudowy termicznej, które 

najbardziej wpływają na jej efektywność cieplną, to:: 

2.- TERMICZNA OBUDOWAN BUDYNKU 

 wymiana ciepła 

 przesunięcie fazowe 

 dyfuzja pary wodnej 



 Głównymi mechanizmami wymiany ciepła w materiałach budowlanych są:  

3.- PRZENOSZENIE CIEPŁA I WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 Przewodzenie 

 Konwekcja 

 Promieniowanie 

 W kontekście inżynierskim termin ciepło jest traktowany 

jako synonim energii cieplnej. 

Poner fotos – esquemas de conducción – convección - radiación 

 Wymiana ciepła to proces wymiany ciepła między różnymi środowiskami. Zasadniczo 

przenikanie ciepła netto między dwoma środowiskami odbywa się ze środowiska 

cieplejszego do chłodniczego. 



3.1- PRZEWODZENIE 

 Przewodzenie ciepła to wymiana ciepła przez mikroskopijne zderzenia cząstek i ruch 

elektronów w ciele stałym (drgania atomowe i wolne elektrony w cieplejszych 

regionach przenoszą energię do chłodniejszych regionów) 

 Przewodzenie odbywa się we wszystkich fazach materii: ciałach stałych, cieczach, 

gazach i plazmach. 

 Ciepło przepływa z cieplejszego do  
zimniejszego ciała 

Przewodzenie jest jednym z głównych 

potencjalnych mechanizmów przenoszenia 

ciepła, dzięki któremu wewnętrzne 

ogrzewanie lub chłodzenie może zostać 

utracone na zewnątrz, co skutkuje wysokimi 

kosztami operacyjnymi, wysoką emisją 

dwutlenku węgla i dyskomfortem 

użytkownika. 



3.1- PRZEWODZENIE 

 Prawo przewodzenia ciepła w prawie Fouriera:  

dl

dT

S

QS Strumień ciepła 
(J/m2·s; W/m2) 

Energia (ciepło) na 
jednostkę powierzchni i 

jednostkę czasu 
Przewodzenie ciepła 

(W/m·ºK; Kcal/h/m·ºK)  

Gradient temperatury (ºC)  

Strumień ciepła  

T1  T2  

T1 > T2  

dl  

 Odwrotnością przewodności cieplnej jest  opór termiczny R (m·ºK/W; m·ºK/ Kcal/h)  

 Przewodność cieplna jest 
charakterystyczną właściwością 
każdego materiału budowlanego 



3.1- PRZEWODZENIE 

Wartość przewodności cieplnej materiału oblicza się, rozpatrując ilość ciepła (J) 

przechodzącą w jednostce czasu (s) przez jednostkę powierzchni (m2) nieskończonego 

materiału o płaskich i równoległych powierzchni o grubości jednej jednostki (m), przy  

różnicy temperatur między ich powierzchniami wynoszącej 1 ºC. 
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 Źródło ciepła (folia grzewcza) 

Moduł Peltiera 

Gorąca płyta 

Przetwornik strumienia ciepła 

Testowana próbka 

Przetwornik strumienia ciepła 

Zimna płyta 

Radiator (moduł Peltiera) 

Przewodność cieplną 
materiałów mierzy się za 

pomocą przepływomierza 
ciepła 

Zakres: 0.005 to 0.5 W/m·K 

 

Norma: EN 12667; ISO 8301; 

ASTM C518 



3.1- PRZEWODZENIE 

 Wartości projektowe przewodności cieplnej dla większości materiałów budowlanych 

można znaleźć w normie EN ISO-10456: 2007: Materiały i wyroby budowlane - 

Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury 

określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych (ISO 10456: 2007) 

W Hiszpanii:  



3.1- PRZEWODZENIE 

 Niniejsza norma międzynarodowa (EN-ISO 10456: 2007) podaje metody określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych dla jednorodnych cieplnie materiałów 
budowlanych i wyrobów budowlanych łącznie z procedurami konwersji wartości 
otrzymanych w jednych warunkach na wartości stosowane w innych warunkach. Procedury 
obejmują obliczeniową temperaturę otoczenia w zakresie od  
-30°C do +60 °C. 

 Niniejsza norma międzynarodowa podaje współczynniki konwersji z uwagi na temperaturę 
i wilgotność. Współczynniki te dotyczą średnich temperatur od 0 ° C do 30 ° C. 

 Ta międzynarodowa norma zawiera również dane projektowe w formie tabelarycznej do 
stosowania w obliczeniach przepływu ciepła i wilgoci, dla materiałów jednorodnych 
cieplnie i produktów powszechnie stosowanych w budownictwie. 



Tabelaryczne obliczeniowe wartości hydrotermiczne (EN-ISO 10456:2007)  

Tabela 3 podaje projektowe  wartości przewodności cieplnej, właściwej pojemności cieplnej i 
współczynnika oporu dyfuzyjnego dla materiałów powszechnie stosowanych w 
budownictwie 



Tabelaryczne obliczeniowe wartości hydrotermiczne (EN-ISO 10456:2007)  



Tabelaryczne obliczeniowe wartości hydrotermiczne (EN-ISO 10456:2007)  



Tabelaryczne obliczeniowe wartości hydrotermiczne (EN-ISO 10456:2007)  

W Hiszpanii kodeks techniczny budynku (https://www.codigotecnico.org/) zawiera tabele z 

innymi materiałami 
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3.1- PRZEWODZENIE 

 Przewodzenie może być hamowane przez materiały izolacyjne, które mają niską 

przewodność cieplną, a więc pomagają zmniejszyć przenoszenie ciepła między 

wnętrzem a otoczeniem 

 Efekt izolacyjny można również osiągnąć dzięki masie termicznej elementów 
budowlanych. Masa termiczna opisuje zdolność materiału do pochłaniania, 
magazynowania i uwalniania energii cieplnej 

Poner fotos – materiales aislantes (chapas sandwhich, etc….) 



3.2- KONWEKCJA 

 Konwekcja polega na przenoszeniu ciepła z jednego miejsca do drugiego przez ruch 

powietrza o różnych temperaturach (konwekcja to przenoszenie energii cieplnej przez 

ruch materii). Konwekcja odbywa się poprzez adwekcję, dyfuzję lub jedno i drugie. 

 Konwekcja swobodna lub naturalna: wzrost temperatury powoduje zmniejszenie 

gęstości, co z kolei powoduje ruch płynu (powietrza) z powodu ciśnień i sił - grawitacja 

wpływa na płyny (powietrze) o różnych gęstościach (naturalna wentylacja) 

 Konwekcja wymuszona: kiedy płyn (powietrze) jest „zmuszony” do przepływu przez 

powierzchnię przez wewnętrzne źródło, takie jak wentylatory, przez mieszanie i pompy, 

tworząc sztucznie indukowany prąd konwekcji 



3.2- KONWEKCJA 

 Prędkość ruchu powietrza jest zmienna w obrębie warstwy bezpośrednio stykającej się 

ze ścianami (warstwa przyścienna), od teoretycznie zerowej wartości na powierzchni 

ściany do odległości, w której prędkość pozostaje stała. 

 Grubość warstwy przyściennej jest trudna do obliczenia, ponieważ zależy od prędkości 
ruchu powietrza i od charakteru ruchu powietrza. Istnieją dwa różne typy przepływu 

powietrza przez warstwę przyścienna: laminarny i burzliwy. 

 Gdy ruch płynu (powietrza) jest burzliwy, zwiększa się przenoszenie ciepła na zewnątrz 

ściany. 

 Jeśli konwekcja jest swobodna (naturalna), powstają warstwy przyścienne znacznej 

grubości, jeśli jest wymuszona – małej grubości. 



3.2- KONWEKCJA 

 W warstwie granicznej powstaje gradient termiczny prostopadły do ściany (dachu lub 

podłogi), więc możemy mówić o termicznej warstwie granicznej, która nie musi 

pokrywać się z warstwą granicznej prędkości, chociaż często się pokrywa. 

 Jej wymiar zwykle waha się od 12 do 
19 mm, w zależności od prędkości 
ruchu powietrza; jeśli konwekcja jest 
swobodna (naturalna), powstają 
„grubsze” warstwy graniczne i jeśli 
jest wymuszona - małe. 

Gradient temperatury termicznej warstwy granicznej 

Termiczna  

warstwa 

graniczna 



3.2- KONWEKCJA 

 Fizyczne zjawisko konwekcyjnego przenoszenia ciepła w warstwie granicznej może być 

modelowane przez prawo chłodzenia Newtona :  

dTh
S

Q
C

S Strumień ciepła 

(J/m2·s; W/m2) 

Współczynnik przejmowania ciepła 
(W/m·ºK; Kcal/h/m·ºK)  Wersja prawa Newtona dotycząca 

wymiany ciepła stwierdza, że 
szybkość utraty ciepła ciała jest 
proporcjonalna do różnicy 
temperatur między ciałem a jego 
otoczeniem 

Różnica temperatur (ºK): 

Temperatura powierzchni komponentu - temperatura otoczenia 



Konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła (W/m2·ºK) określa ilość ciepła (J), która 

jest przekazywana w jednostce czasu (s) przez jednostkę powierzchni (m2) z powierzchni w 

kontakcie z powietrzem, gdy temperatura różnica między powierzchnią a powietrzem 

wynosi 1°K (lub 1°C). 

 Konwekcja jest bardzo ważnym mechanizmem w projektowaniu budynków, w których 

ruch powietrza jest konieczny : 

3.2- KONWEKCJA 

 Umiarkowane temperatury wewnętrzne 

 Zmniejszenie nagromadzonej wilgoci, zapachów i innych gazów, które mogą 
gromadzić się w okresach użytkowania 

 Poprawa komfortu użytkowników 



3.3- PROMIENIOWANIE 

 Promieniowanie cieplne to promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez 

ruch termiczny naładowanych cząstek materii. Cała materia o temperaturze wyższej niż 

zero absolutne (ºK) emituje promieniowanie cieplne 

 Gdy temperatura ciała jest większa niż zero absolutne, zderzenia międzyatomowe 

powodują zmianę energii kinetycznej atomów lub cząsteczek. Powoduje to 

przyspieszenie ładunku i / lub oscylację dipola, które wytwarza promieniowanie 

elektromagnetyczne, a szerokie spektrum promieniowania odzwierciedla szerokie 

spektrum energii i przyspieszeń, które występują nawet w jednej temperaturze 

 Ciała absorbują również promieniowanie cieplne emitowane przez ich otoczenie. 

Różnica w całkowitej ilości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez ciało 

w danym momencie może spowodować przeniesienie ciepła, które spowoduje zmianę 

temperatury tego ciała 



3.3- PROMIENIOWANIE 

 Promieniowanie cieplne jest jednym z głównych mechanizmów wymiany ciepła. W 

konwencjonalnych sytuacjach, w których różnice temperatur między ciałami 
wymieniającymi ciepło nie są nadmiernie wysokie, można użyć następującego 

wyrażenia: 

dTh
S

Q
r

S 
Strumień ciepła 

(J/m2·s; W/m2) 

Współczynnik promieniowania (W/m·ºK; Kcal/h/m·ºK)  

Różnice temperatur (ºK) 
Powierzchnie w środowisku 
zabudowanym będą miały 

tendencję do absorbowania 
promieniowania słonecznego 
(krótkofalowe) i emitowania 

długofalowego promieniowania 
podczerwonego 

 W przypadku typowych materiałów budowlanych nie powinien się znacząco różnić od 

4.07 W/m2 °C 



1.- Promieniowanie słoneczne 

(fala krótka) 

2.- Odbicie 

3.- Przewodzenie 

4.- Promieniowanie materiałowe 
(fala długa) 

5.- Konwekcja 

6.- Przepływ wewnętrzny 



4.- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U) OBUDOWY BUDYNKU 

 Opór cieplny warstwy jednorodnej termicznie jest określony przez wzór : 

4.1- Ściany fasadowe, sufity i podłogi w kontakcie z powietrzem zewnętrznym 

Grubość warstwy (m) 

Współczynnik przewodzenia ciepła (W/m·ºK)  

 Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2·ºK) jest określony następującym wzorem: 

Opór cieplny (m·ºK/W)  



4.1- Ściany fasadowe, sufity i podłogi w kontakcie z powietrzem zewnętrznym 

 Całkowity opór cieplny (RT) komponentu budowlanego składającego się z warstw 

jednorodnych termicznie oblicza się za pomocą wyrażenia : 

R1 R2 Rn 

…. Rsi = 1/hi  Rse = 1/he  Opory cieplne każdej z warstw 
przegrody budowlanej 

Opór przejmowania 

ciepła na 
powierzchni 

wewnętrznej 

Opór przejmowania 

ciepła na 
powierzchni 

zewnętrznej 



 Całkowity opór cieplny (RT) można również wyrazić jako: Grubość warstwy 
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 Odwrotność RT to współczynnik przenikania ciepła (U) komponentu budowlanego: 
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 Ten parametr pozwala obliczyć przepływ ciepła, który 

przechodzi przez element konstrukcyjny w ustalonych 

warunkach: 

)( eiC TTSUQ 



Wartości oporów przejmowania ciepła na powierzchniach (Rse and Rsi) zgodnie z “Documento 

básico HE: Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación (Hiszpania) i ISO 6946: 



Warstwa graniczna Warstwa graniczna 

 

Ciepłe 
powietrze 

 

Zimne 

powietrze 

 Wartości Rsi and Rse są wynikiem łącznego 
efektu konwekcyjnego i radiacyjnego 

przepływu ciepła. 

h = h c + h r  

R si  = 1/hi (m
2 K/W)  

R se = 1/he (m2 K/W)  

 Wartość współczynnika przenoszenia ciepła 
na powierzchni (h) jest sumą konwekcyjnego 
współczynnika przejmowania (hc) i 

współczynnika promieniowania (hr). 

Przyjmuje dwie wartości: (hi) dla środowiska 
wewnętrznego i (he) dla środowiska 
zewnętrznego 



 Jeśli istnieje fizyczna nieciągłość w postaci pustki powietrznej, 

konieczne jest dodanie do zestawu oporów dodatkowego 

elementu (oporu cieplnego niewentylowanej warstwy 

powietrza). 

 W pustce powietrznej nie ma przewodzenia ciepła (z wyjątkiem 

elementów krawędziowych), ale występuje przenoszenie ciepła 

przez konwekcję i promieniowanie, ponieważ dwie powierzchnie 

ograniczające komorę mają inną temperaturę. 

 Najważniejszy składnik to konwekcja. Można go zoptymalizować biorąc pod uwagę, że 

warstwy graniczne ograniczają różnice temperatury i stanowią opór dla przepływu 

ciepła. Dlatego, aby uzyskać maksymalny opór, grubość pustki powietrznej musi być w 

przybliżeniu dwukrotnie większa od grubości warstwy granicznej (od 2,4 do 3,8 cm). 



 W Hiszpanii (zgodnie z CTE) warstwy powietrzne mogą charakteryzować się oporem 

cieplnym, zgodnie z następującymi ich typami : 

 Niewentylowana warstwa powietrzna: 

 Słabo wentylowana warstwa 

powietrzna: Opór termiczny jest 

połową wartości z Tabeli 2. 

 Wentylowana warstwa powietrzna: całkowity opór cieplny obudowy jest obliczany z 

pominięciem oporu cieplnego warstwy powietrznej i oporów innych warstw między 

pustką powietrzną a środowiskiem zewnętrznym i Rse = Rsi 



4.1- Ściany fasadowe, sufity i podłogi w kontakcie z powietrzem zewnętrznym 
(Przykład): 

Ladrillo perforado 

Poliestireno expandido (Tipo I) 

Ladrillo hueco 

Enlucido de 

yeso 

13 cm 3 4 2 

Cegła kratówka 

Styropian ekspandowany (EPS) 

Cegła 
„dziurawka” 

Tynk 

Dane z: Documento Basico HE-1 Ahorro de Energia del CTE (Spain) 

• Cegła kratówka 

• 13 cm gr. 

R1 = 0.21 m2 ºK/W 

• cegła „dziurawka” 

• 4 cm gr. 

R3 = 0.09 m2  ºK/W 

WKm
me

R /º769.0
039.0

03.0 2

2 


• Styropian ekspandowany (EPS) 

• tynk l= 0.4  W /m  ºK 

WKm
me

R /º05.0
4.0

02.0 2

4 




Rse = 0.04 m2 ºK/W 

Rsi = 0.13 m2 ºK/W 

KmW
R

U
T

M º/86.0
159.1

11 2

• Powierzchniowe opory przejmowania ciepła (Rse i Rsi)  

RT = Rse + R1 + R2 + R3 + R4 +  Rsi = 0.04 + 0.21 + 0.769 + 0.09 + 0.05+0.13 = 1.289 m2 ºK/W  

1.289 
0.78 W/m2·ºK  

4.1- Ściany fasadowe, sufity i podłogi w 
kontakcie z powietrzem zewnętrznym (Przykład): 



6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU 

 Aby ograniczyć zużycie energii w budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na 

konstrukcję przegród zewnętrznych budynku, zapewniając utrzymanie właściwości 
cieplnych w czasie i unikając pogorszenia jakości termicznej przestrzeni i pomieszczeń 

użytkowych. 

 Różne wskaźniki i procedury 
obliczeniowe określone w normie EN ISO 
13790: 2008 można wykorzystać do 
pomiaru jakości termicznej obudowy 
budynku. Najważniejsze to: K (globalny 

wskaźnik przepuszczalności cieplnej)  
i Qsol; J (zyski słoneczne). 



 Zadaniem globalnego wskaźnika przepuszczalności cieplnej (K) jest określenie 

wydajności obudowy termicznej w stosunku do wymiany ciepła, biorąc pod uwagę 

chronioną objętość mieszkalną i jej powierzchnię wymiany ciepła z zewnętrzem. 

 Wskaźnik ten łączy cechy elementów, które tworzą obudowę termiczną, jej proporcje, 
dbałość o mostki termiczne i moduluje jej zapotrzebowanie w zależności od klimatu 
zewnętrznego i zwartości bryły budynku (V/A). 

 Wskaźnik oblicza się na podstawie współczynnika przenikania ciepła opisanego w 
normie EN ISO 13790: 2008 oraz powierzchni wymiany ciepła obudowy (Σi Ai). 

EN ISO 13790:2008 
Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia 

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU 



1.- Charakterystyki geometryczne pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych, a także 

przegród wewnętrznych, które mają kontakt z powietrzem lub gruntem lub są uważane za 

adiabatyczne do celów obliczeniowych, powinny zostać definiowane. 

2.- Należy określić parametry elementów obudowy budynku, które odpowiednio opisują 

ich właściwości cieplne. Uproszczony opis może być użyty przez zgromadzenie 

równoległych i jednorodnych warstw o jednakowym zachowaniu termicznym. 

3.- Należy określić grubość, gęstość, przewodność i ciepło właściwe warstw o znacznej 

masie termicznej. W przypadku warstw bez znacznej masy termicznej (przestrzenie 

powietrzne) ich właściwości można opisać poprzez całkowitą odporność warstwy i jej 

grubość. 

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – Obudowy nieprzezroczyste  



4.- Należy wziąć pod uwagę cienie rzucane przez przeszkody na ściany zewnętrzne 

budynku.  

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – Obudowy nieprzezroczyste  

5.-Należy uwzględnić 
przepuszczalność powietrza  
nieprzezroczystej obudowy oraz 

wpływ kratek i aeratorów (jeśli są 
zastosowane). 

Przykład zacienienia analizowanego 
budynku przez budynek sąsiedni 



Um = 0,6 W/(m2 K) Um = 0,45 W/(m2 K) 

Um = 0,38 W/(m2 K) 



1 2 3 

1 

2 

3 

Procentowe oszczędności zapotrzebowania na energię  
w odniesieniu do budynku referencyjnego 

WYNIK OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 



1.- Należy wziąć pod uwagę charakterystykę geometryczną otworów i przestrzeń, do której 

należą, a także zabezpieczenia słoneczne, zarówno stałe, jak i ruchome, oraz inne elementy, 

które mogą wytwarzać cienie lub zmniejszać pozyskanie energii słonecznej przez 

szczeliny/luki. 

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – Otwory i oszklenia   

2.- W przypadku stolarki (okien lub drzwi) 

konieczne jest określenie współczynnika 

przenikania ciepła szkła i ramy, ich 

powierzchni, współczynnika przepuszczalność 

energii promieniowania słonecznego szkła, jak 

i współczynnika absorpcji promieniowania 

słonecznego zewnętrznej powierzchni ramy. 



3.- W przypadku drzwi, których półprzezroczysta powierzchnia jest mniejsza niż 50%, 

konieczne jest uwzględnienie tylko współczynnika przenikania ciepła i, w razie potrzeby, 

absorpcyjności. 

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – Otwory i oszklenia    

Współczynnik słoneczny (g┴): iloraz promieniowania 

słonecznego o normalnym padaniu, które jest wprowadzane do 
budynku przez szyby, a tym, co byłoby wprowadzone, gdyby 
oszklenie zostało zastąpione przez idealnie przezroczyste 
oszklenie. Odnosi się wyłącznie do półprzezroczystej części 
oszklenia. 

Absorpcyjność (α): część padającego promieniowania słonecznego na powierzchnię 
absorbowana przez tę powierzchnię. Zakres absorpcyjności  wynosi od 0,0 (0%) do 1,0 (100%). 



4.- W przypadku szklanej ramy należy uwzględnić przepuszczalność powietrzną przestrzeni, 

w tym wpływ aeratorów wentylacyjnych (jeśli to konieczne). 

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – Otwory i oszklenia  

Granice przepuszczalności powietrza odpowiadają klasyfikacjom pustek ustalonym w EN 12207: 

klasa 1 (≤50 m3/h·m2) i klasa 2 (≤27 m3/h·m2). Przepuszczalność tej stolarki to pomiar z 

nadciśnieniem 100 Pa. 



Grubość 
komory 

U W/(m2K) 

8 3,1 

10 3,0 

12 2,9 

14 2,8 

16 2,7 

18 2,7 

20 2,8 

Optymalna grubość komory powietrznej = 16 mm Rozwiązanie 4+16+4 



1.- Liniowe mostki termiczne w budynku powinny być brane pod uwagę. Podaje się ich 

rodzaj, długość i liniowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do sąsiednich 

pomieszczeń. 

6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – Mostki termiczne 

Dobrze wykonany projekt konstrukcyjny budynku, z punktu widzenia jego wydajności 
cieplnej, wymaga starannej analizy obecności mostków termicznych. W miarę możliwości 
należy unikać mostków termicznych, ponieważ w budynkach z izolacją termiczną znaczna 

część energii cieplnej jest tracona przez mostki termiczne, a ponadto są to obszary, w 

których wzrasta ryzyko powierzchniowej kondensacji pary wodnej. 



Liniowy współczynnik przenikania ciepła (EN ISO 10211-2) 
psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2 = 0.449 W/(m.K) 

Liniowy mostek termiczny 

Linie gęstości strumienia cieplnego Izotermy 



6.- ZNACZENIE OBUDOWY BUDYNKU – odpowiednie wykorzystanie 

promieniowania słonecznego 

22 de Junio. 

12 A.M. 



Ściana Trombe’a 

Pasywne systemy oszczędzania energii 
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