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OPÓR PRZEJMOWANIA CIEPŁA 
NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI OBUDOWY 
W OBSZARZE TRÓJWYMIAROWYCH MOSTKÓW 
CIEPLNYCH WEDŁUG PN-EN ISO 10211-1 

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości oporu przejmowania ciepła na wewnętrznej 
powierzchni przegród w obszarze węzłów konstrukcyjnych według PN-EN ISO 10211-1 [1j. 
Obliczenia przeprowadzono w ramach prac nad przygotowaniem założeń modelowych warunków 
przejmowania ciepła w obszarach trójwymiarowych mostków cieplnych, czyli miejscach szczegól-
nego manifestowania ich wpływu na temperaturę powierzchni wewnętrznej przegród, Właściwe 
określenie warunków przejmowania ciepła jest konieczne do prowadzenia diagnostyki cieplnej 
przegród zewnętrznych przy wykorzystaniu analizy numerycznej pola temperatury. 

1. Wprowadzenie 

W ekspertyzach zagrzybienia i kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej 
przegród stwierdza się, że najczęściej są one skutkiem błędów popełnionych na etapie 
projektowania węzłów konstrukcyjnych. Elementy przegród wykonane z materiałów 
dobrze przewodzących ciepło (np. z żelbetu) nie są zaizolowane cieplnie lub ich izolacja 
jest niewystarczająca, co powoduje występowanie niskich wartości temperatury wewnę-
trznej powierzchni przegród. Jednocześnie można zazwyczaj wykazać, że znacznie 
mniej istotny jest wpływ ewentualnych odstępstw wykonawstwa od koncepcji projektu 
w zakresie wymiarów elementów przegród i właściwości cieplnych zastosowanych 
materiałów. W takich przypadkach diagnostyka cieplna może się sprowadzać do prowa-
dzenia obliczeń i analizy pola temperatury przy wykorzystaniu modelu węzła konstru-
kcyjnego, przygotowanego według założeń projektowych. Umożliwia to ocenę projektu 
z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrzybienia i kondensacji pary wodnej na powierzchni 
wewnętrznej przegród oraz wskazanie ewentualnej odpowiedzialności, co przyczynia 
się do zwiększenia obiektywności prowadzonych ekspertyz. 

Obliczenia pola temperatury znajdują zastosowanie na przykład przy ocenie jakości 
cieplnej węzłów w budynkach o konstrukcji żelbetowej, przeważnie w odniesieniu do 
miejsc, w których znajdują się elementy żelbetowe przechodzące do środowiska zew-
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nętrznego, takie jak płyty balkonowe, ścianki attykowe lub kolankowe, słupy. Na rysunku 1 
przedstawiono wyniki obliczeń pola temperatury w węźle konstrukcyjnym w narożu ścian 
i stropu w miejscu wyprowadzenia płyty balkonowej. Znajdujący się w narożu słup 
żelbetowy przechodzi na zewnątrz przez strop, ponieważ ściana zewnętrzna niższej 
kondygnacj i jest cofnięta w tym miejscu względem ściany wyższej części budynku. 

Rys. 1. Przykład obliczeń pola temperatury w węźle konstrukcyjnym: 
a) widok zewnętrzny, b) widok wewnętrzny, c) pole temperatury 
Fig. 1. The example of calculation of temperature field in construction joint: 
a) external view, b) internal view, c) temperature field 



Na podstawie obliczonej minimalnej wartości temperatury powierzchni wewnętrznej 
w obszarze trójwymiarowego mostka cieplnego określa się graniczną wilgotność względ-
ną w pomieszczeniu, przy zachowaniu której można przyjąć, że obszar ten jest zabez-
pieczony z uwagi na ryzyko występowania kondensacji pary wodnej lub rozwoju zagrzy-
bienia. Porównanie z rzeczywistymi wartościami parametrów środowiska w pomieszcze-
niu, rejestrowanymi w trakcie kilkudniowego monitorowania, umożliwia stwierdzenie 
sposobu użytkowania pomieszczenia przez lokatorów, którym ewentualnie można zale-
cić jego zmianę (ograniczenie emisji wilgoci lub dostosowanie do niej intensywności 
wentylacji). 

2. Opis ogólnych założeń modelowych obliczania 
pola temperatury 

Pole temperatury w przegrodach zewnętrznych budynków jest trójwymiarowe i nie-
stacjonarne. W materiałach budowlanych zawierających wilgoć przepływ ciepła związa-
ny jest zawsze ze sprzężonym z nim przepływem wilgoci. Obliczanie pola temperatury 
w przegrodach zewnętrznych budynków jest więc bardzo złożone, jednak przy odpo-
wiedniej wiedzy można je uprościć. 

W Zakładzie Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej od kilkudziesięciu lat prowa-
dzone są badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych oraz wykonuje się 
ekspertyzy przegród zewnętrznych budynków, Zgodnie z wynikami dotychczas przepro-
wadzonych analiz oraz zgromadzonym doświadczeniem, w celu ograniczenia liczby 
czynników mających istotny wpływ na pole temperatury w przegrodach zewnętrznych 
budynków, można przyjąć, co następuje: 

• na podstawie wyników wieloletnich regularnych badań stwierdza się obecnie nie-
znaczny rozrzut i jednorodność właściwości cieplnych materiałów budowlanych określo-
nego typu, 

• z uwagi na nieznaczne zmiany temperatury można założyć niezależność przewod-
ności cieplnej od temperatury, 

• po rozpoczęciu normalnej eksploatacji budynku można zakładać niską zawartość 
wilgoci budowlanej (w obszarze wilgotności sorpcyjnej) oraz można zaniedbać wpływ 
sprzężenia przepływu ciepła z przepływem wilgoci, 

• możliwe jest zadowalająco dokładne określenie wartości obliczeniowej przewodno-
ści cieplnej, czyli wartości oczekiwanej przy zastosowaniu materiałów uważanych za 
typowe w zakresie temperatury i wilgotności, 

• w normalnych warunkach użytkowania przemiany fazowe w materiałach nie wystę-
pują lub ich wpływ jest zaniedbywalny, 

• nie występują naturalne źródła lub upusty ciepła wewnątrz przegród (nie są rozpa-
trywane przegrody, wewnątrz których występują źródła „sztuczne"). 

Ponieważ obliczenia pola temperatury są prowadzone w celu określenia minimalnej 
wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej przegród zewnętrznych, można rów-
nież przyjąć, że zaniedbywalny jest w takim przypadku wpływ zmian warunków przej-
mowania ciepła na ich powierzchni zewnętrznej. 
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Model geometryczny rozpatrywanego węzła konstrukcyjnego jest przygotowywany 
na podstawie założeń projektu architektoniczno-budowlanego, które są weryfikowane 
podczas wizji w budynku. Granice modelu węzła konstrukcyjnego przyjmuje się w miejscach 
występowania płaszczyzn adiabatycznych, czyli: 

• w płaszczyznach symetrii, 
• w płaszczyznach dostatecznie oddalonych od centralnego elementu modelu, w których 

zanika wpływ mostka cieplnego i można założyć, że pole temperatury ma charakter 
jednowymiarowy. 

Decydującym zjawiskiem jest przewodzenie ciepła. Po przyjęciu powyższych założeń 
i przy pominięciu zależności temperatury od czasu, równanie opisujące przewodzenie 
ciepła ma postać równania Laplace'a [2]: 

którego rozwiązaniem jest pole temperatury: 

(1) 

(2) 

gdzie - wektor położenia. 
W przypadku rozpatrywanych wielospójnych obszarów przewodzenia ciepła na 

wspólnym brzegu obszarów jednorodnych przyjmuje się warunki ciągłości temperatury 
i gęstości strumienia cieplnego (z reguły zakłada się idealny kontakt cieplny materiałów): 

(3) 

(4) 

Uzyskanie jednoznacznego rozwiązania równania Laplace'a wymaga określenia współ-
czynnika przewodzenia ciepła materiałów i warunków wymiany ciepła na powierzchniach 
przegród. 

W rozpatrywanych węzłach konstrukcyjnych występuje przepływ ciepła o charakterze 
trójwymiarowym. Ponieważ nie istnieją rozwiązania analityczne równań przewodnictwa 
cieplnego w takim przypadku, w praktyce obliczenia pola temperatury sprowadzają się 
do określania wartości numerycznych rozwiązania równań przewodnictwa cieplnego 
w wybranych węzłach według przyjętego podziału modelu. Sposób podziału modelu jest 
uzależniony od wymagań dotyczących dokładności określenia wartości numerycznych. 
W obliczeniach prowadzonych w pracy [3] do obliczeń pola temperatury był stosowany 
program komputerowy TRISCO [4], wykorzystujący metodę bilansów elementarnych. 

Rozpatrywane węzły konstrukcyjne znajdują się miejscami w przegrodach zewnętrz-
nych, charakteryzujących się niską jakością cieplną. W takich obszarach szczególnie 
istotny jest wpływ warunków przejmowania ciepła na temperaturę powierzchni wewnę-
trznej. Z tego powodu w diagnostyce cieplnej przy wykorzystaniu analizy numerycznej 
pola temperatury konieczne jest położenie szczególnego nacisku na przygotowanie 
założeń modelowych warunków przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni prze-
gród. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości oporu przejmowania ciepła 
według metody podanej w PN-EN ISO 10211-1. 
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3. Opis założeń modelowych warunków przejmowania ciepła 
na powierzchni wewnętrznej w obszarze trójwymiarowych 
mostków cieplnych według PN-EN ISO 10211-1 

Na powierzchniach przegród występuje złożona wymiana ciepła przez konwekcję oraz 
przez promieniowanie, przy czym korzysta się z założenia, że gęstość strumienia 
cieplnego na powierzchni jest równa sumie gęstości strumieni cieplnych w wyniku 
konwekcji i promieniowania [5] zgodnie z równaniem 

(5) 

w k t ó r y m : - składowa strumienia ciepła w wyniku konwekcji, 
- składowa strumienia ciepła w wyniku promieniowania. 

Strumienie ciepła w wyniku konwekcji i promieniowania zależą w sposób nieliniowy 
od różnicy temperatury powierzchni i środowiska [6], Przy założeniu małych wartości tej 
różnicy stosuje się zwykle uproszczenie równań opisujących rozpatrywane strumienie 
ciepła do postaci zlinearyzowanej 

(6) 

(7} 

w których: 

I-SI 

- współczynnik przejmowania ciepła w wyniku konwekcji, W/(m2-K), 
- temperatura powietrza, °C, 
- temperatura powierzchni wewnętrznej przegrody, °C, 
- emisyjność wzajemna między powierzchnią przegrody i znajdującą się 

w otoczeniu powierzchnią o temperaturze 
- kątowy współczynnik promieniowania między powierzchnią przegro-

dy i powierzchnią 
- współczynnik, którego wartość określana jest według wzoru 

(8} 

g d z i e : - temperatura bezwzględna powierzchni przegrody 
i powierzchni K, 

- stała promieniowania równa 
Obliczenia prowadzi się przy przyjęciu stałej wartości współczynnika określonej 

w odniesieniu do założonej średniej wartości różnicy między temperaturą powierzchni, 
które wymieniają ciepło na drodze promieniowania. 

Przy założeniu, że wszystkie powierzchnie z którymi wymienia ciepło powierzchnia 
przegrody, mają tę samą temperaturę i jednakowe właściwości emisyjne oraz 
wykorzystując regułę zamkniętości (suma kątowych współczynników promieniowania 
równa jedności), równanie (7) upraszcza się do postaci 

O) 
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gdzie - współczynnik przejmowania ciepła w wyniku promieniowania, 
Przy założeniu, że temperatura powietrza i średnia temperatura promieniowania 

otoczenia są równe 

{10 ) 

można zastosować łączny współczynnik przejmowania ciepła: 

( 1 1 ) 

Gęstość strumienia cieplnego w wyniku konwekcji i promieniowania oblicza się 
zgodnie z równaniem 

(12) 

gdzie - temperatura środowiska wewnętrznego. 
Współczynnikowi przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej odpowiada opór 

przejmowania ciepła: 

(13) 

W rzeczywistych warunkach w pomieszczeniu występuje zróżnicowanie wartości 
temperatury powierzchni przegród, jak również nierównomierność rozkładu temperatury 
powietrza w przekrojach pionowych i poziomych [7], Według PN-EN ISO 10211-1 przy 
określeniu temperatury powierzchni wewnętrznej obudowy, w obszarach trójwymiaro-
wych mostków cieplnych, należy uwzględniać, że zawsze występuje różnica między 
wartością temperatury środowiska wewnętrznego i wartością: 

• średnią temperatury promieniowania 
• temperatury powietrza w otoczeniu mostka cieplnego 
W takich przypadkach wartość oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej 
jest określana z uwzględnieniem tych różnic, zgodnie z podanym w PN-EN IS010211 -1 

wzorem 

(14) 

w którym - parametr pomieszczenia zależny od rozkładu temperatury w pomieszcze-
niu, obliczany ze wzoru 

(15) 

temperatura powietrza w otoczeniu mostka cieplnego, °C, 
temperatura środowiska zewnętrznego, °C. 

gdzie: 

Warto: 
obliczeń pola temperatury (przy zakładanych wartościach według wzoru 

Wartość równoważnego oporu cieplnego jest określana na podstawie wyników 
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(16) 

Procedura obliczania wartości oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrz-
nej według PN-EN ISO 10211-1 jest następująca: 

1) określenie wartości parametru 
2) przy ustalonej wartości , określenie równania opisującego zależność wartości 

oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej od wartości równoważnego 
oporu cieplnego obudowy (prosta z parametrem - według wzoru (15), 

3} przeprowadzenie serii obliczeń pola temperatury w obszarze rozpatrywanego 
mostka cieplnego przy zakładanych wartościach , i określenie ze wzoru (16) odpowia-
dających im wartości , a następnie określenie równania linii trendu, 

4) określenie wartości przy których jest spełniony układ podanych wyżej równań. 

4. Wyniki obliczeń wartości oporu przejmowania ciepła 
w wybranych węzłach konstrukcyjnych (trójwymiarowych 
mostkach cieplnych) 

Przy określaniu parametru (p. 1 procedury) przyjęto następujące założenia: 
1) różnica wartości średniej temperatury promieniowania otoczenia i temperatury 

środowiska wewnętrznego - według PN-EN ISO 10211 -1 - w odniesieniu do średnich 
wartości współczynnika przenikania ciepła przegród w pomieszczeniu 

2) różnica wartości temperatury środowiska wewnętrznego i temperatury powietrza w oto-
czeniu mostka cieplnego j której wartość przyjmowano w obliczeniach w zakresie 
od 0 do 3 K, odpowiadającym warunkom rejestrowanym w ekspertyzach budynków; 

3) wartości współczynników przejmowania ciepła: 
• przez promieniowanie, w obszarach węzłów trójwymiarowych, 

według PN-EN ISO 10211-1, 
• przez konwekcję, , według PN-EN ISO 6946 [8], 
4)różnica wartości temperatury środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jest równa 

= 20 K. 
Do określenia indywidualnych wartości oporu w obszarze mostka cieplnego 

zostały przygotowane modele wybranych węzłów konstrukcyjnych według typowych 
rozwiązań stosowanych w budownictwie tradycyjnym. Rozpatrywane były dwie grupy 
wybranych mostków cieplnych: 

1) tworzących się w miejscu połączenia przegród oddzielających dwa środowiska (np. 
naroże wypukłe ścian zewnętrznych i stropu międzykondygnacyjnego), 

2) tworzących się w miejscu połączenia przegród oddzielających trzy środowiska (np. 
naroże wypukłe ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego). 
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Rozpatrywano połączenia ścian zewnętrznych jedno-, dwu- i t rójwarstwowych, w k tórych 
wys tępowa ły e lementy że lbe towe (słup, wsporn ikowa płyta ba lkonowa, śc ianka ko lan-
k o w a s t ropodachu) . Ob l iczone wartości rozpat rywanych 24 t ró jwymia rowych m o -
s tków c iep lnych wed ług op isu podanego w tabl icy 1, przy zak ładanych war tośc iach 
( real izac ja p.3 procedury) oraz zbiory prostych charak te ryzowanych war tośc ią pa rame-
tru p ( real izacja p, 1 i 2 procedury) przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 

Tablica 1. Opis trójwymiarowych mostków cieplnych 
Table 1. Description of three ciimensional thermal bridges 

Nr mostka 
cieplnego 

na wykresach 
(rys. 2 i 3) 

Opis trójwymiarowego mostka cieplnego 

1 
Połączenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych w narożu wypukłym 
i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną czołowej 
powierzchni stropu (6 cm) + beton komórkowy (6 cm) 

2 
Połączenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych w narożu wypukłym 
i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną czołowej 
powierzchni stropu (6 cm) 

3 
Połączenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych w narożu wypukłym ze słupem 
żelbetowym i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną 
czołowej powierzchni stropu i słupa (6 cm) + beton komórkowy (6 cm) 

4 
Połączenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych w narożu wypukłym ze słupem 
żelbetowym i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną 
czołowej powierzchni stropu i słupa (6 cm) 

5 
Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną powierzchni 
czołowej stropu równą grubości izolacji cieplnej ścian (12 cm) 

6 

Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
ze słupem żelbetowym I żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją 
cieplną powierzchni czołowej stropu i słupa równą grubości izolacji cieplnej 
ścian (12 cm) 

7 

Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych (żelbetowa warstwa 
konstrukcyjna jednej ze ścian) w narożu wypukłym i żelbetowego stropu 
międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną powierzchni czołowej stropu równą 
grubości izolacji cieplnej ścian (12 cm) 

8 
Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych w narożu wypukłym 
i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną powierzchni 
czołowej stropu równą grubości izolacji cieplnej ścian (10 cm) 

9 
Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych w narożu wypukłym ze słupem 
żelbetowym i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną 
powierzchni czołowej stropu i słupa równą grubości izolacji cieplnej ścian (10 cm) 

10 

Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych (żelbetowa warstwa 
konstrukcyjna jednej ze ścian) w narożu wypukłym i żelbetowego stropu 
międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną powierzchni czołowej stropu równą 
grubości izolacji cieplnej ścian (10 cm) 
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Nr mostka 
cieplnego 

na wykresach 
(rys. 2 i 3) 

Opis trójwymiarowego mostka cieplnego 

11 
Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych w narożu wypukłym ze słupem 
żelbetowym i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego, z izolacją cieplną 
powierzchni czołowej stropu i słupa o grubości 4 cm, przesuniętą względem 
izolacji cieplnej ścian 

12 

Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
l żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego z izolacją cieplną powierzchni 
czołowej stropu równą grubości Izolacji cieplnej ścian (12 cm) oraz wspornikowej 
żelbetowej płyty balkonowej (na jednej ze ścian) z izolacją cieplną powierzchni 
płyty (4 cm) 

13 

Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym i żelbeto-
wego stropu międzykondygnacyjnego z izolacją cieplną powierzchni czołowej 
stropu równą grubości izolacji cieplnej ścian (12 cm) oraz wspornikowej, żelbetowej 
płyty balkonowej (na jednej ze ścian), bez izolacji cieplnej powierzchni płyty 

14 

Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego z izolacją cieplną powierzchni 
czołowej stropu równą grubości izolacji cieplnej ścian (12 cm) oraz 
wspornikowej, żelbetowej płyty balkonowej (na jednej ze ścian), z 
zastosowaniem łącznika zbrojeniowego z izolacją cieplną 

15 

Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
i żelbetowego stropu międzykondygnacyjnego z izolacją cieplną powierzchni 
czołowej stropu równą grubości izolacji cieplnej ścian (12 cm) oraz żelbetowej 
płyty balkonowej (na jednej ze ścian), która oparta jest na zewnętrznej 
konstrukcji i nie narusza izolacji cieplnej ścian i stropu 

16 Połączenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych w narożu wypukłym 
i stropodachu wentylowanego z żelbetową ścianką kolankową 

17 Połączenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych w narożu wypukłym i stropo-
dachu wentylowanego ze ścianką kolankową wykonaną jak ściana zewnętrzna 

18 Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze ścianą wewnętrzną 
i stropodachem wentylowanym 

19 
Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych w narożu wypukłym ze słupem 
żelbetowym i stropodachu wentylowanego z izolacją cieplną powierzchni czołowej 
stropodachu i słupa o grubości 4 cm przesuniętą względem izolacji cieplnej ścian 

20 Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
i stropodachu wentylowanego 

21 Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
ze słupem żelbetowym i stropodachu wentylowanego 

22 Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych w narożu wypukłym ze słupem 
żelbetowym i stropodachu wentylowanego 

23 Połączenie ścian zewnętrznych trójwarstwowych w narożu wypukłym 
i stropodachu wentylowanego 

24 Połączenie ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w narożu wypukłym 
(żelbetowa część konstrukcyjna jednej ze ścian) i stropodachu wentylowanego 
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5. Zestawienie średnich wartości określonych 
przy rozpatrywanych warunkach rozkładu temperatury 
w środowisku wewnętrznym 

Na wykresach (rys. 4 i 5) przedstawiono średnie wartości określone przy rozpatrywa-
nych warunkach rozkładu temperatury w środowisku wewnętrznym w zależności od równo-
ważnego oporu cieplnego mostka trójwymiarowego. 



Większe wartości oporu przejmowania ciepła uzyskuje się w przypadku połączeń 
przegród charakteryzujących się większą wartością równoważnego oporu cieplnego. 
W przypadku mostków charakteryzujących się niską wartością średnia wartość 
jest zbliżona do wartości rekomendowanej do oceny ryzyka zagrzybienia 
według PN-EN IS0 13788 [9], W pozostałych przypadkach uzyskuje się większe, bardziej 
niekorzystne wartości. 

6, Podsumowanie 

Obliczone wartości oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej w ob-
szarze rozpatrywanych trójwymiarowych mostków cieplnych, przy przyjęciu normowych 
warunków rozkładu temperatury w środowisku wewnętrznym, są w większości przypad-
ków wyższe od wartości rekomendowanej przy ocenie ryzyka 
zagrzybienia zgodnie z PN-EN ISO 13788. Uzyskane wartości znajdują się w przedziale 
przewidywanych według PN-EN ISO 10211-1 wartości tego oporu, jakie stosuje się do 
obliczeń, których celem jest określenie minimalnej temperatury powierzchni (przy ocenie 
ryzyka kondensacji powierzchniowej). Większe wartości oporu przejmowania ciepła 
uzyskuje się w przypadku połączeń przegród charakteryzujących się większą wartością 
równoważnego oporu cieplnego. Przy wykorzystaniu metody normowej modelowania 
warunków przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej przegród otrzymuje się 
znaczny rozrzut wartości oporu przejmowania ciepła. 

W praktyce stosowania metody normowej największą trudność stanowi konieczność 
przeprowadzania serii obliczeń pola temperatury (p. 3 procedury) oraz określenie 
wartości różnicy między temperaturą środowiska wewnętrznego i średnią temperaturą 
promieniowania. Znaczne uproszczenie modelowania warunków przejmowania ciepła 
można by uzyskać, rezygnując ze stosowania łącznego współczynnika przejmowania 
ciepła na powierzchni wewnętrznej przegród. Obliczenia komputerowe przy wykorzy-
staniu na przykład programu [4] mogą być prowadzone w następujący sposób: 

• strumień cieplny na drodze konwekcji jest obliczany zgodnie ze wzorem (6), 
• strumień cieplny na drodze promieniowania jest określany jak we wzorze (7), ale 

z uwzględnieniem kątowych współczynników promieniowania i obliczonego rozkładu 
temperatury na wewnętrznych powierzchniach przegród. 
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THERMAL RESISTANCE ON THE INTERNAL SURFACE OF ENVELOPE IN AREA 
OF THREE-DIMENSIONAL THERMAL BRIDGES ACCORDING TO PN-EN ISO 10211-1 

Summary 

The paper shows results of calculations of thermal resistance on internal surface of building 
envelope in area of construction joints according to PN-EN ISO 10211-1. Calculations were carried 
out in the framework of works on preparation of assumptions for modeling surface heat transfer 
conditions in area of three-dimensional thermal bridges, where heat transfer conditions have 
particular influence on internal surface temperature of building envelope. Proper determination of 
surface heat transfer conditions is necessary to carry out thermal diagnostics of building envelope 
using numerical analysis of temperature field. 
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