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OCENA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ 
METALOWO-SZKLANYCH ŚCIAN OSŁONOWYCH 

W artykule przedstawiono metody obliczania współczynnika przenikania ciepła metałowo-szkla-
nych ścian osłonowych składających się z przezroczystych i/lub nieprzezroczystych paneli włożo-
nych w ramy lub z nimi połączonych. Opisano dwie metody: zbiorczą metodę oceny i składnikową 
metodę oceny. Podano ograniczenia obu metod oraz wskazówki przydatne przy ich stosowaniu, 

1. Wstęp 
Artykuł napisano z myślą o projektantach lekkich ścian osłonowych oraz projektantach 

i producentach komponentów tych ścian. Jego celem jest zapoznanie czytelnika z metodami 
określania współczynnika przenikania ciepła tego typu ścian i podanie zaleceń w za-
kresie wyboru metody oceny izolacyjności cieplnej dla konkretnych typów lekkich ścian 
osłonowych. Omówiono niektóre problemy związane z określaniem izolacyjności ciepl-
nej lekkich ścian osłonowych. Dodatkowo sformułowano uwagi na temat dokładności 
osiąganych wyników. 

2. Wprowadzenie 

2.1. Rys historyczny i informacje ogólne 

W latach pięćdziesiątych XX wieku W. Dudley Hunt Jr. [1] wprowadził pierwszą 
definicję lekkiej ściany osłonowej, w której stwierdzono: „Lekkie ściany osłonowe są 
konstrukcjami złożonymi z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych 
ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych; ich masa zawiera się na ogół w prze-
dziale od 10 kg/m2 do 70 kg/m2; nie przenoszą one obciążeń działających w ich 
płaszczyźnie (poza ciężarem własnym)". Definicję tę uogólniono w „Vademecum budow-

* dr inż. - adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB 
** dr n.t. - adiunkt w Zakładzie jw. 
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lanym", gdzie zaproponowano też klasyfikację ścian tego typu. W publikacji [2] wystę-
pują dwie podgrupy lekkich ścian osłonowych. W pierwszej podgrupie najpopularniej-
szymi są metalowo-szklane ściany słupowo-ryglowe, zwane też szkieletowymi lub w 
skrócie - fasadami. W drugiej - ściany z płyt warstwowych. Niniejszy artykuł dotyczy 
metalowo-szklanych ścian słupowo-ryglowych. 

W praktyce można mieć do czynienia z bardzo różnymi typami metalowo-szklanych 
ścian słupowo-ryglowych. Najpopularniejsze w Polsce są tradycyjne ściany słupowo-ry-
glowe o przekroju jak na rysunku 1. W obiektach reprezentacyjnych coraz częściej 
stosowane są ściany z oszkleniem strukturalnym o przekroju pokazanym na rysunku 2. 

Tradycyjna fasada słupowo-ryglowa charakteryzuje się zamocowaniem oszklenia do 
profili nośnych za pomocą listwy dociskowej i wkrętów, natomiast fasada strukturalna -
mocowaniem oszklenia do ram skrzydeł za pomocą spoiwa strukturalnego (silikonu). 
Ramy skrzydeł są mocowane do profili nośnych. 

Wszystkie ściany szkieletowe mogą w konkretnej elewacji występować jako zawie-
szone na zewnątrz budynku (tzw. kurtynowe) lub wypełniające - wstawione pomiędzy 
kondygnacje budynku. 

Ściana słupowo-ryglowa uważana jest za układ powtarzalnych części modułów 
przezroczystych i nieprzezroczystych. 

Cieszące się uznaniem firmy produkujące systemy ścian słupowo-ryglowych oferują 
różne rozwiązania konstrukcyjne swoich systemów, w zależności od strefy klimatycznej. 
Rozwiązania te różnią się fragmentami decydującymi o izolacyjności cieplnej fasady oraz 
ceną. 

Rys. 1. Przekrój przez tradycyjną fasadą 
słupowo-ryglową 
Fig. 1. Traditional curtain wall piane 
section 
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Rys. 2. Przekrój przez fasadą strukturalną 
Fig. 2. Structural curtain wall plane section 

O izolacyjności ścian słupowo-ryglowych decydują: 
1) wartości współczynnika przenikania ciepła oszklenia, 
2) rozwiązanie konstrukcyjne połączenia modułów, 
3) podziały i sposoby domknięcia przestrzeni powietrznych wewnątrz konstrukcji, 
4) wartości emisyjności powierzchni zastosowanych materiałów, 
5) wysokość i materiał przekładek termicznych, 
6) wartości współczynnika przenikania ciepła wypełnień pól nieprzezroczystych. 
W przepisach budowlanych wielu krajów wymagania izolacyjności cieplnej w odnie-

sieniu do ścian słupowo-ryglowych są nadal stawiane oddzielnie modułom przezroczy-
stym (jak w przypadku okna) i nieprzezroczystym (jak dla części pełnej). W przypadku 
ścian tradycyjnych z bardzo dobrym przybliżeniem można przyjąć, że całkowity strumień 
ciepła jest wynikiem sumowania jednorodnego przepływu ciepła przez ścianę i lokalnych 
przyrostów strumienia. Ten model obliczeniowy wynika z jednorodnych i znacznie 
lepszych właściwości izolacyjnych ściany niż okien. Z podobnych uproszczeń można 
korzystać w przypadku regularnych, na przykład całkowicie przezroczystych lub nieprze-
zroczystych, ścian słupowo-ryglowych. Konstrukcje są wtedy strukturami z powtarzal-
nym, czysto lokalnym zakłóceniem. W przypadku ścian mieszanych z modułami 
przezroczystymi i nieprzezroczystymi uproszczenie takie jest niesłuszne. 

Pierwszą próbą normalizacji - w zakresie izolacyjności cieplnej - zawieszonych ścian 
słupowo-ryglowych był projekt normy prEN ISO 13947:2002 [3] opracowany przez 
CEN/TC 89 w 2002 r. W projekcie tym nie zdefiniowano modeli fizycznych. Definicje po-
dano przez odniesienie się do wcześniejszej wersji normy PN-EN ISO 10077-2:2005 [4]. 
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Ostatecznie projekt ten unieważniono w roku 2004. Następną próbą normalizacji jest 
norma PN-EN 13947:2008 [5], która w dużej mierze odwołuje się do norm PN-EN ISO 
10077-2:2005 [4j i PN-EN ISO 10211:2008 [6], 

W dotychczasowej praktyce wartości współczynnika przenikania ciepła systemów 
lekkich ścian osłonowych określa się metodami obliczeniowymi. Czasochłonność i wysokie 
koszty takich obliczeń wymuszają wprowadzanie szeregu uproszczeń na etapie ideali-
zacji konstrukcji. Struktura ściany zastępowana jest zbiorem reprezentatywnych prze-
krojów płaskich, co niekiedy prowadzi do nierealistycznych wyników. Często prowadzo-
ne są obliczenia cząstkowe wybranych elementów tych ścian, głównie ram. Z doświad-
czeń zebranych w Zakładzie Fizyki Cieplnej (obecnie Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji 
Sanitarnych i Środowiska) ITB oraz z informacji nadchodzących z placówek naukowych 
w Europie, Kanadzie i USA wynikają dwa istotne wnioski dotyczące fasad: 

a) wartości współczynnika przenikania ciepła komponentów ściany mogą być wyzna-
czone na podstawie kilku prostych badań w osłoniętej skrzynce grzejnej lub z odpowied-
nich uproszczonych symulacji komputerowych, 

b) wartości współczynnika przenikania ciepła lekkiej ściany osłonowej jako całości w du-
żym stopniu zależą od stopnia idealizacji (uproszczenia) modelu fizycznego konstrukcji. 

2.2. Uwagi do obliczeń współczynnika przenikania ciepła 
ścian słupowo-ryglowych 

Ocena izolacyjności cieplnej ściany słupowo-ryglowej polega najczęściej na określe-
niu jej całkowitego współczynnika przenikania ciepła, 

Jedyną metodą całościowej oceny ściany słupowo-ryglowej lub jej reprezentatywnego 
fragmentu są obliczenia. Metody badań, na przykład w skrzynce grzejnej, nie wchodzą 
w rachubę ze względu na rozmiary obiektów. 

W klasycznych konstrukcjach budowlanych współczynnik przenikania ciepła ścian i okien 
oblicza się przy założeniu płaszczyzny adiabatycznej między ścianą i oknem, co nie 
odpowiada rzeczywistym warunkom w ścianach słupowo-ryglowych, w których może 
występować znaczący przepływ ciepła w płaszczyźnie elewacji (strumienie 
na rysunku 3). 

Wpływ przyjętej metodyki na końcową ocenę ściany słupowo-ryglowej pokazały 
wyniki porównawczych obliczeń wykonanych w Zakładzie Fizyki Cieplnej. 

Analizie porównawczej poddano dziewięć różnych konstrukcji systemowych. W każ-
dej konstrukcji, od strony wewnętrznej, wystąpiły dwie wersje przykryć w pasie podokien-
no-nadprożowym. W wersji pierwszej (licząc od wewnątrz) występują: płyta gipsowo-kar-
tonowa grubości 12,5 mm i blacha stalowa grubości 2 mm. W wersji drugiej pomiędzy 
płytą gipsowo-kartonową i blachą stalową umieszczono płytę z wełny mineralnej o współ-
czynniku przewodzenia ciepła 0,035 i grubości 20 mm. 

Obliczenia wykonano według trzech procedur: 
• procedura 1 - model 2D - zgodnie ze starym projektem normy prEN ISO 

13947:2002 [3], 
• procedura 2 - model 2D - według PN-EN 13947:2008 [5], 
• procedura 3 - model 3D. 
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Po uzyskaniu wyników wspomniane konstrukcje ustawiono w sekwencji malejących 
wartości współczynnika wyznaczonego według pierwszej z procedur typu 2D (tzn. 
od najgorszej do najlepszej pod względem cieplnym) i ponumerowano dużymi literami 
alfabetu od A do S. 

Tablica 1 zawiera porównanie pozycji rankingowych otrzymanych trzema różnymi 
procedurami dla osiemnastu konstrukcji. Pierwsza kolumna przypisuje kolejne numery 
w rankingu. W kolumnie drugiej litery od A do I odpowiadają tylko pierwszym wersjom 
konstrukcji bez wełny mineralnej. Wersjom drugim z warstwą wełny mineralnej - litery 
od J do S. W tym przypadku kolejność konstrukcji jest jednakowa niezależnie od wersji. 
Są to pozycje rankingowe zgodne z wynikami obliczeń według procedury pierwszej. 
W trzeciej kolumnie konstrukcje zostały usystematyzowane zgodnie z wartościami 
otrzymanymi według drugiej z procedur typu 2D. W kolumnie czwartej kolejność została 
przypisana zgodnie z wynikami analiz krzyżaków mieszanych modelem 3D. 

Z porównania rezultatów trzech serii obliczeń wynika, że końcowa ocena ściany, a stąd 
jej pozycja w rankingu, wyraźnie zależy od przyjętej metodyki obliczeń. Ta sama 
konstrukcja może być oceniona po obliczeniach 2D jako dobra, a po obliczeniach 3D 
jako słaba, jak na przykład konstrukcja oznaczona literą K, która uległa przesunięciu w ran-
kingu z pozycji 11 na pozycję 4. 

Pozycje rankingowe konstrukcji zależą od stopnia uproszczenia metody oceny. W świetle 
obowiązujących w Polsce wymagań, stawianych w warunkach technicznych ścianom 
osłonowym ze względu na przenikanie ciepła, wymagania te są spełnione: 

• według procedury 1 - przez konstrukcje o numerach 
• według procedury 2 - przez konstrukcje o numerach 
• według modelu 3D - przez konstrukcje o numerach 

Rys. 3. Składowe strumienia cieplnego nie występujące w analizach 2D 
Fig. 3. Thermal flux components not occurring in 2D analysis 
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Tablica 1. Rankingi konstrukcji dla różnych metod oceny 
Table 1. Ranking of curtain wall structures due to different methods of calculation 

Pozycja 
rankingowa 

Procedura 1 
wg normy [2] 

Procedura 2 
wg normy [4] 

Procedura 3 
model 3D 

1 A A A 

2 B B B 

3 C J J 

4 D C K 

5 E D C 

6 F E D 

7 G F L 

8 H G M 

9 I M E 

10 J K F 

11 K H G 

12 L L H 

13 M 
I 

N 

14 N N 
I 

15 O O O 

16 P P P 

17 R R R 

18 S S S 

Ze względu na złożoność problemu uproszczenia stosowane w ocenie izolacyjności 
ścian mogą prowadzić do różnych wyników. W związku z tym ta sama ściana może 
spełniać lub nie wymagania stawiane przez inwestora, w zależności od przyjętej meto-
dyki obliczeń. 

3. Określanie izolacyjności cieplnej lekkich ścian osłonowych 
według PN-EN 13947:2008 

3.1. Wprowadzenie 
W normie PN-EN 13947:2008 [5] podano metody obliczania współczynnika prze-

nikania ciepła ścian osłonowych składających się ze szklonych i/lub nieprzezro-

8 



czystych paneli (rozumianych jako kasetony) wpasowanych w ramy lub z nimi połą-
czonych. 

Obliczenie uwzględnia: 
• różne typy oszklenia, tj. szkło lub tworzywa sztuczne, oszklenie pojedyncze lub 

wielokrotne, z powłokami niskoemisyjnymi lub bez powłok, z pustkami wypełnionymi 
powietrzem lub innymi gazami, 

• ramy (z dowolnego materiału) z przekładkami termicznymi lub bez przekładek, 
• różne typy paneli pełnych z okładziną z metalu, szkła, ceramiki lub tworzyw o po-

dobnych cechach mechanicznych, 
• efekty mostków cieplnych na krawędzi lub w połączeniu z obszarem szklonym, przy 

uwzględnieniu w obliczeniu pola powierzchni ramy i pola powierzchni panelu. 
Norma PN-EN 13947:2008 [5] nie obejmuje następujących zagadnień: 
• pole temperatury w elementach ścian słupowo-ryglowych, 
• efekty promieniowania słonecznego, 
• przepływ ciepła spowodowany przepływem powietrza, 
• obliczenia kondensacji pary wodnej na powierzchni lub wewnątrz ściany, 
• efekt okiennic, 
• dodatkowe straty ciepła w narożach i na brzegach ściany kurtynowej, 
• połączenia z główną konstrukcją nośną, 
• systemy ścian słupowo-ryglowych ze zintegrowanym ogrzewaniem. 
Norma PN-EN 13947:2008 [5] dotyczy ścian osłonowych, w których przestrzeń 

pomiędzy ramami wypełniono szkłem zespolonym i/lub kasetonami mocowanymi do ram 
nośnych (słupów i rygli). W Polsce, ze względu na ostre wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego oraz z powodu warunków klimatycznych tego typu rozwiązania konstrukcyj-
ne nie są stosowane. Polskie rozwiązania konstrukcyjne wypełnień nieprzezroczystych 
to na ogół „układy warstwowe wykonywane w trakcie montażu". Zapewniają one ochronę 
wewnętrznych powierzchni ram przed ewentualnym działaniem ognia i są dodatkowym 
ociepleniem, zmieniają natomiast pole temperatury w elementach szkieletu. 

Z tych względów nie we wszystkich przypadkach obliczenia według PN-EN 
13947:2008 [5] są wystarczające do oceny ścian słupowo-ryglowych. Nieraz konieczne 
jest określenie trójwymiarowego pola temperatury we fragmencie ściany. Takie oblicze-
nia dają pełniejszą ocenę, ale są bardziej pracochłonne, a przez to droższe. 

Na rysunku 4 przedstawiono widok fragmentu elewacji najprostszego wariantu ściany 
słupowo-ryglowej. Jest to często stosowany naprzemienny układ poziomych pasów: 
przezroczystych (kolor zielony) i nieprzezroczystych (kolor czerwony). Zaznaczono 
położenia przekrojów analizowanych cieplnie, w ramach obliczeń 2D. Cięcia 1-1 i 2-2 
dotyczą przekrojów poziomych przez słup. Pierwsze w części przezroczystej, drugie -
w nieprzezroczystej. Cięcie 3-3 dotyczy przekroju pionowego przez rygiel. 

Norma PN-EN 13947:2008 [5] precyzuje dwie metody obliczania współczynnika 
przenikania ciepła systemów lekkich ścian osłonowych typu zawieszonego: 

• zbiorczą metodę oceny, 
• składnikową metodę oceny, 

jak również podaje sposoby postępowania, które omówiono szczegółowo w normie 
i załącznikach. 
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Metodą, w której wykorzystuje się tradycyjne (określone na podstawie obliczeń lub 
badań opisanych w normach dla okien) wartości współczynników przenikania ciepła, jest 
składnikowa metoda oceny. Można ją stosować do wszystkich konstrukcji ścian słupo-
wo-ryglowych, których współczynniki przenikania ciepła ram i liniowe dają się wyznaczyć 
według zasad opisanych w PN-EN ISO 10077-2:2005 [4] (ściany klasyczne, rys.1). 

W przypadku tzw. fasad strukturalnych, fasad z wpinanymi oknami wychylno-odchyl-
nymi oraz innych specjalnych konstrukcji lekkich ścian osłonowych korzystanie z normy 
PN-EN IS0 10077-2:2005 jest niemożliwe z powodu braku definicji płyty izolacyjnej (dla tego 
typu konstrukcji). W tych przypadkach konieczne staje się stosowanie jednej z dwóch metod 
zbiorczej oceny. Metody te są stosowane również w przypadku, gdy niezbędne jest 
wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z większą dokładnością. 

Jako pierwsza zostanie omówiona składnikowa metoda oceny. 

3.2. Składnikowa metoda oceny 

W składnikowej metodzie oceny reprezentatywny element fasady dzielony jest na pola 
powierzchni o różnych właściwościach cieplnych. Całkowity współczynnik przenikania 
ciepła fasady jest średnią współczynników ważoną po powierzchni poszczególnych 
elementów, z dodatkowymi składnikami korekcyjnymi, uwzględniającymi oddziaływanie 
cieplne między elementami. 

Składnikowa metoda oceny bazuje na wzorze: 

(1) 

w którym: - współczynniki przenikania ciepła szyby oraz panelu 
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- współczynniki przenikania ciepła: słupa fasadowego 
rygla fasadowego oraz ramy okiennej 

- liniowe współczynniki przenikania ciepła charakteryzują-
ce liniowe mostki cieplne na styku szyby lub panelu 

ze słupem fasadowym ryglem fasadowym lub 
z ramą okienną 

- liniowe współczynniki przenikania ciepła charakteryzują-
ce liniowe mostki cieplne na styku słupa fasadowego 
lub rygla fasadowego z ramą okienną 

Pozostałe oznaczenia: 
- suma pól powierzchni poszczególnych składowych: 

gdzie pola powierzchni poszczególnych składowych to: 
- pole powierzchni słupa fasadowego, m2, 
- pole powierzchni rygla fasadowego, m2, 
- pole powierzchni ramy razem ze skrzydłem okiennym, m2, 
- pole powierzchni przeszklenia, m2, 
- pole powierzchni panelu (części nieprzezroczystej), m2. 

Długości liniowych mostków cieplnych: 
- na styku szyby lub panelu ze słupem fasadowym 

ryglem fasadowym (f) lub z ramą okienną 
- na styku słupa fasadowego lub rygla fasadowego z ramą okienną 

Sposób określania pól powierzchni oraz długości niezbędnych do obliczeń: 
Pole powierzchni szyby lub pole powierzchni panelu są to mniejsze z widocznych 

pól powierzchni, które mogą być widziane od wewnątrz i od zewnątrz - patrz rysunek 5. 
Długość liniowego mostka cieplnego oraz jest to długość widocznej krawędzi 

profilu z szybą lub panelem. Zawsze należy wybierać długość biegnącą wzdłuż styku 
powierzchni szyby/panelu ze słupem fasadowym/ryglem - patrz rysunek 5. 

Pola powierzchni słupa/rygla/ramy okiennej określamy jako największe 
widoczne pola powierzchni, biorąc pod uwagę obydwie powierzchnie widoczne od 
wewnątrz oraz od zewnątrz - patrz rysunki 6, 7 i 8, gdzie: 

- przyjmowane do obliczeń pole powierzchni słupa/rygla, m2, 
- pole powierzchni słupa widoczne od wewnątrz / zewnątrz m2, 
- pole powierzchni rygla widoczne od wewnątrz / zewnątrz m2, 
- przyjmowane do obliczeń pole powierzchni ramy okiennej wraz ze 

skrzydłem, m2, 
- pole powierzchni ramy okiennej wraz ze skrzydłem widoczne od we-

wnątrz / zewnątrz m2. 
Pole powierzchni całkowitej określamy jako sumę pól powierzchni słupów 

rygli / ram okiennych ze skrzydłami szyb oraz paneli 
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Rys. 8. Przypadek występowania wielu pól powierzchni w składnikowej metodzie oceny 
Fig. 8. Case of different types of areas occurrence in component assessment calculation method 
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Stosując składnikową metodę oceny, można wykorzystać wartości liniowych współ-
czynników przenikania ciepła z tablic zamieszczonych w informacyjnym Załączniku B 
do normy PN-EN 13947:2008 [5], 

UWAGA: Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła dla niektórych, sto-
sowanych w Polsce: 

• połączeń okien z ramą fasady, 
• połączeń modułów: przezroczystego i nieprzezroczystego, 
• połączeń dwóch modułów nieprzezroczystych 

nie występują w tych tablicach. 

3.3. Zbiorcza metoda oceny 

3.3.1. Informacje ogólne 
Zbiorcza metoda oceny oparta jest na obliczeniach komputerowych przenoszenia 

ciepła przez kompletną konstrukcję. Wielkość strumienia ciepła między dwiema liniami 
adiabatycznymi jest obliczana przez modelowanie każdego połączenia między dwoma 
elementami wypełniającymi (modułami przezroczystymi i/lub nieprzezroczystymi) z za-
stosowaniem dwu- lub trójwymiarowych programów. Całkowita wartość współczynnika 
przenikania ciepła fasady jest obliczana jako ważona powierzchniowo średnia wartości 
współczynnika elementów wypełniających oraz połączeń cieplnych. 

Strumień cieplny przepływający przez dwa wydzielone adiabatycznie z fasady, ale 
połączone cieplnie elementy wypełniające, traktuje się jako sumę trzech składowych: 

• jednowymiarowego strumienia przez pierwszy element wypełniający, 
• jednowymiarowego strumienia przez drugi element wypełniający, 
• dodatkowego strumienia cieplnego, spowodowanego istnieniem złącza cieplnego 

między elementami. 
Istnieją dwie, ekwiwalentne metody określenia dodatkowego strumienia cieplnego, 

związanego ze złączem: 
• z wykorzystaniem współczynnika przenikania ciepła odnoszącego się do 

powierzchni złącza, 
• z wykorzystaniem liniowego współczynnika przenikania ciepła odnoszącego 

się do linii złącza. 
W obu przypadkach współczynniki te stanowią pojedynczy parametr, obejmujący 

wszystkie efekty mostków cieplnych wynikające z wykonania złącza między elementami 
wypełniającymi. 

W związku z powyższym istnieją dwie odmiany zbiorczej metody oceny, różniące się 
sposobem modelowania połączeń między elementami: 

• zbiorcza metoda oceny z powierzchnią łączącą, 
• zbiorcza metoda oceny ze złączem liniowym. 
Skrótowe nazwy obu metod zostały wprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu. 

3.3.2. Zbiorcza metoda oceny z powierzchnią łączącą 
Na rysunku 9 pokazano przekrój typu 3-3 (z rysunku 4), na którym występują trzy 

elementy - rzuty na płaszczyznę przekroju: oszklenia, ramy (słup / rygiel) i panelu. 
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Przy założeniu jednorodnych przepływów ciepła (jak w częściach środkowych) przez 
oszklenie i panel, współczynnik przenikania ciepła połączenia cieplnego (konstrukcji 
ramy) można zapisać wzorem 

(2) 

w którym: współczynnik przenikania ciepła połączenia cieplnego, 
strumień ciepła przenikającego przez połączenie cieplne, W, 
rzut powierzchni połączenia cieplnego, m2, 
różnica temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego przy-
jęta do obliczeń, K. 
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W przypadku zbiorczej metody oceny z powierzchnią łączącą współczynnik 
przenikania ciepła ściany osłonowej lub jej fragmentu opisany jest wzorem 

(3) 

w którym: - odpowiednio, poia powierzchni oszklenia i panelu (rys. 10), m2, 
- odpowiednio, współczynniki przenikania ciepła w niezakłóco-

nych częściach środkowych oszklenia i panelu, 
Sposób określania powierzchni, pokazano na rysunku 10. Powinien on być zgodny 

z PN-EN ISO 10077-1:2007 [8]. 
3.3.3. Zbiorcza metoda oceny ze złączem liniowym 

Na rysunku 11 pokazano w perspektywie fragment połączenia podobnego typu, jak 
na rysunku 9. 

Przy założeniu jednorodnych przepływów ciepła (jak w częściach środkowych) przez 
oszklenie i panel, liniowy współczynnik przenikania ciepła poprzez złącze liniowe można 
zapisać wzorem 

(4) 

w k t ó r y m : - liniowy współczynnik przenikania ciepła przez złącze liniowe, 

- strumień ciepła przenikającego przez złącze liniowe, W, 
- długość złącza liniowego, m, 
- różnica temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego przyję-

tych do obliczeń, K. 
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W przypadku zbiorczej metody oceny ze złączem liniowym (linią łączącą współ-
czynnik przenikania ciepła ściany osłonowej lub jej fragmentu opisany jest wzorem 

(5) 

w którym powierzchnie oszklenia i panelu stykają się wzdłuż złącza liniowego, jak 
pokazano na rysunku 11. 

3.4. Porównanie metod: składnikowej i zbiorczej 

Rysunek 12, na którym pokazano wyróżniony fragment fasady, dobrze ilustruje 
różnicę między składnikową i zbiorczą metodą oceny. 

W składnikowej metodzie oceny, zakłócenia cieplne wywołane ramami słupa, rygla i okna 
w miejscach połączeń, w równaniu określającym współczynnik przenikania ciepła 
występują tylko jeden raz. Każda z ram zajmuje swoje indywidualne miejsce w przestrze-
ni i każde połączenie ma swą indywidualną długość. 

W podejściu zbiorczej metody oceny, aby uniknąć niejednoznaczności, długości tzw. 
linii łączących liczy się wzdłuż osi profili nośnych, pomiędzy osiami profili prosto-
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padłych do linii łączących. Długość tzw. powierzchni łączącej według umowy jest 
tożsama z długością linii łączącej W tym przypadku każda z ram występuje w obszarze 
połączenia (ramy nakładają się). Przykładowy sposób wymiarowania w przypadku 
zbiorczej metody oceny pokazano na rysunku 13. 

W przypadku wyznaczenia wszystkich współczynników przenikania ciepła (także 
liniowych) z obliczeń, wartość współczynnika wyznaczona składnikową metodą 
oceny jest niższa o nie więcej niż 0,03 od wyznaczonej zbiorczą metodą oceny. 
Natomiast w przypadku przyjęcia wartości liniowych współczynników przenikania ciepła 
z tablic, wartość współczynnika obliczonego przy zastosowaniu składnikowej meto-
dy oceny bywa większa od obliczonego zbiorczą metodą oceny o kilkanaście setnych 

Główną przyczyną różnicy są zawyżone wartości liniowego współczynnika 
przenikania ciepła podane w tablicach załącznika B do PN-EN 13947:2008 [5]. 

Jak już wspomniano, niektórych konstrukcji nie można oceniać na podstawie skład-
nikowej metody oceny. Dotyczy to na przykład fasad strukturalnych, jak na rysunku 2. 

Innym przykładem konstrukcji, której nie można analizować składnikową metodą 
oceny, jest fasada słupowo-ryglowa z osadzonym w niej oknem wychylnym, pokazana 
na rysunku 14. 
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Stosując zbiorczą metodę oceny, można analizować wszystkie typy konstrukcji 
lekkich ścian osłonowych. Zastosowanie mają normy PN-EN 13947:2008 [5] i PN-EN 
ISO 10211:2008 [6]. Natomiast stosując składnikową metodę oceny, można analizo-
wać tylko konstrukcje z rysunku 1, podlegające formalizmowi normy PN-EN ISO 
10077-2:2005 [4], 

3.5. Dodatkowe zalecenia normy PN-EN 13947:2008 

W normie PN-EN 13947:2008 [5] zaleca się dodanie do wartości współczynnika 
klasycznych fasad słupowo-ryglowych (rys.1) zakłócenia wywołanego mocowaniem 
oszklenia wkrętami poprzez listwę dociskową do profili nośnych. Wartość poprawki dla 
klasycznych rozstawów wkrętów mm można przyjąć według zaleceń na 
poziomie 
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Można ją też obliczyć: 
• w sposób uproszczony, podany w PN-EN 13947:2008 [5] w Załączniku C, korzy-

stając z analizy 2D, 
• w sposób dokładny z analizy 3D. 

W przypadku obliczeń uproszczonych poprawka ta nie przekracza 
a w przypadku obliczeń dokładnych nie przekracza 

Analogicznie należy postąpić z wartością współczynnika jeżeli do obliczeń 
cieplnych przekroju ramy klasycznej (rys.1) stosuje się zbiorczą metodę oceny. 

4. Algorytm badania izolacyjności cieplnej 
lekkich ścian osłonowych metodą obliczeniową 

W Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB izolacyjność 
cieplną ścian słupowo-ryglowych ocenia się na podstawie obliczeń prowadzonych 
zgodnie z PN-EN 13947:2008 [6] oraz podstawowych zasad przenikania ciepła 
podanych w PN-EN ISO 10211:2008 [5], a także szczegółowych zaleceń zawartych 
w PN-EN ISO 10077-2:2005 [4], Obiektami obliczeń są: 

a) sekcje (przekroje) ram, słupów i rygli systemów ścian słupowo-ryglowych, sekcje 
poziome pasów podokienno-nadprożowych i sekcje pionowe połączeń tych pasów z modu-
łami przezroczystymi oraz sekcje złożeń ram systemu ściany słupowo-ryglowej z ramami 
okien i drzwi systemów okienno-drzwiowych wbudowanych w lekką ścianę osłonową w przy-
padku, gdy można zastosować analizę typu 2D, 

b) reprezentatywne fragmenty konstrukcji, wówczas gdy musi być zastosowana 
analiza typu 3D. 

Algorytm badań izolacyjności cieplnej lekkich ścian osłonowych przez obliczenia 
stosowany w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB zawiera 
w sobie odwołania do badań właściwości podstawowych materiałów. Obejmuje on 
następujące działania: 

I. Ocena, czy dana konstrukcja w proponowanej postaci może być bezpośrednio 
poddana obliczeniom 2D według zaleceń PN-EN 13947:2008 [5]. 

II. Ocena, czy wskazane są dodatkowe badania podstawowych właściwości materiału: 
współczynnika przewodzenia ciepła i emisyjności powierzchniowej. 

III. Podjęcie ewentualnej współpracy z klientem w formie szeregu konsultacji udzielo-
nych osobie odpowiedzialnej za projekt; konsultowanie się w trakcie wykonywania 
niezbędnych zmian konstrukcyjnych i prowadzenie badań laboratoryjnych. 

IV. Przeprowadzenie odpowiednich obliczeń. 
V. Napisanie raportu z badań. 
Wieloletnie doświadczenia zebrane w trakcie obliczeń izolacyjności cieplnej kilkudzie-

sięciu systemowych ścian metalowo-szklanych pozwalają na szybkie ustalenie, czy 
dana konstrukcja może być poddana uproszczonej analizie typu 2D. Jeżeli wynik ustaleń 
jest negatywny, to w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB 
proponuje się kilka wariantów zmian, które nie zagrażają innym właściwościom rozwią-
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zania, ale prowadzą do eliminacji nadmiernych przepływów ciepła w płaszczyźnie 
fasady. 

Cechy określane w rezultacie obliczeń to: 
1) współczynnik przenikania ciepła sekcji ramy 
2) liniowy współczynnik przenikania ciepła 
3) współczynnik przenikania ciepła sekcji konstrukcji 
4) liniowy współczynnik przenikania ciepła 
Wymienione współczynniki przenikania ciepła obliczane są na podstawie wyników 

analiz przekrojów pokazanych schematycznie na rysunku 4. 
Kolejne przekroje służą do wyznaczenia wartości następujących współczynników 

przenikania ciepła: 
• przekrój 1-1 z płytą izolacyjną zamiast szyby - współczynnika przenikania ciepła 

sekcji ramy 
• przekrój 1-1 z szybą - liniowego współczynnika przenikania ciepła 
• przekroje 1 -1, 2-2 i 3-3 z oszkleniem/panelem - współczynników przenikania ciepła 

i/lub liniowych współczynników przenikania ciepła połączeń sekcji konstrukcji 
Materiałami do obliczeń są rysunki techniczne zamieszczone w plikach CAD w formatach 

DWG lub DXF. Rysunki te zawierają podstawowe przekroje ram i ich połączeń z oszkleniem 
oraz niezbędne informacje o systemie ściany słupowo-ryglowej. 

Obliczenia wykonywane są przy założeniu ustalonego przepływu ciepła, z zastoso-
waniem odpowiednich programów komputerowych. 

Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła przyjmowane są na 
podstawie PN-EN ISO 10077-2:2005 [4], PN-EN 12524:2003 [9], wiarygodnych dekla-
racji producenta oraz wyników badań materiałowych wykonanych w laboratorium akre-
dytowanym Zakładu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB. 

Przyjmuje się, że emisyjność powierzchni aluminiowych niepoddanych anodowaniu 
lub malowaniu równa jest 0,13 na podstawie PN-EN ISO 12241:2008 [10], natomiast 
emisyjność pozostałych powierzchni równa jest 0,9 (zgodnie z zaleceniem podanym 
w PN-EN ISO 10077-2:2005 [4] do stosowania w przypadku braku danych). W labora-
torium Zakładu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska istnieje możliwość 
wykonania badań emisyjności. 

W obliczeniach wyżej wymienionych badanych cech przyjmowane są warunki brze-
gowe zgodnie z tablicą 2. 

System ściany metalowo-szklanej zawiera często znaczącą liczbę profili nośnych, 
słupów i rygli o różnych rozmiarach. Obliczenia w takich przypadkach dotyczą skrajnych 
i pośredniej grubości oszkleń oraz skrajnych i pośredniej głębokości profilów. Wartości 
współczynnika przenikania ciepła dla pozostałych grubości oszklenia i głębokości profili 
są aproksymowane i przedstawione za pomocą wzoru analitycznego, na ogół równania 
paraboli. Na rysunku 15 pokazano zestaw słupów i rygli w przykładowym systemie ścian 
metalowo-szklanych. 

Obliczenia sprawdzające różnych grubości oszklenia lub też głębokości profili wyka-
zują, że wartości współczynnika przenikania ciepła nie różnią się od wartości aproksy-
mowanej o więcej niż 0,01 
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Tablica 2. Warunki brzegowe przyjmowane do obliczeń w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji 
Sanitarnych i Środowiska ITB 
Table 2. Boundary conditions assumed for calculation in Thermal Physics, Sanitary Systems and 
Environment Department 

Opis Przyjęta wartość Uwagi 

Projektowa wartość temperatury 
środowiska zewnętrznego -20°C wg normy [11] w odniesieniu 

do III strefy klimatycznej 

Projektowa wartość temperatury 
środowiska wewnętrznego 20°C 

w odniesieniu do ogrzewanych po-
mieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych 
wg krajowych przepisów budowlanych 

Opór przejmowania ciepła 
na powierzchni zewnętrznej wg normy [4] 

Opór przejmowania ciepła 
na powierzchni wewnętrznej 

wg normy [4] 
wg normy [4] (naroża wklęsłe) 

W Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitar-
nych i Środowiska ITB stosowana jest głównie zbior-
cza metoda oceny. Ocenie tej (zgodnie z p. 6.1 
normy PN-EN 13947:2008 [5]) poddawane są 
przekroje ograniczone dwiema liniami adiabatycz-
nymi lub trójwymiarowe fragmenty konstrukcji 
ograniczone czterema powierzchniami adiabaty-
cznymi. Rzadziej stosowana jest składnikowa me-
toda oceny, która może być użyta tylko do klasycz-
nych ścian słupowo-ryglowych, jak na rysunku 1. 

Ze względu na stosowanie w Polsce innych roz-
wiązań konstrukcyjnych modułów nieprzezro-
czystych niż proponowane w PN-EN 13947:2008, 
w przypadku konkretnej lekkiej ściany osłonowej 
każdorazowo należy sprawdzić, którą z metod moż-
na zastosować oraz czy możliwe jest stosowanie 
uproszczonych obliczeń typu 2D. Ponadto należy 
rozważyć możliwość korzystania z tablic w załącz-
niku B do PN-EN 13947:2008, zgodnie z uwagą 
podaną na końcu p. 3.2. 
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Na tych samych warunkach, tj. po fachowej ocenie konstrukcji lekkiej ściany osłono-
wej, zbiorczą metodą oceny można określić współczynnik przenikania ciepła innego typu 
lekkiej ściany osłonowej niż metalowo-szklana ściana słupowo-ryglowa. 

5. Wybrane zalecenia wynikające z praktyki obliczeniowej 
Obliczenia izolacyjności cieplnej lekkich ścian osłonowych prowadzone są w Zakła-

dzie Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska (wcześniej w Zakładzie Fizyki 
Cieplnej) ITB od ponad piętnastu lat. W obliczeniach tych stosowana jest zarówno 
zbiorcza, jak i składnikowa metoda oceny. Wykorzystywane są programy komputerowe 
metod różnic skończonych lub elementów skończonych, na ogół do obliczeń 2D, a w przy-
padkach wątpliwości, czy jest to wystarczające - obliczenia 3D. 

Zakład uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na metody badawcze 
polegające na ocenie izolacyjności cieplnej w drodze obliczeń. 

W wyniku wieloletniej praktyki zajmujący się tymi zagadnieniami pracownicy Zakładu 
zyskali doświadczenie i wiedzę na temat optymalnych, z punktu widzenia właściwości 
cieplnych, rozwiązań ścian słupowo-ryglowych. 

Z doświadczenia Zakładu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB 
wynika, że w systemach fasadowych należy unikać stosowania: 

• od strony zewnętrznej arkuszy blachy równoległych do elewacji, a zarazem poło-
żonych w pobliżu profili nośnych fasady, 

• metalowych profili do pozycjonowania pojedynczej szyby zewnętrznej w modułach 
nieprzezroczystych, 

• nadmiernej liczby elementów metalowych w modułach nieprzezroczystych, szcze-
gólnie w pobliżu profili nośnych, 

• niezamkniętych kawern powietrznych w fasadach strukturalnych (należy je zamy-
kać jak najbliżej powierzchni zewnętrznej oszklenia). 

Zgodnie z PN-EN 13947:2008 analizie nie podlegają brzegi fasad. Należy jednak 
pamiętać, aby dokładnie zaizolować końce profili nośnych zarówno w przypadku ścian 
zawieszonych, jak i wypełniających. Zakończenia profili nie powinny stykać się bezpo-
średnio z zimnym powietrzem lub kamieniem. 

6. Wymagania ochrony cieplnej budynków i ocena wyników 
obliczeń izolacyjności cieplnej ścian słupowo-ryglowych 

W wymaganiach stawianych przegrodom budowlanym w Polsce słowo „fasada" pada 
po raz pierwszy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z listopada 2008 r., zmieniają-
cym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie [12]. Przyjmuje się w nim, że fasadą jest powierzchnia przez-
przezroczysta nieotwieralna i wymaga się, aby jej współczynnik przenikania ciepła nie 
przekraczał 

(6) 
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w przypadku pomieszczeń, w których temperatura obliczeniowa jest nie mniejsza niż 
16°C. 

Pojęcie fasady w warunkach technicznych nie jest w pełni spójne z przedmiotem 
normy PN-EN 13947:2008 [5], mimo że norma ta stanowi jedyną podstawę do obliczeń 
współczynnika przenikania ciepła ścian słupowo-ryglowych w UE. Jednak podane wyżej 
wymaganie jest jedynym, do jakiego można się odnieść przy ocenie wyników obliczeń 
współczynnika przenikania ciepła fasady. 

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej lub jej reprezentatywnego 
fragmentu wyznacza się ze wzorów (1), (3) lub (5). W przypadku konieczności zastoso-
wania obliczeń 3D, obliczana jest poprawka która jest dodawana do W wyniku 
przeliczeń, w których korzysta się z danych geometrycznych ściany i wartości współ-
czynnika przenikania ciepła wyznaczonych w trakcie symulacji komputerowych, otrzy-
muje się jedną konkretną wartość Wartość tę należy porównać z warun-
kiem (6). 

W przypadku wątpliwości inwestora, czy wynikająca z obliczeń izolacyjność cieplna 
ściany jest wystarczająca dla budynku o konkretnym przeznaczeniu, można sprawdzić, 
czy wartość wskaźnika nie przekracza wartości granicznej podanej we wspomnianym 
rozporządzeniu [12], tj. czy spełniony jest warunek (7) 

Wskaźnik określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chło-
dzenia. Maksymalne wartości zależą od współczynnika kształtu budynku (tzn. 
stosunku sumy pól powierzchni wszystkich przegród oddzielających pomieszczenia 
ogrzewane od otoczenia, gruntu i pomieszczeń nieogrzewanych do kubatury ogrzewanej 
części budynku) i są podane w rozporządzeniu [12]. 

Wątpliwości tego typu występują sporadycznie i wynikają z klasycznego podejścia 
inwestorów do fasad, tak jak i do ścian składających się z muru i okien, dla których istnieją 
na przykład ograniczenia dotyczące całkowitej powierzchni oszklenia. W przypadku 
fasad możliwości doboru parametrów części przezroczystych i nieprzezroczystych są 
tak duże, że przegrody te nie podlegają ograniczeniom sformułowanym w odniesieniu 
do ścian tradycyjnych. 

7. Podsumowanie 

Obliczenia według zbiorczej metody oceny umożliwiają analizę zarówno klasycznych 
ścian słupowo-ryglowych, jak i ścian nie podlegających formalizmowi normy PN-EN ISO 
10077-2:2005 [4]. Obie wersje tej metody są równoważne. Podejścia różnią się jedynie 
pod względem formalnego ujęcia zakłócenia przepływu ciepła w bilansie cieplnym. 
W przypadku składnikowej metody oceny możliwe jest korzystanie z wartości współczyn-
nika wyznaczonego z obliczeń według PN-EN ISO 10077-2:2005 lub badań w skrzyn-
ce grzejnej zgodnie z PN-EN 12412-2:2005 [7]. 

Z porównania rezultatów symulacji i obliczeń komputerowych 2D, 3D oraz wyniku 
badań w osłoniętej skrzynce grzejnej (elementu reprezentatywnego fasady o dobrych 
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parametrach izolacyjności cieplnej) przeprowadzonych w Zakładzie Fizyki Cieplnej, 
Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB wynika, że w przypadku poprawnie skonstruo-
wanej ściany słupowo-ryglowej wszystkie trzy wartości są zgodne w zadowalającym 
stopniu. Świadczy to o tym, że w Polsce można skonstruować i wykonać takie rozwią-
zania systemowe modułów nieprzezroczystych oraz ich połączeń z częścią przezroczy-
stą ścian słupowo-ryglowych, które są dostosowane do klimatu i nie są obciążone 
nadmiernym transportem ciepła w płaszczyźnie fasady. Współczynnik przenikania ciepła 
takich systemów można określić, stosując prostą i stosunkowo tanią analizę zapropono-
waną w normie PN-EN 13947:2008 [5]. 

W przypadku konstrukcji, w których projektant minimalizuje cenę fasady kosztem 
nieprzestrzegania zaleceń wymienionych w rozdziale 5 lub stosuje inne rozwiązania 
mogące budzić zastrzeżenia, wartość współczynnika należy wyznaczać na podsta-
wie obliczeń 3D według PN-EN ISO 10211:2008 [6]. Obliczenie takie jest na ogół 
kilkadziesiąt razy droższe od obliczenia 2D, ponieważ nie ma metod uproszczonych 
szacowania przepływu ciepła w płaszczyźnie fasady. 

Na rynku polskim utrzymała się tylko część firm projektujących i produkujących 
systemy fasadowe. Zniknęła z niego większość takich firm działających w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku. Firmy, które pozostały, regularnie tworzą nowe, lepsze 
(także pod względem izolacyjności cieplnej) systemy ścian słupowo-ryglowych. Powsta-
jące nowe systemy są projektami autorskimi, w których o izolacyjności cieplnej decydują 
ich indywidualne cechy. 
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ASSESSMENT OF THERMAL PERFORMANCE OF CURTAIN WALLING 

Summary 

The paper deals with the methods for calculating the thermal transmittance of curtain walls 
consisting of glazed and/or opaque panels fitted in, or connected to, frames. Two methods were 
described: single assessment method and component assessment method. The limitations of the 
methods and advices for their application were given. 
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