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Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę przebiegu 
temperatury na zewnętrznych przegrodach budynków 
częściowo zagłębionych w gruncie z jedną elewacją 
eksponowaną oraz budynków naziemnych w skali roku. 
Przebieg temperatury uzależniono od grubości warstwy gruntu 
na stropodachu budynku. Największą zaletą budynków 
częściowo zagłębionych w gruncie (ang.: „earth-sheltered 
buildings”) jest mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną 
klimatyzacyjną. Wynika to z faktu, że latem w takich 
budynkach temperatura otaczającego budynek gruntu jest 
niższa niż temperatura powietrza, a zimą wyższa. 

Budynki częściowo zagłębione w gruncie, temperatura 
zewnętrznych przegród budowlanych. 

1. WPROWADZENIE 

Jednym z czynników wpływających na zapotrzebowanie 

budynków na energię grzewczą i klimatyzacyjną jest  

masywna konstrukcja budynku, która jest ściśle związane 
z pojemnością cieplną przegród budynku oraz ich masą 

termiczną [1]. Dobrze zaprojektowane, pod względem 

masy termicznej, przegrody budynku pozwalają 

zakumulować energię cieplną i oddać ją w odpowiednim 

czasie. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu ściany 

i stropodachy. Coraz częściej można się spotkać 

z powiększeniem masy termicznej stropodachu poprzez 

ułożenie na nim żwiru (tzw. stropodachy odwrócone) lub 

gruntu (tzw. dachy zielone). Duża masa termiczna 

i bezwładność cieplna powoduje, że latem temperatura 

otaczającego budynek gruntu jest niższa niż temperatura 
powietrza, a zimą zazwyczaj wyższa. Także amplituda 

wahań temperatury po obu stronach przegrody jest 

mniejsza, co z kolei wpływa również na poprawę 

warunków termicznych, w jakich pracuje konstrukcja. 

W miarę stała w okresie roku temperatura na 

zewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych 
powoduje również zmniejszenie zapotrzebowania takich 

budynków na energię grzewczą i klimatyzacyjną. 

W artykule przedstawiono roczny przebieg temperatury 

na zewnętrznych płaszczyznach przegród budynku 

naziemnego oraz porównano je z przebiegami 

temperatury w budynkach częściowo zagłębionych 

w gruncie, w których przegrodami, stykającymi się 

z gruntem są również stropodach i ściany. 

2. CHARAKTERYSTYKA DANYCH 
PRZYJĘTYCH DO SYMULACJI 

Do symulacji przyjęto dwa rodzaje budynków, tj. 
budynek naziemny i budynek częściowo zagłębiony 

w gruncie z jedną elewacją eksponowaną (południową) – 

pozostałe przegrody budynku są przysypane gruntem. 

a) budynek naziemny b) częściowo zagłębiony  
w gruncie 

Rys. 1. Budynki przyjęte do symulacji. 
Fig. 1. Analyzed buildings.  

Oba budynki mają rzut poziomy w kształcie kwadratu 

o wymiarach 12 x 12 m (Rys. 1). Wysokość 
pomieszczenia przyjęto równą 2,8 m. Ze względu na 

duże obciążenia konstrukcja budynku jest żelbetowa 

o grubości ścian nośnych i stropu równych 30 cm. 

Izolacja termiczna o grubości 20 cm ułożona jest na 
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wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku. Do 

symulacji przyjęto trzy grubości warstwy gruntu na 

stropodachu budynku, tj. 0,5 m, 1,5 m i 2,5 m. 

Dane meteorologiczne do symulacji przyjęto z bazy 

plików danych meteorologicznych programu EnergyPlus 

w formacie IWEC, w którym wartości są ustalone jako 

średnie wartości z okresu trzydziestu lat. 

Przyjęte do symulacji właściwości cieplne materiałów 

przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Właściwości cieplne materiałów. 
Table 1. Thermal properties of used materials. 

 Żelbet 
Termo-
izolacja 

Grunt 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła, λ [W/(mK)] 

1,700 0,045 2,000 

Objętościowa pojemność 
cieplna, cv [J/(m

3K)] 
1,764 0,025 2,0*106 

3. MODEL SYMULACYJNY 

Do symulacji numerycznych wykorzystano dwa 

programy: FlexPDE, w którym obliczano rozkład 

temperatury w gruncie wokół budynków oraz 

EnergyPlus, w którym obliczano bilans energetyczny 

budynków [3]. 

Warunki brzegowe modelu przedstawiono na rys. 1. 

Warunek brzegowy dolny i pionowe opisano jako 

adiabatyczne (1), tzn.: 

   

  
0== piondol qq                                 (1) 

Górne warunki brzegowe opisują wymianę ciepła na 

poziomej oraz pionowej powierzchni gruntu (2):  

 
( )

VHVHVHVHVH
LECELRSRaG

,,,,,

1 −++−= ε  (2) 

gdzie: λ – współczynnik przewodzenia ciepła, 

[W/(mK)], 

Tsur – temperatura powierzchni gruntu, [K], 

(1-a)SR – natężenie krótkofalowego promieniowania 
słonecznego, absorbowanego przez powierzchnię gruntu, 

[W/m
2
], 

εLR– natężenie różnicowego promieniowania 
długofalowego wymienianego na powierzchni gruntu, 

[W/m
2
] (czyli różnica między promieniowaniem 

długofalowym nieboskłonu a promieniowaniem 

emitowanym przez rozpatrywaną powierzchnię), 

CE – gęstość konwekcyjnego strumienia ciepła, 

[W/m
2
], 

LE – gęstość strumienia ciepła powstałego na skutek 

parowania, [W/m
2
].

   

Przy określaniu bilansu cieplnego płaszczyzny pionowej 
dochodzi dodatkowy czynnik, mianowicie 

promieniowanie długofalowe LRV-H odbite od 

powierzchni poziomej, a docierające do pionowej [3]: 
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gdzie: TH – temperatura poziomej powierzchni gruntu, 
[K], 

TV – temperatura pionowej powierzchni gruntu, [K]. 

 

Rys. 2. Warunki brzegowe domeny obliczeniowej. 
Fig. 2. Domain boundary conditions. 
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Wymianę ciepła na powierzchniach przegród od strony 

pomieszczeń budynku opisuje równanie (4): 

 
( )

iisurwew
TThq

,ν
−=  (4) 

gdzie: hsur  – współczynnik przejmowania ciepła, 

[W/(m
2
K)], 

Ti – temperatura powietrza wewnątrz budynku, [K], 

Tυ,i – temperatura powierzchni przegrody od strony 

wewnętrznej budynku, [K]. 

Symulacje przeprowadzono w godzinowym kroku 

czasowym dla trzech grubości warstw gruntu na 

stropodachu budynku częściowo zagłębionego w gruncie, 

tj. 0,5 m, 1,5 m i 2,5 m przy stałej (20 cm) grubości 

termoizolacji.  

4. WYNIKI SYMULACJI  I WNIOSKI 

W celu przejrzystego przedstawienia wyników 

otrzymanych z symulacji na rys. 3 porównano roczne 
przebiegi temperatury na poszczególnych przegrodach 

wyłącznie budynków częściowo zagłębionych w gruncie, 

tj. stropodachu, ścianie i podłodze budynków.   

Uczyniono tak ze względu na duże wahania temperatury 

na przegrodach budynków naziemnych (szczególnie 

stropodachu i ściany), których umieszczenie 

niekorzystnie wpłynęłoby na przejrzystość rysunków. 

Wartości tych temperatur opisano natomiast w tekście 

oraz przedstawiono je analizując wartości średnie 

z okresu rocznego, okresu zimy i lata oraz przy analizie 

rocznych wahań temperatury na zewnętrznych 
płaszczyznach przegród budynków częściowo 

zagłębionych w gruncie oraz budynku naziemnego.  

Porównując przebiegi temperatury na płaszczyźnie 

stropodachu budynków częściowo zagłębionych 

w gruncie (Rys. 3.a.) widać wyraźnie, że, jak można było 

się spodziewać, dobowe wahania temperatury zanikają 

wraz ze wzrostem grubości warstwy gruntu zalegającego 

na nim. Wahania dobowe praktycznie zanikają już przy 

grubości warstwy gruntu wynoszącej 0,5 m. Występują 

tu jeszcze wahania tygodniowe. Już przy grubości  

warstwy gruntu wynoszącej 1,5 m występują tylko 

wahania roczne.  
Znanym zjawiskiem jest fakt, że wraz ze wzrostem 

głębokości maleje amplituda wahań temperatury gruntu. 

Również tutaj jest to widoczne. Przy zastosowaniu na 

dachu warstwy gruntu o grubości wynoszącej 0,5 m 

temperatura stropodachu w skali roku waha się pomiędzy 

wartościami ok. -3 ÷ 23 °C. Przy zastosowaniu warstwy 

gruntu o grubości 1,5 m temperatura ta waha się 

pomiędzy wartościami ok. 3 ÷ 18 °C, a przy warstwie 

gruntu 2,5 m pomiędzy 4 a 17 °C, podczas gdy 

w budynku naziemnym zaizolowanym tą są grubością 

termoizolacji, temperatura stropodachu waha się 
pomiędzy nawet -20 a 60 °C. 

Można tu zauważyć duże przesunięcie fazowe przebiegu 

temperatury, wynoszące około 1,5 miesiąca. Widać 

również wyraźnie, że wraz ze wzrostem grubości gruntu 

na dachu budynku temperatura na styku gruntu 

i termoizolacji dachu wzrasta w okresie zimowym, 

a maleje w okresie lata. Jest to spowodowane coraz 

większą wraz z głębokością masą termiczną gruntu, 

zalegającego na stropie.  

Analogiczne wnioski można wysnuć analizując przebiegi 
temperatury w płaszczyźnie ściany (Rys. 3.b.). 

Temperatura ściany w budynku naziemnym jest podobna 

do temperatury stropodachu i ma podobny przebieg. 

W budynkach częściowo zagłębionych w gruncie 

temperatura w płaszczyźnie ściany ma przebieg bardzo 

łagodny a wpływ grubości warstwy gruntu na 

stropodachu jest tu mniejszy. Temperatura waha się 

pomiędzy wartościami ok.: 6 a 16 °C, 7 a 14 °C 

i 8 a 13 °C dla grubości warstw gruntu, wynoszących 

odpowiednio: 0,5 m, 1,5 m i 2,5 m.  

Grubość warstwy gruntu na stropodachu budynków 
częściowo zagłębionych w gruncie w przypadku 

analizowania podłogi nie ma praktycznie wpływu na 

roczny przebieg temperatury. Jest ona praktycznie stała 

w okresie roku i waha się pomiędzy 13 a 14 °C. 

W budynku naziemnym temperatura ta waha się 

pomiędzy ok. 10 a 14 °C.  

 

Rys. 4 przedstawia temperatury analizowanych 

powierzchni przegród w wartościach średnich rocznych 

oraz w rozbiciu na okres zimowy oraz letni.  

 
W celu podsumowania zachodzących zależności 

przebiegu temperatury na zewnętrznych krawędziach 

ścian budynków, analizie poddano średnie roczne 

wartości temperatury z okresu całego roku (Rys. 4.a.) 

oraz osobno z miesięcy zimowych (Rys. 4.b.) i letnich 

(Rys. 4.c.). Następnie analizie poddano wahania 

temperatury na zewnętrznych powierzchniach przegród 

budynków, tj. dotyczących różnicy między maksymalną 

a minimalną wartością temperatury w skali roku 

(Rys. 5.).  

Analizując zależności zachodzące w przypadku 

budynków częściowo zagłębionych w gruncie dla każdej 
z analizowanych płaszczyzn (tj. dachu, ściany i podłogi) 

średnia roczna temperatura nieznacznie wzrasta wraz ze 

wzrostem grubości warstwy gruntu zalegającego na 

budynku, przy czym największy wzrost obserwuje się na 

płaszczyźnie stropodachu (Rys 4.a). Tu, w przypadku 

termoizolacji o grubości 20 cm, każde 0,5 m gruntu na 

dachu podnosi średnią temperaturę roczną o blisko 

0,5 ºC. Przy czym średnia roczna temperatura 

powierzchni stropodachu budynku zagłębionego 

w gruncie jest tu niższa od temperatury dachu budynku 

naziemnego. Spowodowane jest to dużą masą termiczną 
gruntu.   
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a) przebieg temperatury na stropodachu 

 

                       styczeń   luty   marzec  kwiecień  maj  czerwiec  lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień 
 

b) przebieg temperatury na ścianie 

 
                       styczeń   luty   marzec  kwiecień  maj  czerwiec  lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień 
 

c) przebieg temperatury na podłodze 

 
                       styczeń   luty   marzec  kwiecień  maj  czerwiec  lipiec  sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień 

                 

                       
 

Rys. 3. Roczne przebiegi temperatury na zewnętrznych krawędziach przegród budynków częściowo zagłębionych w gruncie 
w płaszczyźnie: a) stropodachu, b) ściany i c) podłogi. 
Fig. 3. Annual temperature distribution at the external partitions’ surfaces of earth-sheltered buildings for: a) roof, b) wall and c) floor. 
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Dla zewnętrznej płaszczyzny ściany średnia roczna 
temperatura jest praktycznie stała dla wszystkich 
analizowanych grubości warstwy gruntu na dachu 
i wynosi ok. 9,5 ºC i jest niższa o ok. 2,5 ºC niż 
w budynku naziemnym.  
 
Średnia roczna temperatura na zewnętrznej płaszczyźnie 
podłogi budynków podziemnych jest również 
praktycznie stała w okresie całego roku i wynosi ok. 

12,5 ºC, przy czym jest nieznacznie wyższa niż 
w budynku naziemnym.  
Analizując wartości temperatur w okresie zimy 
(Rys. 4.b.) widać wyraźnie, że temperatura na krawędzi 
stropodachu jest wyższa w budynkach podziemnych niż 
naziemnych i rośnie wraz ze wzrostem grubości warstwy 
gruntu zalegającego na dachu budynków podziemnych. 
Dla 20 cm termoizolacji temperatura na dachu budynku 
naziemnego wynosi ok. -2 ºC, a w budynku podziemnym 
od 2 ÷ 5 ºC. Spowodowane jest to dużą masą termiczną 
gruntu, która tłumi wahania temperatury, w wyniku 
czego budynki częściowo zagłębione w gruncie nie są 
narażone na zmienne warunki atmosferyczne. Wpływa to 
na podwyższenie temperatury zewnętrznych przegród 
budynku, a tym samym na poprawienie bilansu 
energetycznego budynków [2]. 
Bardziej wyraźne różnice temperatury widoczne są 
w przypadku zewnętrznej krawędzi ścian. Tu w okresie 
zimy temperatura na krawędzi ściany budynków 
naziemnych wynosi ok. 2 ºC, podczas gdy w budynkach 
przysypanych gruntem od 7÷ 9 ºC. Podobnie jak 
w przypadku stropodachu grunt przylegający do ścian 
pełni rolę izolatora cieplnego, w wyniku czego 
temperatura ścian jest wyższa i nie ulega takim 
wahaniom jak ściana wystawiona na bezpośrednie 
działanie warunków atmosferycznych.  
W przypadku temperatury pod podłogą temperatura pod 
budynkami podziemnymi jest o ok. 2 ºC wyższa od 
temperatury pod budynkiem naziemnym i wynosi dla 
budynków naziemnych ok. 10 ºC, a ok. 12 ºC pod 
budynkami częściowo zagłębionymi w gruncie.  
 
W okresie lata wartość temperatury na zewnętrznych 
krawędziach przegród budynków częściowo 
zagłębionych w gruncie jest do siebie zbliżona i widać tu 
niewielki wpływ grubości warstwy gruntu zalegającego 
na budynku (Rys. 4.c.).  
Na zewnętrznej krawędzi stropodachu średnia 
temperatura w budynku naziemnym wynosi ok. 25 ºC 
(wartość maksymalna sięga nawet 60 ºC), podczas gdy 
w budynkach podziemnych średnio ok. 15 ºC (maleje 
wraz ze wzrostem grubości warstwy gruntu na dachu).  
W przypadku zewnętrznej krawędzi ścian w okresie lata 
temperatura w budynkach naziemnych wynosi ok. 22 ºC, 
a w budynkach przysypanych gruntem od ok. 12 ºC.  
Pod podłogą temperatura w budynkach podziemnych 
i naziemnych jest porównywalna i wynosi ok. 13 ºC.  
 
Niższa w okresie lata, w porównaniu z budynkami 
naziemnymi, temperatura zewnętrznych przegród 
budynków częściowo zagłębionych w gruncie, powoduje 
naturalne wychładzanie budynku, co sprzyja mniejszemu 
zapotrzebowaniu tych budynków na energię 
klimatyzacyjną [2]. 

a) średnia temperatura roczna 

 
 
b) średnia temperatura w okresie zimy 

 
 
c) średnia temperatura w okresie lata 

 

 

Rys. 4. Wartości średniej temperatury rocznej na
powierzchniach stropu, ściany i podłogi budynków częściowo
zagłębionych w gruncie oraz budynku naziemnego w zależności

od grubości warstwy gruntu na stropodachu.  
Fig. 4. Temperature of external buildings’ partitions presented
as annual values, winter and summer season values, dependent
on various soil cover thicknesses.   
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Również analiza rocznych wahań powyższych 

temperatur wyjaśnia zjawisko mniejszego 

zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia 

budynków podziemnych. Na rys. 5 przedstawiono roczne 

wahania temperatury na płaszczyźnie dachu, ściany 

i podłogi, obliczone jako różnica pomiędzy największą 

a najmniejszą wartością temperatury w okresie roku. 

 

 
 

Rys. 5. Roczne wahania temperatury na zewnętrznych
powierzchniach przegród budynków częściowo zagłębionych
w gruncie oraz budynku naziemnego.   
 

Daje się zauważyć, że zarówno w przypadku zewnętrznej 

płaszczyzny dachu i ściany wartość wahań temperatury 

na nich jest kilkakrotnie większa w budynkach 

naziemnych niż w przypadku budynków częściowo 

zagłębionych w gruncie. Roczne wahania temperatury na 

dachu budynku naziemnego wynoszą ok. 80 ºC, przy 

czym dla budynków przysypanych gruntem ok.: 

15÷22 ºC, czyli są około 3,5 razy mniejsze. Tak wysokie 

roczne wahania temperatury na stropodachu budynku 

naziemnego są spowodowane bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego oraz możliwym 

chłodzeniem radiacyjnym jego powierzchni w nocy. Na 

rysunku 5 widać również zmniejszanie wahań 

temperatury wraz ze zwiększaniem grubości warstwy 

gruntu na dachu, przy czym ulega ona zmniejszeniu 

o średnio 3 ºC na każde 0,5 m warstwy gruntu na 

stropodachu. 

 

W przypadku ściany wahania temperatury ulegają 

jeszcze większemu stłumieniu niż w przypadku dachu. 

Są one blisko 8 razy mniejsze na krawędziach ścian 
budynków podziemnych. Dla ściany zanika wpływ 

grubości warstwy gruntu na dachu na wartość rocznych 

wahań temperatury. Są one porównywalne i wynoszą ok. 

7 ºC.  

 

Roczne wahania temperatury są również stałe 

w przypadku analizowania temperatury pod podłogą. 

Dla budynków podziemnych wynoszą one około 2 ºC, 

a dla budynków naziemnych ok. 5 ºC, przy czym 

wartości te są stałe, niezależnie od grubości warstwy 

gruntu na dachu budynków podziemnych. 

5. PODSUMOWANIE 

Znajomość rocznego przebiegu temperatury na 

zewnętrznych krawędziach przegród budowanych jest 

niezwykle ważna z punktu widzenia warunków 

termicznych, w jakich pracuje konstrukcja, ale również 
przy obliczeniach zapotrzebowania na energię grzewczą 

i klimatyzacyjną.  

W artykule przedstawiono wyniki symulacji 

komputerowych przebiegów temperatury na styku 

zewnętrznej płaszczyzny przegrody z gruntem przy 

założeniu jednej grubości termoizolacji. 

Analiza wartości temperatur na płaszczyznach przegród 

ograniczających ogrzewaną kubaturę budynków 

zagłębionych w gruncie oraz naziemnych wykazała, że 

nie powinno się rozpatrywać wartości średnich rocznych, 

a należy je rozpatrywać osobno dla okresu zimowego 
i osobo dla letniego. 

W okresie zimowym średnia temperatura stropodachu 

i ścian budynków częściowo zagłębionych w gruncie jest 

wyższa o ok. 3÷8 ºC niż na płaszczyźnie tych przegród 

w budynkach naziemnych. Powoduje to mniejsze straty 

ciepła z budynku, co bezpośrednio przekłada się na 

mniejsze zapotrzebowanie na energię grzewczą 

budynków częściowo zagłębionych w gruncie.  

W okresie letnim z kolei temperatura zewnętrznych 

powierzchni stropodachu i ścian jest o ok. 10 ºC niższa 

niż ma to miejsce w budynkach naziemnych. Przekłada 

się to na również mniejsze zapotrzebowanie na energię 
klimatyzacyjną.  

Również roczne wahania temperatury po obu stronach 

analizowanych przegród zagłębionych w gruncie są ok. 

3,5 razy mniejsze niż w przypadku przegród 

eksponowanych na środowisko zewnętrzne. Mniejsze 

wahania temperatury sprzyjają warunkom termicznym 

w jakich pracuje dana konstrukcja. 

W przypadku temperatury pod podłogą budynków 

częściowo zagłębionych w gruncie jest praktycznie stała 

w okresie całego roku i jest zaledwie ok. 2 ºC wyższa niż 

pod budynkiem naziemnym. 
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