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I
zo la cyj ność ciepl na ścia ny bu dyn ku za le ży od jej gru -
bo ści oraz ma te ria łów uży tych do bu do wy. Pa ra me trem
okre śla ją cym izo la cyj ność ciepl ną kon struk cji bu dow -
la nej jest tzw. współ czyn nik prze ni ka nia cie pła U, któ -

ry ob li cza my ze wzo ru:

U = λ/d
gdzie: 
λ – współ czyn nik prze wo dze nia cie pła ścia ny; d – gru bość ścia ny.

Aby wy zna czyć współ czyn nik prze ni ka nia cie pła przegrody,
trze ba znać współ czyn ni ki prze wod no ści ciepl nej λ [W/m2·K]
ma te ria łów two rzą cych ścia nę oraz warstw ocie pla ją cych,
a tak że gru bo ść po szcze gól nych warstw. War to ści współ czyn -
ni ków λ moż na od na leźć w nor mie PN -EN ISO 6946:2004.
Kom po nen ty bu dow la ne i ele men ty bu dyn ku. Opór ciepl ny
i współ czyn nik prze ni ka nia cie pła. Me to da ob li cza nia [3].

Współ czyn nik prze ni ka nia cie pła ścian ze wnętrz nych 
bu dyn ków miesz kal nych nie po wi nien być więk szy niż
0,23 W·m−2·K−1, nie za leż nie od ro dza ju ścia ny (do 2017 r.
w przypad ku ścian in nych niż wie lo war stwo we wy ma ga ne by -
ło U mniej sze od 0,25 W·m−2·K−1). War tość U da chów nie po win -
na być więk sza niż 0,18 W·m−2·K−1 (do 31.12.2016 mniej sza
od 0,2 W·m−2·K−1) [4]. Przyj mo wa na do ob li czeń war tość współ -
czyn ni ka U prze gród ze wnętrz nych za le ży nie tyl ko od ro dza ju
prze gro dy, ale też od tem pe ra tu ry we wnętrz nej po miesz cze nia.

Sposób ob li cza nia współ czyn ni ka U
Two rzo ny pod czas pro jek to wa nia trój wy mia ro wy mo del

bu dyn ku słu ży przede wszyst kim ja ko pod sta wa do wy bo ru
od po wied nich roz wią zań. 

W mia rę po stę pu prac pro jek to wych prze pro wa dza ne ak tu -
ali za cje mo de lu umoż li wia ją kon tro lę do trzy ma nia pier wot -
nych za ło żeń do ty czą cych np. efek tyw no ści ener ge tycz nej
[1]. Mo de le BIM, to re po zy to ria in for ma cji o obiek tach bu -
dow la nych, gdzie kom po nen ty mo de lu de fi nio wa ne są ja ko
da ne geo me trycz ne i nie ge ome trycz ne oraz re la cje po mię dzy
kom po nen ta mi [2]. 

Ścia ny pod sta wo we lub ścia ny zło żo ne ma ją wła ści wo ści
geo me trycz ne, fi zycz ne oraz ter micz ne. Dzię ki tym ce chom
moż li we jest au to ma tycz ne ob li cza nie współ czyn ni ka prze ni -
ka nia cie pła. W ar ty ku le za pre zen to wa no moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia do stęp nych bi blio tek obiek tów oraz ma te ria łów
w apli ka cji BIM (Re vit). Zwy kle sza blo ny ar chi tek to nicz ne
oraz kon struk cyj ne za wie ra ją po pu lar ne ty py ścian. W przy -
pad ku bra ku wy ma ga ne go ty pu ścia ny moż na ją w pro sty spo -
sób stwo rzyć ja ko tzw. ro dzi nę sys te mo wą  przez edy cję ist -
nie ją ce go już ty pu ścia ny (ry su nki 1 i 2) [5].
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Stresz cze nie. Współ czyn nik prze ni ka nia cie pła to bar dzo waż -
ny pa ra metr prze gród bu dow la nych. Na je go pod sta wie moż na
okre ślić stra ty ciepl ne da nej prze gro dy. Ob li cza ne współ czyn ni -
ki U (prze ni ka nia cie pła) i R (opór ciepl ny) to istot ne pa ra me try
ca łe go mo de lu trój wy mia ro we go pro jek to wa ne go bu dyn ku, któ -
ry jest ana li zo wa ny pod ką tem efek tyw no ści ener ge tycz nej.
Dzię ki tech no lo gii BIM wy mie nio ne współ czyn ni ki mo gą być
ob li cza ne w spo sób au to ma tycz ny i być użyteczne pod czas two -
rze nia ze sta wień czy ozna cza nia ety kie ta mi. Do stęp ne w apli ka -
cjach BIM for ma to wa nie wa run ko we umoż li wia iden ty fi ka cję
ścian nie speł nia ją cych obo wią zu ją cych norm. W ar ty ku le przed -
sta wio no ob li cze nia do ty czą ce pię ciu naj po pu lar niej szych ścian
ze wnętrz nych.
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Abstract. Heat transfer coefficient is a very important parameter
of walls. On its basis, thermal losses can be determined for a given
partition. The calculated coefficients U (heat transfer) and R
(thermal resistance) are important parameters for the entire 3D
model of the designed building, which is analyzed in terms of
energy efficiency. In BIM technology, these factors can be
calculated automatically and can be accessed when creating
collations or marking views with labels. The conditional
formatting available in BIM applications makes it possible to
identify walls that do not meet the applicable standards. The
article presents calculations for the five most popular external
walls.
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Rys. 1. Edy cja ty pu
ścia ny
Fig. 1. Edition of
wall ty pem
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Edy cja ścia ny umoż li wia zmia nę funk cji, ma te ria łów czy
gru bo ści po szcze gól nych warstw. Na tym eta pie na le ży spraw -
dzić lub przy pi sać wła ści wo ści ter micz ne od po wied nich pa -
ra me trów do każ de go ro dza ju ma te ria łu ścia ny z osob na
(rysunek 3). Naj waż niej sze pa ra me try to prze wod ność ciepl -
na oraz gę stość, nie zbęd ne do ob li cze nia współ czyn ni ka U.
Po za sto so wa niu przy pi sa nych wła ści wo ści ter micz nych,
w oknie wła ści wo ści ścia ny wid nie je już ob li czo ny współ -
czyn nik prze ni ka nia cie pła (rysunek 4).

Na pod sta wie obo wią zu ją cych norm i stan dar dów przy pi -
sa no ma te ria łom od po wied nie wła ści wo ści ter micz ne i stwo -
rzo no pięć naj po pu lar niej szych ty pów ścian ze wnętrz nych
oraz ob li czo no ich współ czyn ni ki U (rysunki 5, 6, 7, 8, 9).

For ma to wa nie wa run ko we do stęp ne w apli ka cjach ty pu
BIM umoż li wia fil tro wa nie/zi den ty fi ko wa nie prze gród bu -
dow la nych, któ re bę dą zgod ne lub nie zgod ne z obo wią zu ją -
cy mi nor ma mi lub stan dar da mi (rysunek 10).

Przy kład for ma to wa nia wa run ko we go przedstawiono na
rysunku 11:

– po le → współ czyn nik prze ni ka nia cie pła;
– pró ba → więk szy niż;
– war tość → 0,18 lub in na zgod na z obo wią zu ją cy mi nor ma mi;
– ko lor tła → np. zie lo ny.

Pod su mo wa nie

Wła ści wo ści ter micz ne ma te ria łów do stęp nych w bi blio te -
kach BIM umoż li wia ją szyb kie i efek tyw ne pro jek to wa nie
ar chi tek tu ry bu dyn ku o po praw nej efek tyw no ści ener ge tycz -
nej (zgod nej z obo wią zu ją cy mi nor ma mi i stan dar da mi).
Przy wy ko ny wa niu sy mu la cji ener ge tycz nych uwzględ nia ne

Rys. 2. Edy cja kon struk cji ścia ny
Fig. 2. Edi tion of wall struc tu re

Rys. 3. Przy pi sa nie wła ści wo ści ter micz nych ścia nom
Fig. 3. As sign ther mal pro per ties to walls

Rys. 4. Przykład ob li czania współ czyn nika prze ni ka nia cie pła
przegrody
Fig. 4. Example of cal cu la ted he at trans fer co ef fi cient of wall

Rys. 5. Ob li czo ny współ czyn nik prze ni ka nia cie pła ścia ny dwu -
war stwo wej z pu sta ków ce ra micz nych 
Fig. 5. Cal cu la ted he at trans fer co ef fi cient of a do uble -lay er wall (ce -
ra mic blocks) 

Rys. 6. Ob li czo ny współ czyn nik prze ni ka nia cie pła ścia ny trój -
war stwo wej z pu sta ków ce ra micz nych 
Fig. 6. Cal cu la ted he at trans fer co ef fi cient of a tri ple -lay er wall (ce -
ra mic blocks) 
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są również in ne pa ra me try fi zycz ne wy ro bów two rzą cych
prze gro dę, m.in. dy fu zyj ność czy cie pło wła ści we, a tak że
usy tu owa nie i ukształ to wa nie bu dyn ku, okna itp. Za pro jek to -
wa ny mo del trój wy mia ro wy bu dyn ku mo że po słu żyć do prze -
pro wa dza nia za rów no uprosz czo nych, jak i bar dziej wy ra fi -
no wa nych ana liz ener ge tycz nych. Moż li wo ści i ko rzy ści wy -
ni ka ją cych z za sto so wa nia tech no lo gii BIM jest zde cy do wa -
nie wię cej niż ba rier i prze szkód, sto ją cych przed pro jek tan -
ta mi bran ży AEC. 
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Rys. 7. Ob li czo ny współ czyn nik prze ni ka nia cie pła ścia ny dwu war -
stwo wej z be to nu ko mór ko we go 
Fig. 7. Cal cu la ted he at trans fer co ef fi cient of a do uble -lay er wall (cel -
lu lar con cre te)

Rys. 8. Obliczony współczynnik przenikania ciepła ściany
dwuwarstwowej z silikatów 
Fig. 8. Calculated heat transfer coefficient of a double-layer wall
(silicate) 

Rys. 9. Ob li czo ny współ czyn nik prze ni ka nia cie pła ścia ny dwu war -
stwo wej z ke ram zy to be to nu
Fig. 9. Cal cu la ted he at trans fer co ef fi cient of a do uble -lay er wall (li -
gh twe ight ag gre ga te con cre te) 

Rys. 10. For ma to wa nie wa run ko we w ze sta wie niu ścian
Fig. 10. Con di tio nal for mat ting in the wall qu an ti ty

Rys. 11. Usta wie nia for ma to wa nia wa run ko we go
Fig. 11. Con di tio nal for mat ting set tings
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