
42 Energia i Budynek

Zmiany izolacyjności cieplnej  
przegród budowlanych 

na tle modyfikacji obowiązujących  
norm i przepisów 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w sytuacji przechodzenia na gospodarkę rynkową uwarunkowany jest wprowadzeniem nowego, 
pogłębionego sposobu analizy kosztów oraz nowego podejścia do projektowania oraz technologii budowy. W tej sytuacji niezwykle 
ważnymi elementami, obok walorów funkcjonalnych i estetycznych, stanie się koszt eksploatacji, w tym głównie koszty energii zużywa-
nej na cele grzewcze. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie, jak zmieniały się wymagania normowe dotyczące współczynników prze-
nikania ciepła „U” i sposoby jego obliczania oraz jak wraz z ciągle rosnącymi możliwościami technicznymi dotyczącymi badań nauko-
wych poszczególnych własności fizycznych materiałów budowlanych zmieniały się współczynniki charakteryzujące te materiały.

Istniejące do dziś budynki wznoszone były z materiałów o in-

nych parametrach cieplno-fizycznych niż stosowane obecnie. Części 

materiałów stosowanych w okresie wznoszenia budynków nie stosuje 

się już od dawna, dotyczy to zwłaszcza materiałów izolacji termicznej i 

materiałów wykończeniowych.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat istotnym zmianom uległy 

wymagania z zakresu ochrony cieplnej budynków i budowli. Nieznacznie 

zmieniły się też sposoby obliczania izolacyjności przegród. 

Stosowanymi obecnie metodami obliczeń i przyjmowanymi 

właściwościami materiałów służącymi do projektowania nowych obiek-

tów nie zawsze w pełni można odzwierciedlić faktyczny stan izolacyjności 

przegród w obiektach istniejących. 

Wykonując obliczenia izolacyjności przegród zewnętrznych budynków 

istniejących związane z procesami ich termomodernizacji, projektant lub 

audytor napotyka na duże trudności związane z brakiem danych z okresu 

projektowania i wznoszenia obiektu.

Niniejszy artykuł jest próbą zebrania i uporządkowania wiedzy 

archiwalnej związanej z ochroną cieplną budynków mieszkalnych w 

okresie powojennym, wraz z przykładami zmian izolacyjności termicznej 

przegród oraz przepisów w tym zakresie.

Analizując przepisy normatywne, jak również dane materiałowe w tym 

zakresie, oparto się głównie na dostępnych materiałach archiwalnych, 

w tym:

PN-EN ISO 6946:1998 –  Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła.

PN-91/B-02020          – Ochrona cieplna budynków.

PN-82/B-02020          – Ochrona cieplna budynków.

PN-74/B-03404          –  Współczynnik przenikania ciepła K dla przegród 

budowlanych.

PN-64/B-03404          –  Współczynnik przenikania ciepła K dla przegród 

budowlanych.

PN-57/B-03404              – Współczynnik przenikania ciepła K

PN/B-03404 (lata 50-te)  – Współczynnik przenikania ciepła K.

PN-B-02025                   –  Obliczenia sezonowego zapotrzebowania 

na ciepło.

PN-82/B-02403              –  Najniższe temperatury obliczeniowe otocze-

nia budynków nieogrzewanych przestrzeni 

zamykanych.

PN-57/B-02403              –  Najniższe temperatury obliczeniowe otocze-

nia budynków nieogrzewanych przestrzeni 

zamykanych.

PN-82/B-02402              –  Temperatura obliczeniowa pomieszczeń 

ogrzewanych w budynkach.

PN-64/B-02402             –  Temperatura obliczeniowa pomieszczeń 

ogrzewanych w budynkach.

Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. – Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z późniejszymi zmianami (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

Przykładowe zmiany  

obliczeniowych wartości współczynników  

dla materiałów budowlanych

Zmiany na przestrzeni lat dotyczyły przede wszystkim zmian wartości 

liczbowych współczynników przewodzenia λ ciepła dla materiałów sto-

sowanych w budownictwie oraz współczynników przejmowania ciepła na 

powierzchniach przegród.

W tabeli 1 zebrano, jako przykładowe, wartości liczbowe równoważnego 

współczynnika przewodzenia ciepła dla warstwy powietrza obowiązujące 

w różnych okresach czasowych.

Tomasz STEIDL *)

Ocena cech energetycznych

*)  dr inż.Tomasz STEIDL - Politechnika Śląska, Katedra Procesów 

Budowlanych, Zakład Budownictwa Ekologicznego
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gdzie w tabeli oznaczono: e,d- grubość przegrody [m].

Na podstawie wartości zamieszczonych w tabeli 1 

i ich graficznego przedstawienia na rys. 1 zauważalny 

jest wzrost równoważnego współczynnika przewodności 

cieplnej warstwy powietrza w poszczególnych normach 

do lat 70. XX w. Następnie wartość tego współczynnika 

została obniżona i utrzymuje się na stałym poziomie.

Podobne zmiany następowały dla wszystkich nor-

mowanych materiałów. Dla celów niniejszego artykułu 

wybrano najczęściej stosowane w budownictwie 

materiały i porównano obowiązujące w różnych okre-

sach czasowych współczynniki przewodzenia ciepła.

W powyższym zestawieniu przedstawiającym 

współczynnik przewodności cieplnej nie zauważa się 

żadnych istotnych różnic. Zmiany dotyczą wprow-

adzenia podziału tego współczynnika w zależności od 

wilgotności powietrza. 

Ocena cech energetycznych

Tabela 1.  Równoważny współczynnik przewodności cieplnej warstwy powietrza λ' – fragment tabeli dla warstwy powietrznej o grubości 5 cm.

PN-57/B-03404

Warstwy powietrzne pionowe w 

ścianach i oknach

Warstwy powietrzne poziome w stropodachach

i w stropach oraz w otworach świetlnych

Przepływ ciepła

 z dołu do góry

Przepływ ciepła 

z góry do dołu

λ΄ [W/m·k] λ΄ [m2·K/W] λ΄ [W/m·k] e/λ΄ [m2·K/W] λ΄ [W/m·k] e/λ΄ [m2·K/W]

0,30 0,16 0,30 0,16 0,29 0,17

PN-64/B-03404
-/- R=d/λ΄ -/- R=d/λ΄ -/- R=d/λ΄

0,28 0,18 0,30 0,16 0,28 0,21

Równoważny opór przewodzenia ciepła zamkniętych warstw powietrznych 

PN-74/B-03404

Warstwy pionowe Warstwy poziome

bez folii  

Rp

z folią  

Rp

bez folii  

Rp

z folią  

Rp

bez folii  

Rp

z folią  

Rp

0,24 0,54 0,22 0,40 0,30 1,20

Opór cieplny zamkniętej warstwy powietrznej Rp

PN-82/B-02020
Warstwy pionowe

Warstwy poziome

Przepływ 

z dołu do góry

Przepływ 

z góry do dołu

0,17 0,15 0,22

Opór cieplny  

nie wentylowanej  

warstwy powietrznej. 

PN-91/B-02020

Warstwy pionowe

Warstwy poziome

Przepływ

 z dołu do góry

Przepływ

 z góry do dołu

0,17 0,15 0,22

Opór cieplny wentylowanych warstw powietrza

ISO 6946

Kierunek strumienia cieplnego

w górę poziomy w dół

0,16 0,18 0,21

Rys. 1. Zmiany równoważnego współczynnika przewodzenia ciepła dla warstwy powietrznej.
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Współczynnik przenikania ciepła K

Podobnym zmianom podlegały narzucane przez normy graniczne 

wartości współczynnika przenikania ciepła k. W tabeli 3 zebrano 

wartości graniczne obowiązujące3 w różnych okresach czasowych.

Na rys. 3 porównawczo zestawiono wartości graniczne 

współczynnika przenikania ciepła w zależności od obowiązujących 

przepisów. 

Obserwując zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła 

na przestrzeni badanego okresu czasu zauważyć można, iż do 

początku lat 80. XX w. kształtowały się one na zbliżonym poziomie. 

W późniejszych latach wartości tego współczynnika ulegały znac-

znemu zmniejszaniu. 

Ocena cech energetycznych

Tabela 2. Współczynnik przewodności cieplnej λ materiału warstw składowych przegrody

Rys. 2. Zmiany współczynnika przewodzenia ciepła dla wybranych materiałów

Nazwa materiału 
i rodzaj normy

Ciężar
objętościowy

Współczynnik przewodności cieplnej

PN-57/B-03404
Ciężar 

objętościowy 
[kg/m3]

Współczynnik przewodności cieplnej
 λ [W/mk]

Beton z kruszywem kamiennym

Gips - płyty i bloki
Styropian

2200

80

-

1,57
0,33

-

PN-64/B-03404
Ciężar

 objętościowy 
[kg/m3]

Współczynnik przewodności λ 

dla przegród  w warunkach [W/mk]

suchych śr. wilgot. wilgotnych
Beton z kruszywem kamiennym

Gips - płyty i bloki
Styropian

2200

1000

35÷25

1,10
0,35
0,037

1,28
0,41
0,037

1,51
0,49
0,041

PN-74/B-03404
Ciężar 

objętościowy 
[kg/m3]

Współczynnik przewodności λ 

dla przegród w warunkach [W/mk]

- śr. wilgot. wilgotnych
Beton z kruszywem kamiennym

Gips - płyty i bloki
Styropian

2200

1000

20÷40
-

1,45
0,41
0,041

1,51
0,49
0,047

PN-82/B-02020
Ciężar

 objętościowy 
[kg/m3]

Współczynnik przewodności λ 

dla przegród w warunkach [W/mk]

- śr. wilgot. wilgotnych
Beton z kruszywem kamiennym

Gips - płyty i bloki
Styropian

2200

1000

20÷40
-

1,30
0,40
0,045

1,50
0,48
0,050

PN-91/B-02020
Ciężar

 objętościowy 
[kg/m3]

Współczynnik przewodności λ 

dla przegród w warunkach [W/mk]

- śr. wilgot. wilgotnych
Beton z kruszywem kamiennym

Gips - płyty i bloki
Styropian

2200

1000

20÷40
-

1,30
0,35
0,040

1,50
0,40
0,045

ISO 6946
Ciężar

 objętościowy 
[kg/m3]

Współczynnik przewodności λ 

dla przegród w warunkach [W/mk]

- śr. wilgot. wilgotnych
Beton z kruszywem kamiennym

Gips - płyty i bloki
Styropian

2200

1000

15÷40
-

1,30
0,35
0,042

1,50
0,40
0,042
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Zmiany obliczeniowego współczynnika  

przenikania ciepła k dla przegród  

w zależności od obowiązujących norm 

Przykładowe obliczenia dokonano dla typowej przegrody jednorodnej 

budynku mieszkalnego - muru z cegły pełnej przy grubości spoin nie 

większej niż 1,5 cm oraz grubości całkowitej 0,52 m bez otworów okien-

nych i drzwiowych.

Obliczeń dokonano na podstawie tej samej przegrody według kolejno 

pojawiających się metod obliczeniowych współczynnika przenikania 

ciepła k (U):

Ocena cech energetycznych

Tabela 3. Obowiązujące wartości graniczne współczynników przenikania ciepła U(k)

Lp Polskie Normy
Współczynnik “k”

Uwagi
Ściana zewnętrzna Stropodach

1. PN-57/B-02405

od 01.07.1958 r.

1,42

1,16

0,87 I strefa klimatyczna

pozostałe strefy

2. PN-64/B-03404

od 01.01.1968 r.

1,47

1,16

0,87 I i II strefa klimatyczna

pozostałe strefy

3. PN-74/B-03404

od 01.07.1976 r.

1,16 0,70 1)  nie obliczono mostków termicznych

2)  ściany warstwowe – mnożnik 0,67-0,90

4. PN-82/B-02020

od 01.01.1983 r.

0,75 0,45 w obliczeniu nie uwzględniono  

mostków termicznych

5. PN-91/B-02020

od 01.01.1992 r.

0,55 0,30 w obliczeniu uwzględniono  

dodatki na mostki termiczne

6. PN-EN-ISO 6946

Metody obliczania

od 26.02.1998 r.

w obliczeniu uwzględniono mostki termiczne

7. Warunki techniczne 

§ 329

Dz.U. Nr 132/97 

poz. 878

-  budownictwo 

wielorodzinne

-  budownictwo  

jednorodzinne

-  budownictwo 

użyteczności  

publicznej

E<Eo

0,50

0,30

0,45

0,55

0,65

0,30

0,30

PN-B-02025

Rys. 3.  Wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła w zależności  
od obowiązujących przepisów

Rys. 4.  Ściana zewnętrzna typu pełnego z cegły ceramicznej pełnej.
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a) według PN/B-03404 (50. lata) – Współczynnik przenikania ciepła K

Wzór:          

Dane do obliczeń: 

Obliczenia: 

b) wg PN-53/B-03404 - brak norm

c) wg PN-57/B-03404 – Współczynnik przenikania ciepła K

Wzór:

Dane do obliczeń: 

Obliczenia: 

d)  wg PN-64/B-03404 – Współczynnik przenikania ciepła K dla 

przegród budowlanych

Wzór:

Dane do obliczeń: 

Obliczenia:

Od tej normy uwzględniano obliczanie mostków termicznych.

W tym przypadku jest to zbędne, gdyż obliczana przegroda jest 

jednolitą warstwą i nie posiada mostków termicznych.

e) wg PN-74/B-03404 – Współczynnik przenikania ciepła K dla 

przegród budowlanych.

Wzór: 

Dane do obliczeń: 

Obliczenia:

Ponieważ przegroda jest jednorodna nie uwzględnia się mostków 

termicznych.

f) wg PN-82/B-02020 – Ochrona cieplna budynków.

Wzór: 

 

Dane do obliczeń: 

Obliczenia:

Nie uwzględnia się mostków termicznych ze względu na jednolitą 

budowę muru.

g)  wg PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków.

Wzór:

- Współczynnik przenikania ciepła przegród bez mostków termicznych.

Dane do obliczeń: 

Obliczenia:

h)  wg PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. 

Wzór:

Dane do obliczeń:

Ocena cech energetycznych

Energia i Budynek
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Obliczenia:

Po przeprowadzeniu obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla 

ściany wzniesionej w latach 50. można zauważyć, że na przestrzeni lat jej 

współczynnik U zmieniał się wielokrotnie, choć przegroda była ciągle ta 

sama. Wykonane obliczenia świadczą o tym, że przegrody wznoszone w 

poprzednich latach według obowiązujących wówczas norm, nie spełniają 

aktualnych wymagań.

Wnioski końcowe

Porównując normy dotyczące temperatury zewnętrznej można 

zauważyć zmiany w ilości stref klimatycznych. Zrezygnowano z I 

– najcieplejszej strefy, która znajdowała się na wybrzeżu. Weszła ona w 

obszar II strefy. Pozostałe wraz z temperaturami nie uległy zmianie.

Wymagania ochrony cieplnej budynków wprowadzono w Polsce 

po raz pierwszy w 1964 roku. Wynikały one wyłącznie z przesłanek 

technicznych. Miały na celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na 

wewnętrznych powierzchniach przegród pełnych i uniknięcia pod-

tapiania śniegu na górnej powierzchni stropodachów. Wymagania te z 

niewielkimi zmianami przetrwały w PN do lat 80., kiedy to przyjęto w 

Polsce strategię ochrony cieplnej budynków nastawioną na obniżenie 

zużycia energii końcowej na cele ogrzewcze. Było to spowodowane 

doniesieniami zagranicznymi o obniżeniu zużycia energii w innych kra-

jach, zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego całej polskiej gos-

podarki w wyniku jej dużej energochłonności. Z tej strategii wynikało 

zaostrzenie wymagań ochrony cieplnej budynków w PN-B-02020 z 

lat 1982 i 1991. Wymagania tych norm wynikały już nie z przesłanek 

technicznych, lecz gospodarczych. Stąd zmieniło się sformułowanie 

wymagań ochrony cieplnej budynków z wprowadzeniem syntetycznego 

wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E, 

który umożliwia łatwe przeliczanie wymagania na roczny koszt ogrze-

wania budynku. 

W związku z docieplaniem budynków i stawianiem przegród niejed-

norodnych pojawiają się mostki termiczne, które należy uwzględniać 

przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła. 

Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiają się w normie z 1964 roku. 

Od tej pory temat mostków był coraz bardziej rozszerzany i dokładniej 

analizowany. Wraz z rozwojem budownictwa dla poprawienia jego jakości 

wydawane były sukcesywnie kolejne decyzje, zarządzenia i normy. 

Stawały się one coraz dokładniejsze. Zawierały nowsze, ulepszone, 

procedury obliczeń, wymagania i warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać budynki. 

Podsumowując przedstawione zagadnienie można postawić pytanie: 

jaki rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła U (k) posiada 

przedstawiona przegroda, budowlana skoro wartość obliczeniowa tego 

współczynnika zmieniała się w czasie wprowadzanych zmian w normach 

oraz według jakich kryteriów obecnie należy wykonywać obliczenia np. 

dla celów docieplenia przegrody? 

Proponuje się w tym zakresie następujące działania:

•  w miarę posiadanych możliwości technicznych i ekonomic-

znych wykonywać pomiary na próbkach pobranych z obiektu 

które umożliwią określenie rzeczywistej izolacyjności termic-

znej w aktualnym stanie technicznym Pomiary zgodnie z  

PN-EN-ISO 10456 : 2002,

•  obliczenia wykonywać zgodnie z obecnie obowiązująca normą 

ISO 6946 2004, a w przyszłości PN-EN-ISO 6946 : 2008, 

przyjmując jednak dane materiałowe z okresu wznoszenia 

obiektu, odtwarzając w ten sposób izolacyjność termiczną jaką 

przyjmował projektant w okresie projektowania budynku, 

uwzględniając jednak aktualny stan techniczny przegrody, dane 

dla materiałów i komponentów budowlanych wytwarzanych i 

stosowanych obecnie tylko według PN-EN-12524:2004 i 

określającej właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – 

stabelaryzowane wartości obliczeniowe lub też wykorzystując 

Aprobaty Techniczne.
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[10]  PN-57/B-02403 – Najniższe temperatury obliczeniowe otoczenia budynków 

nieogrzewanych przestrzeni zamykanych.

[11]  PN-82/B-02402 – Temperatura obliczeniowa pomieszczeń ogrzewanych  

w budynkach.

[12]  PN-64/B-02402 – Temperatura obliczeniowa pomieszczeń ogrzewanych  

w budynkach. n

Ocena cech energetycznych

Rys. 5.  Zmiany wartości obliczeniowych wartości współczynnika ciepła U dla 
ściany ceglanej
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