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OBLICZENIA CIEPLNE. GŁOS W DYSKUSJI 

mgr inż. Bogdan Wójtowicz 

 

 

Problematyka własności cieplnych stolarki okiennej, stała się ostatnio tematem wielu publika-

cji, w których pojawiło się jednak sporo nieścisłości . W poniższym tekście  spróbuję zaprezentować 

podstawowe informacje dotyczące współczynnika Uf, ψ i Uw  dla najczęściej stosowanych złożeń pro-

fili w systemie IDEAL 4000. Przedmiotem rozważań stały się rama o symbolu 140 001 i skrzydło 

140 020 z różnymi rodzajami oszklenia i co oczywiste z różnymi listwami przyszybowymi, dostosowa-

nymi  do jego szerokości.   

 

 

 
 

 

 

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla kompletnego złożenia rama/skrzydło z 

oszkleniem przedstawiono w poniższej tabeli:  

 

Budowa szyby zespolonej Grubość szyby zespolonej Współczynnik przenikania 

ciepła Uf 

4/16/4 24 1,518 

4/12/4/12/4 36 1,487 

4/16/4/16/4 44 1,468 
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Zaprezentowane powyżej wyniki obrazują wyraźnie, że wartość współczynnika przenikania 

uzależniony jest od grubości zastosowanej szyby zespolonej i wraz ze wzrostem grubości 

oszklenia poprawiają się własności cieplne całego złożenia. Różnica pomiędzy najlepszym        

i najgorszym rozwiązaniem w obrębie tego samego złożenia wynosi  0,050 co jest wartością 

godną uwagi, gdyż w pewnych warunkach może wyraźnie zmienić wynik. 

 

 Istotnym elementem szyby zespolonej, mającym niebagatelny wpływ na własności 

cieplne okna, jest rodzaj zastosowanej ramki dystansowej. Nie zmieniając rodzaju i grubości 

oszklenia możemy bardzo istotnie zmienić całkowite własności cieplne okna, zmieniając war-

tość współczynnika Ψ. Charakter tych zmian przedstawiono  poniżej :  

 

Złożenie profili 

140001/140022 

z  oszkleniem o 

grubości 

Współczynnik 

przenikania 

ciepła Ug szyby 

zespolonej 

Ψ 

Aluminiowa 

ramka 

dystansowa 

Ramka 

dystansowa SGG 

Ramka 

dystansowa 

SGG-V 

24 1,0 0,044 0,020 0,015 

36 0,7 0,060 0,027 0,026 

44 0,5 0,082 0,041 0,036 

 

Powyższa tabela dobitnie obrazuje, że zastąpienie aluminiowej ramki dystansowej, ramką 

cieplnie ulepszoną powoduje radykalne zmniejszenie współczynnika Ψ . Dla najczęściej spotykanego 

oszklenia 4/16/4 zmiana ta wynosi nawet 0,029. 

  

Warto zwrócić uwagę, że poprawa własności cieplnych szyby zespolonej z ramką aluminiową 

równocześnie powoduje pogorszenie współczynnika Ψ  - w skrajnym przypadku nawet o 0,038. 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że wartości współczynnika Ψ można odczytać z normy           

i wynosi ona 0,08 dla ramek aluminiowych i stalowych oraz 0,06 dla ramek ulepszonych cieplnie. 

Porównując wartości tego współczynnika odczytane z normy z wartościami uzyskanymi w trakcie 

obliczeń, a przedstawionymi w tabeli powyżej, wnioski nasuwają się same. Wartości z normy, zawsze 

maja postać „bezpieczną” co oznacza  że ich zastosowanie zawsze pogorszy wynik obliczeń. 

 
Dla zapewnienia precyzji wypowiedzi, należy jeszcze zauważyć, że dla ramek w których 

zastosowano kombinację materiałów o różnej przewodności cieplnej, liniowy współczynnik przenika-

nia ciepła musi zostać obliczony i nie można go odczytać bezpośrednio z normy. Taką sytuację mamy 

oczywiście w przypadku ramek SWISSPACER czy TGI, gdzie oprócz tworzyw sztucznych znajdują się 

cieniutkie paski folii metalowych. Niestety o tym fakcie, często „zapominają” fachowcy, a w efekcie 

czytamy „mądre” analizy oparte o błędne założenia. 

     

Omówienie zmian współczynników Uf i Ψ ma sens jedynie wtedy, gdy zmiany które opisali-

śmy powyżej przełożymy na wartości współczynnika przenikania ciepła dla gotowego wyrobu (UW),  

gdyż wartości te pojawiają się na etykiecie i będą przedmiotem porównań dla naszych potencjalnych  

klientów. 
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Dla naszego porównania wybrałem okno referencyjne, to znaczy okno jednoskrzydłowe          

o szerokości 1230 mm i wysokości 1480 mm. Wartości UW dla oszklenia z różnymi rodzajami ramek 

dystansowych  przedstawiono poniżej : 

 

Rodzaj oszklenia Ramka aluminiowa Ramka SGG Ramka SGG -V 

budowa Wartość Ug 

4/16/4 1,0 1,270 1,211 1,198 

4/12/4/12/4 0,7 1,093 1,012 1,109 

4/16/4/16/4 0,5 1,004 0,902 0,890 

 

Porównanie wyników obliczeń doprowadzi nas do oczywistych wniosków: 

 

� najgorsze własności cieplne ma okno z szybą zespoloną 4/16/4 z aluminiową ramką dystan-

sową 

 

� najlepsze własności cieplne ma okno z szybą zespoloną 4/16/4/16/4 z ramką dystansową 

SGG-V.  
 

Nie jest to coś dziwnego czy niezrozumiałego, ale wielkość zmiany własności cieplnych zaskoczy na-

wet największego znawcę przedmiotu. Obliczmy różnicę pomiędzy najgorszą i najlepszą izolacyjnie 

wersją konstrukcji (patrz tabela powyżej): 

   

1,270 - 0,890 = 0,380 

 

Zmiany w zastosowanym oszkleniu spowodowały poprawę własności cieplnych okna o 30% ! Taka 

zmiana powoduje jednak, że zupełnie inaczej postrzegamy własności cieplne starego, poczciwego 

systemu IDEAL 4000 w jego podstawowej formie. 

 

W ostatnim okresie na jednym z portali internetowych ukazał się tekst w którym jako okno 

dla którego wykonano obliczenia cieplne użyto nie okno referencyjne, lecz zbliżone do niego okno 

1500 x 1500, nie zadając sobie trudu by określić na ile zmieni to wyniki obliczeń i jak wpłynie na 

prezentację systemu. Zmiana wymiarów w obliczeniach nie stanowi również dla nas najmniejszego 

problemu, a wyniki przedstawiamy w następnej tabeli: 

 

Rodzaj oszklenia Ramka 

aluminiowa 

Ramka SGG Ramka SGG -V 

budowa Wartość Ug 

4/16/4 1,0 1,245 1,191 1,179 

4/12/4/12/4 0,7 1,057 0,982 0,980 

4/16/4/16/4 0,5 0,957 0,865 0,853 

 

Drobna zmiana w wymiarach okna spowodowała ciekawe wyniki, której najbardziej jaskrawy przypa-

dek można zaobserwować dla szyby zespolonej 4/16/4/16/4 z aluminiową ramką dystansową. 

Porównajmy zatem właściwości cieplne tej samej konstrukcji o wymiarach referencyjnych i wymia-
rach 1500 x 1500 :  

 

1,004 - 0,957= 0,147 

 

Wniosek:  
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Dokonywanie porównań własności cieplnych okien ma sens tylko w tedy, gdy dokonujemy ich dla 

tych samych warunków, w innym przypadku pozbawione jest to zupełnie sensu. 

 

Na koniec naszych rozważań, odpowiedzmy sobie na pytanie, w którym użyte zostanie „magiczne” 

słowo , używane zawsze gdy mówimy własnościach cieplnych okien:  

 

Czy w systemie IDEAL 4000 można wyprodukować tak zwane okno „pasywne” ? 

     

Skoro wiemy już, że nieznaczne powiększenie okna jednoskrzydłowego spowodowało polepszenie 
własności cieplnych, to drogowskaz wskazujący nam drogę został już odnaleziony i należy skierować 

się wskazaną przez niego drogą. 

 

A zatem do dzieła: 

Wykorzystajmy dostępne materiały i ich wartości właściwości cieplnych: 

 

Grubość oszklenia 44 mm Wartość współczynnika Ug 0,5 

Szyba zespolona 4/16/4/16/4 Wartość współczynnika Uf 1,468 

Ramka dystansowa SGG-V Wartość współczynnika Ψ 0,036 

 

Powiększmy okno jeszcze trochę, do 1540 x 1540 i uzyskamy wynik obliczeń współczynnika przenika-

nia ciepła 0,845 (sic!) co oznacza że okno spełnia wymogi formułowane dla tzw. okien pasywnych, dla 

których UW =< 0,8 W/m2K!  

 

Proszę – jakie to proste, łatwe i zgodne z normą. 

 

Na koniec powyższych rozważań warto pokusić się o sformułowanie bardziej ogólnych wniosków: 

 

� Własności cieplne każdego złożenia profili rama/skrzydło uzależnione są od grubości oszkle-

nia które w danym złożeniu zastosowano. Wykorzystywanie wartości współczynnika Uf uzy-

skane przy zastosowaniu szerszego niż w praktyce ma miejsce oszklenia prowadzi do 

fałszowania wyników. 

 
� Wyniki obliczeń zaprezentowano w formie wykorzystywanej przez jednostki badawcze, 

określając własności cieplne okien na etykiecie czy też deklaracji zgodności  muszą Państwo 

wyrazić to zgodnie z obowiązującymi regułami prezentacji danych obliczeń wielkości fizycz-

nych,  tabelka przybierze postać: 

 

Rodzaj oszklenia Ramka 

aluminiowa 

Ramka SGG Ramka SGG -V 

budowa Wartość Ug 

4/16/4 1,0 1,2 1,2 1,2 

4/12/4/12/4 0,7 1,1 1,0 1,0 

4/16/4/16/4 0,5 1,0 0,9 0,9 

 

 

� Polepszanie własności cieplnych ramki dystansowej stosowanej w oszkleniu, poprawia 

własności współczynnika Ψ, co w konsekwencji prowadzi do poprawy własności cieplnych 

okna. 
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� Wykorzystywanie wartości współczynnika Ψ z normy w obliczeniach współczynnika przenika-

nia ciepła jest możliwe, ale wartości które można zastosować mają tak zwaną postać bez-

pieczną, czyli taką która powoduje otrzymanie wyników z marginesem bezpieczeństwa (czy-

taj: zaniżonych). 

 

� Ostateczny wynik obliczeń cieplnych prezentowany w różnego rodzaju publikacjach, jest nie-

wiele warty, gdy nieznane są warunki dla których obliczenia te przeprowadzono, 

 

� Posługiwanie się w porównaniach własności cieplnych okien innymi wymiarami niż referen-
cyjne, jest świadomą manipulacją dokonywaną na potrzeby udowodnienia wcześniej 

sformułowanych tez o wyższości jednych konstrukcji nad innymi. 

 

Żywię wielką nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu, będziecie Państwo mogli z większym spokojem 

podchodzić do niespotykanie niskich wartości UW, które niewątpliwie spotkacie na przetargach              

i w zamówieniach. Być może nie pojawiły się one na skutek zastosowania „cudownych” konstrukcji 

lub materiałów – zapewniam: wykonać prawdziwe okno energooszczędne lub „pasywne” jest trudno, 

bardzo trudno. 

 

Mam pewność, że przedstawione powyżej informacje staną się inspiracją do dyskusji, dlatego wszyst-
kich zainteresowanych zapraszam do Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej. Nie 

gwarantujemy „dobrych” wyników, ale wyniki uzyskane w naszym laboratorium są prawdziwe, uzy-

skane za pomocą wzorcowanego wyposażenia badawczo-pomiarowego i zgodne z obowiązującym 

stanem prawnym.  

 

I co oczywiste, za wszystko co robimy ponosimy pełną odpowiedzialność.   

 

 
 
 

 
 

 

PRZYPISY: 

 
1. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła i liniowego współczynnika przenikania ciepła 

przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2 „Cieplne właściwości użytkowe okien, 

drzwi i żaluzji. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa 

dla ram” 

 

2. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla okien przeprowadzono zgodnie z normą PN-

EN ISO 10077-2 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczenia współczynnika 

przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne” 

 

3. W przekroju dla oszklenia którego zastosowano zestaw szybowy 4/16/4/16/4 wykorzystano 

listwę przyszybową, która obecnie nie jest dostępna w asortymencie firmy Aluplast 

 

 
 


