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TROCHĘ O WSPÓŁCZYNNIKACH … 

Maciej Żyła 

 

W dzisiejszych czasach gdy ceny energii zmuszają do zastanowienia się nad wyborem materiałów        

o coraz lepszych własnościach izolacyjności termicznej, postawieni jesteśmy przed problemem, jakim 

jest prawdziwość prezentowanych informacji i rzetelności ich przedstawiania. 

Jako szukający optymalnych rozwiązań oferowanych nam przez rynek, musimy coraz częściej 

porównując wartości liczbowe współczynników zwracać szczególną uwagę na źródła pochodzenia 

informacji. Mam tu na myśli sytuację gdy porównujemy np. wynik dla okna z profili ‘x’ z wynikiem dla 

okna z profili ‘y’. Wynikającą z tego porównania różnicę traktujemy zwykle, jako informację 

wystarczającą do podjęcia decyzji o wyborze producenta stolarki. 

Gdy jednak widzimy, że okno wyprodukowane z profili ‘y’ przez jedną firmę ma współczynnik Uw na 

poziomie 1,2 [W/m
2
K], a okno o tych samych gabarytach również na profilach y, ale wyprodukowane 

przez innego producenta ma współczynnik na poziomie 0,9[W/m
2
K], sądzimy że coś jest nie                 

w porządku. Na etykiecie znajduje się jedynie wartość współczynnika, bez szczegółów dotyczących 

metody jego obliczeń. Co więcej, metoda produkcji danego okna, umiejętności pracowników, 

wielkość, czy renoma firmy je produkującej nie ma na ten wynik żadnego wpływu.  

Wszystko zależy od zestawu komponentów  użytych do konstrukcji okna.   

Gdy weźmiemy pod uwagę to, które składowe i jak wpływają na wartość współczynnika 

przenikalności cieplnej okna, okaże się, że porównanie okien od dwóch producentów w obrębie tego 

samego systemu profili nie jest wcale takie proste. 

Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę? Oto kilka czynników wpływających na współczynnik Uw: 

� gabaryty okna 

� konstrukcja (ilość skrzydeł i ich układ) 

� konstrukcja szyby zespolonej (IGU) i jej wartość Ug 

Dopiero gdy powyższe parametry porównywanych okien są takie same, możemy z większym 

prawdopodobieństwem wskazać, który system jest lepszy pod kątem izolacyjności termicznej. 

Zwróćmy uwagę na to, że tak postawione kryteria oceny pozwolą nam porównać wyroby wykonane      

z różnych materiałów, np. okna drewniane i plastikowe. 

Powyższe dwa pierwsze kryteria są oczywiste, ponieważ porównywanie wartości współczynników 

okien np. jednoskrzydłowych z wieloskrzydłowymi lub okna balkonowego z oknem do piwnicy jest 

bezzasadne. Przyjrzyjmy się jednak ostatniemu z kryteriów jakim jest konstrukcja IGU oraz wartość 

Ug.  Norma PN-EN ISO 10077-2 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram” podaje w sposób 

precyzyjny metodę przeprowadzania obliczeń dla złożeń kształtowników, z których wykonane jest 

okno lub drzwi.  

Zgodnie z wyżej wymienioną normą podstawą do obliczeń jest konkretny przekrój przez złożenie, 

uwzględniający kształty i ilości: profili, pustek powietrznych, wzmocnień, uszczelek, przekładek 

termicznych, w tym również konstrukcję szyby zespolonej. Do tych wyliczeń niezbędny jest program 
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komputerowy, który nie tylko musi uwzględniać wszystkie powyższe warunki, włącznie ze 

współczynnikami przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów, a także co niemniej ważne, 

program ten musi być zwalidowany zgodnie z normą (czyli należy udowodnić poprawność metody 

zastosowanych obliczeń). Obliczenia są przeprowadzane dwuetapowo. W pierwszej kolejności 

wyliczany jest współczynnik przenikalności cieplnej danego złożenia, w którym szyba zespolona 

zastąpiona jest panelem izolacyjnym o współczynniku λ = 0,035[W/mK] odpowiadającemu grubością 

IGU. Z tych wyliczeń [1], na podstawie uzyskanego strumienia ciepła (lub gęstości strumienia ciepła) 

uzyskujemy wartość współczynnika Uf. 

Uf = (Lf
2D

-Up∙bp)/bf [1] 

 W drugim etapie zastępujemy panel izolacyjny szybą zespoloną o danej konstrukcji. Na podstawie 

przeliczonego w pierwszym etapie współczynnika Uf oraz strumienia ciepła wyliczonego w drugim 

etapie i wartości współczynnika Ug po podstawieniu do wzoru [2] wyliczamy współczynnik Ψ. 

Ψ = LΨ
2D

-Ufbf-Ugbg [2] 

Po krótkiej analizie, nawet bardzo pobieżnej widać wyraźnie, że zastosowana szyba izolacyjna ma 

wpływ nie tylko na współczynnik Ψ, ale może mieć również wpływ na współczynnik Uf. Dlaczego tak 

się dzieje? Dlatego, że inny będzie strumień cieplny przenikający przez złożenie jeżeli w tym złożeniu 

zastosowana szyba zespolona zostanie zastąpiona panelem grubości 24mm, a inny gdy zastosujemy 

pakiet szybowy grubości np. 40mm (zastąpiony w pierwszym etapie obliczeń panelem grubości 

właśnie 40mm). Oczywiście, zmiany w obrębie tej samej grubości IGU, jeśli zastąpimy aluminiową 

ramkę dystansową ramką „ciepłą” nie spowodują zmiany współczynnika Uf ,  gdyż wyliczenia                

z pierwszego etapu dla panelu będą identyczne, ale na pewno zmieni się współczynnik  Ψ, a o ile on 

się zmieni, można określić dokładnie tylko za pomocą obliczeń. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zastosowania takiej samej szyby zespolonej w różnych 

konstrukcjach, bo przecież inaczej oszklenie będzie współpracować z ramą z PVC, a inaczej                     

z drewnianą czy aluminiową. Zmiany, które mogą mieć wpływ na współczynnik Uf lub Ψ nie dotyczą 

tylko wymienionych wyżej przykładów. Tak samo zresztą będzie jeśli zmienimy materiał uszczelek, lub 

grubość albo kształt wzmocnienia stalowego. Każda taka zmiana konstrukcyjna powoduje zmianę 

ilości ciepła przechodzącą przez tą część okna lub drzwi. A ponieważ to właśnie stosunek ilości ciepła 

jaka przenika przez ramę i przez oszklenie ma wpływ na mostek cieplny, tworzący się na styku tych 

dwóch sekcji jest prezentowany przez współczynnik Ψ, to jego zmiana zależy od każdej z części okna.  

Jaka z powyższych informacji wynika konkluzja? Przede wszystkim taka, że współczynnik Ψ nie jest 

„przywiązany” do konkretnego rodzaju ramki, czy konstrukcji szyby zespolonej, ale zawsze jest 

wynikiem wpływu danej konstrukcji oszklenia na konkretną konstrukcję nieprzeziernej części okna.  

Jeśli więc spotykacie się Państwo z informacją handlową głoszącą, że współczynnik Ψ przy ramce 

dystansowej takiej wynosi tyle, a dla ramki innej wynosi tyle, to znaczy, że taką informację należy 

traktować z „bardzo dużą rezerwą”. 

 

 


