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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono zasady kształtowania przegród stykających się z gruntem w aspek-
cie cieplno-wilgotnościowym. Wykonano obliczenia wybranych złączy oraz wytypowano po-
prawne rozwiązania.
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A b s t r a c t

This paper presents the principles of forming building elements in contact with the ground in 
hygrothermal aspect. The calculations of choosen joints and selecting the correct solution has 
been done.
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1. Wstęp

W praktyce inżynierskiej na etapie projektowym i wykonawczym w związku z bogac-
twem oferowanych rozwiązań materiałowych coraz częściej nasuwa się pytanie: jak popraw-
nie i przy użyciu jakich materiałów projektować oraz wykonywać przegrody budowlane? 
W miejscu połączenia budynku z gruntem należy poprawnie zaprojektowaći wykonać nie 
tylko posadzkę na gruncie, ale również ściany fundamentowe, izolację cieplną, przeciwwil-
gociową. Dobór materiałów dla tych przegród nie może być przypadkowy i należy uwzględ-
niać zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe. Szczególnie ważne jest pra-
widłowe konstruowanie złącza na styku podłoga na gruncie–ściana fundamentowa–ściana 
parteru budynku. Bardzo istotny jest odpowiedni wybór i kształtowanie następujących ele-
mentów przegród stykających się z gruntem:
 – ściany fundamentowe (monolityczne, murowane z różnych materiałów),
 – izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne (izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego, 

średniego i ciężkiego),
 – izolacje cieplne ścian fundamentowych, części nadziemnej budynku oraz posadzki na 

gruncie.
Ściana fundamentowa jako ściana zewnętrzna ograniczająca podłogę na gruncie uczest-

niczy w przekazywaniu strumienia cieplnego między pomieszczeniem a atmosferą lub po-
mieszczeniem, gruntem i atmosferą. Jako bariera dla przenikania ciepła powinna zapewnić 
wystarczający opór cieplny, np. przez zastosowanie materiału termoizolacyjnego do wyko-
nania izolacji krawędziowej [1].

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (z zastosowaniem programu 
komputerowego TRISCO) wybranych złączy przegród stykających się z gruntem w aspek-
cie cieplno-wilgotnościowym. 

2. Wymagania cieplno-wilgotnościowe dla przegród stykających się 
z gruntem w świetle obowiązujących norm i przepisów

Wymagania dla przegród stykających się z gruntem w zakresie cieplno-wilgotno-
ściowym wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie [2]. W załączniku 2 sprecyzowano wartości graniczne współczynnika przenikania 
ciepła U [W/(m2 ·K)] – tab. 1. 

Ponadto w pkt. 1.5 załącznika 2 [2] określono, że „W budynku mieszkalnym, budyn-
ku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produk-
cyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszcze-
niu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy 
o oporze cieplnym co najmniej 2,0 [(m2·K)/W], przy czym opór cieplny warstw podłogo-
wych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współ-
czynnika przenikania ciepła”. Wymagania w zakresie ochrony wilgotnościowej wynikają 
z §321 oraz z załącznika 2 Rozporządzenia [2] w zakresie:
 – ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych – obliczenie czynnik temperaturowego fRsi,
 – ryzyka występowania kondensacji międzywarstwowej. 
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T a b e l a  1 

Zestawienie wartości Umax zgodnie z rozporządzeniem [2]

Wymagania dla podłóg na gruncie w zależności od przeznaczenia i rodzaju 
budynku oraz temperatury wewnątrz budynku Umax . [W/(m2 · K)]

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego 0,45

Budynek użyteczności publicznej 0,45

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy:
– przy ti > 16°C
– przy 8°C< ti ≤ 16°C
– przy Δti ≤ 8°C

0,8
1,2
1,5

3. Wykonanie obliczeń numerycznych wybranych złączy 
przegród stykających się z gruntem

W pierwszym etapie obliczono parametry cieplno-wilgotnościowe dla 4 wybranych złą-
czy stykających się z gruntem, w różnych wariantach grubości izolacji cieplnej, (tab. 1, 
rys. 1) przy następujących założeniach: 
 – budynek niepodpiwniczony,
 – budynek o szerokości b = 8,0 m i długości l = 8,0 m,
 – głębokość posadowienia spodu ławy fundamentowej = 1,0 m p.p.t., przewodność cieplna 

gruntu przyjęto, wg normy [5], równą λ = 2 W/(m · K) – piasek lub żwir,
 – budynek zlokalizowany w Toruniu, (ti = + 20oC, te = - 20oC),
 – rozwiązanie ściany parteru z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm, ocieplonego 

styropianem o gr. 12 cm,
 – pozostałe materiały budowlane przyjęto jednakowe we wszystkich przypadkach, grubość 

izolacji cieplnej w posadzce na gruncie przyjęto 8 cm i 3 cm (rys. 1),
 – dla porównania wykonano obliczenia dla ściany fundamentowej bez izolacji krawędzio-

wej pionowej – wariant III i IV (rys. 1),
 – wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] 

przyjęto na podstawie normy PN-EN 12524:2003 [3], tablic w [1],
 – współczynniki przenikania ciepła U obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [4] oraz 

PN-EN ISO 13370:2008 [5],
 – warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody przyję-

to zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [4] dla obliczenia wielkości strumieni cieplnych oraz 
zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 [6] przy obliczaniu temperatur i czynnika fRsi (rys. 2),

 – modele obliczeniowe przyjęto zgodnie z zasadami sformułowanymi w PN-EN ISO 
10211:2008 [7] (rys. 2).
Parametry obliczeniowe analizowanych złączy zestawiono w tab. 2. 
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T a b e l a  2 

Parametry obliczeniowe złączy stykających się z gruntem

Lp. Warstwa (materiał) λ
[W/(m·K)]

Wariant obliczeniowy 
I II III IV

d [m]

Ściana parteru, U [W/(m2 ·K) 0,25

1 Tynk cem.-wap. 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02

2 Styropian, ρ = 20 kg/m3 0,04 0,12 0,12 0,12 0,12

3 Bloczki z betonu komórkowego, 
ρ = 600 kg/m3 (na zaprawie cem.-wap.) 0,30 0,24 0,24 0,24 0,24

4 Tynk cem.-wap. 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02

Ściana fundamentowa, U [W/(m2 ·K)] 0,36 3,70

1 Tynk cem.-wap. 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02

2 Styropian, ρ = 20 kg/m3 0,04 0,10 0,10 - -

3 Bloczki betonowe 2,00 0,24 0,24 0,24 0,24

Posadzka na gruncie, U [W/(m2 ·K)] *) 0,26 0,40 0,30 0,50

1 Wylewka betonowa 1,65 0,05 0,05 0,05 0,05

2 Styropian, ρ = 20 kg/m3 0,04 0,08 0,03 0,08 0,03

3 Płytki ceramiczne (gres) 1,3 0,02 0,02 0,02 0,02
*) obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 13370:2008 [5] dla budynku 
o wymiarach 8,0 m/8,0 m, wymiar charakterystyczny B’ = 4,0 m

Obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród stykających się z gruntem 
wykonano, opierając się na wynikach programu komputerowego TRISCO oraz procedur 
podanych w [1], w normie PN-EN ISO 13788:2003 [6] oraz PN-EN ISO 10211:2008 [7]:

1° średni współczynnik przenikania ciepła przez podłogę Uśr. podł.

Ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła przez podłogę [W/(m·K)],
b0 – obliczeniowa szerokość podłogi [m].
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2° liniowy współczynnik przenikania ciepła przez podłogę Ψg

Qg – strumień ciepła napływający na podłogę [W/m],
ti – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

3° liniowy współczynnik przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną Ψsc

Qśc – strumień ciepła napływający na podłogę [W/K],
ti – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
Ui – współczynnik przenikania ciepła przegrody pionowej [W/m2K],
Ai – pole powierzchni ściany [m2].

4° liniowy współczynnik przenikania ciepła dla całego złącza Ψ

Obliczenia liniowego współczynnika przenikania ciepła przeprowadzono dla dwóch 
systemów wymiarowania: Ψi – wg wymiarowania wewnętrznego, Ψe – wg wymiarowania 
zewnętrznego. 

( ) ( )/ (2)g
g

i e

Q
W m K

t t
ψ = ⋅  -

Rys. 1. Złącza przegród stykających się z gruntem [8]

Fig. 1. Joints of partitions adjoining the ground [8]

wariant I, II wariant I, II
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5° czynnik temperaturowy fRsi w miejscu mostka cieplnego 

θsi,min. – temperatura na wewnętrznej pow. przegrody w miejscu mostka cieplnego [°C],
θi – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
θe – temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

si,min . [ ] (5)e
Rsi

i g

f
q - q

= -
q - q

Rys. 2. Modele obliczeniowe [8]

Fig. 2. Computational models [8]

Rys. 3. Połączenie okna balkonowego z tarasem [8]

Fig. 3. Connection of balcony window with terrace [8]

a) dla obliczenia strumienia cieplnego

a) okno podparte tulejami ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem styropianem (wariant V)

a) okno podmurowane cegłą ceramiczną 
(wariant VI)

b) dla obliczenia czynnika temperaturowego fRsi
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W drugim etapie obliczeń analizie poddano dwa rozwiązania połączeń okien balkono-
wych z tarasem na gruncie (rys. 3). Wyniki wszystkich przeprowadzonych obliczeń zesta-
wiono w tab. 3. 

T a b e l a  3

Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych analizowanych 
złączy przegród stykających się z gruntem 

Wariant 

Wyniki obliczeń parametrów cieplno-wilgotnościowych 
przy zastosowaniu programu TRISCO 

Ψg Ψsc,e Ψe Ψsc,i Ψi Uśr,podł θsi, min fRsi

[W/(m·K)] [W/(m2·K)] [°C] -
I 0,946 -0,060 0,886 0,110 1,056 0,24 10,22 0,76
II 1,245 -0,081 1,164 0,095 1,340 0,31 11,16 0,78
III 1,285 -1,138 0,147 0,273 1,558 0,32 2,41 0,56
IV 1,756 -1,143 0,613 0,269 2,025 0,44 2,41 0,56
V 0,999 0,039 1,038 0,061 1,06 0,25 11,95 0,80
VI 1,145 0,081 1,226 0,103 1,248 0,29 4,90 0,62

Grubość i usytuowanie izolacji cieplnej ma istotny wpływ na parametry cieplno-wil-
gotnościowe złączy przegród stykających się z gruntem. Brak pionowej izolacji ściany fun-
damentowej (wariant III i wariant IV) powoduje zwiększenie strat ciepła (Ψ, Uśr.podł.) oraz 
znaczne obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody – ryzyko rozwoju 
pleśni i grzybów pleśniowych. Analizowane warianty obliczeniowe spełniają podstawowe 
kryterium cieplne U ≤ Umax. (tab. 1). 

Zastosowanie rozwiązania okna podpartego tulejami ze stali nierdzewnej z wypełnieniem 
styropianowym powoduje, że dodatkowe starty ciepła (Ψ) są mniejsze niż w wariancie VI. 
Warto zwrócić uwagę na znaczne obniżenie temperatury (w miejscu połączenia ościeżnicy 
z posadzką na gruncie) występujące w przypadku okna podmurowanego cegłą ceramiczną.

4. Wnioski

Wytypowanie poprawnych rozwiązań materiałowych dla przegród stykających się 
z gruntem jest zagadnieniem złożonym. Czynnikami kształtującymi parametry cieplno-
-wilgotnościowe analizowanych złączy są:
 – wymiary budynku (wymiar charakterystyczny budynku B’),
 – grubość izolacji cieplnej ścian fundamentowych, ścian budynku oraz podłogi na gruncie,
 – usytuowanie izolacji cieplnej,
 – zastosowanie rozwiązań systemowych (np. okno podparte tulejami ze stali nierdzewnej 

z wypełnieniem styropianem). 
Obecnie dostępne opracowania i katalogi mostków cieplnych, np. norma PN-EN 

ISO14683:2008 [9], są opracowaniami bardzo ogólnymi niepozwalającymi na dokładne roz-
poznanie problemu. Nie podają one np. wartości temperatur minimalnych niezbędnych do 
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pełnej analizy przegrody i złącza. W normie tej też podane są całkowite wartości Ψ dla ca-
łego złącza bez podziału na straty przez grunt i straty przez ścianę.

W procesie projektowania niezbędnym narzędziem staje program do szczegółowych 
obliczeń numerycznych, nie tylko konstrukcyjnych, ale również zagadnień cieplno-wilgot-
nościowych.

Poprawne kształtowanie przegród stykających się z gruntem w aspekcie cieplno-wilgot-
nościowym na etapie projektowym pozwala uniknąć wiele wad i uszkodzeń w budynkach 
związanych z zawilgoceniem oraz ryzykiem rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych we-
wnętrznej powierzchni przegrody.

O z n a c z e n i a

Ψi – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego 
U – współczynnik przenikania ciepła 
fRsi – czynnik temperaturowy 
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