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PROBLEMY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE BUDYNKÓW 
Z WYŁĄCZONYMI TRZONAMI KOMINOWYMI

HYGROTHERMAL PROBLEMS OF BUILDINGS WITH 
DISABLED CHIMNEY SHAFTS

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

Autorki przedstawiają jeden z problemów pojawiających się po termomodernizacji 
budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi. Wynikające z audytu podejście do 
termomodernizacji nie uwzględnia całości procesów mających miejsce w budynku, a rozpatruje 
jedynie poszczególne jego elementy, w tym instalacje.
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A b s t r a c t

The authors present one of the problems emerging after the modernization of buildings 
constructed with industrial methods. The approach resulting from the audit does not take 
into consideration processes taking place in a building but consider only particular elements 
including its installations. As a consequence, further problems are arising for users of the 
buildings.
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1. Wstęp

W okresie obecnym zasoby budownictwa mieszkaniowego wielkopłytowego w więk-
szości zostały już poddane termomodernizacji. Zainteresowanie tymi działaniami wzmogły 
się w chwili wprowadzenia w 1998 roku ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych. Inwestorzy zachęceni możliwością uzyskania premii termomodrnizacyjnej suk-
cesywnie wprowadzali kolejne ulepszenia, wskazane w audycie energetycznym budynku 
[4]. Głównymi beneficjentami były spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które najczę-
ściej rozpoczynały od modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej. Następnym etapem było docieplenie przegród zewnętrznych. Mieszkańcy we wła-
snym zakresie lub przy wsparciu finansowym spółdzielni wymieniali stolarkę okienną w 
lokalach. Ostatnim elementem była wymiana stolarki w części wspólnej budynku – koryta-
rze, klatki schodowe, piwnice. W tych ulepszonych zasobach pomimo zainwestowania spo-
rych środków finansowych pojawiają się jednak nowe problemy eksploatacyjne [5].

2. Szczególny przypadek – wyłączone trzony kominowe

Problem pojawił się w budynkach zaprojektowanych w wielkopłytowej technologii pre-
fabrykowanej systemu OWT-R1. Pięciokondygnacyjne, podpiwniczone, wzniesione w la-
tach 1979-1981 były pierwotnie wyposażone w węglowe piece kuchenne, podłączone do in-
dywidualnych przewodów dymowych zestawionych w masywne trzony kominów. 

Z analizy dokumentacji archiwalnej wynika, że w lokalach mieszkalnych przewidziano 
po dwa indywidualne kanały wentylacji grawitacyjnej – jeden w kuchni, drugi obsługujący 
łazienkę i wc (łazienki są wentylowane pośrednio przez pomieszczenia wc). Do wentylowa-
nych pomieszczeń przylegają trzony kominowe dymowe (rys. 1).

W latach 90. XX w. lokatorzy sukcesywnie wymieniali piece na kuchenki gazowe opa-
lane gazem propan-butan (z butli). Tym samym kolejne kanały dymowe były wyłączne 
z użycia. Większość wlotów podczas remontów lokatorzy zaślepiali, nieliczni pozostawili 
je otwarte jako dodatkową wentylację. Do momentu przeprowadzenia kolejnych prac ter-
momodernizacyjnych, kanały te nie stwarzały problemów eksploatacyjnych.

Rys. 1. Układ kanałów w trzonie – widok z góry

Fig. 1. Channel system – a view from above
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Niepokojące symptomy pojawiły się po wykonaniu pełnej termomodernizacji: wymia-
nie stolarki w lokalach, usprawnieniu instalacji c.o. (zmiana systemu odpowietrzania) oraz 
dociepleniu przegród i wymianie stolarki w części wspólnej (piwnicy). W lokalach na ostat-
nich kondygnacjach, na powierzchniach wyłączonych trzonów kominowych, pojawiła się 
kondensacja powierzchniowa. Zarządca nieruchomości, intuicyjnie identyfikując przyczy-
nę problemu, chcąc podwyższyć temperaturę w kanałach, postanowił zrobić z nich kanały 
systemu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych. Po wykonaniu otworów wen-
tylacyjnych istniejący problem jeszcze się nasilił. W miejscach dotychczasowej konden-
sacji, w warunkach skrajnie niskich temperatur (-18ºC), występowało nawet oszronienie. 

3. Analiza problemu

Problemowe trzony znajdują się w ścianach wewnętrznych budynku. W części miesz-
kalnej pracują w warunkach temperatur wewnętrznych – przylegają do toalet i kuchni. Wy-
prowadzone są poprzez ocieplony stropodach wentylowany, ok. 60 cm nad połać dachową. 
Wyłączone z użytkowania od czasu likwidacji kuchenek węglowych stanowią mostek ter-
miczny porównywalny z żelbetową płytą wspornikową (rys. 2). 

Rys. 2. Przebicie stropodach nieczynnym trzonem kominowym

Fig. 2. Breaking flat roof disused chimney shaft
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Przyjęte dane do obliczeń numerycznych:
 – beton zbrojony: l = 1,8 W/mK,
 – materiał termoizolacyjny: l = 0,046 W/mK [1],
 – strefa klimatyczna II: ue = -18°C,
 – temperatura przestrzeni stropodachu i powietrza wewnątrz kanału: uu = -16°C,
 – temperatura pomieszczeń mieszkalnych: ui = +20°C.

Docieplenie ścian, stropodachu oraz zamontowanie szczelnej stolarki w części wspól-
nej – piwnicy – spowodowało uszczelnienie budynku. Efektem jest powstanie podciśnienia 
w pomieszczeniu i zaciągnięcie powietrza przez jedyny możliwy otwór, którym jest kratka 
wywiewna w piwnicy. Pojawia się zjawisko nazywane ciągiem wstecznym, kiedy to powie-
trze zewnętrzne jest nawiewane do pomieszczeń. W takim przypadku, w warunkach zimo-
wych, ciąg wsteczny w kanałach do piwnic, powoduje wychłodzenie ścianek trzonów, inten-
syfikujące procesy kondensacji powierzchniowej widoczne na najwyższych kondygnacjach.

Kanały wprowadzają dodatkowe straty ciepła i obniżenie temperatury na powierzchni 
wewnętrznej mostka temperatura do +2ºC (Tab.1). Takie rozwiązanie stwarza ryzyko kon-
densacji i rozwoju grzybów pleśniowych w całym sezonie grzewczym, nawet przy zacho-
waniu prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego

T a b e l a  1

Analiza numeryczna węzła połączenia nieczynnego trzonu dymowego 
ze stropodachem w przekroju przez kanał

Rozkład temperatur Linie strumienia

fRsi = 0,545 wg [2]
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T a b e l a  2

Analiza numeryczna węzła połączenia nieczynnego trzonu dymowego 
ze stropodachem w przekroju przez ściankę

Rozkład temperatur Linie strumienia

fRsi=0,765 wg [2]

Eliminacja tego zjawiska jest możliwa dwojako. Poprzez fizyczne usunięcie fragmen-
tów nieczynnych kanałów od poziomu płyty stropowej ostatniej kondygnacji i uzupełnienie 
brakującego fragmentu izolacji. Jednak najbardziej wskazane byłoby wykorzystanie tych 
kanałów na cele wentylacji. Wprowadzenie zużytego ogrzanego powietrza z pomieszczeń 
spowoduje podwyższenie temperatury wewnątrz kanałów i ograniczenie wpływu mostka 
termicznego. Jest to również okazja do zapewnienia właściwych warunków działania wen-
tylacji grawitacyjnej, odpowiadającej aktualnym wymaganiom [3]. 

4. Wnioski

Przeprowadzenie termomodernizacji rozwiązuje podstawowy problem budownictwa 
wielkopłytowego – wysoką energochłonność. Wprowadzane cząstkowe rozwiązania trak-
tują indywidualnie każde usprawnienie. Z założenia mają one tworzyć optymalne przedsię-
wzięcie, uzyskując zakładany poziom oszczędności energii. Już na etapie audytu, po przy-
jęciu wariantów usprawnień, powinno wykazać się również, jaki wpływ będą one miały 
na inne elementy budynku. Projekt budowlany opracowany na podstawie audytu jest odpo-
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wiednim dokumentem do przedstawienia szczegółowych rozwiązań. Nie może ograniczać 
się tylko do wymagań przedstawionych w audycie energetycznym. Szczególnie ważnym 
zagadnieniem jest właściwa wentylacja. Przy jej ograniczeniu pojawia się ciąg wsteczny w 
kanałach wentylacyjnych prowadzący do wychłodzenia ścianek trzonów i stworzenie wa-
runków sprzyjających kondensacji powierzchniowej. Przy prawidłowo funkcjonującej wen-
tylacji grawitacyjnej, ogrzewane wywiewanym powietrzem trzony nie stanowią mostków 
termicznych. Ulega to zmianie przy zaburzeniu prawidłowego ciągu. 

O z n a c z e n i a 

l – przewodność cieplna, W/(m·K)
ue – temperatura zewnętrzna, ºC
uu – temperatura w przestrzeni stropodachu, ºC
ui – temperatura wewnętrzna, ºC
fRsi – współczynnik temperaturowy.
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