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RYSUNEK DO PROJEKTU NR 1 
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Wykorzystując specjalistyczne programy, można wykonać kompletną 

dokumentację techniczną w nieporównywalnie krótszym czasie niż                                  

w tradycyjny sposób.  

 

 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Większość programów pozwala, m. in.: 

- nanieść zarysy budynku wraz z podziałem na pomieszczenia              

  kondygnacje, 

- uwzględnić położenie oraz wielkość okien, drzwi, schodów itp., 

- umiejscowić kominy, kanały wentylacyjne itp. elementy instalacji, 

- zaprojektować położenie przewodów instalacji sanitarnych, 

- umiejscowić i zaznaczyć odpowiednie uzbrojenie, np. wodomierz, zawory,  

  kurki,czyszczaki itp., 

- zaznaczyć przybory sanitarne, 

- wykreślić projekty w różnych rzutach, 

- wykonać zestawienia potrzebnych materiałów, 

- obliczyć koszty itp. 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 

 

Dodatkową zaletą nowych technik komputerowych jest możliwość 

szybkiego drukowania i powielania, a także przesyłania informacji                        

w ogólnoświatowej sieci internetowej lub lokalnej. 

 

Skrót CAD powstał od angielskiego określenia Computer Aided Design,             

co oznacza komputerowe wspomaganie projektowania.  

 

Programy te są przeznaczone m. in. dla architektów i instalatorów. 
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Komputerowe Wspomaganie Projektowania (CAD) polega na 

wykorzystaniu programów komputerowych do tworzenia dwu- lub 

trójwymiarowych (2D lub 3D), graficznych reprezentacji obiektów 

fizycznych.  

 

Oprogramowanie CAD może być wyspecjalizowane dla konkretnych 

zastosowań. Jest powszechnie używane do tworzenia komputerowych 

animacji i efektów specjalnych w filmach, reklamie i innych dziedzinach, 

w których sam projekt graficzny jest produktem końcowym. 

 

CAD jest również wykorzystywany do projektowania fizycznych 

produktów w wielu gałęziach przemysłu, gdzie oprogramowanie to 

przyspiesza obliczenia niezbędne do uzyskania optymalnego kształtu                                        

i rozmiaru dla różnorodnych wyrobów i systemów przemysłowych.  

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Projektowanie architektoniczne z zastosowaniem wielu złożonych rysunków 

wymaga wysokiej klasy komputerów oraz rozbudowanego oprogramowania. 

Największą popularność i możliwości ma AutoCAD – uniwersalny program, 

który może być stosowany we wszystkich gałęziach techniki. 

Mniejsze, ale powszechnie stosowane programy, to m. in. ZWCAD, 

ArchiTECH, MicroStation, Autodesk 3D Studio lub DYBY 2002 (aplikacja do 

AutoCAD–a). 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Wykonywanie projektów instalacyjnych nie wymaga stosowania tak 

wydajnych komputerów i skomplikowanych programów.  

Programy są z reguły wyspecjalizowane. 

MegaCAD umożliwia tworzenie rysunków technicznych, pracuje w 

środowisku Windows, BricsCad, IntelliCAD ZWCAD są kompatybilne z 

AutoCAD–em. 

Ich możliwości są bardzo duże. Umożliwiają projektowanie instalacji 

centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, 

wentylacyjnej i elektrycznej.  

Bez problemu tworzą rzuty, rozwinięcia, dimetrie, modele trójwymiarowe. 

Są wyposażone w katalogi odbiorników, np. grzejników. Dzięki temu 

można wstawić je na rysunek w sposób automatyczny, uzyskując 

jednocześnie kompletny opis i podłączenia do pionów. 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 

Fragment rysunku AutoCad 
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Fragment rysunku AutoCad 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Wizualizacja 

 

Możliwe jest  generowanie powierzchni trójwymiarowej, co z kolei pozwala 

na tworzenie zaawansowanych modeli 3D.  

 

Modele wyświetlane mogą być jako obrazy szkieletowe, z usuniętymi 

liniami ukrytymi, z cieniowaniem powierzchni oraz jako w pełni 

fotorealistyczny materiał ilustracyjny.  

 

W gestii projektanta leży wzmocnienie realizmu powierzchni strukturalnych, 

wybór efektów oświetlenia, materiałów tła (materiały można też przypisać 

do warstw wyszukanych w spisie).  

 

Umożliwiają to profesjonalne narzędzia - zawiera je na przykład 

oprogramowanie LightWork Design 3D (licencja BricsCAD). 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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www.e-instalacje.pl 

Wizualizacja Fragment rysunku AutoCad 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 

http://www.e-instalacje.pl/a/3517,programy-do-projektowania-instalacji/0/4,przenoszenie-obiektow
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Istnieją też małe, ale bardzo przydatne programy, często pracujące jeszcze                       

w wersjach DOS.  

Wymienić tu można np. AMSWENT – program do obliczania dowolnego                  

typu instalacji wentylacyjnych, zarówno nawiewnych, jak i wywiewnych.  

Charakteryzują się one wąską specjalizacją i mniejszymi możliwościami,                      

ale z uwagi na niższą cenę i prostą obsługę, w dalszym ciągu są popularne. 

Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji 
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Rysunki techniczne, schematyczne, inwentaryzacyjne                                      
 
Rzuty, rozwinięcia instalacji grzewczej.  
 
Aksonometria instalacji c.w.u i cyrkulacji 
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Rodzaje rysunków 

Rysunki dzielimy na: 
 
 
- rysunki techniczne, 
 

- rysunki schematyczne, 
 

- rysunki odręczne, 
 

- rysunki inwentaryzacyjne. 
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Rodzaje rysunków 

Rysunki techniczne 
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Rysunek techniczny  

 

 to graficzne przedstawienie maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, 

układów, systemów, itp., dostarczające pełnej informacji o działaniu, 

wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu.  

 

Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech 

przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu.  
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Przez rysunek schematyczny należy rozumieć rysunek przedmiotu lub 

instalacji w postaci bardzo uproszczonej z zachowaniem 

znormalizowanych symboli wg PN. 

Na rysunkach schematycznych elementy instalacji rurowych przedstawia 

się podobnie jak na rzutach, czy rozwinięciach w rysunkach technicznych. 

Jedyna różnica polega na tym, że na rysunkach schematycznych nie 

stosujemy podziałki, a schemat danego urządzenia bądź przedmiotu 

staramy się przedstawić, aby był czytelny, a tym samym zrozumiały. 

Rysunek schematyczny 

Rodzaje rysunków 
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Uproszczenia rysunkowe są to schematy graficzne, przedstawiające układy, 

przebieg zjawisk lub proces. 

 

Rozróżnia się trzy rodzaje schematów: 

- strukturalny, przedstawiający zasadę działania urządzenia, 

- ideowy, przedstawiający wzajemne połączenia elementów urządzenia, 

instalacji rurowych, itp., 

- montażowy, przedstawiający rozmieszczenie elementów składowych 

danego urządzenia. 

Rysunek schematyczny 

Rodzaje rysunków 
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Rysunek schematyczny 

Rodzaje rysunków 
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Schemat węzła wodomierzowego 

Rodzaje rysunków 
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Rzut pomieszczenia węzła wodomierzowego 

Rodzaje rysunków 
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Szkice odręczne 

Rysunkiem odręcznym nazywamy taki rysunek, który wykonujemy bez 

przyborów kreślarskich, takich jak: liniały, kątomierze, krzywiki, cyrkle itp. 

Przy rysowaniu odręcznym nie stosujemy podziałki, staramy się tylko 

zachować odpowiednie proporcje i dokładnie wykonany rysunek 

zwymiarować.  

 

Rysunek odręczny nazywany jest szkicem. Na podstawie rysunku 

odręcznego wykonuje się właściwy rysunek techniczny. 

Rodzaje rysunków 
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Szkic rozwinięcia instalacji gazu:  

1 – gazowy grzejnik wody przepływowej, 

2 – trzon kuchni gazowej 4 – palnikowej z piekarnikiem. 

Rodzaje rysunków 
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Inwentaryzacja budowlana polega na wykonaniu rysunków i opisu 

istniejącego stanu obiektu lub jego części.  

 

W zależności od potrzeb może dotyczyć konstrukcji lub urządzeń, 

instalacji czy też robót wykończeniowych. 

 

Inwentaryzację instalacji sanitarnych, przemysłowych, konstrukcji stalowych, 

budowli, zagospodarowania terenu, itp. przeprowadza się wówczas, gdy 

istnieje taka potrzeba, np. gdy brak dokumentacji projektowej lub gdy 

istniejąca dokumentacja jest nieaktualna. 

Inwentaryzacja instalacji rurowych jest również potrzebna do przygotowania 

jej adaptacji do nowych warunków lub przeprowadzenia remontu.  

Rodzaje rysunków 
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Rysunki inwentaryzacyjne 
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Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje się na podkładach budowlanych.  

W wyniku inwentaryzacji odtwarza się stan istniejący. 

Często mamy dokumentację projektową instalacji rurowych; wówczas nanosi 

się na nią tylko zmiany, jakich dokonano w czasie wykonywania, bądź w 

okresie eksploatacji. 

 

Podczas wykonywania rysunków inwentaryzacyjnych pierwszą czynnością 

jest dokładne poznanie instalacji i naszkicowanie jej, następnie dokonanie 

pomiarów, które umieszczamy na szkicu. 

 

Pomiary najlepiej wykonywać w zespołach trzyosobowych. Wtedy jedna 

osoba szkicuje, a dwie za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego 

dokonują pomiaru i podają wielkości zmierzone. Do pomiarów stosuje się 

taśmy miernicze i metrówki.  

Rodzaje rysunków 

Rysunki inwentaryzacyjne 

04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

 

32 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Przy wykonywaniu szkiców należy pamiętać o zachowaniu właściwej 

kolejności, np. od piwnicy przez piętra na strych. 

 

Obmiar przewodów przeprowadza się po osi rur.  

Kształtek i łączników się nie odlicza. 

 

Nie należy do długości przewodów wliczać syfonów, zaworów, przyborów, 

aparatów itp. 

 

Urządzenia te należy wyraźnie przedstawić wyraźnie na szkicu i opisać je. 

 

Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje się bez podziałki, mogą to być rysunki 

odręczne lub w oparciu o szkice.  

Rodzaje rysunków 

Rysunki inwentaryzacyjne 
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Rodzaje rysunków 

Rysunki instalacyjne dzielimy na: 

 

- rzuty, 

- rozwinięcia, 

- schematy, 

- aksonometrie, 
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Rysunek rzutu wykonuje się w skali, której wielkość zależna jest od stopnia 

uszczegółowienia rysunku. W ujęciu geometrycznym rysunek taki 

jest rzutem prostokątnym, w którym płaszczyzna odwzorowania jest 

równoległa do podłogi.   

Rodzaje rysunków 
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Rzut - rysunek budowlany przedstawiający układ pomieszczeń na danym 

piętrze budynku, wraz z wyposażeniem i odpowiednimi szczegółami 

wykonania.  

Jest to jeden z podstawowych elementów projektu architektonicznego lub 

inżynierskiego.  
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Rodzaje rysunków 
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RZUT 
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Rzut 
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Rodzaje rysunków 
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PRZEKRÓJ 
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Rodzaje rysunków 

PRZEKRÓJ 
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Rodzaje rysunków 
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Rozwinięcia instalacji grzewczej, to rysunki w których obowiązuje 

jedynie skala w pionie, a nie obowiązuje skala w poziomie. 
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Rodzaje rysunków 

Rozwinięcie instalacji grzewczej 
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Rodzaje rysunków 

Schemat układu wodomierzowego 
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Rodzaje rysunków 

Schemat ideowy elektrowni 
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Schemat ideowy wymiennikowni 
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Rodzaje rysunków 

Aksonometria 
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Aksonometria to przedstawienie przedmiotu w rzucie na jedną płaszczyznę 

(rzutnię), które przypomina swoim wyglądem rysunki perspektywiczne 

stosowane w plastyce.  

 

Rodzaje aksonometrii 

  

 Wyróżnia się pięć rodzajów rzutów aksonometrycznych: 

- izometria, 

- dimetria prostokątna, 

- dimetria ukośna (aksonometria kawalerska), 

- dimetria ukośna boczna, 

- aksonometria wojskowa. 
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Rodzaje rysunków 
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Dimetria kawalerska - przyjmuje sie w niej, że kąt pomiędzy kierunkiem 

rzutowania a rzutnią wynosi 45°, natomiast pomiędzy wymiarem wysokości 

i szerokości (osie Z i Y) jest kąt prosty, co znacznie ułatwia rysowanie.  

W dimetrii kawalerskiej nie ma deformacji, wymiary w kierunku wszystkich 

osi są rzeczywiste.  

Rodzaje rysunków 
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Rodzaje rysunków 

Aksonometria 
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Aksonometria. 

Rodzaje rysunków 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 50 

Aksonometria 

Rodzaje rysunków 
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Rzut  

parteru 

Rodzaje rysunków 
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Rzut  

piętra 

Rodzaje rysunków 
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Rodzaje rysunków 

Rozwinięcie 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 55 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 59 21.01.2020 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. 64 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 65 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 66 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 67 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 68 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 69 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 70 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 71 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 72 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 73 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 74 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 75 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysowanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 76 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiary 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 77 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Uzgadnianie właściwości 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 78 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia pasków narzędzi 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia pasków narzędzi 

79 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 80 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia pasków narzędzi 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 81 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ustawienia pasków narzędzi 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. 82 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 83 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysowanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 84 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysowanie prostokąta 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 85 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysowanie okręgu 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 86 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Usuwanie okręgu 

i ENTER 
 

  



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 87 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Kopiowanie okręgu 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 88 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Obrót 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Obrót 

89 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 90 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Skalowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 91 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Skalowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 92 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Utnij 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 93 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Utnij 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 94 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłuż 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 95 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłuż 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Przesunięcie widoku - poruszanie się po rysunku 

96 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

„Łapka” do przesuwania i 

poruszania się po rysunki 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 97 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 98 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Odprowadzanie spalin 99 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Odprowadzanie spalin 100 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Odprowadzanie spalin 101 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 102 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 
103 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 104 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku – rodzaj lini 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 105 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku – kolor 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 106 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku – kolor 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 107 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku – rodzaj linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 108 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku – rodzaj linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 109 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Tworzenie warstw rysunku 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 110 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. 111 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 112 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. 113 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 114 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 115 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 116 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 117 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 118 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 119 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 120 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 121 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 122 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 123 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 124 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 125 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 126 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 127 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 128 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 129 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysunek 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 130 Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 131 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 132 Wymiana ciepła 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 133 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 134 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 135 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 136 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 13
7 

04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie/Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 13
8 

28.02.2017 Dokumentacja techniczna 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 139 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Kopiuj/Odsuń 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 140 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 28.02.2017 Dokumentacja techniczna 141 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Kopiowanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 142 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Kopiowanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 143 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Obracanie linii 
 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 144 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Obracanie linii 
 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 145 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Obracanie linii 
 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 146 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Kopiowanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 147 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 148 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Kopiowanie i Wydłużanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 149 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 150 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Ucinanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 151 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysowanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 152 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana warstwy linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 153 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 154 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 155 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Zmiana właściwości linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 156 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Usuwanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 157 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Usuwanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 158 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 159 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wydłużanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 160 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Usuwanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 161 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 162 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy drzwi 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 163 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy drzwi – skrzydło 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 164 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 165 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 166 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 167 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik – zmiana warstwy linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 168 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  ustawianie uchwytów linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 169 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  ustawianie uchwytów linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 170 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  ustawianie uchwytów linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 171 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  ustawianie uchwytów linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 172 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  ustawianie uchwytów linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 173 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  zmiana warstwy linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 174 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  usuwanie linii 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 175 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik  



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 176 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  kreskowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 177 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  kreskowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 178 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 179 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  kreskowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 180 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  kreskowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 181 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik  
–  kreskowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 182 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  kreskowanie 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 183 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 184 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy grzejnik –  zmiana warstwy kreskowania 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 185 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy piony – kopiowanie linii 

29.01.2019 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Rysujemy gałązki – zmiana właściwości linii 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 189 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie grzejnika – paski narzędzi 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie grzejnika – paski narzędzi 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie grzejnika  



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 192 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie grzejnika – zmiana właściwości wymiarów 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie średnicy – zmiana właściwości linii 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie średnicy – tworzenie napisów 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie średnicy – tworzenie napisów 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

Wymiarowanie średnicy – tworzenie napisów 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 
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Wspomaganie komputerowe – dokumentacja techniczna 

201 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 
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Przenikanie ciepła – obliczanie 

współczynników przenikania ciepła – skrót 

wiadomości 
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Ciepło jest to forma energii przekazywana między dwoma układami 

(lub układem i otoczeniem) w wyniku różnicy temperatur.  

 

Wymiana ciepła występuje wyłącznie wtedy gdy mamy do 

czynienia z różnicą  temperatur. 

 

 

 
Ciepło przechodzi od ciała o temperaturze wyższej do ciała o 

temperaturze niższej przez: 

  

-         przewodzenie  

-         promieniowanie  

-         konwekcję  

  

 

Definicja ciepła  
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Odmianą przewodzenia jest  
 
WNIKANIE   
 
przewodzenie ciepła w ciałach stałych, kontaktujących się na swojej  
powierzchni z płynem.  
 
 
 
 
Wymiana ciepła pomiędzy płynem a powierzchnią stykającego się                 
z nim ciała stałego polega na dwóch zjawiskach:  
 
- promieniowaniu, 
- konwekcji.  
 
Połączone działanie tych dwóch zjawisk nazywamy 
 PRZEJMOWANIEM CIEPŁA  
 

Formy wymiany ciepła 
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Wymiana ciepła w przegrodzie  

 Źródło [ 3] 

Formy wymiany ciepła 
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     Współczynnik przewodzenia ciepła     
 
wyznacza się doświadczalnie, zleży on od gęstości, temperatury                   
i wilgotności rozpatrywanego materiału  PN EN  ISO 6946 
 
 
Współczynnik przewodzenia ciepła  
 
charakteryzuje łatwość przewodzenia ciepła przez dany materiał. Dobrymi 
przewodnikami ciepła nazywamy materiały, dla których wartość 
współczynnika przewodzenia ciepła duża, natomiast materiały będące 
izolatorami cieplnymi charakteryzują się małymi wartościami   
 
Jednostką współczynnika przewodzenia ciepła jest Wat na metr Kelwin 
(W/mK). Wyraża ona wielkość przepływu ciepła przez jednostkową 
powierzchnię z materiału o danej grubości, jeśli różnica temperatur między 
dwiema jego stronami wynosi 1 Kelwin. 
 

Przewodzenie ciepła 
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JEDNOSTKOWY STRUMIEŃ CIEPŁA 

Jeżeli dwa płyny cieplejszy o temp. ti i chłodniejszy o  temp. te 

rozdzielone są przegrodą określonego kształtu to gęstość strumienia 

ciepła przepływającego przez przegrodę wyraża równanie  PECLETA  

q =  U (i - e)  [W/m2] 

d/  
i 

e 

 

 ti  

 te  
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Całkowity strumień ciepła  
       
 
 Q = q * A  [W] 

q- jednostkowy strumień powietrza [W/m2]                                                             

A- powierzchnia przegrody [m2] 

Ilość ciepła napływającego na powierzchnię i odpływającego                    
z przegrody po stronie zewnętrznej są sobie równe.  
Q1 = hi * A (ti - i)    wnikanie  
Qh = /d*A (i - e)   przewodzenie      
Q2 = he * A (e - te)  wnikanie      

Q = U * A * (ti – te)  [W] 

Przenikanie ciepła 
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              1 
 
     1/hi +d/ + 1/he  U  = 

 U - współczynnik przenikania ciepła określa ile energii przenika przez metr 

kwadratowy przegrody w czasie jednej sekundy gdy różnica między 
temperaturą na zewnątrz i wewnątrz wynosi 1 Kelwin.  
 

Przenikanie ciepła 

[W/m2K] 

1/hi = Rsi – opór termiczny wewnętrznej powierzchni przegrody podczas 

napływu ciepła [m2K/W] 

 1/he =  Rse  - opór termiczny powierzchni zewnętrznej przegrody podczas 

odpływu ciepła [m2K/W] 

d = grubość przegrody [m] 
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Opór cieplny (R)  
 
 
 

wskazuje niezbędną różnicę temperatur, aby 1m2 wewnętrznej 
powierzchni przegrody przyjął  w jednostce czasu ilość ciepła 
równą 1 Wat. 

 R = d/   [(m2K)/W] 

Przenikanie ciepła 
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Opór cieplny ściany wielowarstwowej 

 Rsi wewnętrzny opór przejmowania ciepła zależy od   

             kierunku przepływu ciepła 

Rse zewnętrzny opór przejmowania ciepła 

              

 

  

 R = Rsi + Ri + Rse  

 

Współczynnik przenikania ciepła 
  

  

  1/  R = U [W/m2 * K] 

 Opór cieplny obliczamy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.   

Przenikanie ciepła 
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Przenikanie ciepła 
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Zasady wyznaczania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród 
budowlanych podano w normie PN-EN ISO 6946:2008  
 
Zamieszczono w niej metodologię wyznaczania oporu cieplnego i 
współczynnika przenikania ciepła przegród o jednorodnym i niejednorodnym 
układzie konstrukcyjnym oraz skorygowanej wartości współczynnika 
przenikania ciepła, czyli parametru UC . 
 
W ścianach zewnętrznych można najczęściej zaobserwować następujące 
typy liniowych mostków ciepła: 
• na połączeniu ściany ze stropodachem,  
• na połączeniu stropu ze ścianą zewnętrzną z mostkami geometrycznymi na 
krawędziach ścian zewnętrznych, 
• na otworach okiennych lub drzwiowych,  
• na połączeniu balkonów ze ścianą zewnętrzną. 
 
 Dodatkowo mogą wystąpić mostki punktowe wynikające z zastosowania 
łączników mechanicznych lub słupów konstrukcyjnych w ścianach.  
 

Mostki cieplne 
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W obliczaniu skorygowanej wartości współczynnika przenikania 
ciepła UC należy stosować poprawki uwzględniające: 
 

 - pustki powietrzne, a właściwie nieszczelności w warstwie izolacji 

   cieplnej, oznaczone symbolem ΔUg, 

 

 - łączniki mechaniczne (metalowe) przebijające warstwę izolacji 

            cieplnej, oznaczone symbolem ΔUf, 

 

 - nieszczelności w warstwie izolacji cieplnej dachów o    

    odwróconym układzie warstw, oznaczone symbolem ΔUr. 

 

Mostki cieplne 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 220 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

 

Według normy PN-EN ISO 6946:2008 wpływ łączników mechanicznych                  
w skorygowanej wartości współczynnika przenikania ciepła UC można 
uwzględnić poprawką ΔUf według jednej z dwóch zależności. 

Pierwsza (szczegółowa) jest podana w wytycznych ETAG 004:2008– 

zaleca się w niej stosowanie współczynnika przenikania ciepła punktowego 

mostka cieplnego χ, który musi być określony dokładnie na podstawie 

obliczeń według metodologii z normy PN-EN ISO 10211: 2008.  

 

UC = U + ΔU, 

ΔU = ΔUg + ΔUf + ΔUR 

UC  - skorygowana wartość współczynnika przenikania ciepła [W/(m²·K)],  

Przenikanie ciepła 
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Poprawka do współczynnika przenikania ciepła uwzględniająca wpływ 
mostków cieplnych punktowych (od łączników z trzpieniami metalowymi) i 
mostków cieplnych liniowych (listew, profili metalowych), obliczana wzorem:  

 
ΔUf = χp · n + ψi · li, 
 
χpwspółczynnik przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego od 
łącznika mechanicznego [W/K] – do obliczeń proponuje się przyjmować 
następujące wartości: –  
- 0,002 [W/K] – w odniesieniu do łączników ze stali nierdzewnej z główką z 
tworzywa i łączników ze szczeliną powietrzną przy główce, 
- 0,004 [W/K] – w odniesieniu do łączników ze stali galwanizowanej z główką 
pokrytą tworzywem, 
- 0,008 [W/K] – w odniesieniu do pozostałych łączników metalowych, 
n  - liczba łączników mechanicznych przypadających na 1 m² przegrody,   
ψi - współczynnik przenikania ciepła liniowego mostka cieplnego od listew, 
profili [W/(m·K)], 
li - długość liniowego mostka cieplnego (listew, profili) przypadającego na 1 
m² przegrody [m].    

Przenikanie ciepła 
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Według drugiej (przybliżonej) metody poprawka może być stosowana 
wówczas, gdy łączniki nie są uwzględnione innymi metodami.  
W normie PN-EN ISO 6946:2008 podano, że poprawkę należy stosować w 
odniesieniu do kotew ściennych w murach wielowarstwowych, łączników 
dachowych lub łączników w złożonych systemach paneli. 
 
 
Poprawki nie należy wprowadzać w następujących przypadkach: 
 
– kotwie ścienne przechodzą przez pustą szczelinę, 
– kotwie ścienne między warstwą muru i drewnianymi słupkami, 
– gdy współczynnik przewodzenia ciepła łącznika, lub jego części, jest 
mniejszy niż 1 W/(m·K). 
 
 
Wynika z tego, że nie trzeba jej uwzględniać wówczas, gdy łączniki 
wykonane są z tworzywa sztucznego, należy natomiast – kiedy łączniki 
wykonane są z metalu. 
 

Przenikanie ciepła 
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Poprawkę ΔUf (określoną w sposób przybliżony) oblicza się według wzoru: 
 
 
 

 

jeżeli łącznik całkowicie przebija warstwę izolacji;  

α = 0,8 lub α = 0,8·d1/d0jeżeli łącznik wpuszczono w izolację, czyli częściowo 

przebija izolację (w części jej grubości);   

λf – współczynnik przewodzenia ciepła materiału łącznika [W/(m·K)];   

nf – liczba łączników na 1 m²;   

Af – pole przekroju poprzecznego jednego łącznika [m²];   

d0 – grubość warstwy izolacji cieplnej z łącznikiem [m];   

d1 – długość łącznika przechodzącego przez izolację cieplną [m];   

R1 – opór cieplny warstwy –  izolacji cieplnej przebitej przez łącznik 

[(m²·K)/W]; 

RT,h – opór cieplny komponentu (przegrody) z pominięciem wpływu mostków 

cieplnych [(m²·K)/W].  

 

Przenikanie ciepła 
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 Źródło [9] 

Przenikanie ciepła 
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Poprawka na nieszczelności ∆Ug  

Przenikanie ciepła 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 226 04.02.2021 Dokumentacja techniczna 

 

UC = U + ΔU, 

dla ścian zewnętrznych  ΔU = ΔUg + ΔUf 

Przenikanie ciepła 
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Zadanie 1 
 
Oblicz współczynnik przenikania ciepła  
przegrody zewnętrznej jednowarstwowej  
zbudowanej z cegły dziurawki 
grubości 12 cm, współczynnik przewodzenia 
 = 0,64 [W/mK] 
 

 
U = 1/  R [W/m2K] 
 
 l.p 

 

Warstwa 

 

d [m] 

 

 [W/mK] 

 

R [m2k/W] 

 
Opór przejmowania od strony wewnętrznej, Rsi 

 

0,130 

 1 

 

Cegła ceramiczna pełna 

 

0,12 

 

0,64 

 

0,188 

 Opór przejmowania od strony zewnętrznej, Rse 

 

0,040 

 R = Rsi+R+Rse 

 

0,358 

 

U = 1/  R = 1/0,358 = 2,79  [W/m2K] 

Przenikanie ciepła 
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Zadanie 2 

 

Oblicz współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej wielowarstwowej 
zbudowanej z: 

- tynk cementowo wapienny gr. 2,0 cm,  =0,820 [W/mK] 

- pustak z gazobetonu 08. 24 cm, ,  =0,233 [W/mK] 

- styropian gr 16 cm,  =0,036 [W/mK] 

- cegła ceramiczna pełna gr. 12 cm,  =0,077 [W/mK] 

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm,  =0,82 [W/mK] 

U = 1/  R [W/m2K] 

Przenikanie ciepła 
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l.p 

 

Warstwa 

 

d [m] 

 

 [W/mK] 

 

R [m2k/W] 

 
Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi 

 

0,130 

 1 

 

tynk cementowo-wapienny 0,020 

 

0,820 

 

0,024 

 2 

 

pustak z gazobetonu 

 
0,240 

 

0,233 

 

1,030 

 
3 

 

styropian 

 
0,160 

 

0,036 

 

4,444 

 4 

 

cegła ceramiczna pełna 

 
0,120 

 

0,770 

 

0,156 

 5 

 

tynk cementowo-wapienny 

 
0.015 

 

0,820 

 

0.018 

 Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse 

 

0,04 

 R = Rsi+(R1+R2+R3+R4+R5)+Rse 

 

5,842 

 

U = 1/  R = 1/ 5,842 = 0, 171 [W/m2K] 

Przenikanie ciepła 
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Zadanie 3 
 
Na podstawie wyliczonego w zadaniu 2 współczynnika przenikania ciepła 
oblicz skorygowany współczynnik przenikania Ucmax z uwzględnieniem 
mostka ciepła na łączniki metalowe, przyjąć że izolacja cieplna układana 
jest metodą na zakład.  
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Uc = U +ΔUf +ΔUg = 0,171 + 0,029 + 0,0 = 0,20 W/m2K 
 

Przenikanie ciepła 



 

Dziękuję za uwagę 

 

Zapraszam na kolejny wykład  

10.02.2021r. godz. 19.00 
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