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Celem niniejszego artyku³u jest rozwi¹zanie problemu przewodzenia ciep³a oraz
wykazanie znaczenia przewodzenia ciep³a w aspekcie energetyczno-ekonomicznym
zwi¹zanym ze stratami ciep³a przez zewnêtrzn¹ cian¹ obiektu budowlanego. Nie
potrzeba nikogo przekonywaæ jak wielkie znaczenie maj¹ stale rosn¹ce ceny energii.
W³anie dlatego w algorytm projektowania wielowarstwowych cian zewnêtrznych
komór technicznych nale¿y w³¹czyæ materia³ zapewniaj¹cy optymalny opór cieplny
oraz jego niezmiennoæ w czasie i niezale¿noæ od warunków atmosferycznych. Poza
tym projektuj¹c takow¹ cianê komory technicznej nale¿y uwzglêdniæ dynamikê zmian
temperatury powietrza atmosferycznego, poniewa¿ ma ona znacz¹cy wp³yw na klimat wewn¹trz pomieszczenia.
Wiêkszoæ dotychczasowych badañ stale pomija analizê w³asnoci dynamicznych
obiektu tak, aby by³a wyznaczona tzw. termo-stabilnoæ cieplnych komór technicznych. Poprzez odpowiednie wykorzystanie bezw³adnoci cieplnej komory mo¿na osi¹gn¹æ bardzo korzystne t³umienie okresowych zmian temperatury zewnêtrznej. Odwrotnie, le dobrany projekt komory technicznej mo¿e te wahania temperatury, o ile
jest jego bezw³adnoæ cieplna w fazie z okresowo zmieniaj¹c¹ siê temperatur¹ atmosferyczn¹, wzmocniæ na niewyobra¿alnie wysok¹ wartoæ.
Niektóre praktyczne zagadnienia przewodnictwa cieplnego daj¹ siê sprowadziæ
do jednowymiarowych, co ma miejsce wówczas, gdy kszta³t cia³a jest prosty a przep³yw ciep³a odbywa siê tylko w jednym kierunku lub jest symetryczny wzglêdem osi
lub punktu.

WYZNACZANIE PRZEJCIA CIEP£A PRZEZ PRZEGRODÊ W STANIE
USTALONYM
Przyk³adem rozwi¹zania jest zagadnienie rozchodzenia siê ciep³a w stanie ustalonym w p³askiej cianie o przewodnoci ciep³a l i gruboci l, nieograniczonej w kierun* Marek JANCZAREK, Piotr SKALSKI, Z. SUCHORAB  Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³
Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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kach osi OY i OZ. Szukamy rozk³adu temperatury w cianie i natê¿enia strumienia
cieplnego: t(x, t) = ? q = ?

Rys. 1. Model ciany o gruboci l i sta³ym wspó³czynniku przewodzenia ciep³a

Dane: t1, t2  temperatura na koñcach ciany.
Jeli ciep³o jest przewodzone w stanie ustalonym przez p³ask¹ cianê o sta³ej przewodnoci l i gruboci l, a temperatury na jej powierzchni s¹ sta³e i wynosz¹ t1 oraz t2
 to równanie przewodnictwa ciep³a upraszcza siê do postaci okrelaj¹cej natê¿enie
strumienia cieplnego na podstawie prawa Fouriera:
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JEDNOWYMIAROWE ROZCHODZENIA SIÊ CIEP£A W PRZEGRODZIE
P£ASKIEJ
Przyk³adem rozwi¹zania jest zagadnienie rozchodzenia siê ciep³a w p³askiej warstwie (przegrodzie budowlanej  cianie) miêdzy dwoma p³aszczyznami prostopad³ymi do osi 0x, nieograniczonej w kierunkach osi 0y i 0z.
Zagadnienie rozchodzenia siê ciep³a w cianie, której gruboæ x = l jest znacznie
mniejsza od szerokoci (y) i wysokoci (z), opisuje równanie Fouriera:
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WYZNACZENIE WSPÓ£CZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEP£A DLA
CIANY P£ASKIEJ
Zgodnie z prawem przewodnictwa cieplnego wspó³czynnik przewodzenia ciep³a
l [Wm-1K-1] mo¿emy wyznaczyæ dysponuj¹c temperatur¹ na obu powierzchniach
badanej przegrody oraz dodatkowo w jej wnêtrzu jak równie¿ posiadaj¹c wartoci
strumieni ciep³a przechodz¹cych przez przegrodê. Wspó³czynnik ë wyra¿a zdolnoæ
materia³u do przewodzenia ciep³a i okrela iloæ ciep³a [W·sek] jaka przep³ywa przez
warstwê materia³u o gruboci 1 m. przez powierzchniê 1 m2 przy zmianie temperatury
o jeden stopieñ. Celem dowiadczalnego wyznaczenia wspó³czynnika przewodzenia ciep³a na stanowisku laboratoryjnym umieszczona zosta³a p³yta styropianowa
o gruboci 0,20 m obustronnie ob³o¿ona blach¹ stalow¹ o gruboci 0,001 m. Równolegle do przeprowadzanych pomiarów temperatury rejestrowana by³a gêstoæ strumieni ciep³a na powierzchniach badanej przegrody po obu jej stronach.
Po uzyskaniu wartoci temperatur i gêstoci, przy pomocy ww. prawa Fouriera
wyznaczono wspó³czynnik przewodzenia ciep³a dla przegrody:
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Badana ciana zosta³a poddana dzia³aniu temperatury oko³o +28° Celsjusza
z jednej strony przegrody oraz 18° Celsjusza z drugiej strony powierzchni ciany.
Poni¿szy wykres jest wynikiem prowadzonych badañ i przedstawia krzyw¹ okrelaj¹c¹ zmiany wspó³czynnika przewodzenia ciep³a l badanej przegrody w zale¿noci od
temperatury we jej wnêtrzu.
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Rys. 2. Zale¿noæ zmian wspó³czynnika przewodzenia ciep³a p³yty styropianu
od temperatury
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Z wykresu przedstawionego na rysunku 2 jednoznacznie wynika, ¿e wspó³czynnik
przewodzenia ciep³a przez p³ytê styropianu wyranie zwiêksza siê wraz ze wzrostem
ró¿nicy temperatur na obu powierzchniach p³yty.
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Streszczenie
Artyku³ przedstawia rozwi¹zanie problemu przewodzenia ciep³a przez p³ask¹ cianê oraz
znaczenia przewodzenia ciep³a w aspekcie energetyczno-ekonomicznym zwi¹zanym ze stratami ciep³a przez obiekt budowlany. Wykazuje jak zmienia siê wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a wraz ze wzrostem przyrostu temperatury na powierzchniach przegrody wykonanej ze
styropianu.
Summary
The article present researches heat transfer through flat wall and represents meanings of
heat transfer in energetic and economic aspect  connected with losses warmth by builders
object. Shows how changes coefficient of heat transfer together with height of increase of
temperature on surfaces of barrier constructed from polystyrene.
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