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Przewodnictwo cieplne — co to takiego i czy jest ważne? 

 W jesienne wieczory, kiedy Słońce schowane jest za chmurami, wychodząc na dwór 

ubieramy się ciepło. W letnie dni ściągamy ubrania i chowamy się w cieniu, ponieważ jest 

nam gorąco. Wtedy z przyjemnością przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach czy 

pijemy zimne napoje. Inaczej jest zimową porą, kiedy siadamy przy nagrzanym piecu i pi-

jemy ciepłą herbatę. Nasze zachowania są ściśle związane z faktem, iż nasz organizm 

utrzymuje stałą temperaturę. Oczywiście nasze organizmy posiadają szereg możliwości, aby 

osiągnąć ten cel, ale czasem wymaga pewnej pomocy z zewnątrz. 

W potocznym języku bardzo często używamy takich pojęć jak ciepło czy temperatura. Są to 

pojęcia, które zostały bardzo dokładnie zdefiniowane i przebadane przez naukowców na 

przestrzeni lat. Dział fizyki, który zajmuje się tą częścią naszej rzeczywistości to termody-

namika. Za chwilę dowiemy się co oznaczają te pojęcia, z  jakimi zjawiskami się wiążą, jak 

je zmierzyć i wyrazić liczbowo. Postaramy się także je zrozumieć. 

Jedną z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych jest niewątpliwie temperatura. Bardzo 

ważny wskaźnik stanu zdrowia człowieka. Ale co to tak naprawdę jest temperatura? Pojęcie 

temperatury często kojarzone jest z odczuciem jakiego doświadczamy, dotykając różnych 

przedmiotów, które są „gorące” lub „zimne”. Fizycy bardzo precyzyjnie definiują tempera-

turę i wiążą ją ze średnią energią kinetyczną cząsteczek. Choć definicja ta jest dość skom-

plikowana, to jest bardzo precyzyjna i wyjaśnia wiele ciekawych zjawisk z jakimi spotykamy 

się na codzień. Można sobie wyobrazić, iż otaczająca nas materia złożona jest z małych czą-

steczek, które nieustannie się poruszają, zderzają się ze sobą, przekazują sobie pęd,  a także 

zmieniają kierunek swojego ruchu. Zatem skoro się poruszają to na pewno posiadają ener-

gię kinetyczną, a miarą tej energii jest właśnie temperatura. Z temperaturą ciał wiąże się 

wiele ciekawych zjawisk, którymi zajmiemy się w dalszej części. Temperatura związana jest 

ze średnią energią kinetyczną poruszającej się cząsteczki wyrażeniem:  

. 

Gdzie  to stała Boltzmanna, która wynosi . Pomiar średniej energii kine-

tycznej cząsteczek nie jest prosty, na szczęście można badać szereg zjawisk towarzyszących 

zmianie tej wielkości, jak zmianę objętości cieczy, gazu lub zmianę długości ciał stałych. 
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k 1,38 × 10−23 J/K
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Każdy z nas widział tradycyjny termometr cieczowy wypełniony, np. alkoholem. Kiedyś 

stosowano rtęć, ale ze względu na jej szkodliwość, jej użycie zostało zabronione. Obecnie 

coraz częściej używamy termometrów elektrycznych, których zasada działania opiera się na 

zmianie własności elektrycznych materiałów pod wpływem zmiany temperatury. Ponadto 

temperaturę można mierzyć także badając zmianę własności magnetycznych ciał, czy bada-

jąc promieniowanie elektromagnetyczne (np. kamery termowizyjne).  

Rysunek 1. Porównanie trzech stosowanych skal temperatury. 

Jeśli chcemy zmierzyć temperaturę to musimy przyjąć jakąś jednostkę. Obecnie funkcjonu-

ją trzy skale: Kelvina, Celsjusza oraz Fahrenheita. W Polsce obowiązuje Międzynarodowy 

Układ Jednostek Miar (SI), w którym jedną z jednostek podstawowych jest kelwin (symbol 

K). Jest ona zdefiniowana przez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej  stałej Boltzmanna   

(1,380649 x 10-23 kg m2 s-2 K-1, gdzie kilogram, metr i sekunda to pozostałe jednostki pod-

stawowe ). Choć jednostka kelwina jest jednostką podstawową układu SI, to w życiu co1 -

dziennym używamy częściej skali Celsjusza, gdzie jednostkę temperatury oznaczono przez 

°C. W skali tej wyróżniono dwie temperatury: zamarzania (0 °C) i wrzenia wody (100 °C) 

przy ciśnieniu normalnym (1013,25 hPa). W skali Kelvina temperaturą charakterystyczną 

jest, tzw. zero bezwzględne. Jest to najniższa możliwa temperatura, przy której ustają 

wszystkie ruchy atomów oraz cząsteczek, zatem ich energia kinetyczna wynosi zero. Nie 

jest możliwe uzyskanie takiej temperatury nawet w warunkach laboratoryjnych. Najniższa 

k
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temperatura uzyskana kiedykolwiek przez człowieka, wynosi 4,5 x 10-10 K. Wynik ten po-

chodzi z 2003 r. i został uzyskany przez naukowców z Massachusetts Institute of Technolo-

gy (MIT). Używana jest jeszcze trzecia skala, czyli skala Fahrenheita.Temperaturą charak-

terystyczną dla tej skali jest temperatura zamarzania mieszaniny wody, lodu i salmiaku 

(0 °F), gdzie temperatura mieszaniny lodu i wody występują w proporcji 1:1 (32 °F), a tem-

peratura ludzkiego ciała występuje jako trzy razy wyższa od temperatury zamarzania wody 

(96 °F). Skala ta używana jest, m.in. w USA. Najważniejsza jest dla nas umiejętność posłu-

giwania się skalą Kelvina i Celsjusza. Przeliczenie jednostek wykonuje się zgodnie z nastę-

pującymi wzorami: 

  

 . 

Należy zauważyć, że jeden stopień w skali Kelvina i Celsjusza jest sobie równy. Dlatego kie-

dy mówimy o różnicy temperatury, nie ważne w jakiej skali ją wyrażamy. 

Tradycyjny pomiar temperatury odbywa się przez kontakt przyrządu z otoczeniem, którego 

temperaturę chcemy zmierzyć. Gdy chcemy sprawdzić czy mamy gorączkę to wkładamy 

termometr pod pachę. Jeśli chcemy sprawdzić temperaturę w akwarium to patrzymy na 

termometr zanurzony w wodzie. Oczywiście jest to uproszczenie, ponieważ obecnie mamy 

szereg metod zdalnego pomiaru temperatury, np. korzystanie z kamery termowizyjnej. 

Jednakże tym zagadnieniem tutaj zajmować się nie będziemy. Wracając do tematu, aby 

zmierzyć temperaturę, termometr (przyrząd pomiarowy)  

Rysunek 2. Propozycja doświadczeń ilustrujących cieplnym przepływ energii. Doświadcze-
nie a) opiera się na zanurzeniu czterech materiałów wykonanych z różnego materiału w cie-
płej wodzie (aluminium, drewno, szkło, plastik). Po pewnym czasie sprawdzana jest tempe-
ratura niezanurzonego końca materiałów. Doświadczenie b) polega na ustawieniu dwóch 
kubków, jeden z ciepłą wodą (gorącą) a drugi z zimną i połączeniu ich materiałem wygiętym 
w kształcie litery U. Można zastosować aluminium, miedź, drewno, plastik i sprawdzić, który 
materiał najlepiej przewodzi ciepło. Efekt jest tym lepszy im większa różnica temperatur 
między kubkami. 

TKelvina = tCelcjusz + 273,15

tCelcjusza = TKelvina − 273,15
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musi być w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem (naszą skórą, wodą itp.). Zatem pomiar 

temperatury opiera się na dążeniu układu ciał do stanu równowagi. Jeśli dwa układy są 

w kontakcie ze sobą i jeden ma początkowo wyższą temperaturę (np. termometr) niż drugi 

(np. woda), to po pewnym czasie w wyniku cieplnego przepływu energii (przekazywania 

energii chaotycznego ruchu cząstek) układy te będą w stanie równowagi termicznej i moż-

liwy będzie odczyt temperatury widocznej na termometrze wody także. Biorąc pod uwagę 

metodologię wykonywania pomiarów, należy w tym przypadku zadbać, aby objętość przy-

rządu pomiarowego (termometru) była niewielka w stosunku do ośrodka, którego tempe-

raturę chcemy zmierzyć. Przyrząd podczas wykonywania pomiaru nie powinien wpływać 

w sposób istotny na otoczenie, w którym się znajduje. Przykładowe doświadczenia ilustru-

jące to zjawisko zostały zaprezentowane na Rysunku 2 i 3. 

Rysunek 3. Propozycja doświadczeń ilustrujących cieplnym przepływ energii. Doświadcze-
nie polega na podgrzaniu pręta zrobionego z różnego, niepalnego materiału (stal, miedź, 
brąz), na którym wcześniej nakropiony został wosk w równych odstępach. Obserwuje się 
topienie się wosku z upływem czasu. Wyniki porównuje się dla prętów wykonanych z różny-
ch materiałów. 

Przepływ energii między ciałami będącymi w kontakcie ze sobą ma swoje wady i zalety. 

Dzięki temu zjawisku możliwy jest standardowy pomiar temperatury, np. możemy pod-

grzać wodę w czajniku bezprzewodowym bądź czujemy ciepło tuląc się do drugiej osoby. 

Niestety zjawisko to ma także swoje wady, a najczęściej obecnie wymienianą jest utrata 

ciepła przez różnego rodzaje budynki. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o prze-

wodności cieplnej, która charakteryzuje dany materiał (substancję) pod względem zdolno-

ści przewodzenia ciepła.  Ilościowo, cechę tą wyrażamy przez współczynnik przewodnictwa 

cieplnego wzorem: 

. λ =
Q
t

d
SΔT
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Gdzie  to ilość ciepła jakie przepływa przez ciało,  pole przekroju,   czas przepływu,  

różnica temperatur, natomiast  to grubość przegrody. W układzie SI jednostką współ-

czynnika przewodzenia cieplnego jest W/(m K). Wielkość ta, jest bardzo ważna, ponieważ 

wiąże się z nią współczynnik przenikania ciepła (U), który charakteryzuje daną przegrodę, 

czy opór cieplny materiału (R). Obecne podejście w zakresie budownictwa energooszczęd-

nego czy pasywnego wymaga analizy wspomnianych parametrów w celu użycia materiałów 

charakteryzujących się jak najlepszymi własnościami cieplnymi i spełniającymi wyśrubo-

wane normy. Obecnie każde nowe okno posiada informację (zamieszczoną na ramce mię-

dzyszybowej) o współczynniku przenikania ciepła przez przegrodę. Analogicznie każdy ma-

teriał budowlany musi zawierać taką informację w specyfikacji producenta (styropian, 

bloczki z betonu komórkowego czy pustaki ceramiczne). Opisana tutaj wiedza nie jest za-

tem czysto teoretyczna, ale niesie również walor praktyczny. Przykładowo, zgodnie z wy-

mogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , stawianymi 2

w celu osiągnięcia standardu NF40 w zakresie budownictwa mieszkalnego, wartość współ-

czynnika przenikania ciepła U dla przegrody zewnętrznej, domku jednorodzinnego, w I, II 

i III strefie klimatycznej, powinna być nie większa niż 0,15 W/(m2K). W tym miejscu poja-

wia się pytanie jakiej grubości ma być ściana i z jakich materiałów powinna być 

wykonana ,aby spełnić ten wymóg. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy znaleźć w specy-

fikacji producenta danego materiału współczynnik przenikalności cieplnej. Relacja między 

współczynnikiem przewodnictwa cieplnego a współczynnikiem przenikalności cieplnej 

kształtuje się następująco: 

. 

Gdzie  to szukana przez nas grubość przegrody wyrażona w metrach. Następnym krokiem 

jest ustalenie współczynnika przewodnictwa cieplnego rozważanych materiałów, w czym 

pomocna może okazać się specyfikacja producenta. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż 

powyższy wzór prawdziwy jest dla przegrody jednorodnej. W przypadku przegród złożony-

ch z różnych materiałów, najpierw należy wyznaczyć współczynnik oporu cieplnego dla 

każdego materiału osobno, a następnie je zsumować. 

. 

Współczynnik przenikalności cieplnej liczymy jako odwrotność współczynnika oporu 

cieplnego: 

Q S t ΔT

d

U =
λ
d

d

R = ∑ Ri =
n

∑
i=1

di

λi
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. 

Przykładowe obliczenia dla powszechnie stosowanych materiałów zostały zamieszczone w 

Tabeli 1.: 

Tabela 1. Obliczenia grubości przegrody ze względu na rodzaj zastosowanego materiału 
konstrukcyjnego oraz izolacyjnego. Dla poz. 4 założono ścianę nośną, jednolitą, wykonaną z 
drewna klejonego BSH. 

Opisany tutaj sposób przekazywania ciepła nie jest jedynym możliwym. Inne sposoby 

cieplnego przepływu energii to konwekcja oraz promieniowanie cieplne. Na podstawie tego 

zjawiska działają, np. kamery termowizyjne. Bardzo często jednak zdarza się, że ciepło 

przekazywane jest na wszystkie trzy sposoby jednocześnie. Pozostaje jedynie pytanie, który 

sposób jest dominujący? 
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U =
1
R

L.p. Materiał konstrukcyjny Materiał izolacyjny Grubość izo-
lacji

Grubość 
przegrody

1 11 cm 47,5 cm

2 20 cm 44 cm

3 19 cm 44 cm

4 22 cm 32 cm

Bloczek silikatowy, gr. 24 cm, 

 = 0,9 (W/mK)λ

Styropian fasadowy, grafitowy,

 = 0,032 (W/mK)λ

Styropian fasadowy, grafitowy,

 = 0,032 (W/mK)λ

Wełna skalna,  = 0,036 (W/mK)λDrewno: świerk, gr 10 cm, 

 = 0,16 (W/mK)λ

Beton komórkowy, gr. 36,5 cm, 

 = 0,11 (W/mK)λ

Pustak ceramiczny, gr. 25 cm, 

 = 0,313 (W/mK)λ

Styropian fasadowy, grafitowy,

 = 0,032 (W/mK)λ
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