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rozwiązaniem termoizolacji 
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Streszczenie:  

W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do problemów związanych z termoizolacją 

budynków lub innych powierzchni. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym celu 

powłok, farb lub mas, o podwyższonym współczynniku emisyjności w odniesieniu do promieniowania 

podczerwonego. Podwyższenie tego współczynnika uzyskano przez zastosowanie w procesie 

produkcyjnym dodatkowego komponentu farb lub mas , którym są frakcje mikrosfer szklanych lub 

polimerowych o średnicy porównywalnej z długością fal promieniowania podczerwonego. Dodatek 

ten tworzy na drodze przepływu ciepła barierę temperaturową skutecznie obniżającą ruch ciepła. 

Zastosowanie rozwiązania jest nie tylko skuteczne ekonomicznie ale także jest jedynie możliwym do 

stosowania w termomodernizacji obiektów zabytkowych. 

 

Ostatnie dziesięciolecia w technice budowlanej koncentrują się, między innymi, na takich 

rozwiązaniach technologicznych, które są w stanie obniżyć do minimum zużycie energii na cele 

grzewcze lub klimatyzacyjne. Cel ten, obniżenie energochłonności  budynku lub budowli, oprócz 

zwykłego aspektu obniżenia kosztów użytkowania obiektu ma też szerszy zakres a mianowicie, w 

bezpośrednim sąsiedztwie jest to obniżenie niskiej emisji , jeśli jako źródła energii używane są paliwa 

kopalne, lub obniżenie efektu cieplarnianego – jeśli do celów grzewczych lub klimatyzacyjnych 

używana jest energia cieplna lub elektryczna wytwarzana w dużych jednostkach energetyki. 

Projektanci , a w ślad za nimi, producenci i wykonawcy  prześcigają się aktualnie w doborze 

materiałów termoizolacyjnych oferując coraz to nowsze generacje styropianów i wełnianych mat i 

bloków  izolacyjnych, oraz wielowarstwowych konstrukcji ścian budynków. Wszystko to po to, aby w 

wymianie ciepła budynku z otoczeniem przebiegającej według ogólnie znanej zależności osiągnąć jak 

najniższą wartość strumienia ciepła wymienionego do otoczenia: 
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W zależności tej: 

q- strumień strat ciepła  

Qstrat – ilość straconego ciepła 

F – powierzchnia  
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λ – zastępczy współczynnik przewodzenia  ciepła przegrody cieplnej 

s– grubość przegrody cieplnej 

Tw – temperatura wewnętrzna 

Tz – temperatura zewnętrzna 

  

Z powyższej zależności wynika, że aby strumień ten był jak najniższy przy braku możliwości 

oddziaływania na temperaturę otoczenia Tz i przy żądanej temperaturze wnętrza Tw  można jedynie 

zwiększać grubość przegrody izolacyjnej oraz obniżać jej współczynnik przewodzenia ciepła. Stąd 

nowe rozwiązania konstrukcyjne dla ścian budynków i coraz to nowe materiały izolacyjne. 

Czy jednak jest to jedyna droga i czy rzeczywiście nie ma innych kierunków rozwoju w zakresie 

termoizolacji ? 

Patrząc na powyższe równanie ruchu ciepła łatwo zauważyć , że strumień ciepła przenikający przez 

przegrodę pomiędzy otoczeniem a ochranianym wnętrzem zależy również od różnicy temperatur 

pomiędzy nimi.  Pozornie tylko nie mamy wpływu na tą wartość. Bliższe spojrzenie na rozkład 

temperatur wzdłuż przegrody, przedstawione poglądowo na rys.1, wskazuje  wyraźnie , że jeśli 

istniałaby możliwość skokowego obniżenia którejkolwiek temperatury wzdłuż przegrody, strumień 

przenikającego ciepła mógłby radykalnie obniżyć się. Należałoby więc stworzyć coś w rodzaju bariery 

temperaturowej. Czy jest to możliwe? 

 

Rys.1 Profil temperatury wzdłuż przegrody 

Wracając do zasad ruch ciepła pomiędzy dwoma ośrodkami o różnych temperaturach należy 

pamiętać , że efekt końcowy określany w skali makro jako przewodzenie ciepła to tylko wypadkowa 

kilku rodzajów ruchu ciepła z których każdy bierze udział w wymianie ciepła przez przegrodę. Są to: 

 Ruch ciepła wywołany konwekcją naturalną 

 Ruch ciepła na drodze czystego przewodzenia ciepła 

 Ruch ciepła przez promieniowanie energii w pasmie energii podczerwonej 

każdy z tych mechanizmów napędzany jest przede wszystkim różnicą temperatur ( ciepło przepływa 

od temperatury wyższej do niższej) i strumień cieplny jest zależny od własności tak otoczenia jak i 
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materiału z którego zbudowana jest przegroda. Bardzo poglądowym przykładem pokazującym 

zasadność  uwzględniania w procesach termoizolacji promieniowania  jest okres letni kiedy celem 

skutecznej ochrony budynku jest powstrzymanie wzrostu temperatury w jego wnętrzu. 

Ciepło promieniowania słonecznego zaabsorbowane przez ciało opromieniowane wyznacza się z 

równania: 

                   
                                                                                                            (2) 

  

 Gdzie 

a1 – jest zdolnością absorpcyjną jaką powierzchnia wykazuje w odniesieniu do promieniowania 
słonecznego 

Co – 5,733 W/m2/deg4 stała promieniowania ciała doskonale czarnego 

F1 – jest powierzchnią opromieniowaną  

ϕ  - współczynnikiem konfiguracji powierzchni w stosunku do kierunku promieniowania 

da – współczynnikiem przezroczystości atmosfery, przyjmuje się 0,82 

Ts – temperaturą słońca, przyjmuje się 6000 oK 

Dla celów praktycznych Co , ϕ, da oraz Ts
4 przedstawia się jako jedną wielkość zastępczą Es, która 

reprezentuje efektywną energię jaką zaabsorbowałoby ciało doskonale czarne z promieniowania 

słonecznego na jednostkę powierzchni. W/w wzór przyjąłby postać :  

                                                                                                                                    (2’) 

Z drugiej strony powierzchnia wypromieniowuje pewną ilość ciepła w przestrzeń Qz . Dla 

określenia tej ilości ciepła wykorzystać można zależność dla promieniowania ciała w przestrzeni 

zamkniętej o bardzo dużej powierzchni w porównaniu do powierzchni ciała.  

           
   

  

   
   

  

   
                                                                                        (3) 

W równaniu tym : 

Ɛs – zdolność emisyjna = 1-a1 

Co – 5,733 W/m2/deg4 stała promieniowania ciała doskonale czarnego  

F1
’ – powierzchnia oddająca ciepło 

 T1 – temperatura powierzchni oddającej ciepło  

To – temperatura przestrzeni otwartej do której następuje wypromieniowanie ciepła. Jako 

efektywną  temperaturę przestrzeni otwartej przy bardzo czystym powietrzu przyjmuje się 

zgodnie z doświadczeniem T o= -43 oC tj. 230 oK.  

Ostatecznie ciepło, które podlega wymianie na drodze promieniowania , wyniesie 
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Q= Qs – Qz =          -        
   

  

   
   

  

   
                                                  (4) 

Dalszy rozchód tej wynikowej ilości ciepła to : 

- straty konwekcyjne ciepła wywołane ruchem powietrza przy powierzchni wyznaczalne z 

zależności  

Qkonw= k * F1*( T1 -  Tpowietrza)                                                                                                        (5) 

Gdzie 

k- współczynnik wnikania ciepła od powierzchni do powietrza k= f(Re, Pr) 

F1- powierzchnia oddająca ciepło 

- straty przewodzenia ciepła z powierzchni np. do wnętrza budynku  

       
   

 
                                                                                                                       (6) 

Z powyższych równań i z bilansu 

Q= Qs – Qz =                                                                                                                            (7) 

Wyznaczyć  można zasadnicze  parametry ruchu ciepła istotne dla kształtowania się temperatury 

wnętrza są to T1 – temperatura powierzchni przegrody oraz Qprzew – ciepło przekazane do wnętrza 

, które musi być kompensowane pracą urządzeń chłodniczych lub grzewczych zależnie od pory 

roku 

Z równań przedstawionych powyżej w sposób oczywisty wynika , że podstawowy wpływ zarówno 

na T1  jak i  na Qprzew  będzie miała zdolność absorpcji i emisji (określanej też jako refleksyjność) 

pokrycia zewnętrznego budynku. Im refleksyjność tego pokrycia jest wyższa tym niższa jest ilość 

absorbowanej energii cieplnej, niższa temperatura przegrody i niższy strumień cieplny 

przewodzony do wnętrza budynku. 

Obrazowo można to zilustrować w następujący sposób: 

 

Rys.2  Porównanie klasycznej termoizolacji muru z działaniem powłoki termorefleksyjnej 
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Z równań powyższych wynika między innymi takie stwierdzenie , jeśli producent klasycznego 

materiału izolacyjnego mówi o jego współczynniku przewodzenia to pojawia się pytanie , czy jest to 

efektywne przewodnictwo cieplne( czyli tak jak efektywnie wygląda przewodnictwo cieplne 

przegrody w otoczeniu np. przez mur budynku)  , czy też czyste przewodnictwo ( mierzone w 

laboratorium dla materiału izolacyjnego).  

W równaniach powyżej 2-6  uwagę należy zwrócić na składową ruchu ciepła wywołaną 

promieniowaniem podczerwonym.  Ściśle mówiąc składowa ta jest różnicą pomiędzy strumieniem 

ciepła absorbowanym przez powierzchnię a strumieniem odbijanym przez tą powierzchnię do 

otoczenia. O ile pierwszy strumień , absorbowany wynika z różnicy pomiędzy temperaturą źródła 

ciepła a otoczeniem o tyle drugi  wynika z różnicy  temperatur pomiędzy powierzchnią a 

bezpośrednim otoczeniem. Różnicowy strumień ciepła to ten który wnika przez powierzchnię do 

przegrody izolacyjnej i jest rzeczywistą stratą ciepła . 

W stanie ustalonego ruchu ciepła przez przegrodę izolacyjną, biorąc pod uwagę wszystkie jego 

składowe można wyznaczyć równowagową, wynikową, temperaturę powierzchni w każdym 

elemencie przegrody izolacyjnej. W efekcie , uzyskamy rozkład temperatury w przegrodzie 

izolacyjnej, który po uwzględnieniu składowych promieniowania cieplnego będzie charakteryzował 

się skokową zmianą temperatury na powierzchniach zewnętrznych przegrody, tak jak na rys.2  

powyżej. Skok temperatury będzie tym większy im większa będzie zdolność odbicia promieniowania 

podczerwonego  przez powierzchnię przegrody. 

Podsumowując  powyższe rozumowanie można stwierdzić, że termoizolacyjność przegrody na drodze 

przejścia strumienia ciepła to nie tylko grubość warstwy dobrych materiałów izolacyjnych ale także 

ich zdolność odbijania promieniowania cieplnego powrotnie w kierunku źródła ciepła. 

Omówione powyżej ogólne przesłanki działania legły u podstaw prac nad rozwojem technologii 

produkcji  powłok i mas termorefleksyjnych, prowadzonych przez firmę PPCH Plastochem Imielinie. 

W wykonanych dotychczas pracach badawczych farb i mas termorefleksyjnych wykazano wysoką 

skuteczność takich pokryć zarówno dla zewnętrznych jak i wewnętrznych powierzchni budynków w 

zakresie ich termoizolacyjności 1,2. W prezentacji tych materiałów na konferencji w Ustroniu w 20163 

roku szczególną uwagę zwrócono na mechanizm rządzący przenoszeniem energii cieplnej w 

przypadku klasycznych materiałów izolacyjnych, jak wełna szklana, żużlowa, styropian itp. , oraz farb 

refleksyjnych.  

Technologia produkcji powłok  refleksyjnych , zarówno farb jak i mas, zasadniczo nie odbiega od 

klasycznej technologii produkcji pokryć powłokowych zewnętrznych i wewnętrznych. Istotną różnicą 

jest zastosowanie w powłokach refleksyjnych mikrosfer szklanych lub z tworzywa sztucznego w 

miejsce wypełniaczy mineralnych oraz odpowiedni do tego dobór żywic i innych dodatków. 

Zasadnicze znaczenie mają tu mikrosfery. Mikrosfery to nic innego jak kuliste sfery puste w środku o 
                                                           
1
 Określenie skuteczności izolacyjnej zastosowania farb termorefleksyjnych dla zewnętrznych i 

wewnętrznych ścian budynku jednorodzinnego, BIPLAN, Sprawozdanie dla Adalio  Katowice 6.10.2014  
2 Przewodnictwo cieplne wysokorefleksyjnych mas termoizolacyjnych, Badania własne PLASTOCHEM - Adalio Imielin, 

2015 

3
 Farby termorefleksyjne –Istotny wpływ na obniżenie kosztów energii cieplnej, XVIII Sympozjum 

Termomodernizacyjne , Ustroń 04-06.03 2016 Ustroń 
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wymiarach od kilku do kilkudziesięciu mikronów. Produkty takie można znaleźć w lotnych popiołach z 

klasycznych elektrowni opalanych węglem ale także można je wyprodukować w kontrolowanych 

warunkach ze stopionego szkła lub z polimerów. W przypadku produkcji mikrosfer można precyzyjnie 

kontrolować zewnętrzną średnicę kuleczki oraz grubość jej ścianki , nie mówiąc o odpowiednim dla 

końcowego celu doborze materiału z którego są wytworzone.  Technologia  produkcji mikrosfer 

rozwinęła się szczególnie szybko w  USA w związku z programem lotów wahadłowcami w przestrzeń 

kosmiczną  NASA. Potrzebne było rozwiązanie problemu uzyskania materiałów o ekstremalnie 

wysokiej izolacyjności termicznej a także lekkich i wygodnych w stosowaniu.  

Szczególne własności  w odbiciu promieniowania podczerwonego (cieplnego ) mikrosfery wynikają z 

jej rozmiaru odniesionego do długości fali promieniowania podczerwonego. Długość fali tego 

promieniowania mieści się w zakresie  1-100µm i jest porównywalna z przeciętną wielkością 

mikrosfery wykorzystywanej w powłokach refleksyjnych , w farbach, 10-40µm. Większe mikrosfery 

wykorzystywane są do produkcji mas termoizolacyjnych  stosowanych na tynki lub na masy izolacyjne 

dla pokrycia rurociągów. 

 

Rys.3  Widmo promieniowania elektromagnetycznego w odniesieniu do znanych wzorców 

wymiarowych4 

Mikrosfery dla promieniowania cieplnego  są w istocie pewnego rodzaju pułapkami o wymiarach 

porównywalnych z długościami fali promieniowania podczerwonego. Promień podczerwony padając 

na wypukłą powierzchnię mikrosfery ulega wielokierunkowemu odbiciu w kierunku przeciwnym, czyli 

źródła promieniowania lub jeśli padnie prostopadle na mikrosferę to wpadając do takiej pułapki 

podlega również wielokrotnemu odbiciu od powierzchni wewnętrznej  i w efekcie, jeśli trafi  

prostopadle na powierzchnię wewnętrzną ,wyprowadzany jest w kierunku  wejścia bez straty energii.  

Równomierne rozprowadzenie  mikrosfer w farbie,  w żywicy podstawowej, zabezpiecza uzyskanie 

powłoki w której mikrosfery rozkładają się, po jej wyschnięciu, w ciągłą warstwę odbijająca 

promieniowanie podczerwone. Ilość dodatku mikrosferowego decyduje o jakości  refleksyjnej 

powłoki. Zbyt mała ilość obniża refleksyjność powłoki , ilość powyżej optymalnej dla danego wymiaru 

mikrosfer nie jest w stanie jej podwyższyć . 
                                                           
4
 Źródło: Wikipedia 
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Rys.4  Zasada działania farby refleksyjnej 

 

W przedstawionych powyżej uwagach należy dodatkowo podkreślić istotny fakt którym jest to, że 

promieniowanie podczerwone to to samo promieniowanie elektromagnetyczne jak światło 

widzialne, ale istotnie różniące się długością fali elektromagnetycznej. Oznacza to, że zwykła biała 

farba , której współczynnik emisyjności wynosi ok. 60-70% to nie to samo co farba refleksyjna. 

Wprawdzie odbija więcej promieniowania niż farba szara (40-50%) ale nie posiada oczekiwanych 

własności izolacyjnych. W przypadku farb refleksyjnych , w których odbicie niewidzialnej części 

promieniowania elektromagnetycznego, tj. promieniowania podczerwonego, zabezpieczone jest 

dodatkiem mikrosfer kolor zastosowanego pigmentu nie ma zasadniczego znaczenia . Dla białego 

pigmentu będzie to 97%, dla czerwonego 92-93% , dla szarego 92% dla czarnego!!!  80-85%(zwykła 

czarna farba 0-10%). Oznacza to , że farby refleksyjne można optymalnie dostosowywać do budynku 

zależnie od wymogów architektonicznych. Aspekt ten posiada szczególną wartość w przypadku 

termoizolacji zabytkowych budynków w których ze względów konserwatorskich nie można stosować 

klasycznej termoizolacji płytami styropianowymi lub wykonanymi z wełny mineralnej i należy 

utrzymać zewnętrzny wygląd zarówno w kształcie jak i kolorystyce. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa farby
refleksyjnej

Pułapka 
mikrosferowa
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Zależność % refleksyjności a długości widma dla farby termorefleksyjnej wewnętrznej przedstawiono 

na rys.5 

 

 

Rys.5 Zależność % refleksyjności a długości widma dla farby termorefleksyjnej wewnętrznej 

Stosowanie powłok termorefleksyjnych to nie tylko wysoka skuteczność ich działania. Nie mniej 

ważny jest aspekt ekonomiczny. W klasycznym  budownictwie indywidualnym można przyjąć 

następujący przeciętny podział strat cieplnych budynku: 

 - okna i drzwi  10-15 % - przyjęto średnio 12,5%               

 - piwnice   5-10 % - przyjęto średnio  7,5%               

 - dach    8-17 % - przyjęto średnio  12,5%               

 -  wentylacja  30-40 % - przyjęto średnio  35%               

 - mur   25-35% - przyjęto do 100% 32,5%               

Farby termorefleksyjne mogą obniżyć straty cieplne jedynie w odniesieniu do murów i dachu co 

stanowi razem 45% strat cieplnych, ich przeciętne obniżenie o  90% oznacza sumaryczną oszczędność 

o ok. 40,5%. Jeśli efekt taki uzyskano  dla budynku pokazanego na rys.6 poniżej  za kwotę ok. 5500 zł 

to uzyskanie identycznego efektu przy pokryciu budynku termoizolacją płytami  styropianowymi o 

grubości 11 cm kosztowałoby wg. wykonanego kosztorysu 21.5 tys. Zł. 
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Rys.6   Budynek wykonany w technologii klasycznej pomalowany farbą Thermo Fasada 

 

Dla powyższego budynku wykonano w  sezonie grzewczym 2012-2013 dokładne pomiary 

średniodobowego zużycia energii na cele grzewcze i w sezonie 2013-2014 po pomalowaniu farbą 

termorefleksyjną . Uzyskane wyniki  po przeliczeniu na zastępczy współczynnik efektywnego 

przenikania ciepła do otoczenia przedstawiono na rys.7. 

Poniżej na wykresie porównano wartości współczynnika przenikania ciepła dla muru bez pokrycia 

farbą oraz dla muru pokrytego farbą  

 

Rys.7. wartości współczynnika przenikania ciepła dla muru bez pokrycia farbą oraz dla muru 

pokrytego farbą Termo-Fasadą. 
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Średnie wartości współczynnika przenikania ciepła uzyskane z pomiarów bilansowych  : 

- 0,4906 [W/m2/K] –dla muru bez pokrycia farbą termoizolacyjną - jest typową wartością dla starych 

technologii budowlanych. 

- 0,22 [W/m2/K] –dla muru z pokryciem farbą termoizolacyjną -jest wartością typową dla ścian 

ocieplanych płytami styropianowymi zastosowanymi w starym budownictwie. 

 

Wnioski : 

Przeliczenie zmierzonych oszczędności energetycznych na ogrzewanie potwierdziło ich obniżenie o 

ok. 20-25% co praktycznie oznacza eliminację strat cieplnych przez mury budynków.  

Jeśli , oprócz zastosowania pokryć termorefleksyjnych, w budownictwie jedno- lub wielorodzinnym 

zastosowana byłaby nowoczesna technika  rekuperacji ciepła z wentylacji pomieszczeń  a taka 

technologia jest już dostępna , np. do poziomu 70-80% strat wentylacyjnych, to łączne oszczędności 

energetyczne mogłyby osiągnąć wartość ok. 50-60% aktualnego zużycia energii cieplnej.Istotna jest 

także możliwość dalszego ograniczenia zużycia ciepła o kolejne 10% poprzez wymianę okien na 

trójwarstwowe systemy próżniowe. 

W przypadku zabudowy miejskiej, szczególnie o walorach historycznych, wybudowanej wg 

tradycyjnej technologii niema lub istnieje w b.ograniczonym zakresie możliwość zastosowania 

termomodernizacji klasycznej z wykorzystaniem materiałów termoizolacyjnych. Pokrycia masami 

termorefleksyjnymi o grubości kilku milimetrów lub farbami termorefleksyjnymi  fasadowymi nie 

maja takich ograniczeń. Dodatkowe wymalowania wewnętrzne zdwajają efekt bariery termicznej. 

Zastosowanie etażowej termorekuperacji wentylacyjnej oraz okien o podwyższonej izolacyjności 

prowadzi w sumie do termomodernizacji ograniczającej zużycie energii o ponad 60%. Bezpośrednim 

skutkiem takich działań byłoby ograniczenie emisji zanieczyszczeń w centrach miast o starej 

zabudowie o ponad 60% czego nie zapewni żadna wymiana pieców grzewczych ani nierealne  w 

praktyce spalanie węgla o wysokiej jakości. 

Bardziej sensownym w tym przypadku byłoby powiązanie ogrzewania z elektrowniami poprzez 

zastosowanie etażowych elektrycznych pieców c.o. zasilanych według uzgodnionej i odrębnie 

mierzonej taryfy za energię grzewczą. W takim przypadku emisja przenosi się na elektrownię 

dysponującą urządzeniami zabezpieczającymi ( elektrofiltry, instalacje odazotowania i odsiarczania 

spalin) natomiast całkowicie znika z centrów miast. 

Naszym zdaniem tak pomyślana termomodernizacja jest w stanie sprostać także całkowitej eliminacji 

smogu. Dodatkowo , ponieważ nadal energia na cele grzewcze pochodzić będzie z węgla daje to 

szansę dla branży górniczej. Radykalne obniżenie zużycia energii na cele grzewcze i jej sprzedaż po 

uzasadniono niskiej cenie stworzy zainteresowanie użytkowników uzyskujących b. duży komfort życia 

w porównaniu do użytkowania węgla. I środowisko naturalne pozostanie czyste. 

 




