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Streszczenie
Opracowanie obejmuje podstawowe zagadnienia fizyki budowli wynikające
z przepływów cieplnych oraz dyfuzyjnych i konwekcyjnych przepływów
wilgoci, a także jonów w ścianach budowli.
W rozdziale I podaje się podstawy teoretyczne wyszczególnionych
przepływów oraz ich zastosowanie w problemach budownictwa. Są tu głównie
sformułowane równania przepływów ciepła i masy.
Rozdział II zawiera przepływy ciepła przez typowe warstwowe ściany
występujące w budynkach.
Kolejny rozdział III dotyczy różnych form przepływów wilgoci w kapilarno
- porowatych materiałach budowlanych. Analizuje się tu dyfuzyjne
i konwekcyjne przepływy oraz podciąganie kapilarne.
W następnym IV rozdziale analizuje się następstwa przemian fazowych
wilgoci wywołanych przepływami ciepła. Będzie to głównie kondensacja
kapilarna, przemiana wody w lód i przepływy roztworów jonów w ścianach.
Problemy te prowadzą do sprzężonych równań cieplno – dyfuzyjnych.
W rozdziale V omawiane są problemy oświetlenia budowli oraz wpływu
promieniowania słonecznego na własności powierzchniowe tynków.
Kolejny rozdział VI dotyczy ochrony ogniowej konstrukcji stalowych.
Analizuje się tu reologiczne własności konstrukcji stalowych w czasie pożaru.
W rozdziale VII umówiono podstawy akustyki budowli.
Ostatni z rozdziałów VIII dotyczy budynków pasywnych oraz nowych
urządzeń stosowanych do pozyskiwania ciepła, jak kolektory cieczowe,
wymienniki i inne.
W zakończeniu pracy podano przykład audytu energetycznego budynku
mieszkalnego wraz z oszacowaniem ilości CO2 emitowanego do otoczenia
przez mieszkańców.
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Summary
The dissertation includes the fundamental problems of building physics that
follow from heat flows, diffusive and convective moisture flows and also from
ions flows in monumental buildings walls.
In the first chapter the theoretical bases of the flows and their use in the civil
engineering problems are introduced. Special emphasis is put on the
formulation of heat and mass equations.
Chapter II includes the heat flows through the typical stratified buildings
walls.
Chapter III applies to the description the various forms of the moisture
flows in porous building materials. Especially, the diffusive and convective
flows and also the capillary rising are analyzed.
In chapter IV the consequences of phase change of moisture caused by heat
transfer are considered, that is: capillary condensation, transformation of water
into ice and ions flows in walls. These problems lead to the coupled heatdiffusion equations.
Chapter V concerns the lighting problems of buildings and the influences of
solar radiation on the surfaces plasters are presented.
The next chapter deals with fire protections of steel construction. The
rheological properties of steel constructions during fire are also considered.
In chapter VII the bases of acoustics in buildings are described.
Penultimate chapter VIII applies to the passive buildings and new heat
recovery systems, like liquid collectors, exchangers, etc.
At the end of the work, an example of the energy audit for building together
with estimation of the CO2 emission to atmosphere is presented.

