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 “WUFI-POL” – SOFTWARE FOR HYGROTHERMAL DESIGNING OF 

BUILDING ENVELOPE COMPONENTS IN POLAND 
 

ABSTRACT 
 
In this paper a new, Polish version of the world-wide known computer code WUFI for hy-
gro-thermal simulations of building envelope components has been presented. Modifica-
tions of the basic version of the code, to take into account specific Polish conditions, avail-
able weather data, material databases, have been briefly described. An example of applica-
tion of the WUFI-POL software for hygro-thermal analysis of the building wall has been 
discussed. Different possible representations of the results, both graphical and numerical, 
have been presented. 
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STRESZCZENIE 
 
W pracy przedstawiono nową, polską wersję znanego programu WUFI do analiz cieplno-
wilgotnościowych elementów budowlanych. Krótko opisano modyfikacje podstawowej 
wersji programu, aby przystosować go do warunków polskich, uwzględniając dostępne da-
ne pogodowe i bazy danych materiałowych. Przedstawiono także przykład zastosowania 
programu WUFI-POL do cieplno-wilgotnościowej analizy ściany zewnętrznej. Omówiono 
dostępne reprezentacje wyników obliczeń, w postaci graficznej i numerycznej. 
 
 
1.  WSTĘP 
 
Współczesne metody normowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych stosowane podczas 
projektowania przegród budowlanych bazują najczęściej na uproszczonym modelu Glasera, 
[1]. Jest on stosowany już od ponad 25 lat, a ostatnio, po pewnych udoskonaleniach, został 
także przyjęty w normie europejskiej EN-ISO13788, [2]. Model ten nie opisuje w pełni 
przebiegu zjawisk cieplno-wilgotnościowych w elementach konstrukcji budowlanych, [3], 
dlatego też norma EN-ISO 13788 w załączniku G dopuszcza stosowanie programów kom-
puterowych opartych na bardziej złożonych modelach procesów cieplno-wilgotnościowych 
w materiałach budowlanych. 

W ostatnim dwudziestoleciu opublikowano wiele prac teoretycznych i eksperymen-
talnych z tego zakresu, np. [4-9], dlatego też Międzynarodowa Agencja Energii pod koniec 
lat 90-tych zainicjowała program badawczy „Annex 24” [10], w ramach którego wszech-
stronnie porównano kilkanaście różnych modeli matematycznych zjawisk higro-termicz-
nych w konstrukcjach budowlanych. Przedmiotem porównań były nie tylko podstawy fi-
zyczne i teoretyczne tych modeli, ale także metody wyznaczania ich parametrów i funkcji 
materiałowych, a także ich weryfikacja eksperymentalna.  
 Także w Polsce od ponad 40 lat są prowadzone badania z tego zakresu, np. [11-22]. 
Jednak podstawowym brakiem polskich badań jest stosunkowo skąpa, z praktycznego 
punktu widzenia, baza danych materiałowych, co wynika głównie z przyczyn ekonomicz-
nych i braku odpowiedniego zaplecza badawczego. Drugim istotnym mankamentem jest 
brak odpowiednio przygotowanego zestawu danych meteorologicznych do obliczeń wil-
gotnościowych w postaci tzw. Wilgotnościowego Projektowego Roku Odniesienia - WPRO 
(ang. Moisture Design Reference Year - MDRY), [23]. Stąd często obliczenia i analizy 
prowadzone były dla danych uproszczonych, np. średnich miesięcznych itp., danych pogo-
dowych, którymi dysponowali badacze, np. [22], lub wręcz danych z innych krajów, np. 
[24,25], choć dane pogodowe istotnie wpływają na wyniki symulacji [26]. 
 W ostatnim czasie daje się zauważyć w Europie tendencja do wprowadzenia do 
praktyki projektowej bardziej zaawansowanych modeli i bazujących na nich programów 
komputerowych do analizy zjawisk cieplno-wilgotnościowych. Ze względu na łatwość ob-
sługi, wygodną reprezentację wyników obliczeń w formie graficznej, bogatą bazę danych 
materiałowych oraz wszechstronną weryfikację eksperymentalną, rolę taką zaczyna pełnić 
niemiecki program WUFI [8], opracowany w Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli         
w Holzkirchen (Niemcy), który jest jedną z największych placówek badawczych w tej 
dziedzinie w Europie i na świecie. Ostatnio program WUFI został odpowiednio zmodyfi-
kowany i wprowadzony jako jedno z podstawowych narzędzi do obliczeń projektowych w 
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Finlandii i we Francji (mimo wieloletnich badań prowadzonych w tych krajach), a także w 
Stanach Zjednoczonych, [27].  

W roku ubiegłym Katedra Fizyki Budowli Politechniki Łódzkiej, we współpracy      
z Instytutem Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen, w ramach projektu KBN i umo-
wy bilateralnej między tymi placówkami, podjęły prace nad opracowaniem polskiej wersji 
programu, która została nazwana WUFI-POL. W niniejszym artykule omówiono w skrócie 
tę wersję, ze szczególnym podkreśleniem różnic w stosunku do podstawowej wersji pro-
gramu, a także omówiono wyniki przykładowych obliczeń wykonanych przy jego pomocy. 
Przedstawiono je graficznie, w postaci różnorodnych wykresów, które są standardowo ge-
nerowane przez program. 
 
 
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „WUFI-POL” 
 
Program WUFI-POL powstał poprzez modyfikację i całkowite spolszczenie jednowymia-
rowej wersji programu WUFI [8] na poziomie kodu źródłowego, w wyniku czego wprowa-
dzono polskie komunikaty, instrukcję i pomoc doraźną do programu, polskie terminy tech-
niczne i nazwy materiałów, Rys.1-4. Na potrzeby programu zakupiono i opracowano pol-
skie dane pogodowe w postaci Typowego Roku Meteorologicznego – TRM [28] (do anali-
zy zachowania elementów budowlanych podczas normalnej eksploatacji) oraz trwają prace 
nad danymi Wilgotnościowego Projektowego Roku Odniesienia - WPRO (do analizy w 
niesprzyjających, ekstremalnych warunkach) [28] dla Warszawy. Zweryfikowano i uzupeł-
niono bazy danych materiałowych i typowych przegród,  a  także  przetestowano  program  
 

 
 

Rys. 1. Sposób definiowania danych materiałowych w programie WUFI-POL. 
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Rys. 2. Sposób definiowania przegród budynku w programie WUFI-POL. 
 

pod względem numerycznym (stabilność i zbieżność rozwiązania) dla polskich danych po-
godowych dla istniejącej bazy materiałów budowlanych.  

Dane przegrody, dla której chcemy wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe, de-
finiuje się korzystając z bazy danych materiałowych, Rys.1, lub przez bezpośredni wybór z 
bazy danych przegród typowych, Rys.2. W pełnej wersji programu dane w obu bazach 
można dowolnie modyfikować oraz wprowadzać do nich nowe elementy. Klimat zewnętrz-
ny definiowany jest poprzez wybór miejscowości, w której zlokalizowany jest analizowany 
obiekt, Rys.3. Dla każdej lokalizacji w bazie danych pogodowych (w aktualnej wersji w 
Polsce, Niemczech, Finlandii i USA) program posiada wszystkie niezbędne do obliczeń da-
ne pogodowe TRM i WPRO: chłodnego i gorącego. Możliwe jest uwzględnienie w obli-
czeniach wpływu „zacinającego deszczu”. Klimat wewnętrzny może uwzględniać zmiany 
temperatury i wilgotności względnej powietrza, w tym także zgodnie z normą EN-ISO 
13788 (w aktualnej wersji zaimplementowana jest odpowiadająca jej norma niemiecka), 
Rys.4. Program pozwala ingerować użytkownikowi w model matematyczny zjawisk ciepl-
no-wilgotnościowych (np. eliminacja przepływu wilgoci w postaci cieczy, pominięcie cie-
pła przemian fazowych), a także parametry sterujące obliczeniami numerycznymi. Podczas 
obliczeń na ekranie pokazywane są graficznie zmiany rozkładu temperatury, wilgotności 
względnej i zawartości wilgoci w analizowanej przegrodzie budowlanej, Rys.5, które moż-
na nagrać do późniejszego odtworzenia. Wyniki obliczeń przedstawiane są głównie w po-
staci graficznej, Rys. 6. Program podaje też w postaci tabelarycznej całkowite zawartości 
wilgoci w poszczególnych warstwach przegrody w wybranych chwilach czasu (w wersji 
demonstracyjnej na początku i końcu obliczeń), Rys.7. 
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Rys. 3. Sposób definiowania danych pogodowych w programie WUFI-POL. 
 

 
 

Rys. 4. Sposób definiowania klimatu wewnętrznego w programie WUFI-POL. 
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Rys. 5. Sposób przedstawienia wyników (zmian rozkładu temperatury, wilgotności względ-
nej i zawartości wilgoci) podczas obliczeń programem WUFI-POL. 

 
 
3. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 
 
Aby zademonstrować praktycznie możliwości programu WUFI-POL, wykonano za jego 
pomocą obliczenia dotyczące wysychania z wilgoci technologicznej, tradycyjnej, nie otyn-
kowanej od zewnątrz, ściany z cegły pełnej, ocieplonej 12 cm warstwą wełny mineralnej, 
Rys.2. Ściana ta była położona na elewacji zachodniej i podczas obliczeń uwzględniono 
wpływ „zacinającego deszczu”. Analizowano okres 3-letni, podczas którego przyjęto 3-
krotnie powtórzone, dane pogodowe TRM dla Warszawy.  

 Otrzymane w wyniku obliczeń, zmiany zawartości wilgoci w ścianie oraz jej po-
szczególnych warstwach, a także zmiany gęstości strumienia ciepła na powierzchniach 
ściany przedstawiono na Rys.6. Jak widać, brak tynku zewnętrznego i zachodnia orientacja 
elewacji (dominujący kierunek wiatrów w Warszawie) powodują, że zewnętrzna warstwa 
cegły narażona jest na silne zawilgocenie od opadów atmosferycznych i jej zawilgocenie 
tylko w nieznacznym stopniu zmniejsza się podczas eksploatacji budynku, podlegając okre-
sowemu wzrostowi podczas deszczu, któremu towarzyszy wiatr z kierunków zachodnich. 

Chwilowe profile temperatury, wilgotności względnej i zawartości wilgoci w ana-
lizowanej ścianie w dniu 6 stycznia pokazano na Rys.5. Zaznaczono na nim także kierunki 
strumieni ciepła i wilgoci na powierzchniach zewnętrznych i na styku poszczególnych 
warstw, co bardzo ułatwia analizę zjawisk fizycznych zachodzących w przegrodzie. Opcja 
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ta może być bardzo przydatna podczas zajęć dydaktycznych oraz prac projektowych do 
analizy porównawczej różnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 

Na Rys. 7 podano zawartości wilgoci w poszczególnych warstwach ściany: wartości 
maksymalne i minimalne dla analizowanego okresu, oraz na początku i na zakończenie ob-
liczeń, które standartowo są zamieszczane w raporcie końcowym. Jak widać, w zewnętrz-
nej warstwie cegły pełnej zawartość wilgoci wzrosła podczas 3 pierwszych lat eksploatacji 
budynku. 
 

  
 

Rys. 6. Wybrane wyniki obliczeń analizowanej przegrody warstwowej z cegły, możliwe do 
uzyskania programem WUFI-POL:    a) zmiany całkowitej zawartości wilgoci w poszcze-

gólnych warstwach;    b) zmiany gęstości strumienia ciepła na powierzchniach ściany;       
c) zmiany całkowitej zawartości wilgoci w ścianie 

 

 
 

Rys. 7.  Zmiany zawartości wilgoci [kg/m3] w poszczególnych warstwach analizowanej 
przegrody z cegły podczas 3-letniego okresu wysychania z wilgoci technologicznej. 
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4. UWAGI KOŃCOWE 
 
Program WUFI-POL został już praktycznie przetestowany podczas zajęć dydaktycznych z 
Fizyki Budowli prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. W pełni potwierdziły się jego za-
lety: wygoda i łatwość wprowadzania danych i prowadzenia obliczeń, przyjazny użytkow-
nikowi interfejs, przejrzystość prezentowanych wyników w postaci graficznej i tabelarycz-
nej. Sprzyja to szerszemu wprowadzeniu w Polsce tego programu do praktyki projektowej  
i dydaktyki na wyższych uczelniach technicznych. Zgodnie z polityką niemieckich autorów 
programu, jego wersja demonstracyjna, która może być bardzo przydatna w dydaktyce, bę-
dzie rozprowadzana w Polsce bezpłatnie poprzez internet, [29]. Istnieje więc szansa szer-
szej popularyzacji wśród inżynierów i osób nauczających Fizykę Budowli tego nowocze-
snego, sprawdzonego narzędzia do praktycznych analiz zjawisk cieplno-wilgotnościowych 
w przegrodach budowlanych. 
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