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PRZEDMOWA
W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z aktualnymi problemami
budownictwa energooszczędnego. Jej treści są formą informacji i dyskusji naukowej na tematy
istotne z punktu widzenia efektywności energetycznej budynków, wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz promocji technik i narzędzi analiz energetycznych w projektowaniu.
Zagadnienia te są przedmiotem licznych publikacji, jednak ich znaczenie i złożony charakter
wymaga ciągłych studiów, analiz i badań naukowych, których to niektóre wątki przedstawili
autorzy.
Tematyka budownictwa energooszczędnego nabiera coraz większego i szerszego
znaczenia, czego najlepszym przykładem jest Dyrektywa EPBD dotycząca charakterystyki
energetycznej budynków. Zobowiązuje ona państwa członkowskie Unii Europejskiej,
aby od końca 2020 r. wszystkie nowopowstające budynki były obiektami o niemal zerowym
zużyciu energii. Presja związana z oszczędzaniem energii, zmniejszeniem emisji gazów
cieplarniany w celu ochrony środowiska jak również względami ekonomicznym dotyczy
wszystkich dziedzin gospodarki, ale największe oczekiwania związane są z sektorem
mieszkalnictwa i budownictwa. Przyczyną tego stanu rzeczy jest znaczący udział budynków
w całkowitym zużyciu energii w Polsce, który kształtuje się na poziomie przekraczającym
40%. Potrzeby energetyczne budynków w Polsce to głównie potrzeby związane
z ogrzewaniem, stanowiące około 70%. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy to
nieefektywne systemy grzewcze i niski standard izolacyjności cieplnej istniejących budynków.
Kraje Unii Europejskiej, uzgodniły na szczycie Rady Europejskiej w 2007 r. wymóg
spełnienia celów określonych jako 3x20, co oznacza zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej
o 20% do 2020 roku. Zaproponowany przez Komisję Europejską Plan działania w zakresie
energii do roku 2050 zakłada znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla, nawet o 80-95%
w stosunku do wielkości emisji w latach 90-tych XX wieku, czyli znacznie więcej
niż zobowiązania wynikające z międzynarodowego porozumienia z Kioto. Przedstawione
w tym dokumencie scenariusze zakładają przejście z obecnego systemu charakteryzującego się
wysokimi kosztami paliw i wysokimi kosztami eksploatacji na systemy energetyczne, których
podstawę mają stanowić wyższe koszty inwestycyjne i niższe koszty paliw.
Spełnienie zapisów Dyrektywy 2010/31/UE z 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków wymusiło wprowadzenie przepisów krajowych – Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określiło nowe wymagania dotyczące
izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i oszczędności energii. Obecnie obowiązuje
spełnienie wymagań minimalnych zarówno w izolacyjności cieplnej przegród budowlanych
i technicznego wyposażenia budynku, ale także w zakresie warunku dotyczącego wskaźnika
EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody, a w przypadku
budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych
i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego. Uruchomiony przez Narodowy
fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy Efektywne
wykorzystanie energii pod nazwą Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
wychodzi naprzeciw projektantom, określając wymogi i standardy energetyczne budynków
energooszczędnych.
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W monografii Wybrane problemy budownictwa energooszczędnego ujęto zagadnienia
technologiczne, analityczne i projektowe budownictwa w aspekcie energetycznym. Tematyka
jest stosunkowo szeroka i dotyczy zarówno kształtowania klimatu obszarów miejskich,
efektywności energetycznej budynków, jak i oceny i kształtowania w tym kontekście przegród
budowlanych, komfortu cieplnego i wietrznego człowieka oraz technik prowadzenia analiz
energetycznych w projektowaniu budynków. Niezależnie od poruszanej przez autorów
tematyki, wspólnym odniesieniem – podmiotem analiz problemowych jest budynek o różnym
przeznaczeniu i różnym stanie w jego cyklu „życia”: projektowany, wznoszony czy też
eksploatowany. Wspólnym zaś mianownikiem jest zawsze energia, niezależnie w jakiej
postaci: cieplna, chłodnicza jak i elektryczna.
Prezentowane przez autorów aspekty oceny efektywności energetycznej obiektów
budowlanych dotyczą różnych budynków i różnych przegród budowlanych. W zbiorze tym są
obiekty i przegrody o konstrukcji typowej, przegrody aktywne z ogniwami PV,
o podwyższonej akumulacyjności, przegrody hybrydowe z izolacją transparentną
i wymiennikiem ciepła, przegrody z bali drewnianych czy przeszklone przegrody z ruchomymi
ekranami termoizolacyjnymi.
W monografii Czytelnik znajdzie też prace autorów na temat aktualnych problemów
związanych ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii, projektowaniem budynków
niskoenergetycznych wg programu priorytetowego NFOŚiWG, oraz opisy propozycji
nietypowych rozwiązań w zakresie budownictwa energooszczędnego.
Istotnym z punktu widzenia poznawczego jest problemowe i analityczne prezentowanie
w monografii wykorzystania programów symulacyjnych (np. ESP-r, Fluent), programów
komputerowych wspomagających obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej
budynku (Audytor OZC, ArCADia-Termo) czy wspomagających projektowanie komponentów
budowlanych (THERM, WUFI®PRO, TRISCO).
Mam nadzieję, że monografia, w której tworzeniu brało udział ponad dwudziestu
autorów, będzie ważną i przydatną pozycją w księgozbiorze specjalistów zainteresowanych
budownictwem energooszczędnym.
Dziękuję Autorom za rzeczowe i wnikliwe opracowanie poszczególnych zagadnień
problemowych.

Płock, wrzesień 2014 r.
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Sławomir Grabarczyk

OGÓLNE ZAGADNIENIA ENERGETYKI
DLA BUDOWNICTWA
CZĘŚĆ I

7

8

Katarzyna KLEMM1

ZAGADNIENIA WIATROWE
W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM
Abstrakt: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z oddziaływaniem wiatru
na kształtowanie specyficznego klimatu obszarów miejskich. Szczególną uwagę zwrócono
na wpływ wiatru na procesy fizyczne zachodzące w warstwie przypowierzchniowej budynku,
mające istotne znaczenie w aspekcie ochrony cieplnej obiektów a także na kształtowanie
warunków komfortu wietrznego człowieka. Przedstawiono przykłady zastosowania metod
symulacyjnych w analizie przepływu powietrza wokół zabudowy.
Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, przepływ wiatru, komfort, symulacje,
1. Zrównoważony rozwój w budownictwie i urbanistyce
Według prognoz ONZ do roku 2045, dwie trzecie ludności świata będzie zamieszkiwać
obszary zurbanizowane. Tak dynamicznie postępujący proces rozwoju miast pociąga za sobą
wiele problemów dotyczących zarówno degradacji środowiska jak i konieczności zapewnienia
komfortowych warunków do życia mieszkańcom miast. Jedynie poprzez realizację zasad
zrównoważonego rozwoju, który dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb obecnego pokolenia,
w żaden sposób nie zmniejszy potencjału rozwoju przyszłych pokoleń możliwy jest
harmonijny wzrost terenów miejskich.
Istotne miejsce w działaniach zmierzających do realizacji założeń zrównoważonego
rozwoju zajmuje budownictwo. Jego znaczenie w gospodarce Unii Europejskiej podkreśla fakt,
iż zostało uznane za jeden z sześciu rynków pionierskich – podatnych na innowacje
i posiadających duży potencjał rozwojowy [1]. Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań
w budownictwie zostało uznane za tak istotne, ponieważ ma ono znaczny wpływ na trzy
dziedziny określone jako priorytetowe dla zrównoważonego rozwoju (środowisko,
społeczeństwo, ekonomia). Biorąc pod uwagę dane przedstawione w Tablicy 1 można
stwierdzić, że rozwój budownictwa, polegający na wprowadzaniu innowacyjnych technologii
i nowoczesnych rozwiązań, które będą łączyły korzystne efekty ekonomiczne z dbałością
o zdrowie i komfort użytkowników, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ budynków
na środowisko naturalne oraz klimat, jest niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju.

1

Dr hab.,Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Katedra
Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej
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Tablica 1. Oddziaływanie budownictwa na dziedziny priorytetowe zrównoważonego rozwoju
Dziedziny priorytetowe
Środowisko

Społeczeństwo
Ekonomia

Wpływ budownictwa
przyczynia się do 42% końcowego zużycia energii w UE
powoduję emisję 35% gazów cieplarnianych
powoduje znaczne zużycie wody i surowców
wytwarza do 40% odpadów miejskich
z uwagi na czas jaki spędzamy we wnętrzu budynków
(blisko 80%) komfort użytkowania mieszkań i biur
odgrywa kluczową rolę
w Unii Europejskiej budownictwo generuje około 10%
PKB zatrudnia 7% siły roboczej

Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju dotyczą głównie ochrony surowców
naturalnych, których stopień zużycia ocenia się w odniesieniu do cyklu życia technicznego
zarówno materiałów czy wyrobów budowlanych, jak i budynku jako finalnego produktu całego
procesu budowy oraz racjonalnego sposobu zainwestowania terenu. Biorąc pod uwagę
specyfikę obszarów miejskich i rozszerzając zagadnienia budownictwa zrównoważonego
o aspekt planistyczny i projektowy należałoby zwrócić uwagę na dodatkowe elementy fizyczne
mające wpływ na jakość życia, tj. nasłonecznienie, narażenie na hałas i przewietrzanie.
W przypadku zwartej zabudowy miejskiej wzajemne oddziaływanie wiatru i słońca
decyduje o stopniu energooszczędności określonego układu zabudowy. W powszechnie
spotykanej w miastach zwartej zabudowie ulicznej, bilans zysków związanych z kumulacją
energii słonecznej przez przegrody zewnętrzne budynku i strat związanych z działaniem wiatru
uzależniony jest od:
• stopnia wzajemnego zacienia budynków oraz różnicy wartości współczynnika
przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni budynku,
• od różnicy temperatury powietrza wokół budynku wywołanej oddziaływaniem
przepływającego powietrza,
• różnicy strumienia przenikającego do budynku
2. Klimat wietrzny
Cechami charakterystycznymi klimatu współczesnych miast stały się nadwyżka ciepła
oraz osłabiona wymiana powietrza. W wyniku znacznej szorstkości powierzchni miasta
prędkość wiatru ulega wyraźnemu osłabieniu. W centrum miasta osłabienie prędkości wiatru
w wynosi średnio 30%, zmniejszając się w zabudowie osiedlowej strefy zewnętrznej
do 15 – 20%. Zwiększeniu ulega częstotliwość występowania cisz atmosferycznych.
Dynamiczne oddziaływanie budynków na przepływ powietrza powoduje również silne
deformacje kierunku wiatru. Może on ulegać zmianie od kierunku głównego w zakresie od 10o
do 20o. Modyfikacja pola wiatru nad miastem wynika z różnicy ciśnienia między miastem a
obszarem pozamiejskim, wywołanej zmianą gęstości i ciężaru powietrza. Różnica ta związana
jest z nadwyżką ciepła w mieście, której źródłami są ciepło promieniowania słonecznego,
ciepło zakumulowane przez sztuczną powierzchnię miasta oraz ciepło odpadowe, tracone
w procesach technologicznych. W warunkach słabej cyrkulacji atmosfery, przypadającej
na okres występowania wiatrów słabych i cisz atmosferycznych, dochodzi do powstania
miejskiej wyspy ciepła i związanego z nią systemu wiatrów bryzowych, skierowanych
do wnętrza miasta [2]. Na terenach osiedli mieszkaniowych o dużej gęstości zabudowy
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występuje cyrkulacja termiczna, spowodowana konwekcją powietrza, wynikającą z silnych
kontrastów termicznych między nasłonecznionymi a zacienionymi ścianami budynków.
Ma ona szczególne znaczenie w przypadku obszarów słabo przewietrzanych. W warunkach
tych ruch powietrza odbywa się od miejsc nasłonecznionych do zacienionych [3].
Rozpatrując przepływ powietrza w skali osiedla czy zwartych struktur zabudowy należy
stwierdzić, że jest on zjawiskiem niezwykle złożonym. Na kierunek i prędkość strug powietrza
wpływa bowiem sama zabudowa, jej wielkość, układ, jak również cechy podłoża oraz
turbulencja. W konsekwencji, obserwowane w środowisku miejskim zmiany warunków
wietrznych, mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Do niekorzystnych aspektów
można zaliczyć wzrost prędkości wiatru w pobliżu budynków, prowadzący do niekomfortowych
a nawet niebezpiecznych warunków dla pieszych. Jednocześnie zbyt niskie prędkości wiatru
powodują niedostateczne przewietrzanie obszarów zabudowanych oraz lokalną akumulację
zanieczyszczeń czy śniegu. Szczególnie niekorzystne warunki pojawiają się w przypadku
wysokich budynków [4]. Mają one tendencję do ściągania przepływu w dół po ścianach
i tworzenia silnych zawirowań w pobliżu powierzchni ziemi. Dodatkowo można zauważyć
zjawisko wzajemnego oddziaływania budynków na siebie, objawiające się zaburzeniami
w rozkładzie ciśnienia i prędkości w ich sąsiedztwie. Powoduje to powstanie niekorzystnych
przepływów wtórnych, zakłócających komfort pieszych.

3.1. Przepływ wokół pojedynczego budynku
Ruch powietrza w obszarze zabudowanym jest zjawiskiem bardzo złożonym. Największe
zaburzenia przepływu zachodzą w strefie przyziemnej, gdzie obserwujemy zmienne pole
prędkości wiatru i przepływy wtórne, wymuszone przez istniejące bryły budynków. Zmiany
w profilu poziomym obserwowane są w odległości równej dziesięcio-, piętnastokrotnej
wysokości budynku, zaś w profilu pionowym sięgają trzykrotnej wysokości budynku [3].
Do najważniejszych parametrów kształtujących przepływ powietrza w obszarach
zabudowanych należy zaliczyć: długość, szerokość i wysokość budynku (L, W, H), kierunek
napływającego strumienia powietrza, parametry szorstkości zo i zo.loc oraz parametry
termiczne. Mimo wielu czynników wpływających na przepływ wiatru w sąsiedztwie budynku,
w każdym przypadku można wyróżnić pewne charakterystyczne strefy opływu o różnym
stopniu oddziaływania.
Gdy napływające powietrza napotyka na swej drodze przeszkodę w postaci bryły
budynku, na wysokości około 2/3 wysokości budynku tworzy się charakterystyczny punkt
stagnacji (rys. 1). W miejscu tym zachodzi dywergencja strumienia powietrza. Poniżej punktu
stagnacji powietrze spływa po ścianie budynku w kierunku gruntu, po zetknięciu z którym
tworzy wir przedni. Pozostała część powietrza przepływa nad dachem budynku i opływa jego
ściany boczne. Wzdłuż krawędzi ściany nawietrznej następuje oderwanie strumienia powietrza.
Spływające ku podstawie budynku powietrze formuje się w wiry pionowe, które po osiągnięciu
krawędzi ściany, wzdłuż której panuje duże podciśnienie, doznają przyspieszenia tworząc silne
strumienie boczne [5].
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Rys. 1. Model przepływu powietrza wokół ściany dowietrznej budynku [5]
Pokonanie przeszkody wiąże się z utratą części pędu, za budynkiem tworzy się więc
strefa osłabionego przepływu. Cześć powietrza przepływająca ponad budynkiem zawraca
tworząc strefę recyrkulacji, a część przepływa dalej, tworząc strefę dalekiego śladu.
Tuż za budynkiem, wzdłuż pionowych krawędzi ściany zawietrznej, tworzy się układ
pionowych wirów, zwany strefą ścinającą (rys. 2).

Rys. 2. Model przepływu powietrza po zawietrznej stronie budynku [5]
3.1. Przepływ w prostych strukturach zabudowy
W zależności od układu budynków może dojść do wytworzenia charakterystycznych
efektów aerodynamicznych. Efekt Venturiego (rys. 3) ma miejsce w przypadku usytuowania
dwu szeregów budynków pod kątem mniejszym niż 90°. Długości budynków nie powinny być
mniejsze niż 50m a ich średnia wysokość nie mniejsza niż 15m. Warunkiem wystąpienia efektu
jest również szerokość luki między budynkami (1/2 H < szerokość luki < 4H) [6]

Rys. 3. Efekt Venturiego
Taki układ zabudowy wpływa na płynną zmianę przekroju przepływu, który
w zależności od kierunku wiatru może spowodować wzrost lub spadek prędkości,
bez powstawania zawirowań. Wzrost prędkości wiatru w zwężeniu jest proporcjonalny
do wysokości budynków. Dla obiektów o wysokości 15m współczynnik przyśpieszenia wynosi
1,2 (współczynnik przyśpieszenia określa stosunek prędkości w rozpatrywanym układzie
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zabudowy do prędkości na tej samej wysokości, zmierzonej w terenie otwartym). Wysokość
równa 40-50m powoduje dwukrotny wzrost prędkości wiatru w stosunku do przepływu
niezaburzonego.
Innym efektem, często spotykanym w zabudowie osiedlowej, jest efekt połączenia stref
nadciśnienia i podciśnienia (rys. 4). Do powstania tego efektu dochodzi w przypadku
budynków ustawionych równolegle i dodatkowo przesuniętych względem siebie. Różnice
ciśnień powstające na ścianach budynków powodują przyspieszenia przepływu powietrza
z miejsc wytworzenia się nadciśnienia w kierunku podciśnienia. Współczynnik przyśpieszenia
w tych przypadkach przekracza 2,0. Kierunek wiatru również ulega odchyleniu i pozostaje
równoległy do dłuższej ściany budynków jeszcze w znacznej odległości od budynku.

Rys. 4. Schemat przepływu powietrza dla dwóch budynków przesuniętych względem siebie:
Efekt Wise’a (rys. 5) występuje w przypadku usytuowania budynku niskiego przed
wysokim, w stosunku do kierunku napływu wiatru. Przepływające ponad dachem budynku
niskiego powietrze, uderza w ścianę nawietrzną budynku wysokiego i na około 2/3 wysokości
budynku, następuje rozdział strugi powietrza. Spływające ku powierzchni gruntu powietrze
powoduje, że u podstawy budynku powstaje wir turbulentny, a pomiędzy budynkami pojawia
się strefa zawirowań, w której prędkości osiągają 0,5 - 1,8 niezakłóconej prędkości wiatru.
W pobliżu narożników budynku wysokiego następuje wzrost prędkości przepływu.

Rys. 5. Efekt Wise’a
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Przedstawione powyżej charakterystyczne strefy przepływu wokół pojedynczego
budynku oraz podstawowe efekty aerodynamiczne, wywołane oddziaływaniem wiatru
na budynki, w przypadku bardziej złożonych struktur zabudowy, ulegają zaburzeniom.
Wzajemne oddziaływanie na siebie budynków powoduje nakładanie się poszczególnych stref.
W efekcie dochodzi do pojawienia się przepływów wtórnych, charakteryzujących się
zmiennym kierunkiem i prędkością. W niektórych przypadkach kierunek wiatru ulega zmianie
na przeciwny, co może wywołać niespodziewane odczucia dyskomfortu. Szczególnie silne
przyrosty prędkości i towarzyszące im nagłe podmuchy wiatru, notowane są w przypadku
wysokich budynków. Stąd znajomość charakterystyki przepływów wtórnych ma istotne
znaczenie w nowoczesnych centrach miast.
4. Kryteria komfortu wietrznego
Przepływ powietrza wokół budynków i wywołane nim efekty są istotne z punktu
widzenia komfortu przebywających w ich sąsiedztwie osób. Kształt i wzajemne usytuowanie
budynków może w niektórych sytuacjach prowadzić do intensywnych lokalnych ruchów
powietrza. W strefach tych warunki wiatrowe odczuwane są przez pieszych jako
dyskomfortowe. Również strefy, w których ruch powietrza jest minimalny, z punktu widzenia
osłabienia przewietrzania stanowią obszary niekorzystne pod względem warunków
aerosanitarnych.
Analiza bilansu cieplnego organizmu człowieka wykazała, że przy kształtowaniu
warunków komfortu wietrznego konieczne jest uwzględnienie warunków termicznych.
Szczególnie jest to istotne, gdy temperatura powietrza osiąga wartości poniżej –5oC,
zaś prędkość wiatru jest wyższa od 1m/s oraz w przypadkach, gdy temperatura przekracza
+25oC a prędkość wiatru jest niższa od 3m/s. W powyższych sytuacjach występuje dyskomfort
wywołany niedoborem ciepła, przekraczającym 40W/m2 a przy dodatnich temperaturach
nadwyżką ciepła powyżej 40W/m2 [7].
Komfort wietrzny jest nie tylko funkcją prędkości średniej wiatru, ale również jego
porywistości. Stąd przy określaniu kryterium komfortu niekiedy oprócz prędkości średniej
wiatru stosuje się prędkość podmuchu, czy tzw. efektywną prędkość wiatru, uwzględniającą
turbulentny charakter przepływu. Kryterium komfortu składa się z pewnej progowej prędkości
wiatru i prawdopodobieństwa jej przekroczenia. Próg dyskomfortu oznacza minimalną
prędkość wiatru i poziom turbulencji dla warunków niekomfortowych. W ogólnej postaci
można go zapisać jako:

U e = U + λ ⋅ σU > U THR
gdzie: Ue

(1)

– efektywna prędkość wiatru [m/s],

U – średnia prędkość wiatru [m/s],
λ – współczynnik szczytu,
σU – odchylenie standardowe prędkości wiatru [m/s],
UTHR – wartość progowa prędkości wiatru (wszystkie wielkości odnoszą się
do poziomu pieszego) [m/s].
Badania eksperymentalne prowadzone w wielu krajach wykazały, że warunki
dyskomfortu odczuwane były najczęściej, gdy średnia godzinowa prędkość wiatru wynosiła
ponad 5m/s.
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Prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu i warunków niebezpiecznych
definiowane jest jako procentowy udział godzin (w ciągu roku), w których progi są
przekroczone. Maksymalny dozwolony udział procentowy uzależniony jest od rodzaju
planowanej aktywności człowieka czy przeznaczenia terenu. Najczęściej wyróżnia się strefy,
w których człowiek porusza się (wolno, normalnie, szybko), przebywa krótko w ustalonej
pozycji lub przebywa długo w ustalonej pozycji. Obecnie developerzy centrów handlowych
w Holandii wymagają prawdopodobieństwa Pmax(Uped > 5m/s) < 5%. [8].
W przeciwieństwie do kryteriów komfortu, kryteria bezpieczeństwa powiązane są
bezpośrednio z oddziaływaniem wiatru. Hunt zaproponował próg „kontroli chodzenia” i próg
niebezpieczeństwa.

U + 3σU > 15 m/s

(2)

U + 3σU > 20 m/s

(3)

Pierwszy próg może być traktowany jako próg niebezpieczeństwa w przypadku ludzi
starszych, natomiast drugi odnosi się do wszystkich ludzi. Maksymalne akceptowane
prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa wynosi Pmax = 1 godzina/rok lub 0.1% .
5. Oddziaływanie wiatru na budynek
Przepływ powietrza kształtowany przez układ zabudowy odgrywa również istotną rolę
w przebiegu procesów konwekcji czy odparowania zachodzących na zewnętrznej powierzchni
przegród, jak i w ich strefach przypowierzchniowych. Aby określić zmianę współczynnika
przejmowania ciepła, wywołaną oddziaływaniem wiatru, a tym samym wielkość strat ciepła
niezbędne jest dysponowanie danymi dotyczącymi rozkładu prędkości wokół budynku.
Narzędziem umożliwiającym uzyskanie takich informacji może być symulacja numeryczna.
W celu zobrazowania zjawiska wpływu wiatru na straty ciepła dokonano analizy
numerycznej (CFD) przepływu powietrza wokół budynku wielorodzinnego. Uzyskane wyniki
wykorzystano następnie jako dane wejściowe do analiz energetycznych. Rozpatrywany
budynek stanowi część układu zabudowy złożonego z pięciu jedenastokondygnacyjnych
budynków położonych w strefie podmiejskiej Warszawy. Wzajemne usytuowanie budynków
przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6 Usytuowanie analizowanego budynku
Analizowany układ budynków stanowi pierwszą przeszkodę dla napływającego
powietrza z kierunku zachodniego. Od strony zachodniej, północno – zachodniej i południowo
zachodniej budynki sąsiadują z terenem płaskim charakteryzującym się występowaniem
pojedynczej niskiej zabudowy. W odległości około 100m od budynków powierzchnia gruntu
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pokryta jest jedynie trawą, co powoduje, że napływaj
napływające masy powietrza charakteryzują się
dużymi gradientami prędkości.
W wyniku analiz symulacyjnych uzyskano rozkład pr
prędkości wiatru wokół
analizowanego budynku. Na rys. 8 przedstawiono pola pr
prędkości na wysokości 3m nad
poziomem gruntu dla zachodniego, dominującego
ącego kierunku wiatru. Dodatkowo okre
określono
prędkości
ci wiatru w wybranych punktach kontrolnych zlokalizowanych w ssąsiedztwie
zachodniej ściany
ciany budynku. Punkty boczne znajdowały si
się w odległości 2m od krawędzi
budynku, górne w odległości 1,5m zaśś dolne w odległo
odległości 3m. Lokalizację punktów
pomiarowych przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Rozmieszczenie punktów kontrolnych

Rys. 8. Pola przepływu i wartości
ści prę
prędkości wiatru [m/s] w przypadku
zachodniego kierunku wiatru [9]
W przypadku zachodniego kierunku napływaj
napływającego powietrza prostopadłe usytuowanie
budynku w stosunku do kierunku wiatru osłabia przepływ. Najni
Najniższe prędkości pojawiają się
w środkowej części ściany
ciany dowietrznej. W pobli
pobliżu narożników wiatr przyśpiesza.
Współczynnik zmiany prędkości
ci wiatru V/Vo (stosunek średniej prędkości wiatru V
na wysokości 3m do referencyjnej prędkości
ę ści na tej samej wysoko
wysokości) osiąga wartość 2,5.
Badania CFD wykazały znaczące różnice
nice w rozkładzie pr
prędkości wiatru w pobliżu ściany
zewnętrznej budynku. Prędkość wiatru wahała si
się od 0,4m/s w centralnej części ściany
do 4,15m/s w górnym narożniku [9].
Analizy energetyczne wykonano wykorzystuj
wykorzystując model numeryczny zaimplementowany
do programu ESP-r (Environmental System Performance) [10]. W pierwszej kolejno
kolejności
dokonano analizy symulacyjnej dla uzyskanej z bada
badań CFD maksymalnej i minimalnej
wartości prędkości wiatru zanotowanej w sąsiedztwie
ąsiedztwie badane
badanej elewacji zachodniej. Obliczenia
wstępne wykazały, że maksymalne różnice
żnice strumienia strat ciepła pojawiaj
pojawiające się w porze
nocnej są istotne dla obliczeń energetycznych (najwi
(największe różnice temperatury) i wynoszą
216W/m2 (około 30%) [11].
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Rys. 9. Strumienie strat ciepła dla minimalnej i maksymalnej prędkości wiatru
zanotowanej przy zachodnim kierunku wiatru
W dalszej kolejności określono strumienie strat ciepła na drodze przewodzenia dla
każdego punktu charakterystycznego, wyznaczonego na elewacji por. Rys. 7. Wyniki dla cyklu
12 godzinnego przedstawiono na rys.10-12. Uzyskane wartości porównano ze strumieniami strat
ciepła wyznaczonymi dla prędkości powietrza zgodnie z profilem przepływu niezaburzonego
(strefa niezabudowana). Przyjęte prędkości wynosiły 2,39m/s; 3,90m/s i 4,64m/s odpowiednio
na 1, 2 i 3 poziomie. Na wykresach oznaczono je z indeksem Vo.
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Rys. 10. Strumienie strat ciepła dla zachodniego kierunku wiatru i prędkości oszacowanych
w punktach A1, B1 i C1 w porównaniu z wartością wyjściową 2,39m/s
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Rys. 11. Strumienie strat ciepła dla zachodniego kierunku wiatru i prędkości oszacowanych
w punktach A2, B2 i C2 w porównaniu z wartością wyjściową 3,90m/s
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Rys. 12. Strumienie strat ciepła dla zachodniego kierunku wiatru i prędkości oszacowanych
w punktach A3, B3 i C3 w porównaniu z wartością wyjściową 4,64m/s
Największe różnice zanotowano w przypadku dolnej części budynku, charakteryzującej
się wyraźnymi lokalnymi zakłóceniami przepływu, spowodowanymi nagłym przyśpieszeniem
lub spowolnieniem strug opływającego powietrza Rys. 10. W analizowanym przypadku,
zachodni wiatr powoduje przyrost prędkości, szczególnie w pobliżu lewego narożnika. Pociąga
to za sobą znaczący wzrost strumienia strat ciepła na drodze przewodzenia. Z drugiej strony
straty ciepła w strefie B1 są dużo niższe (około 25%) niż w przypadku stref górnych
i bocznych. Centralna cześć analizowanej ściany wykazuje największe pionowe różnice
w strumieniach strat ciepła (Rys.10-12). Stosunkowo niewielkie zmiany prędkości wiatru
i strumienia strat ciepła (rys. 12) zanotowano na poziomie górnym, usytuowanym w odległości
1,5m poniżej krawędzi dachu (około 10%) [11].
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Coraz częściej
ciej mamy do czynienia w m
miastach z procesem zagęszczania zabudowy.
W jego wyniku dochodzi niekiedy do powstania w
wąskich kanionów zabudowy, w obrębie
których panują specyficzne warunki mikroklimatu. Silnym przekształceniom podlega zarówno
przepływ powietrza jak i dopływ promieniowania
ania słonecznego. Jednym z etapów rewitalizacji
kompleksu „Manufaktura” w Łodzi było przekształcenie dawnej fabryki tekstylnej w muzeum
oraz wprowadzenie w jego sąsiedztwo
siedztwo nowego obiektu handlowego. W efekcie powstał
specyficzny układ budynków tworzących wąski
ąski pasa
pasaż o szerokości około 4,5m. W celu analizy
warunków wiatrowych powstałych w nowym układzie zabudowy przeprowadzono symulacj
symulację
numeryczną przy założeniu
eniu napływu powietrza z kierunku zachodniego [12]. Na rys. 13
przedstawiono ogólny model przepływu.

Rys. 13. Wektory prędkości w płaszczyźnie
źnie poziomej na wysoko
wysokości 3m nad poziomem gruntu
Przedstawiony powyżej
ej model przepływu powoduje zró
zróżnicowany rozkład prędkości
i kierunku wiatru w sąsiedztwie
siedztwie północnej elewacji mniejszego budynku. Wyra
Wyraźnie zaznacza
się jego asymetryczny charakter. Maksymalne róż
różnice w prędkości dochodzą do 3,14m/s.
Jednocześnie następują bardzo wyraźne
źne zakłócenia w kierunkach przepływu powietrza
(rys. 14).

Rys. 14. Wektory prędkości w płaszczyźnie
źnie pionowej 1m od elewacji półn
północnej
Zaobserwowane zjawisko może miećć szczególne znaczenie w analizach zacinaj
zacinającego
deszczu a takżee w procesach niszczenia materiałów na skutek oddziaływania klimatu obszarów
miejskich.

19

Literatura
[1] STAWICKA - WAŁKOWSKA M., Budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu
w aspekcie strategii zrównoważonego rozwoju. Łódź, Sekcja Fizyki Budowli Komitet
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2011.
[2] LANDSBERG H.E., The urban climate. Acad. Press. New York, 1981
[3] LEWIŃSKA J., ZGUD K., BAŚCIK J., WIATRAK J.,1990, Klimat obszarów
zurbanizowanych. Warszawa, IGPiK, 1990.
[4] MURAKAMI S., UEHARA K., KOMINE H., Amplification of wind speed at ground
level due to construction of high-rise building in urban area. Journal of Wind Engineering
and Industrial Aerodynamics. 1979, 4, s. 343-370.
[5] COOK N.J., The designers guide to wind loading of building structures Part 1: Static
structures. London, Butterworths, 2000.
[6] LAWSON T.V., Wind effects on building, vol.1, London, Applied Science Publishers Ltd.,
1980.
[7] KLEMM K., Kompleksowa ocena warunków mikroklimatu w luźnych i zwartych strukturach
urbanistycznych. Warszawa, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2011.
[8] WISSE J.A., KRÜS H.W., WILLEMSEN E., Wind comfort assessment by CFD.
Proc. of COST Action C14 Workshop, 2002, Nantes, s.154-163.
[9] KLEMM K., Przepływ wiatru w złożonych strukturach zabudowy a straty ciepła
w budynkach. Energia i Budynek. 2007b, nr 3, s. 16-22.
[10] CLARKE J.A., Energy simulation in building design, 2nd edition. Oxford: ButterworthHeinemann, 2001.
[11] HEIM D., KLEMM K., The effect of wind loads on conduction heat loses in high rise
buildings. 21st International Conference Passive and Low Energy Architecture,
Eindhoven, 2004, s. 317-322.
[12] KLEMM K., Wpływ zmian w układzie zabudowy na przepływ powietrza. Fizyka Budowli
w Teorii i Praktyce, 2011, tom VI, nr 2, s. 53-58.

WIND ISSUES IN SUSTAINABLE CIVIL ENGINEERING
Summary
The paper presents issues related to the impact of wind on the development of specific
urban climate. Particular attention is paid to the influence of wind on the physical processes
occurring in the surface layer of the building, which is essential in light of the thermal
properties as well as the creating comfortable wind conditions. The examples of the use
of simulation methods in the analysis of air flow around the buildings are presented.
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ZASTOSOWANIA FOTOWOLTAIKI W BUDOWNICTWIE
Abstrakt: W pracy przedstawiono ogólne informacje o budowie i eksploatacji systemów
fotowoltaicznych. Przedstawiono wielokryterialną klasyfikację systemów fotowoltaicznych
ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem. Zaprezentowano
ścisłe związki pomiędzy fotowoltaiką i budownictwem. Zaprezentowano również podstawowe
metody badawcze stosowane do diagnozowania prawidłowości funkcjonowania różnych
systemów fotowoltaicznych.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, systemy fotowoltaiczne, mikroinwerter, monitoring.
1. Wprowadzenie
Fotowoltaika (nazywana dalej w skrócie PV) jest obecnie jednym z najszybciej
rozwijających się w Europie i na świecie odnawialnym źródłem energii, tzw. OZE.
Wykorzystuje ona zjawisko bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego
na najbardziej użytkową postać energii – energię elektryczną [1, 2, 3, 4]. Podstawowym
elementem budowy każdej instalacji PV jest generator, który zbudowany jest z modułów PV,
często błędnie nazywanych panelami (rys. 1). Pozostałe elementy instalacji PV, to: okablowanie,
dedykowane systemy połączeń, elementy zabezpieczające, przekształtniki (falowniki,
inwertery), elementy sterowania i monitoringu oraz różnorodne systemy zamocowań.
Producenci elementów do budowy systemów PV oferują obecnie swoje wyroby
z długoletnimi gwarancjami bezawaryjnego funkcjonowania, które sięgają aktualnie nawet
do 30 lat. Projektując dowolnej wielkości system PV należy mieć na uwadze nie tylko
prawidłowy dobór poszczególnych jego elementów, ale również optymalny sposób ich
montażu, zakładający wieloletnią ich eksploatację. Najczęściej popełniane w tym zakresie
błędy to instalowanie modułów PV na dachach, które będą wymagały remontu wcześniej niż
zakładana żywotność systemu PV. W przypadku systemów wolnostojących, tzw. farm PV,
należy zwracać również uwagę na istniejące i przyszłe potencjalne przeszkody, które mogą
zasłaniać promieniowanie słoneczne takie, jak np. drzewa i inne sąsiednie inwestycje.
Najlepsze lokalizacje to takie, w których nie występują i nie będą występowały w przyszłości
przeszkody, np. działki graniczące od kierunku południowego z dużymi zbiornikami wodnymi.
Taką właśnie lokalizację posiada pierwsza w Polsce i jak dotąd największa farma PV
w Wierzchosławicach.
Największym problemem instalacji PV jest fakt, że generują one energię elektryczna tylko
wtedy, gdy na powierzchnię modułów PV pada bezpośrednie lub przynajmniej rozproszone
2
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promieniowanie słoneczne. Istotna jest również korelacja pomiędzy zapotrzebowaniem
na energię i jej produkcją,, np. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym najwi
największe
zapotrzebowanie na energię nie pokrywa sięę z jej produkcj
produkcją przez system PV, dlatego niezbędne
jest gromadzenie energii w akumulatorach. O wiele lepiej jest w przypadku budynków
użyteczności
ci publicznej, w których zapotrzebowanie i produkcja do
dość dobrze się pokrywają
w czasie.

Rys. 1. Schemat budowy generatora PV [5]
Kolejnym problemem w strefie klimatycznej obszaru Polski jest bardzo du
duża
dysproporcja dawki promieniowania słonecznego
onecznego w ci
ciągu roku. Projektowanie całorocznych
autonomicznych instalacji PV wymusza konieczno
konieczność znacznego jej przewymiarowania,
co w konsekwencji powoduje, żee w okresie letnim mamy nadmiar energii, która jest
niewykorzystywana, co powoduje spadek efektywno
tywności energetycznej takiego systemu.
W fotowoltaice jest znana od lat 70-tych
tych XX wieku prawidłowo
prawidłowość empiryczna,
wynikająca z obserwacji dotyczącej
cej trendu cenowego dla fotowoltaicznych ogniw PV, zgodnie
z którym każde podwojenie zdolności
ci produkcyjnych pprzemysłu solarnego powoduje spadek
ceny ogniw o ok. 20 % [6]. Nazwa tego prawa pochodzi od nazwiska Richarda Swansona,
założyciela firmy produkującej
cej ogniwa słoneczne SunPower Corporation.
Przytoczone powyżej fakty wskazująą na interdyscyplinarny charakter fotowoltaiki
jako nowej gałęzi
zi nauki i techniki, która bardzo czę
często ma ścisłe zależności z budownictwem.
2. Klasyfikacja systemów fotowoltaicznych
•
•
•
•

Systemy PV można sklasyfikowaćć wg czterech głównych kryteriów:
sposobu współpracy z siecią elektroenerget
elektroenergetyczną,
miejsca i sposobu instalacji generatora PV,
przeznaczenia generowanej energii,
wielkości
ci systemu PV wg mocy nominalnej.

W pierwszym przypadku w zależności
ści od sposobu współpracy z siecią elektroenergetyczną
systemy PV dzielimy na:
• autonomiczne (nazywane też często
ęsto „wyspowymi”), które nie ssą dołączone do sieci
elektroenergetycznej, skrótowo określane
ślane jako: OFF-GRID,
• systemy sieciowe, które są dołączone
czone do sieci elektroenergetycznej, skrótowo okre
określane
jako: ON-GRID. W zależności od topologii
opologii zastosowanych poł
połączeń i przekształtników
(falowników, inwerterów) z sieciąą wyróżniamy
żniamy trzy podgrupy:
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z falownikiem (inwerterem) centralnym (jeden centralny falownik dla całej instalacji
PV),
z falownikami (inwerterami) stringowymi (każdy rząd szeregowo połączonych
modułów PV podłączony do oddzielnego falownika),
z mikroinwerterami modułowymi (każdy moduł PV podłączony do 1-fazowego
mikroinwertera małej mocy, aktualnie do ok. 300 W),
• systemy hybrydowe i skojarzone, które są łączone z innymi instalacjami OZE lub z pomocniczymi generatorami energii, np. spalinowymi agregatami prądotwórczymi, itp.
Drugie kryterium podziału systemów PV, uwzględniające miejsce i sposób instalacji
generatora PV, jest o wiele szersze i można tu wyróżnić:
• systemy wolnostojące stacjonarne,
• systemy wolnostojące nadążne (inne nazwy: orientowane lub z ang. trackery),
• koncentratorowe systemy PV - CPV (ang. Concentrated Photovoltaics),
• systemy PV zintegrowane z budynkiem - BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics),
• systemy PV instalowane na budynkach - BAPV (ang. Building Applied Photovoltaics),
• Farmy PV.
Trzecie kryterium to podział systemów PV ze względu na przeznaczenie generowanej
energii:
• małe systemy PV, zasilające sprzęt powszechnego użytku (zegarki, kalkulatory, znaki
drogowe, lampy uliczne),
• konsumenckie, wytwarzające energię wyłącznie na własne potrzeby,
• prosumenckie, w których wytwarzana jest energia na własne potrzeby, a jedynie jej
nadwyżki są sprzedawane do sieci,
• elektrownie (farmy) PV, w których cała wytworzona energia jest sprzedawana do sieci.
Ostatnie kryterium jest związane z obowiązującym stanem prawnym. W Polsce jest to
ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo Energetyczne, według której systemy
PV dzielimy na:
• mikroinstalacje - odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV. Na mocy nowelizacji ustawy, właściciele takich
instalacji, produkujących energię elektryczną, zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia
działalności gospodarczej i obowiązku uzyskania koncesji,
• małe instalacje - odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
• duże instalacje - instalacje odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy
elektrycznej powyżej 200 kW (farmy PV).
3. Różnice pomiędzy BIPV a BAPV
W klasyfikacji systemów PV wyraźnie zaakcentowane są ścisłe związki fotowoltaiki
z budownictwem. BIPV - to idea wprowadzania rozwiązań z zakresu fotowoltaiki
w budynkach przez zastępowanie tradycyjnych materiałów budowlanych elementami
fotowoltaicznymi. Dzięki takiemu zabiegowi obniża się końcowy koszt systemów
fotowoltaicznych, a budynki mogą stać się nawet samowystarczalne pod względem zasilania.
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Idea ma zastosowanie już od etapu projektowania nowego budynku. Istnieje również
alternatywna idea - BAPV, która dotyczy wyposażania budynków już istniejących w systemy
fotowoltaiczne, w celu poprawy bilansu energetycznego budynku. Początki instalacji systemów
PV na budynkach sięgają lat 70-tych XX wieku, kiedy fotowoltaika była jeszcze uznawana
za technologię kosmiczną (w 1958 roku wystrzelony został w kosmos pierwszy sztuczny
satelita zasilany ogniwami fotowoltaicznymi). Moduły fotowoltaiczne oprawione
w aluminiowe ramy były podłączane bądź montowane na budynkach znajdujących się
w obszarze budowy, gdzie nie było dostępu do energii elektrycznej. W latach 80-tych
XX wieku zaprezentowano pierwsze moduły montowane na dachach, które były zwykle
podłączane do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Przyjmuje się, że w latach 90-tych
XX wieku powstało pojęcie BIPV ponieważ w tym czasie rozpoczęła się komercjalizacja
i stosowanie na większą skalę modułów PV w instalacjach budynków.

Rys. 2. Różne możliwości instalacji PV stosowanych w budownictwie
Na rys. 2 przedstawiono schematycznie różne możliwości instalacji PV stosowanych
w budownictwie. Najpopularniejszą formą elementu fotowoltaicznego stosowanego
w budownictwie są bezramowe moduły PV, wytwarzane w technologii szyba-szyba.

Rys. 3. Przykłady zastosowania dachówki PV
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Coraz częściej stosowane są również jako alternatywa do przeszklonych powierzchni
transparentne ogniwa PV oraz specjalne dachówki (rys. 3). Stosowanie różnych materiałów
do produkcji ogniw PV umożliwia uzyskiwanie coraz większej liczby dostępnych kolorów,
co poprawia estetykę budynku z BIPV.
4. Zalety stosowania mikroinwerterowych systemów PV w budownictwie
Potencjalne płaszczyzny montażu modułów PV w budownictwie jednorodzinnym są
niestety różnie usytuowane (rys. 4), co eliminuje je z możliwości stosowania inwerterów
stringowych i centralnych, ze względu na bardzo duże prawdopodobieństwo zacienienia
niektórych modułów.

Rys. 4. Koncepcja budowy demonstracyjnego mikroinwerterowego systemu PV
na Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy Al. Jachowicza 2/4
(opracowanie własne na podstawie [7])
Problem ten przestaje być istotny w przypadku zastosowania inwerterów modułowych,
tzw. mikroinwerterów. W takiej instalacji każdy moduł PV posiada własny inwerter
i ewentualne jego zacienienie powoduje utratę mocy tylko w tym jednym miejscu instalacji
bez wpływu na pozostałe.
•
•
•
•
•

Jest szereg zalet takiego rozwiązania:
szybka lokalizacja usterek na podstawie odczytów z monitoringu,
łatwość rozbudowy systemu,
możliwość szybkiego zbudowania małego systemu już od ok. 180 W,
możliwość monitoringu lokalnego i zdalnego (przez Internet),
dowolne rozplanowanie zasilania poszczególnych faz w instalacji elektrycznej budynku.
Niestety rozwiązanie to posiada istotną wadę – podnosi koszt instalacji o ok. 30 %.
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W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry modułów, wykorzystanych
do budowy demonstracyjnego systemu PV.
Tablica 1. Podstawowe parametry modułów PV systemu demonstracyjnego [10]
Nazwa parametru modułu PV:
Producent modułu PV
Typ zastosowanych krzemowych ogniw
Moc maksymalna PMPP
Współczynnik temperaturowy mocy PMPP
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej UMPP
Prąd w punkcie mocy maksymalnej IMPP
Napięcie obwodu otwartego UOC
Prąd zwarcia modułu ISC
Sprawność modułu PV
Waga modułu
Wymiary [dług. x szer.(±2mm) x grubość]

Wartości parametrów modułów PV:
IBC
IBC
PolySol 260 MS
MonoSol 260 EX
IBC SOLAR AAG
polikrystaliczne
monokrystaliczne
260 Wp
260 Wp
-1
-0,44 %⋅K-1
-0,48 %⋅K
31,1 V
30,3 V
8,37 A
8,6 A
37,8 V
37,6 V
8,83 A
9,19 A
15,9 %
15,8 %
19 kg
21 kg
1650x992x45 mm
1660x990x50 mm

Zbliżone wartości parametrów modułów PV wykorzystanych do budowy
demonstracyjnego systemu PV, umożliwią porównanie tych dwóch najczęściej stosowanych
technologii budowy modułów PV w warunkach klimatycznych lokalizacji systemu.
5. Termografia – wspólna metoda badawcza w budownictwie i fotowoltaice
Na rys. 5 przedstawiono schemat klasycznej metody pomiarów charakterystyk
prądowo-napięciowych modułów PV, zgodnie z normą: PN-EN 60891 [8].

Rys. 5. Schemat pomiaru charakterystyk I-V modułu PV (oznaczenia jak w Tablicy 1)
Diagnozowanie instalacji fotowoltaicznej typu BIPV czy BAPV przedstawioną na rys. 5
metodą jest bardzo kłopotliwe gdyż wymaga wyłączenia systemu PV i testowania pojedynczych
modułów, aby zlokalizować i wymienić wadliwy egzemplarz. Naprawie mogą podlegać jedynie
elementy okablowania i puszek przyłączeniowych.
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Zdecydowanie lepszą metodą w zastosowaniach budowlanych jest wykonanie obrazu
termograficznego w celu szybkiego i bezinwazyjnego zlokalizowania usterki w systemie PV.
Usterki, które występują podczas funkcjonowania systemów fotowoltaicznych, mogą zostać
szybko zdiagnozowane metodą bezkontaktową w zakresie promieniowania słonecznego
o natężeniu 500÷600 W⋅m-2 poprzez oznaczenie zmian właściwości termicznych przy użyciu
kamery termowizyjnej, np. Testo 876 (rys. 6).

Rys. 6. Kamera termowizyjna Testo 876 do zastosowań fotowoltaicznych
(opracowanie własne na podstawie [9])

•
•
•
•
•
•

Metoda ta pozwala wykryć następujące wady:
uszkodzone diody typu bypass (w puszkach przyłączeniowych modułów PV),
usterki złącz (MC 3 i MC 4) i zwarcia w ogniwach PV,
przedostanie się wilgoci i zanieczyszczeń,
pęknięcie ogniwa lub modułu PV,
niefunkcjonujące lub odłączone moduły PV,
rozbieżności, czy straty wydajności wynikające z różnych sprawności poszczególnych
modułów.

W pomiarach termograficznych istotne jest, aby kierunek promieniowania słonecznego
padającego na moduł PV nie powodował zakłóceń odczytów ze względu na zbyt duży udział
promieniowania odbitego, docierającego do detektora kamery.
6. Podsumowanie
W roku 2013 PV była drugim (po siłowniach wiatrowych) największym odnawialnym
źródłem energii elektrycznej zainstalowanym w Europie. W roku 2008 pokrywała ona 0,8 %
europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, a już pięć lat później (na koniec
2013 roku) potencjał ten wzrósł aż do 3 %.
Całkowita moc PV zainstalowana globalnie osiągnęła z końcem roku 2013 poziom
136,7 GW, co stanowi wzrost ok. 35 % w porównaniu do roku poprzedniego. Na koniec
2013 roku 57 % nowo zbudowanych instalacji uruchomiono w Azji. W Europie w 2013 roku
spadek odnotowały m. in. Włochy o 70 % i Niemcy o 57 % - głównie ze względu na redukcję
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wsparcia i dofinansowań, dane wg Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego
- EPIA (ang. European Photovoltaic Industry Association).
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój technologii BIPV jest dyrektywa UE,
która wymusza instalowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności
publicznej od 2020 roku. Pozyskana w ten sposób energia będzie zaspokajała potrzeby
energetyczne takich budynków ze względu na dobre pokrycie profilu czasowego
zapotrzebowania na energię z możliwościami generowania jej w systemach PV.
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PHOTOVOLTAIC USES IN BUILDING
Summary
The paper presents general information about construction and operation of photovoltaic
systems. The paper presents multicriterial classification of photovoltaic systems with particular
emphasis on building integrated photovoltaics. Presents the close relationship between
photovoltaic and construction. Also presented the basic research methods used to diagnose
the correct operating of different photovoltaic systems.
Keywords: photovoltaic, photovoltaic systems, microinverter, monitoring.
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WYBRANE ASPEKTY OCENY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
OBIEKTÓW BIUROWYCH
Abstrakt: W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania na temat funkcji jaką pełnią
poszczególne komponenty składowe ściany oddzielającej pomieszczenia o kontrolowanej
temperaturze od środowiska zewnętrznego. Analizy ograniczono do pomieszczenia o funkcji
biurowej, z przeważającym okresem użytkowania przypadającym w porze dziennej.
Oznacza to, że okres sterowania parametrami środowiska wewnętrznego jest zbieżny w czasie
z występowaniem promieniowania słonecznego. Założono, że przegroda będąca przedmiotem
analizy występuje w typowym pomieszczeniu biurowym. W pracy przeanalizowano procesy
fototermicznej i fotoelektrycznej konwersji promieniowania słonecznego, wymianę ciepła
na drodze przewodzenia oraz efekty związane z magazynowaniem ciepła. Analizy wykonano
za pomocą programu symulacyjnego dla warunków klimatycznych Polski Środkowej.
Słowa kluczowe: efektywność, energia, fasada, symulacja, ciepło utajone, fotowoltaika
1. Wprowadzenie
Problematyka rzetelnej oceny efektywności energetycznej budynków jest zagadnieniem
wciąż aktualnym z uwagi na niezadawalającą dokładność metod obliczeniowych stosowanych
na poziomie inżynierskim [1]. Podstawowa przyczyna tego stanu rzeczy leży w założeniach
stosowanych powszechnie metod uproszczonych, np. bilansowych, w których uwzględnienie
dynamicznych zjawisk fizycznych jest praktycznie niemożliwe lub bardzo trudne
do osiągniecia. Przykładem typu obiektów, w których procesy dynamiczne będą miały istotny
wpływ na charakterystykę energetyczną są budynki biurowe o podwyższonych zyskach ciepła,
wewnętrznych oraz od promieniowania słonecznego w okresie użytkowania. Dodatkowe zyski
ciepła w okresie ogrzewczym zgodne w cyklu dobowym z zapotrzebowaniem na ciepło
do ogrzewania, mogą przyczynić się do istotnej poprawy bilansu energetycznego [2].
W związku z tym zasadne wydaje się podjęcie rozważań nad zmianą dotychczasowej funkcji
ścian zewnętrznych z typowo izolacyjnych na wielo-funkcyjne. Tym samym poniższe
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rozważania mogą być traktowane jako głos w dyskusji nad podstawowymi wymaganiami
stawianymi przegrodom zewnętrznym i odejścia od tradycyjnej oceny dokonywanej
na podstawie strat ciepła na drodze przenikania.
W niniejszej pracy ograniczono się jedynie do części pełnych, stanowiących ściany
zewnętrzne w budynkach biurowych. Założono, że przegrodę można podzielić na trzy
podstawowe warstwy: zewnętrzną, środkową i wewnętrzną. Na warstwach zewnętrznej
i wewnętrznej zachodzą podstawowe zjawiska fizyczne związane z wymianą i konwersją
różnych form energii. Warstwa środkowa pełni jedynie funkcję izolacji cieplnej. Dla potrzeb
niniejszego artykułu oraz zgodnie z założeniami projektu GPEE [3] rozważono jedynie
wybrane rozwiązania, w tym systemy fotowoltaiczne oraz materiały fazowo-zmienne.
2. Komponenty energetyczne ściany zewnętrznej
2.1. Sformułowanie problemu
W przypadku budynków biurowych, użytkowanych głównie w okresie dnia, większość
strumieni energii wymienianych pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym osiąga
wartości maksymalne w zbliżonym okresie dnia. Niewielkie przesunięcia w czasie są
wywoływane bezwładnością procesu, np. akumulacją ciepła lub konwersją promieniowania.
W związku z tym, poszczególne strumienie mogą zostać zbilansowane bez konieczności
stosowania rozbudowanych zespołów magazynujących, co jest niezwykle kłopotliwe
w przypadku energii elektrycznej.
Na rysunku 1 i 2 pokazano przykładowy dzienny profil wybranych strumieni energii
w pomieszczeniu budynku biurowego, odpowiednio dla wybranego dnia zimy i lata.
Zaznaczono strumienie ciepła dostarczanego przez system i zysków od promieniowania
słonecznego, energii elektrycznej pozyskiwanej z paneli PV oraz potrzebnej do napędu centrali
wentylacyjnej.
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Rys. 1. Dzienny profil strumieni energii przykładowego pomieszczenia biurowego
dla 10 stycznia Typowego Roku Meteorologicznego miasta Łodzi.
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Rys. 2. Dzienny profil strumieni energii przykładowego pomieszczenia biurowego
dla 21 czerwca Typowego Roku Meteorologicznego miasta Łodzi.
Wyniki zamieszczone na rysunkach 1 i 2 potwierdzają zbieżność w czasie
poszczególnych strumieni energii. Ponadto, na ich podstawie możliwa jest precyzyjna ocena
ilościowa zdolności systemu PV do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.
2.2. Budowa przykładowej przegrody aktywnej
W założeniach do niniejszej pracy przyjęto, że analizowana przegroda pełna oddziela
środowisko wewnętrzne o kontrolowanej temperaturze powietrza wewnętrznego od środowiska
zewnętrznego opisanego przez zmienną temperaturę i strumień promieniowania słonecznego.
Wobec powyższego założono, że analizowana przegroda będzie składać się maksymalnie
z trzech warstw: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Warstwy skrajne (I i III) przyjęto
jako aktywne energetycznie, zaś środkowa (II) pełni jedynie funkcję izolacyjną. Na rysunku 3
pokazano przykładowy schemat przegrody z uwzględnieniem procesów fizycznych
zachodzących na jej powierzchniach oraz jej dyskretyzację na objętości skończone.
W tablicy 1 przedstawiono schematycznie poszczególne możliwe rozwiązania ściany
zewnętrznej z uwzględnieniem trzech warstw przegrody. Symbolem SZ oznaczono tradycyjną
ścianę zewnętrzną pozbawioną elementów aktywnych zdolnych do konwersji
lub magazynowania strumieni energii. Ściana PV-SZ to przegroda pokryta od strony zewnętrznej
materiałem fotowoltaicznym zdolnym do konwersji energii promieniowania słonecznego
na energię elektryczną. Ściana SZ-A to przegroda o podwyższonej akumulacyjności cieplnej
od strony wewnętrznej pozwalająca na okresowe tłumienie strumieni zysków ciepła,
wewnętrznych lub od promieniowania słonecznego. Ostatnia konfiguracja PV-SZ-A, to układ
wykorzystujący zarówno system PV od strony zewnętrznej jak i warstwę o podwyższonej
akumulacyjności cieplnej od strony pomieszczenia.

33

Rys. 3. Schemat przegrody z pokazaniem uwzględnionych
w dalszej analizie procesów fizycznych.
Tablica 1. Możliwe konfiguracje występowania poszczególnych komponentów
Lp.
1.
2.
3.
4.

Funkcjonalność ściany zewnętrznej
Tradycyjna ściana zewnętrzna (SZ)
SZ z systemem fotowoltaicznym (PV-SZ)
SZ o podwyższonej akumulacyjności (SZ-A)
PV-SZ- A

Warstwa
II III
X
X X
X X
X X X
I

3. Możliwości zastosowania panelu fotowoltaicznego,
jako elementu warstwy zewnętrznej
Panele fotowoltaiczne składają się z pojedynczych komórek zbudowanych z dwóch
warstw półprzewodnikowych: typu n i typu p. Mechanizm konwersji fotoelektrycznej
zachodzącej w komórce fotowoltaicznej opiera się na właściwościach przewodzących
materiału półprzewodnikowego. Można rozróżnić trzy podstawowe generacje komórek
fotowoltaicznych. Pierwsze dwie technologie (krystaliczne, cienkowarstwowe) są ogólnie
dostępne na rynku. Natomiast trzecia generacja obejmuje technologie nowatorskie, często
jeszcze na etapie badań laboratoryjnych, takie jak komórki organiczne czy barwnikowe.
Efektywność paneli fotowoltaicznych zależy zarówno od technologii, w jakiej je wykonano jak
również od wielu czynników zewnętrznych: nasłonecznienia, nachylenia płaszczyzny panelu,
zacienienia, zanieczyszczenia powierzchni [4]. Temperatura pracy paneli fotowoltaicznych ma
także bardzo istotny wpływ na ich sprawność. Efektywność komórek PV jest wyznaczana dla
temperatury operacyjnej równej 25ºC. Natomiast wraz ze wzrostem temperatury ich sprawność
w rzeczywistości spada [5].
Panele fotowoltaiczne są stosowane w wielu różnych obszarach, między innymi
w stacjach kosmicznych, elektrowniach, pojazdach. W budownictwie są dwie podstawowe
metody wykorzystania elementów fotowoltaicznych jako dołączonych do budynku – Building
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Attached Photovoltaic (BAPV) lub zintegrowanych z budynkiem – Building Integrated
Photovoltaic (BIPV). Pierwsza z metod zakłada zamontowanie paneli jako dodatkowego
elementu budynku na specjalnych podkonstrukcjach montażowych. Natomiast, głównym
założeniem BIPV jest zastąpienie tradycyjnych elementów obudowy budynku przez aktywne
systemu zawierające komórki fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne mogą być umieszczone
na dachach w postaci dachówek lub na ścianach zewnętrznych jako elementy pionowe [6].
Ponadto, panele fotowoltaiczne mogą być pełne lub częściowo transparentne co pozwala
na wykorzystanie ich na całej powierzchni elewacji, zarówno jako element zewnętrzny ściany
jak również zamiast okna. Dzięki temu obudowa budynku staje się aktywną energetycznie
powierzchnią, a wytworzona przez nią energia elektryczna może być wykorzystana
do zasilania urządzeń wewnętrznych, wentylacji mechanicznej czy oświetlenia.
Elementy fotowoltaiczne umieszczone na elewacji budynku ze względu na pionową
pozycję mają ograniczoną efektywność. Ponadto pod wpływem działania promieniowania
słonecznego mogą się bardzo nagrzać nawet do 80ºC w słoneczne letnie dni, co dodatkowo
może zmniejszyć sprawność paneli. W celu obniżenia temperatury stosuje się różne systemy
wentylacji elementów fotowoltaicznych.
4. Zwiększenie pojemności cieplnej obudowy budynku poprzez zastosowanie MFZ
Materiały fazowo zmienne to substancje charakteryzujące się wysokim ciepłem
topnienia, które topią się i krzepną w pewnej, właściwej dla danego materiału, temperaturze.
Są one zdolne do akumulowania i uwalniania znacznej ilości energii podczas zmiany fazy.
W celu zwiększenia pojemności cieplnej obudowy budynku wykorzystywana jest zmiana stanu
z cieczy do fazy stałej. Gdy temperatura w otoczeniu materiału wzrasta, a substancja w stanie
stałym osiąga temperaturę, w której następuje zmiana fazy (temperaturę topnienia), materiał
absorbuje i akumuluje pewną ilość energii cieplnej, w zależności od charakteryzującego go
ciepła przemiany. Pomimo energii cieplnej dostarczanej do materiału, temperatura materiału
pozostaje względnie stała podczas zmiany fazy. Gdy temperatura w otoczeniu materiału
będącego już w stanie ciekłym spada, substancja krzepnie i zakumulowana energia w postaci
ciepła utajonego jest uwalniana do otaczającej przestrzeni bądź przylegających warstw
materiału.
Przyjmuje się, że materiały fazowo zmienne mogą magazynować średnio od pięciu
do czternastu razy więcej ciepła na jednostkę objętości niż typowe materiały (magazynujące
jedynie ciepło jawne). Potencjał izotermicznej akumulacji ciepła utajonego może być
wykorzystany na wiele sposobów [7]. Zastosowanie MFZ jako dodatkowej warstwy stanowiącej
obudowę budynku może przyczynić się do poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniu
poprzez zmniejszenie dobowych wahań temperatury oraz poprzez stabilizację temperatury
powierzchni. Ponadto zintegrowanie MFZ z materiałami zarówno konstrukcyjnymi jak
i izolacyjnymi może znacznie wpłynąć na zmianę ich właściwości termicznych oraz gęstość
strumienia ciepła przepływającego przez ścianę. Co więcej, materiały fazowo zmienne mogą
przyczynić się do zwiększenia wydajności systemów ogrzewania i chłodzenia, zmniejszenia
zapotrzebowania na energię oraz redukcji szczytowej mocy systemów.
Aby maksymalnie wykorzystać potencjał energetyczny MFZ konieczny jest dobór jego
właściwości termodynamicznych, kinetycznych oraz chemicznych, w zależności
od konkretnego zastosowania [8]. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ
na efektywność zastosowanego materiału jest jego temperatura topnienia i krzepnięcia.
Wybór temperatury przemiany powinien być dokonany z uwzględnieniem zakresu temperatury
ogrzewania, chłodzenia oraz zewnętrznych warunków atmosferycznych. Aby w pełni

35

wykorzystać możliwość magazynowania ciepła utajonego, konieczne jest również wyznaczenie
optymalnego miejsca ulokowania materiału w obudowie budynku oraz jego objętość.
Poprzez zwiększenie pojemności cieplnej oraz izotermiczną akumulację ciepła,
w zależności od sposobu użycia materiału fazowo zmiennego stabilizacja temperatury może
być wykorzystana na kilka sposobów. Poprzez zastosowanie materiału jako warstwy
na wewnętrznej powierzchni obudowy możliwe jest zmniejszenie wahań temperatury
we wnętrzu pomieszczenia [9]. Aby osiągnąć taki efekt, temperatura przemiany materiału
powinna być zbliżona do pożądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Z drugiej strony,
zastosowanie MFZ jako zewnętrznej warstwy ściany może osłabiać wpływ środowiska
zewnętrznego na warunki wewnętrzne. W takim przypadku temperatura topnienia materiału,
powinna być zbliżona do średniej temperatury zewnętrznej w rozpatrywanym okresie czasu.
Poprzez umiejscowienie MFZ jako warstwy pośredniej, pomiędzy innymi warstwami obudowy
budynku, materiał może również przyczynić się do zmiany rozkładu temperatury na grubości
ściany. Zagadnienie to może być szczegółowo rozważane w celu uniknięcia ryzyka
międzywarstwowej kondensacji pary wodnej.
Na rysunku 4 pokazano wpływ zastosowania 6mm warstwy kwasu kaprylowego,
który pozwolił na utrzymanie stałej temperatury (równej temperaturze przemiany) przez pięć
dni po wyłączeniu systemów ogrzewania w pomieszczeniu, przy założeniu stałej temperatury
zewnętrznej równej 1°C (Rys. 4).

Rys. 4. Zmiana temperatury w pomieszczeniu po wyłączeniu systemu regulacji temperatury
5. Przykład ściany eksperymentalnej – projekt EPBD
W marcu 2013 roku rozpoczęto prace nad realizacją polsko-niemieckiego projektu
na rzecz zrównoważonego rozwoju GPEE. Jednym z jego efektów będzie opracowanie
i wykonanie prototypowych konstrukcji ścian zewnętrznych. Eksperymentalne przegrody
wraz z pomieszczeniami badawczymi zrealizowane zostaną w jednym z budynków
Politechniki Łódzkiej. Do badań wytypowano czterokondygnacyjny budynek wykonany
w standardzie ochrony cieplnej z lat 70-tych. Widok fragmentu elewacji z zaznaczoną częścią
eksperymentalną zamieszczono na rysunku 5.
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Rys. 5. Fragment ściany zewnętrznej
trznej budynku Politechniki Łódzkiej na którym
wykonana zostanie eksperymentalna fasada – elewacja zachodnia.

Rys. 6. Rzut poziomy projektowanego fragmentu kondygnacji
z uwzględnieniem
dnieniem pomieszczenia badawczego i referencyjnego.
W ramach projektu przewiduje sięę wykonanie łłącznie czterech fasad, dwóch
na budynku Politechniki Łódzkiej i dwóch na budynku firmy Sto
Sto-ispo. Równolegle
do realizacji pomieszczeń eksperymentalnych
sperymentalnych wykonane zostan
zostaną pomieszczenia referencyjne.
Stan techniczny pomieszczeń referencyjnych będzie
ędzie odpowiadał poziomowi ochrony cieplnej
jak dla całego budynku, czyli nie będzie
ędzie spełniał aktualnych wymaga
wymagań. Stan techniczny
w pomieszczeniach eksperymentalnych
sperymentalnych ma zapewnia
zapewniać standard budynku niemal
zero-energetycznego. Proponowane rozwiązanie
ązanie przestrzenne cz
części doświadczalnej
planowanej do zrealizowania na ostatniej kondygnacji budynku przedstawiono na rysunku 6.
Rozwiązania techniczne samej przegrody
grody oraz jej geometri
geometrię oraz proporcje pomiędzy
częścią pełną i transparentną opracowano przy uż
użyciu metod symulacyjnych. Wybrane wyniki
analiz były wielokrotnie prezentowane podczas wcze
wcześniejszych konferencji [10,11]
oraz zostały zamieszczone na stronie projektu [12].
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6. Wyniki analiz
6.1. Energia elektryczna

Energia elektrzcyna [kWh]

Obliczenia energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną wykonano
za pomocą programu symulacyjnego ESP-r. Przyjęto, że panele fotowoltaiczne są wykonane
w technologii cienkowarstwowej CIS i charakteryzują się efektywnością na poziomie 12%.
Analiza została przeprowadzona dla całego roku z 15-sto minutowym krokiem czasowym.
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Rys. 7. Wykres energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej
w poszczególnych miesiącach
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Rys. 8. Rozkład normalny energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej
Zestawienie całkowitej energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej
w poszczególnych miesiącach przedstawiono na rysunku 7. Można zaobserwować,
że najwięcej energii elektrycznej uzyskano w maju, prawie 50 kWh. W pozostałych miesiącach
od marca do sierpnia energia z instalacji fotowoltaicznej również jest wysoka, oscyluje wokół
40 kWh. Najmniej energii otrzymano w miesiącach zimowych, zwłaszcza w listopadzie
i grudniu, niecałe 15 kWh.
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Zastosowanie paneli fotowoltaicznych, jako warstwy zewnętrznej elewacji budynku
zapewnia alternatywne źródło energii odnawialnej. Jednakże, przy projektowaniu instalacji
fotowoltaicznej należy uwzględnić dodatkowe urządzenia, które zapewnią maksymalne
wykorzystanie energii wytworzonej w panelach PV. Większość programów wyznacza ilość
energii elektrycznej na podstawie promieniowania słonecznego padającego na daną
powierzchnię. W rzeczywistości część tej energii nie zostanie wykorzystana, ze względu
na ograniczenia techniczne poszczególnych urządzeń. Na rysunku 8, pokazano rozkład
normalny energii elektrycznej uzyskanej w analizowanym przypadku. Można zaobserwować,
że wysoka częstotliwość występowania pojawia się dla niskich wartości energii elektrycznej
(<50 W), które w rzeczywistych instalacjach fotowoltaicznych często są niewykorzystywane.
6.2. Energia cieplna
W celu określenia zasadności oraz efektu cieplnego zastosowania MFZ jako
dodatkowej warstwy obudowy zewnętrznej budynku przeprowadzono szereg analiz
z zastosowaniem metody symulacyjnej zaimplementowanej w programie ESP-r. Zbudowano
model odpowiadający geometrii oraz konstrukcji pomieszczenia badawczego oraz fasady
eksperymentalnej. Założono, że ilość energii na ogrzewanie w miesiącach od października
do kwietnia oraz energia na chłodzenie w pozostałym okresie pozwolą na ilościowe określenie
efektu zastosowania MFZ.
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Rys. 9. Miesięczne sumy energii na ogrzewanie i chłodzenie w budynku,
w przypadku zastosowania oraz braku MFZ.
Na podstawie wyników przedstawionych na rysunku 9 można stwierdzić, że największy
wpływ zastosowania dodatkowej warstwy MFZ ma największy wpływ na zapotrzebowanie na
energię można zaobserwować w miesiącach przejściowych. Jest to spowodowane znacznymi
wahaniami temperatury zewnętrznej, okresowym przegrzewaniem oraz wychładzaniem
pomieszczenia. Dzięki możliwości dodatkowej akumulacji ciepła w warstwie materiału fazowo
zmiennego, temperatura w pomieszczeniu pozostaje na stałym poziomie, tym samym obniżając
zapotrzebowanie na energię potrzebną do jej utrzymania w zadanym zakresie.
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Na podstawie rocznych sum energii przedstawionych na rysunku 10 można stwierdzić,
że w okresie ogrzewczym dodatkowa jednocentymetrowa warstwa MFZ pozwala na obniżenie
zapotrzebowania na energię do ogrzewania o ponad 10%. Niemniej jednak, efekt ten w okresie
lata jest prawie 6-krotnie mniejszy.
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Rys. 10. Roczne sumy energii na ogrzewanie i chłodzenie w budynku,
w przypadku zastosowania oraz braku MFZ.
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Rys. 11. Wykres zmiany temperatury w pomieszczeniu budynku w konstrukcji lekkiej,
lekkiej z dodatkiem MFZ oraz konstrukcji ciężkiej.
Dodatkowo przeprowadzono analizę mającą na celu porównanie efektu zwiększenia
pojemności cieplnej przegrody poprzez zastosowanie MFZ z potencjałem magazynowania
energii przez konstrukcję tradycyjną – ciężką. Na rysunku 11 przedstawiono wykres
temperatury w pomieszczeniu dla wybranego tygodnia marca. Na podstawie przebiegu zmian
temperatury można zaobserwować że dodatkowa warstwa MFZ pozwala na osiągnięcie efektu
zbliżonego do uzyskiwanego poprzez zwiększenie masy (pojemności cieplnej) warstw
konstrukcyjnych. Co więcej dodatkowa, aktywna warstwa powoduje stabilizację temperatury
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zarówno poprzez jej obniżenie w okresie przegrzewania oraz pozwala na utrzymanie jej
na stałym poziomie w okresie obniżenia temperatury zewnętrznej.
7. Podsumowanie
W pracy omówiono problematykę nowego, w stosunku do aktualnie sformułowanych
wymagań, podejścia do oceny energetycznej przegród zewnętrznych pełnych. Zaproponowano
podział przegrody na trzy części, z których każda odpowiada za inne obszary efektywności
energetycznej. Zaproponowano, że część zewnętrzna odpowiedzialna jest za efektywne
pozyskanie energii promieniowania słonecznego i jej konwersję na prąd elektryczny. Główną
funkcją części środkowej jest ochrona cieplna. Cześć wewnętrzna powinna stymulować
parametry termiczne środowiska wewnętrznego. Zaproponowano dostępne aktualne
technologie pozwalające na realizację funkcji poszczególnych fragmentów przegrody, w tym
systemy fotowoltaiczne oraz okładziny modyfikowane materiałem fazowo zmiennym.
Niniejsza praca stanowi część większego projektu, mającego za zadanie opracowanie
technologii fasadowej dedykowanej budynkom o zerowej emisji. Prace teoretyczne
prowadzone są od roku w ramach projektu GPEE, zaś praktyczna weryfikacja rezultatów
przewidziana jest w roku 2015/16.
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Niniejsza praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach projektu pt.: „Promowanie zrównoważonego podejścia do efektywności
energetycznej w budownictwie jako narzędzia ochrony klimatu w miastach Niemiec i Polski:
opracowanie technologii fasady dla potrzeb budynków o zerowej emisji” (GPEE).

SOME ASPECTS OF ENERGY PERFORMANCE
OF OFFICE BUILDING’S EXTERNAL WALLS
Summary
Theoretical considerations about the functions of the individual components of wall
separating area of controlled temperature from external environment was presented
in the paper. Analyses were limited to an office room occupied during the day. The control
period of the internal environment parameters converges in time with the presence of sunlight.
The paper analyzes the processes of photothermal and photoelectric conversion of solar
radiation, heat transfer by conduction and the effects associated with the storage of heat.
Analyses were performed using a simulation program for Polish climatic conditions of Central
Europe.
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OCENA EFEKTÓW TERMOMODERNIZACJI
WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Abstrakt: W pracy oceniono na ile zakładane w analizach audytingowych efekty energetyczne
i ekonomiczne działań termomodernizacyjnych udaje się uzyskać w rzeczywistości. W tym
celu przeanalizowano zużycie energii po termomodernizacji w odniesieniu do istniejących
warunków klimatycznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o monitoring efektów
termomodernizacji obiektu oświatowo-mieszkalnego zlokalizowanego w województwie
śląskim. Przedstawiono charakter zmiany zużycia i kosztów opału, energii cieplnej, energii
elektrycznej oraz wody dla rozpatrywanego obiektu. Podkreślono również wagę innych
efektów termomodernizacji, jak m.in. radykalna poprawa warunków użytkowania budynków,
mikroklimatu wnętrz i komfortu cieplnego osób, ograniczenie emisji oraz rozpowszechnienie
zasad kompleksowej termomodernizacji.
Słowa kluczowe: Kompleksowa termomodernizacja, audyt energetyczny, monitoring efektów
termomodernizacji, racjonalizacja zużycia energii, ograniczenie emisji.
Wprowadzenie
Zużycie energii w Polsce w ostatnich latach wykazuje w niewielkim stopniu tendencję
spadkową, jednak energochłonność polskiej gospodarki jest wciąż znacząco wyższa
w stosunku do innych krajów. Sektor budowlany jest drugim, co do wielkości odbiorcą energii
w Polsce [1]. Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii zużycie energii w budynkach
w Polsce kształtuje się na poziomie 120-300 kWh/(m2rok), podczas gdy w innych krajach
Europy zużycie to nie przekracza 50 kWh. Analiza struktury zużycia energii w budynkach
wskazuje, że około 70% wartości przypada bezpośrednio na ogrzewanie pomieszczeń
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej [1, 2]. Istotne różnice w sposobie projektowania
i eksploatacji pomiędzy poszczególnymi grupami budynków powodują jednak, że cechuje je
nieco odmienna struktura zużycia energii. Na rysunku 1 przedstawiono szacunkową strukturę
zużycia energii w budynkach mieszkalnych, oświatowych i produkcyjnych na podstawie
danych statystycznych zaczerpniętych z literatury i różnych źródeł internetowych
o rzeczywistym zużyciu energii.
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Rys. 1. Struktura zużycia energii w budynkach
Budynki oświatowe oraz budynki produkcyjne charakteryzują się odmiennym kształtem
bryły i rozwiązaniem układu funkcjonalnego w stosunku do budynków mieszkalnych. Posiadają
one większą wysokość kondygnacji, wyższy procent przeszklenia elewacji oraz dużą powierzchnię przegród, przez które traci się ciepło w stosunku do ogrzewanej kubatury. W budynkach
oświatowych największe przeszklenie występuje zazwyczaj na elewacji południowej. W znacznej
części tych budynków mamy do czynienia z czasowym użytkowaniem określonych pomieszczeń.
Budynki oświatowe, powstałe głównie w latach 1960-1980, wymagają sporych
nakładów finansowych, w większości związanych z kosztami ich eksploatacji. Główną część
kosztów eksploatacji stanowią wydatki ponoszone na energię przeznaczoną do ogrzewania tych
budynków. Zasoby budowlane, którymi dysponują budżetowe jednostki oświatowe ze względu
na długotrwałość i intensywność ich użytkowania wymagają stałych inwestycji
modernizacyjnych lub remontowych. Badania prowadzone w budynkach szkół wykazały,
że charakteryzują się one zwykle nadmiernym zużyciem energii.
Analizując stan techniczny budynków szkół stwierdzono, że najbardziej uciążliwa jest
pokaźna wielkość stolarki okiennej. Typowe okna w budynkach szkolnych charakteryzują się
zblokowaniem ich na jednej, znacznej powierzchni przeszklenia z dużą ilością skrzydeł.
Pojedyncze skrzydła, zwykle otwieralne, mają pokaźne rozmiary, przez co, przy częstym
otwieraniu nierzadko ulegają uszkodzeniu. W efekcie prowadzi to do ich wypaczenia i znacznej
nieszczelności a co za tym idzie do nadmiernych strat ciepła. Wielkość przeszklenia i jego
nieszczelność wpływały na obniżenie temperatury w pomieszczeniach, zwłaszcza odczuwalnej.
Niska izolacyjność cieplna okien była natomiast przyczyną utrzymywania się niższej temperatury
na ich wewnętrznej powierzchni w stosunku do temperatur na powierzchni innych przegród.
Nieszczelność okien potęguje ten efekt wywołując uczucie dyskomfortu nie tylko w pobliżu
okien, ale i z dala od nich, zwłaszcza w czasie wietrznej pogody. Zjawiska te pogarszają stan
mikroklimatu wnętrz i komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniach.
Przegrody nieprzezroczyste w budynkach szkół charakteryzowały się zwykle niską
izolacyjnością termiczną. Uszkodzenia w obrębie przegród zewnętrznych w skojarzeniu z ich
zawilgoceniem były dodatkowo przyczyną utraty ich własności termoizolacyjnych. W przypadku
pęknięć ścian dochodziło także do infiltracji zimnego powietrza. Prowadzone prace remontowe
niestety w małym stopniu ingerowały w substancję materiałowo-konstrukcyjną budynków,
co było przyczyną stałego pogłębiania się wpływu wad i usterek na wielkość energii zużywanej
do ich ogrzewania.
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Ze względu na stosowanie w budynkach oświatowych głównie wentylacji grawitacyjnej
istnieje problem precyzyjnego sterowania ilością powietrza dostarczanego do pomieszczeń,
co potęguje straty ciepła na ogrzewanie powietrza wymienianego w procesie wentylacji.
Równie ważny jest problem efektywności samego procesu wentylacyjnego. W praktyce częste
były przypadki, w których powietrze opuszczające pomieszczenie niedostatecznie asymilowało
znajdujące się w nim zanieczyszczenia, co przyczyniało się do znacznej ich koncentracji
w pomieszczeniach. Odczucie braku świeżego powietrza stwarzało konieczność dodatkowego
wietrzenia pomieszczeń poprzez otwieranie okien. W sezonie grzewczym było to przyczyną
potęgowania strat ciepła oraz czasowego pogarszania warunków komfortu cieplnego,
w związku ze zwiększoną prędkością przepływu strumienia zimnego powietrza.
Istotnym problemem w budynkach oświatowych jest brak redukcji ogrzewania
w okresie przerw w użytkowaniu budynków. Istniejące tylko w nieznacznej ilości budynków
zawory termostatyczne są zwykle niesprawne i nieużywane, nie stosuje się także w zasadzie
automatyki czasowej, czy pogodowej. Zastosowanie zaworów termostatycznych
w pomieszczeniach pozwoliłoby na jednoczesne obniżenie zużycia ciepła do ogrzewania
poprzez zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego oraz możliwość uwzględnienia
zysków słonecznych w ogólnym bilansie.
Przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków są jednym z elementów
racjonalizacji zużycia energii w budownictwie oraz ograniczania emisji szkodliwych substancji
do atmosfery. Szacuje się, że modernizując przeciętny budynek zgodnie z aktualnymi
przepisami można oszczędzić do 40% energii [1, 2]. Działania termomodernizacyjne w Polsce
wykonywane są od ponad dwudziestu lat, przy czym początkowo związane one były głównie
z likwidacją wad w budynkach zrealizowanych w technologiach uprzemysłowionych. Z chwilą
wejścia w życie Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stworzone
zostały możliwości do przeprowadzania tego rodzaju działań w sposób systemowy, w oparciu
o algorytm analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji. Wprowadzone przepisy dały
podstawę do przeprowadzania termomodernizacji w sposób kompleksowy, w wariancie
optymalnym pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Analizowanym przykładem kompleksowej termomodernizacji jest termomodernizacja
obiektu oświatowo-mieszkalnego zlokalizowanego w województwie śląskim. Analizę
przeprowadzono w oparciu o monitoring jej efektów. Termomodernizacja obiektu polegała
na dociepleniu przegród chłodzących, wymianie stolarki otworowej, zmniejszeniu części
powierzchni otworów okiennych na korytarzach, zmniejszeniu powierzchni przeszkleń
doświetlających klatki schodowe, zastąpieniu ścian z luksferów konstrukcją z bloczków
z betonu komórkowego, zaprojektowaniu nowego wiatrołapu, zastąpienie części podgrzewaczy
indywidualnych podgrzewem scentralizowanym, zwiększenie przerwy w ogrzewaniu w ciągu
dnia oraz skrócenie liczby dni sezonu grzewczego. W efekcie termomodernizacji obniżono
zużycie energii i koszty eksploatacji poprawiono warunki użytkowania obiektu. Zmniejszona
została również emisja produktów spalania paliw.
1. Charakterystyka obiektu przyjętego do analizy
Przedmiotem analizy jest obiekt oświatowo-mieszkalny zlokalizowany w województwie
śląskim składający się z kompleksu budynków. W kompleksie znajduje się szkoła podstawowa
(fot. 1), przedszkole (fot. 2), sala gimnastyczna (fot. 3 i 4) oraz część mieszkalna, którą stanowią
dwa mieszkania dla kadry nauczycielskiej (fot. 5). Część stara kompleksu (obecny budynek
przedszkola) powstała w 1925 roku, a nowa została dobudowana w 1963 roku. Obiekt posiada
w części szkolnej i przedszkolnej dwie kondygnacje nadziemne, a w części mieszkalnej trzy
i jest częściowo podpiwniczony. W piwnicy zlokalizowana jest m.in. kotłownia własna. Obiekt
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został zbudowany w technologii tradycyjnej, jedynie budynek sali gimnastycznej wykonano
w technologii szkieletowej. Ściany części nadziemnej i piwnicznej wykonano, jako murowane
z cegły pełnej, obustronnie tynkowane. Fragmenty ścian wykonano z pustaków szklanych.
Stropy międzykondygnacyjne DZ-3 (część nowa) i Kleina (część stara). Stropodachy pełne,
ocieplenie z żużla i płyt pilśniowych. Schody wewnętrzne żelbetowe, wykończone lastrykiem.

Fot. 1. Elewacja frontowa budynku szkoły

Fot. 2. Elewacja frontowa i boczna budynku przedszkola

Fot. 3. Elewacja frontowa i boczna kompleksu sali gimnastycznej
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Fot. 4. Elewacja kompleksu sali gimnastycznej od strony dziedzińca

Fot. 5. Elewacja frontowa części mieszkalnej
Okna częściowo drewniane podwójnie szklone oraz z PCV. Główne drzwi wejściowe
metalowe, drzwi wejściowe do przedszkola z PCV. Parametry obiektu zawarto w tablicy 1.
Tablica 1. Wybrane parametry obiektu
Parametry
Kubatura części ogrzewanej
Powierzchnia netto budynku
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych
Powierzchnia okien
Powierzchnia ścian
Powierzchnia stropodachów
Powierzchnia stropu nad piwnicą
Powierzchnia podłogi na gruncie
Współczynnik zwartości A/Ve,
Liczba lokali mieszkalnych
Liczba osób użytkujących budynek

Jednostka
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1/m
-

Wartość
11 292,0
3 462,0
126,4
3 335,6
698,6
2499,8
1693,1
874,4
942,9
0,55
2
456
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Przegrody zewnętrzne ze względu na brak warstwy ocieplenia charakteryzowały się
niską izolacyjnością cieplną. Tynki zewnętrzne w wielu miejscach były poważnie uszkodzone
(fot. 6 i 7). Szczególnie w złym stanie były fragmenty ścian z pustaków szklanych. Stolarka
okienna, w znacznej części była nieszczelna i wypaczona (fot. 6 i 7). Cały obiekt nie spełniał
wymagań warunków technicznych dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Fot. 6. i 7. Uszkodzenia elewacji, fragment ściany z pustaków szklanych
Obiekt jest ogrzewany z kotłowni własnej, gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku,
wyposażonej w jeden kocioł o mocy 285 kW. Kotłownia była wcześniej modernizowana.
Instalacja centralnego ogrzewania w obiekcie jest stalowa, grzejniki panelowe. Instalacja
nie jest wyposażona w zawory termostatyczne oraz automatykę czasową czy pogodową.
Podgrzew wody jest realizowany miejscowo w węzłach sanitarnych przy użyciu podgrzewaczy
elektrycznych (5 sztuk), w kuchni zainstalowano podgrzewacze gazowe (3 sztuki). Wszystkie
pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną.
2. Charakterystyka wariantu termomodernizacji wybranego do realizacji
Kompleks budynków oświatowo-mieszkalnych poddano szczegółowej analizie
audytingowej. Na jej podstawie wskazano możliwości i sposoby ulepszeń oraz wybrano wariant
działań termomodernizacyjnych. Głównym celem podjętych prac termomodernizacyjnych była
poprawa stanu technicznego budynku, obniżenie zużycia ciepła do ogrzewania, poprawa
warunków mikroklimatu wnętrz i komfortu cieplnego użytkowników oraz obniżenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Zalecony wariant obejmował ocieplenie ścian metodą
ETICS z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m.K),
z cienkowarstwową akrylową wyprawą tynkarską oraz jednoczesne zastąpienie ścian
z luksferów dwuwarstwową konstrukcją z bloczków z betonu komórkowego o oporze cieplnym
R = 2 (m2K)/W ocieplonych styropianem, a także ocieplenie stropodachów wykonane od góry
przy użyciu styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m.K). Na elewacji
północno-wschodniej (elewacja frontowa budynku szkoły) zalecono zmniejszenie powierzchni
otworów okiennych przez zamurowanie części każdego z otworów bloczkami z betonu
komórkowego i wstawienie nowych okien z PCV, a na pozostałych elewacjach wymianę starych
drewnianych okien na nowe z PCV o współczynniku U = 1,4 W/(m2K). Dodatkowo
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przewidziano zmniejszenie powierzchni przeszkleń doświetlających klatki schodowe
na elewacji południowo-wschodniej i wstawienie nowych okien z PCV, po dwie sztuki na każdą
klatkę schodową, o wymiarach 80×140 cm oraz wymianę starych drewnianych drzwi na nowe
o podwyższonej izolacyjności cieplnej. W obrębie wejścia głównego do budynku szkoły
zaprojektowano również nowy wiatrołap, z zastąpieniem istniejącej stolarki drewnianej stolarką
aluminiową z szybą zespoloną. Po wykonaniu prac remontowych i dociepleniowych
dla przegród chłodzących radykalnej poprawie uległa ich izolacyjność cieplna (tab. 2).

Tablica 2. Współczynniki przenikania ciepła przegród przed i po termomodernizacji
Przegrody
Ściana zewnętrzna 51
Ściana zewnętrzna 38
Luksfery//Śc. z bet. kom.
Stropodach sala
Stropodach cz.stara
Stropodach cz. nowa
Strop nad piwnicą
Podłoga na gruncie
Luksfery // Okna
Okna
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne

Współczynniki przenikania ciepła U, W/(m2 K)
Stan istniejący
Po termomodernizacji
% spadek
1,14
0,21
82
1,40
0,22
84
4,55
0,18
96
0,86
0,16
81
0,98
0,16
84
0,83
0,16
81
0,80 // 0,91
0,80 // 0,91
bez zmian
0,53 // 0,56
0,53 // 0,56
bez zmian
4,55
1,40
69
2,60
1,40
46
6,00
1,60
73
3,50
1,60
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W celu ulepszenia układu przygotowania c.w.u. zaproponowano zastąpienie części
nieefektywnych i nieekonomicznych podgrzewaczy indywidualnych podgrzewem scentralizowanym. W ramach systemu centralnego ogrzewania przewidziano możliwe oszczędności przez
zwiększenie przerwy w ogrzewaniu w ciągu dnia oraz skrócenie liczby dni sezonu grzewczego
ze względu na znaczny wzrost izolacyjności cieplnej przegród.
Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych planowano już w 2005 r., jednak
ostatecznie zrealizowano i ukończono we wrześniu 2012 r.

3. Ocena audytingowa termomodernizacji rozpatrywanego budynku
Analiza audytingowa [3] wskazała w pierwszym rzędzie na możliwość znacznego
obniżenia strat ciepła przez przenikanie ze względu na obniżenie współczynników przenikania
ciepła (tab. 2). Strukturę strat ciepła przed i po termomodernizacji przedstawiono na rysunku 2.
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Straty ciepła, kWh/rok
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Rys. 2. Aktualna i przewidywana po termomodernizacji struktura strat ciepła
Analiza wykazała możliwość uzyskania około 80% spadku strat ciepła przez ściany
i stropodachy oraz około 60% przez okna. W przypadku wentylacji spadek ten mógłby wynieść
około 36%. W audycie wskazano również na możliwość poprawy charakterystyki
energetycznej budynku (tab. 3).
Tablica 3. Aktualna i przewidywana charakterystyka energetyczna budynku
Parametry

Stan istniejący

Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu c.o., kW
Obliczeniowa moc cieplna na c.w.u., kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
końcową do ogrzewania, GJ/rok
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
końcową do przygotowania c.w.u., GJ/rok
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową, kWh/(m2rok)

387,49
43,10

145,44
42,80

3 022,45

943,38

583,05

385,71

242,53

75,70

Po zastosowaniu proponowanych ulepszeń wskazywano na możliwość uzyskania
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i przygotowania c.w.u. o około 63%.
Zużycia energii na jednego ucznia zmniejszy się z około 8 do około 3 GJ na osobę na rok.
Analizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne charakteryzuje także, kompleksowość podejścia do problemu ochrony powietrza, poprzez wskazanie sposobów ograniczenia
emisji, tak w rezultacie działań modernizacyjnych w obrębie struktury budowlanej, jak
i związanej z wytwarzaniem, przesyłem i wykorzystaniem ciepła. Na podstawie wyników oceny
stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim [4] stwierdzono poziomy stężeń
zanieczyszczeń powietrza bliskie dopuszczalnym, a w niektórych miesiącach sezonu grzewczego
przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń. Uzyskane wyniki analizy audytingowej wskazują
na możliwość osiągnięcia efektów ekologicznych wyrażających się w zmniejszeniu łącznej emisji
substancji gazowych i pyłowych do atmosfery na poziomie około 64%. W tablicy 4 przedstawiono dane dotyczące aktualnej i przewidywanej emisji bezpośredniej i równoważnej. Do oszacowania emisji bezpośredniej przyjęto dane z opracowania [6]. Wskaźnik emisji CO2 na jednego
ucznia spadnie po termomodernizacji z 432,5 kg na osobę na rok do 155 kg na osobę na rok.
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Emisja
równoważna

po termomodernizacji
kg/rok
kgSO2/rok
2,5
2,5
61,4
40,9
9,8
0,1
69 728,6
17,2
1,4
0,7

Redukcja emisji
równoważnej

stan istniejący
kg/rok
kgSO2/rok
6,9
6,9
171,4
114,3
27,4
0,3
194 626,4
48,0
3,8
1,9

Emisja [6]
bezpośrednia

1,0
0,67
0,013
0,5

Emisja
równoważna

µg/m3
20
30
10 000
40

Emisja [6]
bezpośrednia

Współczynnik
toksyczności

SO2
NOx
CO
CO2
CH4
Pył

Dopuszczalny
poziom substancji
[5]

Rodzaj zanieczyszczeń

Tablica 4. Aktualna i przewidywana emisja bezpośrednia i równoważna

kgSO2/rok
4,4
73,3
0,2
1,2

W przepisach Prawa Budowlanego zawarte są wymagania dotyczące racjonalizacji
zużycia ciepła i zapewnienia właściwych warunków mikroklimatu wnętrz w budynkach.
Wymagania dotyczące kształtowania mikroklimatu w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi traktowane są zawsze priorytetowo w stosunku do wymagań ochrony
cieplnej ze względu na konieczność zapewnienie właściwych warunków do przebywania ludzi
w pomieszczeniach. W analizie audytingowej wskazano również na możliwość osiągnięcia
poprawy stanu mikroklimatu pomieszczeń i komfortu cieplnego użytkowników budynku
w przypadku kompleksowego podejścia do jego termomodernizacji zgodnie z założeniami
zawartymi w audycie energetycznym [3].

4. Analiza efektów termomodernizacji
Od czasu wykonania audytu energetycznego i zrealizowania prac termomodernizacyjnych
prowadzony jest monitoring zużycia mediów oraz efektów modernizacji. W szczególności
dotyczy on rzeczywistego poziomu zużycia opału na potrzeby c.o. i c.w.u. (rys. 3) oraz kwestii
ekonomicznych związanych z energią. Roczne zużycie opału przeanalizowane zostało
z uwzględnieniem warunków klimatycznych (średnie miesięczne temperatury powietrza)
rejestrowanych na stacji meteorologicznej Katowice. Dane te posłużyły do wyznaczenia liczny
stopniodni okresu grzewczego w danych latach, a następnie przeliczenia rzeczywistego zużycia
gazu ziemnego na warunki standardowego okresu grzewczego (rys. 3), uwzględniającego średnie
miesięczne temperatury powietrza wykorzystywane do wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynków (na podstawie danych meteorologicznych ze strony Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju).
Redukcja zużycia gazu ziemnego nastąpiła od czasu oddania prac. W 2012 r. nastąpił
częściowy spadek zużycia opału, do poziomu 54 349 m3/rok, Natomiast pełny efekt
oszczędnościowy termomodernizacji uzyskano w 2013 r., w którym zużycie gazu ziemnego
wyniosło 37 199 m3/rok. Osiągnięty efekt energetyczny okazuje się bliski temu jaki
wyznaczono w analizie audytingowej, w której uzyskano planowane zużycie gazu
po termomodernizacji, na potrzeby c.o. i c.w.u., w wysokości 34 787 m3/rok. Wskaźnik zużycia
energii w 2013 r., w przeliczeniu na jednego ucznia wyniósł około 4 GJ/(ucznia rok).
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roczne zużycie gazu zimnego

Roczne zyżycie opału, m3/rok
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Rys. 3. Roczne rzeczywiste zużycie opału oraz przeliczone na standardowy sezon grzewczy

Roczne koszty zyżycie opału, zł/rok

Wyraźne obniżenie kosztów zużycia opału nastąpiło dopiero w 2013 r., kiedy
ukształtowały się one na poziomie 90 982 zł/rok (rys. 4). Pomimo znacznej redukcji zużycia
gazu ziemnego między 2004 i 2013 rokiem, w porównaniu do roku 2004 nie osiągnięto
bezwzględnego obniżenia kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u.. Związane jest
ze znacznym wzrostem ceny na gaz ziemny i kosztów wykorzystania tego paliwa
w analizowanym obiekcie. Średnioroczny koszt wykorzystania gazu ziemnego
w analizowanym budynku systematycznie rósł i między 2004 a 2013 rokiem podniósł się
z 1,03 zł/rok do 2,45 zł/rok (rys. 5).
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Rys. 4. Roczne koszty zużycia opału na potrzeby c.o. i c.w.u.
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2013

Średnioroczny koszt wykorzystania
1m3 gazu ziemnego, zł/(m3rok)
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Rys. 5. Średnioroczny koszt wykorzystania 1 m3 gazu ziemnego

Udział opłat za poszczególne media w
całkowitej opłacie eksploatacyjnej, %

Ze względu na powszechnie stosowane, m.in. w ocenach audytingowych, kompleksowe
podejście do oceny kosztów eksploatacyjnych budynków, monitorowano i oceniono również
zużycie energii elektrycznej i wody. Średnioroczny udział kosztów związanych z wykorzystaniem gazu ziemnego, w łącznych kosztach mediów, obniżył się po przeprowadzeniu termomodernizacji z ok. 66% do 61,5% (rys. 6). Na podobnym poziomie, niecałe 27%, pozostał udział
kosztów energii elektrycznej, natomiast wzrósł udział kosztów wody, z ok. 7% do ponad 10%.
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Rys. 6. Udział opłat za poszczególne media w całkowitej opłacie eksploatacyjnej
Zmniejszenie ilości zużywanego opału bezpośrednio przełożyło się na obniżenie,
o około 40%, emisji do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególności dwutlenku węgla,
powstających w procesie spalania paliwa.
Zarejestrowano również poprawę warunków mikroklimatu wnętrz i komfortu cieplnego
użytkowników budynku. W najbliższy roku szkolnym planowane jest przeprowadzenie
pełnych badań w danym zakresie.
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Podsumowanie
Kompleksowość modernizacji energetycznej wyraża się w potrzebie analizowania
wszystkich składowych budynku i procesów eksploatacyjnych mających istotne znaczenie
w zużyciu energii i mediów. Zakres modernizacji oraz optymalizację poszczególnych
usprawnień ustalono w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną zgodną z procedurą
opracowania audytu energetycznego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego dotycząca
charakterystyki energetycznej budynków [7] wskazuje, że jakość energetyczna budynku
powinna uwzględniać także odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego. Przeprowadzone
działania termomodernizacyjne, poprawiające parametry energetyczne budynku i jego
wyposażenia technicznego są zbieżne z wytycznymi tej dyrektywy.
Rozwiązania przyjęte do termomodernizacji obiektu spełniają właściwie również
obecne wymagania warunków technicznych budowlanych, w zakresie oszczędności energii
i izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego budynków. Urządzenia
grzewcze wykorzystywane w obiekcie spełniają wymagania dotyczące efektywności
energetycznej kotłów grzewczych opalanych paliwami gazowymi. Realizacja projektu
przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku oraz jego systemów
technicznych wykorzystujących ciepło na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Efektem monitoringu zużycia mediów i termomodernizacji jest
zaobserwowanie interesujących zależności pomiędzy bezwzględnym rezultatem oszczędnościowym w zużyciu mediów a efektami ekonomicznymi. Ze względu na wzrost cen paliw
i energii planowane w audycie rezultaty nie zawsze udaje się uzyskać.
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THE ASSESSMENT OF THERMAL MODERNIZATION EFFECTS
OF SELECTED PUBLIC BUILDING
Summary
The study assessed the real energy and ecological results of thermal modernization
activities. The energy consumption after thermal modernization to the existing climatic
conditions was analyzed. The analysis was based on monitoring effects of thermal
modernization of educational and residential object located in Silesia province. The nature
of changes in consumption and the cost of fuel, heat, electricity and water for the analyzed
object were given. It also stressed the importance of other thermal modernization effects,
such as, radical improvement of the conditions of buildings use, indoor microclimate
and people thermal comfort and reduce of emissions.
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WYKORZYSTANIE ŚCIANY HYBRYDOWEJ
DO REGULACJI KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIU
Abstrakt: W niniejszym rozdziale autorzy podjęli próbę określenia wpływu wprowadzenia
do przegrody budowlanej z izolacja transparentną, cieczowego układu odbioru energii cieplnej
na komfort cieplny pomieszczenia. Rozważania przeprowadzono na bazie modelowania
w programie ESP-r, wykorzystując dane klimatyczne dla miasta Katowice. Ocenę komfortu
cieplnego pomieszczenia przeprowadzono posługując się wskaźnikami PMV i PPD. Analizy
prowadzono dla dwóch identycznych pomieszczeń, z których jedno posiadało ścianę
południową z izolacją transparentną, a drugie taką samą przegrodę z dodatkowo zabudowanym
cieczowym wymiennikiem ciepła. Wyniki zaprezentowano dla miesiąca lipca jako
najniekorzystniejszego (najcieplejszego), dla którego zjawisko przegrzewania jest najbardziej
odczuwalne.
Słowa kluczowe: ściana hybrydowa, izolacja transparentna, wymiennik ciepła, przegrzewanie
pomieszczeń, wskaźniki PMV i PPD, komfort cieplny
1. Wprowadzenie
Obecnie wiele się mówi o pozyskiwaniu energii z ekologicznych, odnawialnych źródeł.
Jednym ze sposobów wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym
jest zastosowanie przegród zewnętrznych o dodatkowych funkcjach, nawiązujących do ściany
Trombe’-go. Wykorzystuje się tutaj zjawisko konwersji fototermicznej wewnątrz struktury
ściennej celem uzyskania użytecznej energii cieplnej. Powstałe w efekcie tego procesu ciepło
zostaje zakumulowane w masywnej warstwie przegrody skąd przekazywane jest
do pomieszczenia. Przegroda pełni zatem w tym układzie funkcję grzejnika płaszczyznowego,
ściennego niskotemperaturowego. Układ ten stanowi jeden z rodzajów pasywnych pośrednich
systemów pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. Wadą tego rozwiązania jest
najczęściej okresowe przegrzewanie pomieszczeń. Podejmuje się szereg działań
zmniejszających ten negatywny efekt występujący w okresie letnim między innymi poprzez
wprowadzanie rozwiązań zacieniających elewację.
W niniejszym rozdziale autorzy podjęli próbę wyeliminowania negatywnego zjawiska
przegrzewania pomieszczeń drogą modyfikacji struktury ściany z izolacją transparentną,
wprowadzając cieczowy układ odprowadzający nadmiar ciepła z przegrody, w miejsce
1
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systemów zacieniających. Podjęto próbę przeprowadzenia obliczeń określających wpływ tego
rozwiązania na komfort cieplny sąsiadującego pomieszczenia.
2. Przedmiot analiz
Przyjęte przez autorów rozwiązanie stanowi hybrydowy system ściany zewnętrznej
z izolacją transparentną, wyposażony w możliwość odprowadzania nadmiaru energii cieplnej.
Konstrukcja systemu hybrydowego jest zbliżona do systemu pasywnego z warstwą
akumulacyjną. Na zewnętrznej powierzchni warstwy nośnej jest zamontowany cieczowy
wymiennik ciepła wraz z absorberem, na który nałożona zostaje izolacja transparentna. Ciepło
pozyskane w układzie poprzez wymiennik zostaje doprowadzone do zbiornika akumulującego,
który zaopatruje w ciepło czy to instalację ogrzewania płaszczyznowego ściennego
lub podłogowego, czy też instalację ciepłej wody użytkowej.
W systemie hybrydowym prezentowanym w rozdziale nośnikiem odprowadzającym
nadmiar energii mogą być czynniki o niskiej temperaturze krzepnięcia, np. solanka, roztwór
glikolu. Prezentowany system hybrydowy charakteryzuje także oddawanie pozyskanej energii
z dłuższym przesunięciem w czasie, niż rozwiązania tradycyjne.
Przedmiotem analiz jest pomieszczenie o wymiarach w osiach 5,0×3,0×3,0 m i kubaturze
wewnętrznej 45,0 m3, z wbudowaną ścianą hybrydową zorientowaną w kierunku południowym,
o powierzchni 15,0 m2. Zamodelowana ściana hybrydowa składa się z warstwy konstrukcyjnej
z cegły pełnej silikatowej o grubości 0,12 m, układu absorbera i wymiennika ciepła oraz izolacji
transparentnej o strukturze kapilarnej o grubości 0,105 m (fot. 1). Powierzchnię izolacji
transparentnej przyjęto jako 8,0 m2, wartość współczynnika przepuszczalności całkowitej
promieniowania słonecznego dla izolacji transparentnej g = 0,6, opór cieplny R = 0,80 (m2K)/W,
współczynnik absorpcji promieniowania na powierzchni absorbera αa = 0,90. Pozostała
powierzchnia ściany została ocieplona styropianem o grubości d = 0,15 m, i charakteryzuje się
współczynnikiem przenikania ciepła o wartości U = 0,19 W/(m2K). Pojemność wodna
wymiennika ciepła wynosi 10,0 l. Jako odbiornik pozyskanej energii cieplnej przyjęto zbiornik
o pojemności 110,0 l. Obieg cieczy jest w systemie wymuszonym przez pompę. Dla pozostałych
przegród ustalono warunki wymiany ciepła jako adiabatyczne. Na rys. 1 przedstawiono
przedmiotową ścianę hybrydową, zaś na rys. 2 układ hydrauliczny całego rozwiązania.

Fot. 1. Widok izolacji transparentnej o strukturze kapilarnej [archiwum autorów]

56

Rys. 1. Schemat analizowanej ściany hybrydowej [autorzy]

Rys. 2. Schemat układu hydraulicznego analizowanej ściany hybrydowej [autorzy]
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3. Założenia analiz
Dla zaprezentowanego w rozdziale 2 rozwiązania zbudowano model numeryczny
w systemie ESP-r [1]. Wprowadzone do systemu wartości opisujące poszczególne elementy
odpowiadają założeniom przyjętym w rozdziale 2.
W obliczeniach przyjęto następujące dane:
– parametry klimatu dla stacji meteorologicznej: Katowice;
– stacja aktynometryczna: Chorzów.
Na rys. 3, 4 przedstawiono graficznie część danych klimatycznych wykorzystanych
w symulacji komputerowej.

Rys. 3. Średnie wieloletnie wartości temperatury powietrza zewnętrznego
dla miasta Katowic – 1.01 ÷ 31.12.

Rys. 4. Średnie wieloletnie wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego
dla stacji aktynometrycznej Chorzów – 1.01 ÷ 31.12.
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Analizując średnie wieloletnie wartości temperatury powietrza zewnętrznego,
najcieplejszym miesiącem w warunkach polskich jest miesiąc lipiec, a więc w tym miesiącu
efekty przegrzewania uwidaczniają się najbardziej. Na rys. 5 przedstawiono wartości temperatury
powietrza zewnętrznego dla miesiąca lipca.

Rys. 5. Średnie wieloletnie wartości temperatury powietrza zewnętrznego dla Katowic
– 01.07 ÷ 31.07.
W celu określenia komfortu cieplnego posłużono się wskaźnikiem PMV, który
przewiduje średnią ocenę przez dużą grupę osób w siedmiostopniowej skali. „Wskaźnik PMV
jest oparty na równowadze cieplnej ciała człowieka. Człowiek znajduje się w równowadze
cieplnej, gdy wewnętrzne wytwarzanie ciepła w jego ciele jest równe utracie ciepła
do otoczenia” [2].
Wartość wskaźnika PMV można obliczyć, gdy zostanie oceniony rodzaj aktywności
fizycznej człowieka, jego odzieży (oporność cieplna) oraz zmierzone parametry środowiska
wewnętrznego: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania otaczających
przegród, prędkość przepływu powietrza i cząstkowe ciśnienie pary wodnej. Ustalając wartość
wskaźnika PMV = 0, otrzymuje się równanie umożliwiające takie dobranie aktywności
fizycznej, odzieży oraz parametrów środowiska wewnętrznego, które powinno zapewnić
neutralne wrażenie cieplne.
Osoby określające swoje odczucia wybierając wartości -3, -2, +2, +3 w skali PMV
są uważane za niezadowolone z komfortu cieplnego w pomieszczeniu. W tab. 1 przedstawiono
skalę ocen wskaźnika PMV.
Tablica 1. Skala ocen wskaźnika PMV [2]
+3 gorąco
+2 ciepło
+1 dość ciepło

0 obojętnie

-1 dość chłodno
-2 chłodno
-3 zimno

Drugim wskaźnikiem określającym komfort cieplny jest PPD czyli odsetek osób
niezadowolonych z panującego klimatu wewnętrznego. Człowiek odczuwa komfort termiczny,
gdy określone przez niego wrażenia cieplne mieszczą się w przedziale -0,5 < PMV < +0,5,
co odpowiada PPD < 10%, tzn. że odsetek osób niezadowolonych z klimatu wewnętrznego
będzie wynosił maksymalnie 10% (rys. 6).
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Rys. 6. Przewidywany odsetek niezadowolonych (PPD) w funkcji
przewidywanej średniej oceny (PMV) [2]

Zakres temperatury powietrza wewnętrznego, w którym człowiek odczuwa komfort
cieplny, jest bardzo zróżnicowany. Zależy on przede wszystkim od indywidualnych
preferencji, wieku, płci, rodzaju ubrania, stopnia aktywności fizycznej oraz pory roku.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, temperatury, zapewniające dobre samopoczucie
są zazwyczaj wyższe dla kobiet i osób starszych niż dla mężczyzn i osób młodszych. Ponadto,
zimą, dla osoby ubranej, zakres temperatur powietrza zapewniających dobre samopoczucie
powinien wynosić θi = 20 ÷ 23oC, natomiast latem ze względu na „lżejsze” ubranie θi = 24 ÷
28oC [3].
Do obliczeniowego ustalenia wartości wskaźników PMV i PPD muszą zostać przyjęte
wartości wielkości opisujących te dodatkowe czynniki. W obliczeniach przyjęto następujące
wartości liczbowe opisujące rodzaj ubioru i sposób zachowania:
- aktywność fizyczna: praca przy komputerze, met = 1,1;
- oporność cieplna odzieży: koszula, cienkie spodnie, skarpetki, bielizna, clo = 0,39;
- prędkość przepływu powietrza, wair = 0,1 m/s;
- prędkość przepływu cieczy (woda) w wymienniku ciepła, wwater = 0,02 m/s.

4. Wyniki analiz
Z przeprowadzonych obliczeń uzyskano szereg wyników obrazujących zachowanie się
modelu pod obciążeniem cieplnym wywołanym klimatem zewnętrznym. Z punktu widzenia
celu jakiemu podporządkowane były badania symulacyjne, dla czytelnika interesujące powinny
być rezultaty obrazujące przebieg temperatury wewnątrz badanego pomieszczenia
i wartości wskaźników PMV oraz PPD. Uzyskane wyniki obliczeń, dla założeń opisanych
w rozdziale 3, przedstawiają wykresy na rys. 7 ÷ 12. Badania przeprowadzono dla dwóch
przypadków – bez uwzględnienia cieczowego wymiennika ciepła (rys. 7 ÷ 9), oraz z jego
uwzględnieniem (rys. 10 ÷ 12).
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Rys. 7. Temperatura powietrza w pomieszczeniu dla układu bez cieczowego wymiennika
ciepła – 01.07 ÷ 31.07.

Rys. 8. Wartości wskaźnika PMV dla układu bez cieczowego wymiennika ciepła
– 01.07 ÷ 31.07.

Rys. 9. Wartości wskaźnika PPD dla układu bez cieczowego wymiennika ciepła
– 01.07 ÷ 31.07.
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Rys. 10. Temperatura powietrza w pomieszczeniu dla układu hybrydowego – 01.07 ÷ 31.07.

Rys. 11. Wartości wskaźnika PMV dla układu hybrydowego – 01.07 ÷ 31.07.

Rys. 12. Wartości wskaźnika PPD dla układu hybrydowego – 01.07 ÷ 31.07.
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Na podstawie analizy uzyskanych wyników (por. tab. 2) dla prezentowanego miesiąca
lipca zaobserwowano następujące zależności:
- dla pierwszych dni lipca do ok. 11-tego dnia, temperatura powietrza zewnętrznego
wzrasta do wartości θe = 30oC, co odpowiada temperaturze powietrza wewnętrznego
w zakresie θi = 26 ÷ 30oC w przypadku braku cieczowego wymiennika ciepła oraz θi = 24
÷ 28oC dla ściany hybrydowej;
- dla powyższych warunków wartości rozpatrywanych wskaźników mieszczą się
odpowiednio w granicach -1,0 < PMV < -0,5 i PPD = 10 ÷ 30% oraz -1,5 < PMV < -0,5
i PPD = 10 ÷ 50%;
- dla pozostałych dni miesiąca obniżenie wartości temperatury powietrza zewnętrznego
powoduje „polepszenie” wartości wskaźników PMV i PPD w obu rozwiązaniach, jednak
ze wskazaniem na ścianę hybrydową – warunki dla odczuwania komfortu cieplnego;
- dla ściany hybrydowej obserwujemy obniżenie wartości temperatury powietrza
w pomieszczeniu w stosunku do rozwiązania bez wymiennika ciepła, zatem część energii
została przez niego odebrana;
- dla pozostałych dni miesiąca, pomimo obniżenia wartości temperatury powietrza
zewnętrznego do 24oC, a w okresach nocnych do 8oC, w obu rozwiązaniach, wartości
temperatury powietrza wewnętrznego nie spadają poniżej 26oC.
Tablica 2. Zestawienie uzyskanych wyników analiz dla miesiąca lipca

Rodzaj ściany
Bez wymiennika
ciepła
(układ pasywny)
Z wymiennikiem
ciepła (ściana
hybrydowa)

Temperatura
powietrza
zewnętrznego
θe [oC]

Temperatura
powietrza
wewnętrznego
θi [oC]

PMV

PPD [%]

14 ÷ 30
8 ÷ 24

26 ÷ 30
27 ÷ 30

-1,0 < PMV < -0,5
-0,5 < PMV < +0,7

10 ÷ 30
5 ÷ 20

14 ÷ 30
8 ÷ 24

24 ÷ 28
26 ÷ 28

-1,5 < PMV < -0,5
0 < PMV < -0,5

10 ÷ 50
10

5. Podsumowanie
Zaprezentowane rozwiązanie ściany hybrydowej może w istotny sposób wpływać
na parametry komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Na podstawie analizy uzyskanych
wyników stwierdzono, że wprowadzony cieczowy wymiennik ciepła w ścianie z izolacją
transparentną, wpływa na obniżenie wartości temperatury powietrza wewnętrznego. Stanowi
on układ odprowadzający nadmiar ciepła z przegrody, poprawiający tym samym warunki
komfortu cieplnego wyrażonego poprzez wskaźniki PMV oraz PPD.
Należy zaznaczyć, iż wyniki zostały uzyskane dla konkretnej sytuacji eksploatacyjnej
pomieszczenia określonej przez sposób ubioru i charakter wykonywanej pracy, oraz prędkość
przepływu powietrza. Ponadto rezultaty obliczeń odnoszą się do jednej, zadanej prędkości
przepływu cieczy w wymienniku ciepła.
Zdaniem autorów rozpatrywane w niniejszym rozdziale zagadnienia wymagają dalszych
analiz celem optymalizacji zaproponowanego układu hybrydowego. Jednocześnie trwają prace
nad budową stanowiska do badania tego rodzaju przegród w warunkach rzeczywistych.

63

Literatura
[1] www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-r.
[2] PN EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie
i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV
i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
[3] FANGER P.O., POPIOŁEK Z., WARGOCKI P., Środowisko wewnętrzne: wpływ
na zdrowie, komfort i wydajność pracy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.

USING THE HYBRID WALL TO REGULATE
THE THERMAL COMFORT IN A ROOM
Summary
In this paper, the authors attempted to determine the impact of the introduction to the
building partition wall with transparent insulation, a liquid system of thermal energy reception
on the thermal comfort of the room. The considerations were made on the basis of object
modeling using the ESP-r software and with the usage of climate data for the city of Katowice.
The rating of the thermal comfort of the room was carried out using PMV and PPD
indexes. The analysis was done for two identical rooms one of which had the south wall with
transparent insulation and the other one had the same partition but with additionally built-up
liquid heat exchanger. The results are presented for the month of July as the least beneficial
(the warmest), and in which the phenomenon of overheating is the most perceptible.
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ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W PIERWSZYCH LATACH
EKSPLOATACJI BUDYNKU
Streszczenie
Współczesne budynki jednorodzinne są często wznoszone w ciągu 3 kwartałów
(wiosna-jesień) i zasiedlane zazwyczaj w sezonie zimowym. Jest to szczególny przypadek,
w którym wilgoć eksploatacyjna nakłada się na technologiczną, powodując tym samym
niekorzystne warunki wilgotnościowe przez pierwsze lata użytkowania. W konsekwencji
parametry cieplne przegród odbiegają od założonych w projekcie. Czas do osiągnięcia
wilgotności ustabilizowanej zależy więc od warunków wysychania – problem ten szczegółowo
zostanie omówiony w niniejszym rozdziale.
Słowa kluczowe: eksploatacja, wilgoć, ściana zewnętrzna
1. Wprowadzenie
Współczesne budownictwo jednorodzinne bazuje przede wszystkim na technologiach
tradycyjnych, które charakteryzują się znaczną ilością wilgoci wprowadzanej do wnętrza
konstrukcji w trakcie budowy. W fazie budowy stan wilgotnościowy ścian ustala się w wyniku
wprowadzenia wody:
− związanej z produkcją i składowaniem wyrobów,
− technologicznej wprowadzanej w trakcie murowania i tynkowania ścian
− pochodzącej z opadów atmosferycznych.
Zgodnie ze sztuką budowlaną ta wilgoć powinna być usunięta z przegrody do momentu
oddania budynku do użytkowania, ponieważ obniża izolacyjność termiczną przegród i podnosi
wilgotność powietrza we wnętrzu budynku. Jednak w praktyce nie daje się możliwości
wyschnięcia budynku - pełny cykl budowy zamyka się w ciągu 3 kwartałów (wiosna-jesień).
W tym czasie ściany są wielokrotnie nawilgacane w wyniku opadów atmosferycznych
– w polskich warunkach klimatycznych okresy bezdeszczowe są bardzo krótkie, a miesiące
wiosenno-letnie charakteryzują się wysokim poziomem opadów. Analiza sum miesięcznych
1

Dr inż., Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska
2
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opadów atmosferycznych dla miasta Bydgoszczy wybranych trzech kolejnych latach wykazuje,
że najwyższe opady wystąpiły w lipcu i sierpniu każdego roku. (rys. 1)

Rys. 1. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych dla miasta Bydgoszczy
W stanie nałożenia wilgoci atmosferycznej i technologicznej ściany są ocieplane
i tynkowane. Zasiedlenie następuje zazwyczaj w sezonie zimowym. Należy jednak pamiętać,
że takim przypadku wilgoć eksploatacyjna nakłada się na technologiczną, powodując tym
samym szczególne warunki wilgotnościowe przez pierwsze lata użytkowania.
Wpływ wilgotności na przewodność cieplną AAC jest przedmiotem badań w wielu
krajach. Schoch i Kreft [1] przedstawiają problem określenia współczynnika przewodzenia
ciepła w różnych warunkach wilgotnościowych uwzględniając obowiązującą normę ISO 10456
[2] i badania eksperymentalne. W wyniku badań laboratoryjnych [1] ustalono, że w zakresie
wilgotności do 5% poprawna jest zależność normowa (funkcja ekspotencjalna). Powyżej 5%
przebieg zmian jest zbliżony do liniowych, co potwierdzają badania wykonane na polskich
wyrobach w zakresie wysokich wilgotności [3].
Zgodnie z normą [2] zależność przewodności cieplnej od zawartości wilgoci jest
funkcją ekspotencjalną.

λmoist = λ10, dry ⋅ e f

λmoist

u

⋅ ( u1 − u 2 )

(1)

- przewodność obliczeniowa materiału, W/(m·K)

λ10 , dry - wartość deklarowana przewodności cieplnej, W/(m·K)
fu
u1
u2

- współczynnik konwersji z uwagi na wilgotność
- zawartość wagowa wilgoci w pierwszej klasie warunków brzegowych, kg/kg
- zawartość wagowa wilgoci w drugiej klasie warunków brzegowych, kg/kg

Zmiany wilgotności wpływają również na pojemność cieplną AAC. Badania Uncik i in.
[4] wskazują, że wartości ta zmieniają się liniowo od (ρ·c)0% 5,82·10-5 do (ρ·c)20% 12,6·10-5.
Zmiany przewodności cieplnej i pojemności cieplnej betonu komórkowego wpływają
bezpośrednio na bilans energetyczny budynku. Problem wpływu zawilgocenia ścian z betonu
komórkowego szeroko przeanalizowali Gawin [5], Garbalińska [6] wskazując na istotne
znaczenie wszystkich czynników kształtujących zapotrzebowanie budynków na energię.
Praca stanowi inżynierską propozycję szacowania nadwyżki zapotrzebowania na ciepło
wynikającej z eksploatacji budynku w stanie wilgoci technologicznej.
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2. Najczęściej
ciej stosowane układy materiałowe ścian zewnętrznych
W budownictwie jednorodzinnym najczęś
najczęściej stosowane są ściany dwuwarstwowe.
Warstwa konstrukcyjna wykonana jest zazwyczaj z autoklawizowanego betonu komórkowego
z ociepleniem w postaci wełny mineralnej
alnej lub styropianu. W zwi
związku z tym do analizy przyjęto
dwa układy materiałowe ścian (rys. 2).

Rys. 2. Układy materiałowe śścian przyjęte do analizy
Bloczki betonu komórkowego opuszczają autoklaw z wilgotnością do ok. 50%
i wbudowywane są często z wilgotnością
ś ą przekraczaj
przekraczającą 40% w stosunku do masy suchych
składników. Wykonana ściana
ciana charakteryzuje się zawarto
zawartością wody na poziomie ok. 15%.
Materiały termoizolacyjne są wbudowywane w stanie suchym. W trakcie wznoszenia
i eksploatacji budynku ich przewodność
ść cieplna ulega zmianie w zale
zależności od stanu
wilgotnościowego (rys. 3).
a) styropian

b) wełna mineralna

Rys. 3. Zmiany przewodności
ci cieplnej materiałów termoizolacyjnych w zale
zależności
od poziomu zawilgocenia wg WUFI®
3. Badania symulacyjne
Analizę cieplno-wilgotnościową przyjętych
ętych układów materiałowych ścian dwuwarstwowych wykonano przy zastosowaniu programu komputerowego: WUFI
WUFI® PRO 5. Do analizy
przyjęto
to dane pogodowe TMY dla miasta Warszawy.
We wszystkich analizowanych modelach nie uwzgl
uwzględniono absorpcji promieniowania
krótko i długofalowego. Założono
ono współczynnik absorpcji deszczu zgodny z nachyleniem
i typem projektowanej przegrody, wynoszący
ący 0,7.
Główna analiza dotyczy niekorzystnego przy
przypadku nałożenia się wilgoci budowlanej
z eksploatacyjną.
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Rozważono dwa etapy funkcjonowania ściany:
a) pierwszy (wznoszenie warstwy konstrukcyjnej i ekspozycja na oddziaływanie opadów),
Wymodelowano warstwę konstrukcyjną, narażoną z obu stron na środowisko zewnętrzne.
Założono najbardziej niekorzystną wilgotność początkową 50% i funkcjonowanie
wznoszonej ściany bez warstw zabezpieczających w okresie od marca do sierpnia.
b) drugi (po zasiedleniu od października z okresem eksploatacji 8 lat).
W badaniach uwzględniono dwie klasy wilgotności wewnętrznej pomieszczeń [7]:
− 3 klasa (odpowiadająca świadomemu użytkowaniu pomieszczeń przy uwzględnieniu
konieczności intensywnej wentylacji i dogrzania),
− 4 klasa (odpowiadająca użytkowaniu pomieszczeń z niedostateczną wentylacją).
Dla celów porównawczych rozpatrzono przypadek funkcjonowania przegród w budynku,
w których cykl budowy pozwolił na usunięcie wilgoci budowlanej przed zasiedleniem. Wyniki
analiz przedstawiono na rysunkach 5 – 6.
Na etapie wznoszenia i funkcjonowania nie zabezpieczonej ściany przez okres marzecsierpień nastąpił znaczny spadek wilgotności – do 15% (rys. 4).

Rys. 4. Zmiana stanu wilgotnościowego warstwy konstrukcyjnej w okresie marzec-sierpień
W kolejnym etapie założono wykonanie tynków wewnętrznych i ocieplenia
w wyszczególnionych dwóch wariantach.
Przeprowadzona analiza wykazała, że okres wysychania ściany jest zależny zarówno
od przyjętego rozwiązania materiałowego ocieplenia jak i warunków wilgotnościowych
w budynku (rys. 5,6).

Rys. 5. Zmiana stanu wilgotnościowego (3 klasa) ściany dwuwarstwowej
ocieplonej styropianem
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Rys. 6. Zmiana stanu wilgotnościowego (4 klasa) ściany dwuwarstwowej
ocieplonej wełną mineralną
W przypadku ocieplenia styropianem wbudowane materiały osiągnęły wilgotność
ustabilizowaną:
po 3,5 roku dla 3 klasy wilgotności,
po 5 latach dla 4 klasy wilgotności.
Wilgotność ściany z ociepleniem wełną mineralną niezależnie od wewnętrznych
warunków wilgotnościowych stabilizuje się po 1,5 roku.
W okresie dochodzenia do poziomu wilgotności ustabilizowanej autoklawizowany beton
komórkowy wykazywał wyższą wilgotność w przypadku ocieplenia styropianem (tab. 1-2)
w porównaniu z wełną mineralną (tab. 3-4). Izolacja termiczna w postaci styropianu
charakteryzuje się tendencją rosnąca wilgotności w pierwszych dwóch latach eksploatacji
po czym maleje. W odróżnieniu do EPS wilgotność wełny mineralnej uzyskuje maksymalny
poziom w pierwszym roku eksploatacji po czym w ciągu kolejnego roku spada do wilgotności
ustabilizowanej. W pierwszym okresie przy zwiększonej wilgotności wbudowanych materiałów
ich przewodność cieplna jest również wyższa (tab. 1-4). W konsekwencji rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła U jest znacznie wyższy od założonego w projekcie. Zawartość wody
w AAC w istotny sposób zmienia również pojemność cieplną [4]. W celu uwzględnienia wpływu
zawilgocenia na wartość sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wykonano symulację
w programie ArCADia-TERMO. Do analizy przyjęto prosty budynek wolnostojący, z poddaszem
użytkowym, niepodpiwniczony, zlokalizowany w Bydgoszczy. Wyniki zestawiono w tab. 1-4.
Tablica 1. Zmiany wilgotności ściany ocieplonej styropianem w pierwszych pięciu latach
eksploatacji przy założonej 3 klasie wilgotności wewnętrznej
Rok eksploatacji
Średnia wilgotność
wbudowanych materiałów
w sezonie grzewczym (%)
Przewodność cieplna λ,
[(W/(m·K)]
Sezonowe zapotrzebowanie
na ciepło budynku kWh/rok

ABK600

1
10,8

2
5,1

3
2,8

4
1,5

5
1,5

Styropian

33,3

40

40

20

13,3

ABK600
Styropian

0,196
0,1

0,166
0,15

0,154
0,15

0,148
0,045

0,148
0,042

13073

11789

12378

11842

9486
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Tablica 2. Zmiany wilgotności ściany ocieplonej styropianem w pierwszych pięciu latach
eksploatacji przy założonej 4 klasie wilgotności wewnętrznej
Rok eksploatacji
Średnia wilgotność
wbudowanych materiałów w
sezonie grzewczym (%)
Przewodność cieplna λ,
[(W/(m·K)]
Sezonowe zapotrzebowanie
na ciepło budynku kWh/rok

ABK600

1
11,3

2
5,8

3
3,3

4
1,5

5
1,5

Styropian

33,3

40

40

23,3

13,3

ABK600
Styropian

0,199
0,1

0,170
0,15

0,157
0,15

0,148
0,08

0,148
0,042

13073

11820

12450

11864

10575

Tablica 3. Zmiany wilgotności ściany ocieplonej wełną mineralną w pierwszych pięciu latach
eksploatacji przy założonej 3 klasie wilgotności wewnętrznej
Rok eksploatacji
Średnia wilgotność
wbudowanych materiałów w
sezonie grzewczym (%)
Przewodność cieplna λ,
[(W/(m·K)]

ABK600
Wełna
mineralna
ABK600
Wełna
mineralna

Sezonowe zapotrzebowanie
na ciepło budynku kWh/rok

1
9,2

2
2,5

3
1,5

4
1,5

5
1,5

41,7

12,5

3,3

3,3

3,3

0,188

0,153

0,148

0,148

0,148

0,17

0,045

0,042

0,042

0,042

13073

9506

9366

9366

9366

Tablica 4. Zmiany wilgotności ściany ocieplonej wełną mineralną w pierwszych pięciu latach
eksploatacji przy założonej 4 klasie wilgotności wewnętrznej
Rok eksploatacji
Średnia wilgotność
wbudowanych materiałów w
sezonie grzewczym (%)
Przewodność cieplna λ,
[(W/(m·K)]
Sezonowe zapotrzebowanie
na ciepło budynku kWh/rok

ABK600
Wełna
mineralna
ABK600
Wełna
mineralna

1
10,0

2
2,5

3
1,5

4
1,5

5
1,5

41,7

12,5

3,3

3,3

3,3

0,192

0,153

0,148

0,148

0,148

0,17

0,045

0,042

0,042

0,042

13144

9506

9366

9366

9366

4. Dyskusja wyników i wnioski
Jak wynika z przedstawionej analizy, skrócony okres wzniesienia budynku w istotny
sposób wpływa na stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych. Poziom zawilgocenia jest zależny
od zastosowanego materiału termoizolacyjnego i warunków wewnętrznych [8]. Ściany
ocieplone styropianem charakteryzują się dłuższym okresem wysychania w porównaniu
do ścian ocieplonych wełną mineralną. Wynika to z różnych wartości współczynnika oporu
dyfuzyjnego (dla wełny mineralnej wynosi µ=1, dla styropianu µ=60) [7]. Styropian stanowi
barierę dla wilgoci zawartej w warstwie konstrukcyjnej – wysychanie odbywa się w kierunku
wnętrza budynku. Wełna mineralna nie blokuje przepływu wilgoci na zewnątrz.
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Wilgoć budowlana obniża izolacyjność termiczną przegrody. W analizowanych
ścianach rzeczywista wartość współczynnika przenikania ciepła w pierwszym roku eksploatacji
wynosiła:
− dla ściany ocieplonej styropianem U = 0,33 W/(m2·K), przy czym maksymalną wartość
osiągnęła w drugim roku U = 0,37 W/(m2·K),
− dla ściany ocieplonej wełną mineralną U = 0,42 W/(m2·K) i była to wartość maksymalna.
Zmiany te powodują wzrost zapotrzebowania na ciepło (tab. 5).
Tablica 5. Zmiany zapotrzebowania na ciepło w pierwszych pięciu latach eksploatacji
wybranego budynku mieszkalnego
Rok eksploatacji
3 klasa wilgotności
wewnętrznej
Ściana dwuwarstwowa
ocieplona styropianem
4 klasa wilgotności
wewnętrznej
3 klasa wilgotności
wewnętrznej
Ściana dwuwarstwowa
ocieplona wełną mineralną
4 klasa wilgotności
wewnętrznej

1

2

3

4

5

126% 132%

126% 101% 100%

126% 133%

127% 113% 100%

140% 101%

100% 100% 100%

140% 101%

100% 100% 100%

Przy przyjętym rozwiązaniu materiałowym ścian w okresie pierwszych pięciu lat
eksploatacji na dogrzanie pomieszczeń należy przewidzieć nadwyżkę wynoszącą: 85% do 99%
rocznego zużycia dla ściany ocieplonej styropianem i 41% dla ściany ocieplonej wełną mineralną.
Uzyskane wyniki znajdują potwierdzenie w rzeczywistych kosztach eksploatacyjnych
budynków.
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HEAT DEMAND IN INITIAL YEARS
OF BUILDING EXPLOITATION
Summary
Contemporary single-family houses are often built during 3 quarters of a year (spring to
autumn) are usually settled in a winter season. It is a special case when exploitation humidity
coincides with technological one, causing unfavourable humidity conditions during the first
years of exploitation. In consequence, thermal parameters of partitions differ from those
assumed in the project. So the time to reach the stabilised humidity depends on drying
conditions – this problem will be discussed in detail in this article.
Keywords: operation, moisture, external wall
Praca powstała z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu „Realizacja
II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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Sławomir GRABARCZYK1

BADANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU SZKLARNI
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w całorocznie
eksploatowanej szklarni. Analizy zużycia energii cieplnej przedstawiono na podstawie 8760
rekordów – pomiarów wykonanych z odstępem jednej godziny. Badania miały na celu
określenie charakterystyki energetycznej szklarni ze zwróceniem uwagi na najbardziej istotny
składnik – zużycia energii cieplej zależnie od zmian właściwości przegród zewnętrznych
szklarni. Analizę przeprowadzono w oparciu o rejestrację parametrów klimatu zewnętrznego,
mikroklimatu szklarni oraz zużycia energii cieplnej. Przedstawiono strukturę zużycia energii
miesięcznie z uwzględnieniem funkcjonowania szklarni z ekranem i bez ekranu oraz jego profil
zmian w przekroju dobowym.
Słowa kluczowe: szklarnia, energia cieplna, charakterystyka energetyczna, badania terenowe
1. Wprowadzenie
Przyczyną podjęcia tematu badań dotyczących charakterystyki energetycznej budynku
szklarni było wprowadzenie w Unii Europejskiej dyrektywy dotyczącą jakości energetycznej
budynków [1]. Zgodnie z tą dyrektywą Kraje Członkowskie mogą podjąć decyzję o nie
wprowadzaniu tych wymagań dla pewnych kategorii budynków. W tej grupie znajdują się
budynki rolnicze, dla których mogą być ustalone odrębne wymagania dotyczące jakości
energetycznej.
Przedstawiony przez Komisję Europejską Plan działania w zakresie energii do roku 2050
[2] zakłada, że zgodnie z tym dokumentem wzrośnie presja w celu znaczącego ograniczenia
emisji dwutlenku węgla nawet o 80-95 % w stosunku do wielkości emisji w latach 90-tych
XX wieku, czyli znacznie więcej niż zobowiązania wynikające z międzynarodowego
porozumienia z Kioto [3]. Proponowane scenariusze w Planie działania w zakresie energii
do roku 2050 wskazują na przejście z obecnego systemu charakteryzującego się wysokimi
kosztami paliw i wysokimi kosztami eksploatacji na systemy energetyczne, którego podstawę
mają stanowić wyższe koszty inwestycyjne i niższe koszty paliw.
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, potraktowane jako priorytet będzie szczególnie
dotkliwe dla państw takich jak Polska, o długiej tradycji wydobycia oraz wykorzystania węgla
w celach energetycznych. Z uwagi na koszty, znaczna część obiektów szklarniowych w Polsce
jest ogrzewana najtańszym paliwem jakim jest węgiel kamienny.
1
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W Polsce całkowita powierzchnia upraw w szklarniach wg Rocznika Statystycznego
Rolnictwa [4] w 2012 roku wynosiła 16 898 tys. m2, co stanowi ok. 32% ogólnej powierzchni
upraw pod osłonami. Koszty związane z ogrzewaniem mogą stanowić, zależnie
od prowadzonej uprawy, nawet 75% całkowitych kosztów, a zatem konsekwencja wzrostu cen
paliw czy też podniesienia opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego może być bardzo
uciążliwa dla właścicieli obiektów szklarniowych.
Celem przeprowadzonych analiz było określenie rzeczywistych wartości zużycia energii
na cele grzewcze w badanym obiekcie szklarniowym w przekroju pełnego roku
kalendarzowego. Szklarnie są obiektami o lekkiej konstrukcji i istotnym wpływie głównie
temperatury zewnętrznej i promieniowania słonecznego. Zyski ciepła od promieniowania
słonecznego w istotny sposób ograniczają zużycie ciepła, mogą być także źródłem znaczącego
przyrostu temperatury wewnątrz szklarni.
W tablicy 1 zestawiono strukturę masy poszczególnych elementów składowych
konstrukcji szklarni oraz porównano wartości współczynników przenikania ciepła oraz stałej
czasowej obliczonej zgodnie z PN-EN ISO 13790 [5] badanego obiektu i budynku
o konstrukcji tradycyjnej.
Stała czasowa obliczona wg PN-EN ISO 13790 dla obiektu szklarniowego wynosi
2,98 h, natomiast dla budynku o tych samych wymiarach i konstrukcji tradycyjnej 23,5 h
(tablica 1). Oznacza to, że szklarnia jest prawie 8 krotnie bardziej podatnym obiektem
na zmiany zewnętrznych warunków klimatycznych niż budynki wznoszone obecnie
z zachowaniem wymagań Warunków Technicznych [6].
Tablica 1. Stała czasowa i współczynnik przenikania ciepła dla szklarni oraz budynku
o konstrukcji tradycyjnej – porównanie właściwości.
budynek
szklarnia
o wymiarach
20 x 62,5 m
konstrukcja
tradycyjna:

masa
[kg]
podłoże – piasek 20 cm
412 500 (88%)
cokół (część nad ziemią)
17 820 (4%)
pokrycie ze szkła (4 mm)
16 510 (4%)
konstrukcja stal + aluminium
18 350 (4%)
ściana: typowa przegrodą z cegły 24 cm + styropian;
dach: konstrukcja lekka drewniana + wełna mineralna
+ dachówka
przegrody/ komponenty

τ

U
[W/(m2K)]

[h]

4,66/6,68

2,98

0,25
23,5
0,20

Ekrany termoizolacyjne instalowane w szklarni zmieniają właściwości termoizolacyjne
przegrody zewnętrznej. Skutkuje to zmianą zapotrzebowania na energię cieplną nie tylko
zależnie od pory roku, pory dnia ale także stanu wyposażenia technicznego szklarni,
decydującego o właściwościach przegrody, czyli ekranu termoizolacyjnego oraz wietrzników.
Ekrany termoizolacyjne są skuteczne, jeżeli są szczelnie zamknięte, a zatem w analizach
zwrócono szczególną uwagę na okres funkcjonowania szklarni z drugą dodatkową osłoną,
co ma miejsce w porze nocnej.
Zmienność właściwości przegród zewnętrznych w szklarni jest wynikiem
funkcjonowania ruchomego ekranu termoizolacyjnego. Szklarnia z pojedynczym pokryciem
ma ogólny współczynnik przenikania ciepła 6,68 W/(m2K), natomiast w warunkach
funkcjonowania ekranu termoizolacyjnego jako drugiej dodatkowej osłony jego wartość
zmniejsza się do 4,66 W/(m2K) [7]. Typowy schemat funkcjonowania ekranu termoizolacyjnego
o właściwościach energooszczędnych i cieniujących przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Funkcjonowanie ekranu cieniują
cieniująco-energooszczędnego w szklarni
W budynku szklarni zyski słoneczne charakteryzuj
charakteryzują się znaczną zmiennością, zależą
bowiem od jednostkowego promieniowania słonecznego, od warto
wartości kąta padania promieni
słonecznych na przegrodę ze szkła (rys. 2) oraz stanu zamkni
zamknięcia ekranu w pozycji cieniowanie
i jego przepuszczalności promieniowania.
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Rys. 2. Współczynnik przepuszczalności
ci promieniowania słonecznego przez szkło pojedyncze
o grubości 4 mm zależnie od kąta
ąta padania (wg ASHRAE) [8].
Pojedyncze ekrany termoizolacyjne mogą przynieść oszczędności energii rzędu
35 - 40% w porównaniu ze szklarniąą bez rozwi
rozwiązań energooszczędnych [9]. Przegrody
wielowarstwowe szklarni mają lepsze właściwoś
ściwości termoizolacyjne, gdy warstwa powietrzna
ma stosunkowo niewielką grubość, pożądaną
żą ą z uwagi na wymian
wymianę ciepła w granicach
1 - 20 cm [10]. Taka grubość szczeliny
iny powietrznej mi
między przegrodą szklaną a ekranem
ogranicza ruchy konwekcyjne powietrza a zarazem minimalizuje wymian
wymianę ciepła na drodze
promieniowania między
dzy powierzchniami tych przegród.
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Rys. 3. Szklarnia z zainstalowanym wewnątrz ruchomym ekranem termoizolacyjnym.
2. Obiekt badań
Przedmiotem analizy jest szklarnia wolnostojąca, stanowiąca część kompleksu
szklarniowego, składającego się łącznie z dwudziestu szklarni jednonawowych oraz jednej
szklarni zblokowanej, wielonawowej. Obiekt zlokalizowany jest w centralnej części Polski
w miejscowości Skierniewice. Zespół budynków jest ogrzewany z własnej kotłowni węglowej
zlokalizowanej na terenie gospodarstwa ogrodniczego, o łącznej mocy 11 MW. Ogólną
charakterystykę badanej szklarni przedstawiono w tablicy 2.
Na przegrodach pionowych szklarni po stronie zewnętrznej przytwierdzono dodatkową
osłonę z folii pęcherzykowej, ograniczającej straty ciepła w okresie zimowym. W badanej
szklarni zainstalowano równolegle do ścian bocznych i poziomo na wysokości okapu ekran
termoizolacyjny HS 787 (fot. 1).
Kubatura szklarni z zainstalowanym ekranem, ograniczona jego powierzchnią oraz
powierzchnią pozostałych przegród, wynosi 3518,8 m3 co stanowi 56,9% kubatury szklarni
bez dodatkowych osłon. Usytuowanie ekranu w szklarni jest niekorzystne, ponieważ przestrzeń
nad ekranem w warunkach wietrznej pogody jest przyczyną zwiększonych strat ciepła [10].
Tablica 2. Wybrane parametry obiektu - szklarnia z ekranem HS 787
wielkość
A
Ac
B
H
L
a
U
US
V
VS
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jednostka
m2
m2
m
m
m
stopień
W/(m2K)
W/(m2K)
m3
m3

objaśnienie
powierzchnia zabudowy szklarni
powierzchnia pokrycia szklarni
szerokość szklarni
wysokość ściany bocznej szklarni
długość szklarni
kąt nachylenia połaci dachu
ogólny współczynnik przenikania ciepła szklarni bez ekranu
ogólny współczynnik przenikania ciepła szklarni z ekranem
kubatura szklarni pod pokryciem (zewnętrznym) ze szkła
kubatura szklarni pod ekranem

wartość
1250
1844,5
20,0
2,2
62,5
27
6,68
4,66
6187,5
3518,8

Fot. 1. Widok ekranu termoizolacyjnego HS 787 w badanej szklarni.
Ekran termoizolacyjny HS 787 to włóknina akrylowo–poliestrowa z paskami aluminium
o strukturze budowy przedstawionej na rys. 4.

Rys. 4. Struktura budowy ekranu termoizolacyjnego HS 787.
Energooszczędność, określająca w procentach ograniczenie strumienia strat ciepła przez
przegrodę zewnętrzną szklarni, na której zainstalowano dodatkową osłonę w przypadku ekranu
termoizolacyjnego wynosi 50%, natomiast grubej folii pęcherzykowej 37%. Przepuszczalność
promieniowania słonecznego materiałów, z których wykonane są przegrody zewnętrzne
szklarni, podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rodzaj i właściwości pokrycia szklarni. Oznaczenia w tablicy:
GL – pojedyncze szkło, TS – ekran termoizolacyjny, ABF - gruba folia pęcherzykowa
materiał pokrycia:
właściwość:
przepuszczalność promieniowania
bezpośredniego
przepuszczalność promieniowania
rozproszonego

GL
(4 mm)

TS
(HS 787)

ABF

zmienna wg rys. 2

0,31

0,84

0,79

0,29

0,84

3. Założenia do badań i analiz
Pomiary wykonano w okresie od 15 maja 2005 do 14 maja 2006 r. W analizach
wykorzystano zbiór danych zarejestrowanych z interwałem 1 godziny między kolejnymi
pomiarami. Łączna ilość rekordów użytych w analizach wynosi 8760 i odpowiada ilości
rekordów jakie spotykane są w programach symulacyjnych do analizy zapotrzebowania
na energię obiektów budowlanych.
Przeprowadzone badania zostały wykonane przy wykorzystaniu aparatury kontrolnopomiarowej, której celem jest sterowanie parametrami mikroklimatu w szklarniach
gospodarstwa ogrodniczego w zmiennych warunkach otoczenia zewnętrznego. Uzupełnieniem
rejestrowanych parametrów były min. pomiary zużycia energii cieplnej, pomiary uzupełniające
temperatur w wybranych punktach szklarni. Zestawienie rejestrowanych parametrów
przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Zestawienie parametrów rejestrowanych w szklarni podczas badań.
wielkość mierzona - objaśnienie
Klimat zewnętrzny:
temperatura powietrza zewnętrznego
wilgotność powietrza zewnętrznego
promieniowanie słoneczne całkowite padające na płaszczyznę poziomą
prędkość wiatru
kierunek wiatru
natężenie światła
opad deszczu
Mikroklimat szklarni:
temperatura powietrza w szklarni
wilgotność względna powietrza w szklarni
Dane informacyjne dot. funkcjonowania wyposażenia technicznego szklarni:
stan zamknięcia ekranu termoizolacyjnego
stan otwarcia wietrzników kalenicowych
Dane gromadzone przy pomiarze zużycia energii cieplnej:
temperatura zasilania dolnego systemu grzewczego
temperatura zasilania górnego systemu ogrzewczego
temperatura zasilania czynnika grzejnego
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temperatura powrotu czynnika grzejnego
przepływ czynnika grzejnego
moc chwilowa
zużycie energii cieplnej
Dane pomiarowe dodatkowe - w gruncie i podłożu w szklarni:
pomiar temperatury gruntu na zewnątrz i podłoża na głębokości 10 i 50 cm
pomiar temperatury powietrza nad gruntem na wysokości 10 cm
Dane informacyjne dot. czasu:
miesiąc, tydzień, dzień, godzina, dzień tygodnia…

o

C
l/h
MW
GJ
o

C
C

o

4. Wyniki badań i analiz
Badania wykonano w roku w którym stwierdzono występowanie okresów o niższych
jak i wyższych temperaturach zewnętrznych, niż zwykle obserwowane w Skierniewicach,
a także ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych, w miesiącu styczniu –28oC
oraz ekstremalnie wysokich 36,8oC w miesiącu lipcu. Wyniki tych pomiarów zestawiono
z danymi Typowego Roku Meteorologicznego dla Warszawy [11], czyli lokalizacji w tej samej
strefie klimatycznej i nieznacznej odległości od miejsca badań.
Porównując otrzymane wyniki średnich miesięcznych wartości temperatur można
zauważyć, że w okresie badań miesiącami znacznie chłodniejszymi niż w Typowym Roku
Meteorologicznym były miesiące styczeń i marzec – ok. 4 stopni Celsjusza różnicy.
W miesiącach od kwietnia do września, za wyjątkiem czerwca, stwierdzono że średnie miesięczne
temperatury zewnętrzne są o około 2 - 3 stopni Celsjusza wyższe niż w TRM (tablica 5).
Tablica 5. Średnie miesięczne temperatury w badanej szklarni oraz średnie miesięczne
temperatury zewnętrzne oraz sumy miesięczne całkowitego promieniowania słonecznego
na płaszczyznę poziomą dla Skierniewic oraz Warszawy wg TRM [11].
Oznaczenia: ti – temperatura w szklarni [oC], te – temperatura zewnętrzna [oC], Ic – suma
miesięcznego całkowitego promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą [kWh/m2]
Oznaczenia

Sty Lut Mar Kwi Maj
ti 18,8 17,9 16,4 17,5 22,3
Skierniewice te -7,8 -2,3 0,2 9,6 16,4
Ic 9,3 17,3 64,7 97,3 162,9
te -3,6 -1,75 3,93 7,82 14,08
Wa-wa
(TRM)
Ic 18,3 33,1 69,4 104,2 143,1

Miesiąc
Cze Lip
21,0 25,4
17,2 21,2
144,2 158,5
17,07 17,93
162,5 158,6

Sie
24,5
18,4
122,8
16,58
124,4

Wrz
24,1
16,6
78,7
13,65
86,1

Paź
21,8
9,9
35,2
8,72
49,4

Lis
19,3
3,4
11,3
2,31
18,6

Gru
18,3
-0,2
5,0
-0,69
13,1

Z uwagi na istotne znaczenie zysków słonecznych na kształtowanie mikroklimatu
w szklarni, przestawiono analizę występowania temperatury w szklarni w przekroju całego roku
z podziałem na porę nocną – bez zysków słonecznych oraz przy całkowitym promieniowaniu
słonecznym padającym na płaszczyznę poziomą w terenie otwartym Ic > 0 W/m2 (tablica 6).
Ważne jest to głownie z powodu funkcjonowania ekranu – otwieranego już przy minimalnej
dawce natężenia światła, niezbędnego do wzrostu uprawianej w szklarni rośliny.

79

Tablica 6. Średnie miesięczne temperatury w szklarni zależnie od występowania całkowitego
promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę poziomą.
Oznaczenia: ti – temperatura w szklarni [oC], Ic – całkowite promieniowanie słoneczne
na płaszczyznę poziomą [W/m2], N – liczba obserwacji
Oznaczenia

Sty
N
502
ti średnia 19,0
dla
min 12,2
Ic=0
max 25,9
N
242
ti
średnia 18,5
dla
min 13,2
Ic>0
max 26,5

Lut
411
17,5
12,1
25,5
261
18,4
12,0
27,7

Mar
394
14,1
6,8
22,9
350
19,0
7,0
29,8

Kwi
319
15,9
10,7
19,5
401
18,8
10,9
30,0

Maj
276
17,0
6,3
25,8
468
25,3
6,3
42,8

Miesiąc
Cze Lip
243 266
15,6 21,6
7,8 14,3
25,4 25,8
477 478
23,7 27,5
7,2 15,5
42,1 41,8

Sie
303
21,9
17,7
23,4
441
26,3
18,5
36,3

Wrz
353
22,1
18,7
26,1
367
26,0
19,5
35,0

Paź
426
21,2
18,5
23,8
318
22,6
17,6
27,2

Lis
473
19,2
17,3
21,5
247
19,5
16,7
22,7

Gru
537
18,4
12,0
21,7
207
18,0
12,8
21,6

Charakterystyczne jest to, że za wyjątkiem miesięcy styczeń i grudzień, średnie
temperatury w szklarni przy Ic > 0 W/m2 są wyższe niż ma to miejsce w porze nocnej. Średnia
temperatura w szklarni jest w tym momencie pierwszym wskaźnikiem ilustrującym wpływ
zysków słonecznych w poszczególnych miesiącach roku.
Analiza eksploatacji budynku szklarniowego i jego systemu grzewczego w ciągu pełnego
roku funkcjonowania, czyli 8760 godzin, pozwala na określenie liczby godzin ogrzewania – tu
wartości eksploatacyjnej, związanej bezpośrednio z dostarczeniem energii cieplnej, wykazanej
na urządzeniu pomiarowym jakim jest ciepłomierz. W wyniku analiz stwierdzono, że w okresie
3425 godzin szklarnia funkcjonuje bez ogrzewania – czynnik grzejny nie jest dostarczany, zyski
ciepła lub temperatura w szklarni przekracza wartość nastawy, a tym samym nie jest konieczne
uzupełnianie strumieniem ciepła z systemu grzewczego (tablica 7).
Tablica 7. Liczba godzin braku ogrzewania i liczba godzin ogrzewania w miesiącach okresu
badań wyrażona w godzinach i w procentach czasu trwania. Oznaczenia: Lg – liczba godzin
ogrzewania [h], L0 – liczba godzin braku ogrzewania [h], N – liczba obserwacji (godzin).
Miesiąc
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
N 22
87 344 346 559 649 430 373 320 218 72
5
% 3,0 12,9 46,2 48,1 75,1 90,1 57,8 50,1 44,4 29,3 10,0 0,7
N 722 585 400 374 185 71 314 371 400 526 648 739
% 97,0 87,1 53,8 51,9 24,9 9,9 42,2 49,9 55,6 70,7 90,0 99,3

Oznaczenia
L0
Lg

W okresie 5335 godzin, czyli prawie 61% czasu w roku, szklarnia wymaga ogrzewania,
przy czym 3461 godzin gdy ekran stanowi drugą dodatkową przegrodę szklarni, natomiast
1874 godziny, gdy ekran zmienia swe położenie – jest w ruchu, znajduje się w stanie otwartym,
bądź jest niecałkowicie zamknięty (tablica 8).
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Tablica 8. Liczba godzin ogrzewania w danym miesi
miesiącu z podziałem na okres funkcjonowania
szklarni bez ekranu oraz kiedy ekran stanowi drug
drugą przegrodę, wyrażona w godzinach
oraz procentach czasu trwania. Oznaczeni
Oznaczenia: Lg – liczba godzin ogrzewania [h],
N – liczba obserwacji (godzin).
Oznaczenia

Sty Lut Mar Kwi Maj
N 482 372 230 216 105
Lg z
ekranem % 64,8 55,4 30,9 30,0 14,1
Lg bez N 240 213 170 158 80
ekranu % 32,3 31,7 22,8 21,9 10,8

Miesiąc
Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
40 181 232 274 373 443 513
5,6 24,3 31,2 38,1 50,1 61,5 69,0
31 133 139 126 153 205 226
4,3 17,9 18,7 17,5 20,6 28,5 30,4

Analiza zużycia
ycia energii cieplnej w eksploatowanej całorocznie szklarni w badanym
okresie czasu wykazała, żee mimo zainstalowania dodatkowej osłony 2/3 zu
zużycia energii
cieplnej przypada w miesiącach
cach zimowych na okres w którym ekran stanowi drug
drugą osłonę.
Dzieje się tak głównie ze względu
du na niskie temperatury zewn
zewnętrzne oraz długość trwania pory
nocnej. Relacje te zmniejszają się w miesiącach
ącach okresów przej
przejściowych oraz miesiącach
letnich, gdzie następuje
puje wyrównanie udziałów zuż
zużycia energii cieplnej w porze dziennej i porze
nocnej
Charakterystyczne w przypadku badanego obiektu szklarniowego jest równie
również to,
że ponad 65% rocznego zużycia
ycia energii cieplnej osi
osiągane jest w miesiącach zimowych, tzn.
od listopada do lutego (rys. 5).
Profil zużycia energii
ii cieplnej w szklarni w przekroju dobowym, na podstawie
zarejestrowanych danych z całego roku badań,
ń, wykazuje znacz
znaczącą nierównomierność, gdzie
różnice w obciążeniu źródła ciepła między
ędzy godziną 6 rano a 15 po południu są czterokrotne
(rys. 6). Największy pobór
obór strumienia ciepła z systemu grzewczego obserwowany jest
w godzinach rannych, podczas otwierania ekranu termoizolacyjnego czyli pogorszenia
właściwości termoizolacyjnych przegrody.
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Rys. 5. Miesięczne sumy zużycia
życia energii cieplnej w szklarni z podziałem
na okres funkcjonowania z dodatkow
dodatkową osłoną i bez osłony

Rys. 6. Godzinowe sumy zużycia
ycia energii cieplnej w badanej szklarni – określone
na podstawie pełnego okresu bada
badań.
Profile godzinowe w poszczególnych miesi
miesiącach różnią się, głównie z uwagi
na temperaturę zewnętrzną oraz czas trwania pory dnia i pory nocnej. W miesi
miesiącach o wyższych
średnich temperaturach zewnętrznych
trznych obserwuje się dłuższe okresy bez dostarczania energii
cieplnej,
nej, co szczególnie jest niekorzystne dla funkcjonowania źródła ciepła, mimo że badany
obiekt nie jest jednym w kompleksie ogrodniczym.
5. Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono wyniki analiz dotycz
dotyczących zużycia energii na cele grzewcze
w budynku o lekkiej konstrukcji, zmiennych wła
właściwościach przegrody zewnętrznej oraz
istotnym wpływie zewnętrznych
trznych warunków klimatycznych na mikroklimat szklarni.
Skoncentrowano się na zmienności zużycia
ycia energii na cele grzewcze, z uwagi na to, że jest to
najistotniejszy element decydujący o obciążeniu
ążeniu źźródła ciepła, planowaniu zakupu paliw oraz
stanowi niezbędną informację w systemach sterowania i kontroli mikroklimatu szklarni. Wiedza
na temat charakterystyki energetycznej budynku o lekkiej konstrukcji jest równie
również niezbędnym
elementem właściwego doboru źródła
ródła ciepła, szczególnie jest to istotne w przypadku rozwa
rozważania
termomodernizacji obiektu, jak również wymiany lub modernizacji źródła ciepła.
Przedstawiony w rozdziale materiał badawczy jest wycinkiem szerszych bada
badań.
Równolegle
nolegle prowadzono pomiary w drugiej szklarni, realizowano równie
również rejestrację
parametrów dotyczących
cych funkcjonowania wyposaż
wyposażenia technicznego – urządzeń elektrycznych
oraz pomiary wielkości charakteryzujących
ących eksploatacj
eksploatację źródła ciepła. Wyniki tych badań
dadzą możliwość określenia struktury zużycia
życia energii zarówno w przekroju rocznym
i dobowym, ale także jej rodzaju w każdym
dym momencie eksploatacji szklarni.
Zgromadzony materiał badawczy daje duż
duże możliwości poznawcze. Pozwoli określić
rzeczywistą charakterystykę energetycznąą szklarni, a uwzgl
uwzględniając współczynniki sprawności
systemu grzewczego oraz współczynniki nakładu ustali
ustalić energię użytkową, końcową oraz
pierwotną budynku o największych
kszych jednostkowych stratach ciepła przez przegrody zewn
zewnętrzne.
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RESEARCH THE ENERGY PERFORMANCE
OF THE BUILDING GREENHOUSE
Summary
This chapter presents the results of research conducted in the greenhouse operated year
round. Analysis shows the energy consumption on the basis of results 8760 - measurements
taken at a distance of one hour. The study aimed to determine the energy performance
of a greenhouse with a focus on the most important component - energy consumption
depending on changes in the properties of external walls greenhouse. The analysis was based
on the registration of the external climate parameters, greenhouse microclimate and energy
consumption. Shows the structure of energy consumption per month with regard
to the functioning of the greenhouse with and without a thermal screen as well as its profile
changes in cross daily.
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OCENA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z BALI DREWNIANYCH
W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono charakterystykę materiałową ścian zewnętrznych z bali
drewnianych i ich złączy. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów cieplnych:
współczynnik przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] wg PN-EN ISO 6946:2008 [1],
liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] oraz czynnik temperaturowy fRsi [-]
dla analizowanych złączy ścian z bali drewnianych przy zastosowaniu programu
komputerowego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny w świetle
nowych wymagań cieplnych wg Rozporządzenia [2] oraz wg wytycznych NFOSiGW [3]
dotyczących budynków niskoenergetycznych NF40 i NF15.
Słowa kluczowe: bale drewniane, ściany zewnętrzne, wymagania cieplne, budynek niskoenergetyczny
1. Wprowadzenie
Znowelizowane Rozporządzenie [2] wprowadza m.in. nowe (niższe od obowiązujących
do końca 2013 roku) wartości maksymalnych współczynnika przenikania ciepła Uc(maks.)
[W/(m2·K)] dla prze-gród zewnętrznych budynków oraz niższe wartości graniczne w zakresie
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)].
W następstwie wprowadzenia zaostrzonych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej
przegród zewnętrznych i budynków, dążąc do spełnienia standardu budynku niskoenergetycznego, pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Niezbędne staje się więc
opracowanie wytycznych w zakresie projektowania termicznego przegród zewnętrznych i ich
złączy współczesnych budynków, spełniających nowe wymagania cieplne. W rozdziale
do analizy wybrano ściany zewnętrzne z bali drewnianych i ich złącza.
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2. Wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej budynków,
przegród zewnętrznych i ich złączy
W zakresie ochrony cieplnej budynków i ich przegród zewnętrznych określono
wymagania w postaci dwóch jednocześnie stosowanych metod (§328 rozporządzenia [2]):
- pierwsza polega na takim zaprojektowaniu przegród w budynku, aby wartości współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien, drzwi oraz
technika instalacyjna odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej,
- druga to zaprojektowanie budynku pod kątem zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową – EP [kWh/(m2·rok)].
Zasadniczą zmianą rozporządzenia w zakresie ochrony cieplnej budynków [2] jest
zmiana wartości maksymalnych współczynników przenikania ciepła Uc(maks.). Zaostrzeniu
uległy wymagania cząstkowe w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, dachów,
podłóg oraz okien i drzwi. Ponadto nie ma już znaczenia typ przegrody (wielo – czy
jednowarstwowa) oraz przeznaczenie obiektu (mieszkalny, użyteczności publicznej,
magazynowy, gospodarczy itp.). Zaostrzeniu uległy także maksymalne wartości wskaźnika
EP [kWh/(m2·rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego. Należy podkreślić, że wymagane jest jednoczesne
spełnienie obu wymagań – w zakresie współczynnika przenikania ciepła Uc w odniesieniu
do pojedynczych przegród budynku oraz wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną EP dla całego analizowanego budynku.
W praktyce projektowej i wykonawczej budynków niskoenergetycznych pojawiły się
także dwa określenia: budynek w standardzie NF40, budynek w standardzie NF15. Dotyczą
one energooszczędnych budynków mieszkalnych, w odniesieniu do których Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [3] uruchamia system dopłat do kredytów
na ich budowę lub zakup. Wysokość możliwej do otrzymania dopłaty będzie uzależniona
od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową
do celów ogrzewania i wentylacji (EUC.O. [kWh/(m2·rok)]), obliczonego na podstawie
rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [4],
z uwzględnieniem wytycznych dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Przykładowe wysokości dofinansowania dla budynków
jednorodzinnych: budynek w standardzie NF40 – 30 tys. zł brutto, budynek w standardzie
NF15 – 50 tys. zł brutto. W tablicy 1 zestawiono wybrane wymagania w zakresie ochrony
cieplnej wg rozporządzenia [2], [5] oraz wytycznych [3]. Należy zwrócić uwagę,
że wymagania dotyczące budynków, które będą podlegały dofinansowaniu z NFOŚiGW [3],
są bardziej zaostrzone niż wymagania w rozporządzeniu W.T. [2]. Jednak spełnienie tych
wymagań wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponosi inwestor w zakresie wykonania
projektów wykonawczych, weryfikacji dokumentacji i budowy, próby szczelności.
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Tablica 1. Wybrane graniczne wartości charakterystycznych parametrów budynku
jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym wg [2], [3], [5] – opracowanie własne
Standard budynku
NF40 [3]
NF15 [3]
Charakterystyczne parametry
strefa klimatyczna
W.T. [5]
W.T. [2]1)
I, II,
I, II,
IV, V
IV, V
III
III
Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych budynku
0,25 a)
ti>16°C
0,30
0,23 b)
0,15
0,12
0,10
0,08
• ściana zewnętrzna
0,20 c)
0,20 a)
ti>16°C
0,25
0,18 b)
0,12
0,10
0,10
0,08
• stropodach
0,15 c)
0,30 a,b,c)
ti>16°C
0,45
0,20
0,15
0,12
0,10
• podłoga na gruncie
1,30 a)
• okna i drzwi
1,10 b)
1,00
0,80
0,80
0,70
ti>16°C 1,70÷1,80
balkonowe
przeźroczyste
0,90 c)
1,70 a)
2,60
1,50 b)
1,30
1,30
0,80
0,70
• drzwi zewnętrzne
1,30 c)
Liniowy współczynnik przenikania ciepła (dla mostków cieplnych) Ψ [W/(m·K)]
2)
2)
- płyty balkonowe
0,20
0,01
2)
2)
- pozostałe mostki cieplne
0,10
0,01
Szczelność powietrzna budynku n50[1/h]
- wentylacja grawitacyjna
≤ 3,00
≤ 3,00
≤ 1,00
≤ 0,60
- wentylacja mechaniczna
≤ 1,50
≤ 1,50
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania EUC.O.[kWh/(m2·rok)]
2)
2)
40
40
15
15
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni
pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – EPH+W [kWh/(m2·rok)]
120
3)
2)
2)
95
70
1)
w rozporządzeniu W.T. [2] sformułowano wymagania
a)
od 1.01.2014 r. b) od 1.01.2017r. c) do 1.01.2021 r.
2)
nie sformułowano wymagań
3)
wartość maksymalna EP zależy od współczynnika kształtu budynku A/V
Wymagania wg
rozporządzenia

3. Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa ścian zewnętrznych z bali drewnianych
Najpopularniejszą technologią wznoszenia ścian zewnętrznych budynku w Polsce jest
technologia murowana. Wyróżniamy ściany murowane jednowarstwowe i wielowarstwowe,
w których warstwy spełniają funkcję konstrukcyjną a inne izolacyjną. Warto jednak zauważyć
że, coraz częściej na polskim rynku pojawiają się oferty budynków mieszkalnych w technologii
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drewnianej. Materiałem używanym na główne elementy konstrukcyjne takich domów jest
drewno sosnowe lub świerkowe. W zależności od zastosowanego gatunku, jego wilgotności
oraz rodzaju izolacji termicznej, izolacyjność ścian może być zróżnicowana. Budownictwo
drewniane, to budownictwo w którym elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostały
z drewna litego lub drewna klejonego. Zatem do budownictwa drewnianego zaliczyć należy:
- budownictwo o lekkiej konstrukcji szkieletowej, tzw. budownictwo kanadyjskie, gdzie
konstrukcję wykonuje się z litych elementów drewnianych lub belek dwuteowych
opartych na materiałach drewnopochodnych,
- budownictwo prefabrykowane, tzw. domy gotowe, gdzie elementy budynku
przygotowywane są pod dachem, w oparciu o elementy z litego drewna,
- domy z bali, o ścianach zewnętrznych z drewna litego, o grubości spełniającej wymagania
izolacyjności cieplnej, nie wymagających stosowania dodatkowej warstwy ocieplenia [6].
Poza tym wyróżniamy dwa podstawowe systemy konstrukcyjne wznoszenia ścian
zewnętrznych z bali litych (rys. 1):
- konstrukcja węgłowa (wieńcowa) jest to najbardziej popularny system budowy domów
z bali drewnianych zwany także konstrukcją zrębową, na zrąb, na zamek; przegroda
zewnętrzna składa się z poziomo ułożonych bali drewnianych (przekrój belek może być
zróżnicowany tzn. bale okrągłe, bale prostokątne),
- konstrukcja sumikowo-łątkowa, w której poziome bale (sumiki) układane są pomiędzy
pionowymi słupami zwanymi łątkami; łątki łączy się z dolną belką ściany – podwaliną
i górną belką ściany – oczepem przy użyciu czopów; w łątkach wykonane się frezy
wzdłużne, w które wsuwa się poziome bale zwane sumikami; całość konstrukcji
usztywnia się zastrzałami, mocowanymi w narożach budynku.

a) konstrukcja węgłowa

b) konstrukcja sumikowo-łątkowa

Rys. 1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych
z bali drewnianych – źródło [7]
Ze względu na rodzaj i grubość bali rozróżnia się dwie podstawowe przegrody [8]:
- ściana z bali grubych, nie wymagających dodatkowej izolacji, mogą być z drewna litego
bądź klejonego,
- ściana z bali cienkich, nie zapewniająca wymaganej izolacji cieplnej przegrodzie
zewnętrzne, wymagająca dodatkowej termoizolacji o odpowiedniej grubości (rys. 2).
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a) bal lity

b) bal izolowany

Rys. 2. Ściana z bali litych i izolowanych – źródło [8]
Bale izolowane mogą mieć różnego rodzaju przekroje poprzeczne. W większości
zbliżone są swym kształtem do prostokąta. Izolacja termiczna z uwagi na właściwości drewna
ułożona jest po wewnętrznej stronie przegrody. Jako izolację cieplną można stosować takie
materiały jak wełnę szklaną lub mineralną, jej grubość należy dobrać tak, aby przegroda
zewnętrzna spełniła wymagania cieplne określone w Rozporządzeniu [2]. Warstwę
termoizolacji układa się po wewnętrznej stronie ściany ze względu na zachowanie drewnianej
elewacji. Przykładowy układ warstw od zewnątrz wygląda następująco: zewnętrzna okładzina
elewacyjna (bale), szczelina wentylacyjna, folia wiatroizolacyjna, płyta poszycia zewnętrznego,
konstrukcja ścianki wypełniona izolacją termiczną, folia paroizolacyjna, wewnętrzna okładzina
np. płyta gipsowo-kartonowa lub boazeria (rys. 2b). Następnym przykładem bali izolowanych
są bale warstwowe, wykonane okładzin drewnianych wypełnionych materiałem izolacyjnym –
pianką poliuretanową, styropianem lub innym materiałem termoizolacyjnym.
4. Badania i obliczenia własne
Projektowanie ścian zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
polega na przeprowadzeniu obliczeń w zakresie:
- współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] wg PN-EN ISO 6946:2008 [1],
- czynnika temperaturowy fRsi [-] wg PN-EN ISO 13788:2003 [9],
- sprawdzenia ryzyka występowania kondensacji międzywarstwowej wg
PN-EN ISO 13788:2003 [9].
W pierwszym etapie obliczeń określono wartości współczynnika Uc [W/(m2·K)] dla bali
litych (bez izolacji cieplnej) i dla bali izolowanych w różnych wariantach. W przypadku ścian
z bali drewnianych izolowanych do obliczeń zastosowano metodę kresów – przegrody
z warstwami niejednorodnie cieplnie. Wyniki dla wszystkich analizowanych wariantów
zestawiono w tablicy 2.
W drugim etapie obliczono parametry cieplne dla 6 wybranych złączy ścian
zewnętrznych z bali drewnianych analizowanych w dwóch wariantach (rys. 2):
- połączenie ścian zewnętrznych w narożniku (M1),
- połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę (M2),
- połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez podokiennik (M3),
- połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec (M4),
- połączenie ściany zewnętrznej z dachem w przekroju przez murłatę (M5),
- połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec i nadproże (M6).
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
- budynek zlokalizowany w Toruniu, (ti = + 20oC, te = - 20oC),
- wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)]
przyjęto na podstawie tablic prezentowanych w [10], [11] oraz danych producentów,
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- współczynniki przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] obliczono zgodnie z PN-EN ISO
6946:2008 [1],
- warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody
przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [1] dla obliczenia wielkości strumieni
cieplnych oraz zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 [9] przy obliczaniu temperatur
i czynnika temperaturowego fRsi`,
- modelowanie analizowanych złączy wykonano zgodnie z zasadami sformułowanymi
w PN-EN ISO 10211:2008 [12].
Tablica 2. Parametry techniczne i cieplne ścian zewnętrznych z bali drewnianych litych
i izolowanych – opracowanie własne
Warstwy przegrody
A

B

C

D

E

F
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bal drewniany lity prostokątny – sosna
bal izolowany:
- płyta g-k
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x12cm)/wełna
mineralna 12cm
- folia wiatroizolacyjna
- szczelina dobrze wentylowana
- bal drewniany
bal izolowany:
- boazeria drewniana
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x10cm)/wełna
mineralna 10cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany
bal izolowany:
- boazeria drewniana
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x15cm)/wełna
mineralna 15cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany
bal izolowany:
- boazeria drewniana
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x10cm)/wełna
mineralna 10cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany
bal izolowany:
- płyta g-k
- folia paroizolacyjna
- słup drewniany (6x15cm)
/wełna mineralna 15cm
- folia wiatroizolacyjna
- bal drewniany

d
[m]

λ*)
[W/(m·K)]

x

0,16

0,012
-

0,25
-

0,12
0,02
0,08

0,16/0,039
0,16

0,02
-

0,16
-

0,10
0,06

0,16/0,039
0,16

0,02
-

0,16
-

0,15
0,06

0,16/0,039
0,16

0,02
-

0,16
-

0,10
0,18

0,16/0,039
0,16

0,02
-

0,25
-

0,05
0,27

0,16/0,039
0,16

0,18
0,77

Uc
[W/(m2·K)]
x**) [m]
0,25 0,40
0,58 0,37

0,365

0,365

0,267

0,284

0,195

0,53
0,29

Procedury obliczania złączy budowlanych wymagają ustalenia zasad modelowania,
czyli ustalenia kryteriów geometrycznych, instrukcji ustalenia wartości przewodności cieplnej
materiałów, warunków brzegowych, sposobu i metod obliczeń, metodykę określania rozkładu
temperatur [10].
Wykonanie obliczeń przy użyciu programu komputerowego TRISCO jest możliwe
po określeniu modeli geometrycznych. Uzyskuje się je przez podział budynku na wiele części
za pomocą tzw. płaszczyzn wycięcia. Podziału należy dokonać w taki sposób, aby wyniki
uzyskane dla przyjętych modeli nie różniły się istotnie od wyników, jakie otrzyma się traktując
budynek jako całość. Każdy model geometryczny złącza składa się z elementu, bądź
elementów centralnych, elementów bocznych oraz, jeśli jest to konieczne, podłoża. Pojedynczy
model zawsze jest ograniczony płaszczyznami przekroju i może zawierać więcej niż jeden
mostek cieplny. Dla mostka cieplnego M4, M5 i M6 określono wartości gałęziowych
liniowych współczynnika przenikania ciepła dla określonej części złącza. Szczegółowe
procedury obliczeniowe z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO przedstawiono
m.in. w pracach [10], [11]. Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Wyniki parametrów fizykalnych wybranych złączy ścian z bali drewnianych
– opracowanie własne
wariant I (Uc = 0,29 W/(m2·K))

wariant II (Uc = 0,195 W/(m2·K))
- bal lity sosnowy 27cm
- bal lity sosnowy 53cm
- wełna mineralna 15cm
Mostek
cieplny
- płyta g-k 2,2cm
Ψe
tmin.
fRsi
Ψe
tmin.
fRsi
Ψi
Ψi
[W/(m·K)] [W/(m·K)]
[W/(m·K)] [W/(m·K)]
[°C]
[-]
[°C]
[-]
M1
0,06
-0,27
13,32 0,83
0,04
-0,15
15,25 0,88
M2
0,07
0,07
13,19 0,83
0,07
0,07
14,91 0,87
M3
0,07
0,07
13,32 0,83
0,06
0,06
14,57 0,86
Ψi = 0,04
Ψe = -0,05
Ψi = 0,05
Ψe = -0,06
M4
Ψid = 0,01
Ψed = -0,01 16,84 0,92
Ψid = 0,06
Ψed = -0,03 16,99 0,92
Ψig = 0,03
Ψeg = -0,04
Ψig = -0,01 Ψeg = -0,03
Ψi = 0,07
Ψe = -0,15
Ψi = 0,09
Ψe = -0,09
M5
ΨiD = 0,02 ΨeD = -0,03 14,79 0,87
ΨiD = 0,05 ΨeD = -0,07 14,62 0,87
ΨiŚ = 0,05
ΨeŚ = -0,12
ΨiŚ = 0,04
ΨeŚ = -0,02
Ψi = 0,15
Ψe = 0,05
Ψi = 0,12
Ψe = 0,06
ΨiO = 0,06
ΨeO = 0,04
ΨiO = 0,06
ΨeO = 0,06
M6
13,89 0,85
13,38 0,83
Ψid = 0,08
Ψed = -0,05
Ψid = 0,04
Ψed = 0,03
Ψig = 0,02
Ψeg = 0,06
Ψig = 0,02
Ψeg = -0,03
Oznaczenia dotyczące gałęziowych współczynników przenikania ciepła:
Ψe – liniowy współczynnik przenikania ciepła określony po wymiarach zewnętrznych [W/(m·K)]
Ψi – liniowy współczynnik przenikania ciepła określony po wymiarach wewnętrznych [W/(m·K)]
Ψe(i)d – liniowy współczynnik przenikania ciepła dolnej części złącza [W/(m·K)]
Ψ e(i)g – liniowy współczynnik przenikania ciepła górnej części złącza [W/(m·K)]
Ψ e(i)D – liniowy współczynnik przenikania ciepła stropodachu [W/(m·K)]
Ψ e(i)Ś – liniowy współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej [W/(m·K)]
Ψ e(i)O – liniowy współczynnik przenikania ciepła okna [W/(m·K)]
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5. Posumowanie i wnioski końcowe
Projektowanie termiczne (cieplne) przegród zewnętrznych budynków z bali drewnianych
jest zagadnieniem złożonym. Kompleksowa ocena obudowy budynku (przegród zewnętrznych)
powinna dotyczyć przegród ale także ich złączy. Dobór materiałów konstrukcyjnych
i izolacyjnych nie powinien być przypadkowy, ale oparty na podstawie szczegółowych obliczeń
i analiz.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz można sformułować następujące
wnioski:
Ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych z bali drewnianych muszą spełniać te same
wymagania ochrony cieplnej, jakie stawia się wszystkim przegrodom zewnętrznym
(tab. 1). Według obowiązujących do końca 2013 r. przepisów (Uc(max)=0,30 W/(m2·K)),
ściany z bali drewnianych jednorodnych powinny mieć średnią grubość 53cm. Jednak
zgodnie z zaostrzonymi wymaganiami, od 2014 r. (Uc(maks.)=0,25÷0,20 W/(m2·K)) ich
grubość powinna wynosić min. 78cm. W związku z powyższym zaproponowano
alternatywną konstrukcję ściany z bala sosnowego o grubości 27cm wraz z warstwą
15cm izolacji wełną mineralną od wewnątrz (wariant F – tab. 2).
Narzędzia numeryczne (profesjonalne programy komputerowe) pozwalają
na miarodajne określenie strat ciepła oraz rozkładu temperatur w analizowanych
złączach (tablica 3). Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła (Ψ) wg
PN-EN ISO 14683:2008 [13] są wartościami orientacyjnymi (bez uwzględnienia
grubości przegrody zewnętrznej oraz izolacji cieplnej). Dlatego zasadne jest
opracowanie kart katalogowych z parametrami fizykalnymi złączy ścian z bali
drewnianych niezbędnych w procesie projektowania i oceny stanu cieplnego budynku.
Szczególne znaczenie ma poprawne zaprojektowanie złączy przegród zewnętrznych
w zakresie zminimalizowania strat ciepła oraz także wyeliminowania ryzyka
kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody. Na podstawie wartości czynnika
temperaturowego fRsi można stwierdzić, że w analizowanych złączach (tab. 3)
nie występuje ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych. We wszystkich
analizowanych złączach zachowany jest warunek uniknięcia kondensacji
na wewnętrznej powierzchni przegrody (ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych)
fRsi ≥ fRsi(kryt.)). Wartość graniczna (krytyczna) czynnika temperaturowego, uwzględniając
parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, analizowanych wariantów
obliczeniowych, wynosi fRsi(kryt) = 0,778.
Analizowane złącza ścian z bali drewnianych (oprócz złącza M6) spełniają wymagania
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [3]
w zakresie budynków w standardzie NF40, ponieważ charakteryzują się wartościami
Ψ [W/(m·K)] mniejszymi niż Ψmax. = 0,10 W/(m·K) (w przypadku płyt balkonowych
Ψmax. = 0,20 W/(m·K)). Złącza nie spełniają wymagania w zakresie budynków
w standardzie NF15 (Ψmax. = 0,01 W/(m·K)).
Poza zagadnieniami cieplno-wilgotnościowymi przegród zewnętrznych z bali
drewnianych i ich złączy należy także opracować szczegółowe wytyczne projektowe
i wykonawcze w zakresie izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.
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THERMAL ASSESSMENT OF WOODEN LOG WALLS
UNDER NEW REGULATIONS FOR THERMAL INSULATION
Summary
Abstract: In the article, an author describes wooden log walls and their joints. Some basic
thermal parameters were calculated: U-value (according to: PN-EN ISO 6946:2008), Ψ-value
as well as fRsi-value (temperature factor). On the basis of the calculations, low-energy houses
NF40 and NF15 were discussed under new regulations for thermal insulation and regulations
of the National Fund for Environmental Protection and Water Management.
Keywords: wooden log, walls, regulations for thermal insulation, low-energy house
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BUDYNEK NISKOENERGETYCZNY
A STREFY KLIMATYCZNE W POLSCE
Abstrakt: W niniejszym rozdziale autorzy przedstawiają wpływ lokalizacji budynku
jednorodzinnego na zapotrzebowanie na energię użytkową. Analizy przeprowadzono
dla wybranego budynku, który kolejno był lokalizowany w każdej z pięciu stref klimatycznych
Polski. Rozważania przeprowadzono na bazie modelowania w programie EnergyPlus
i OpenStudio. Jako stałe parametry przyjęto rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz
instalacyjne. Celem analiz było określenie w której strefie klimatycznej przy jednakowych
rozwiązaniach możliwe jest uzyskanie standard budynku niskoenergetycznego.
Słowa kluczowe: budynek niskoenergetyczny, charakterystyka energetyczna budynku,
wskaźnik EP i EK, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, standard NF15
i NF40, zrównoważony rozwój
1. Wprowadzenie
Optymalizacja zużycia energii, ograniczenie kosztów jej wytwarzania i użytkowania oraz
racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych - w dobie wzrastającego
zapotrzebowania na energię, to pojęcia istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego
rozwoju. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Agendę 21 na konferencji w Rio de Janeiro
w 1987 roku i definiowane jest jako „takie zaspokojenie potrzeb obecnej generacji, które
nie ograniczy przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich własnych potrzeb” [1].
Możliwość oszczędzania energii w budynku na etapie eksploatacji określa jego
charakterystyka energetyczna, wyrażona obecnie przez wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną EP i wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK.
Wskaźniki te określają ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzanie,
przygotowanie c.w.u., wentylację, klimatyzację, chłodzenie i oświetlenie budynku. Wskaźnik
EK jest miarą efektywności energetycznej budynku. Charakterystyka energetyczna jest
powiązana m. in. z: parametrami środowiska zewnętrznego (lokalizacją budynku), przyjętymi
rozwiązaniami architektonicznymi, budowlanymi oraz instalacyjnymi.
Wprowadzona Dyrektywa 2010/31/UE [2], ustanawiająca obowiązek budowania
obiektów prawie zero energetycznych po 2020 roku, stała się jednym z głównych czynników
1
2
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przyspieszających rozwój budownictwa niskoenergetycznego. Działania te na szczeblu
krajowym są wspierane m.in. przez NFOŚiGW w formie dofinansowania budownictwa standard NF15 (budynek pasywny) i NF40 (budynek niskoenergetyczny). Dopłaty dotyczą
zarówno budynków jednorodzinnych jak i lokalu mieszkalnego. Standardy te dotyczą wartości
wskaźnika rocznego, jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię użytkową do celów
ogrzewania, c.w.u., wentylacji i chłodzenia (bez względu na rodzaj i sprawność urządzeń
ogrzewczych). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi
przepisami wartość zapotrzebowania na ciepło wynosi od 90 do 120 kWh/(m²rok). Za budynek
niskoenergetyczny uważać można obiekt, dla którego zapotrzebowanie to przyjmuje wartość
niższą niż dla tradycyjnego.
W praktyce działania w zakresie budownictwa NF15, NF40 są realizowane poprzez
zastosowanie nowych rozwiązań architektonicznych, budowlanych, jak i instalacyjnych, przy
czym należy zaznaczyć, iż rozwój budownictwa niskoenergetycznego jest w znacznym stopniu
uzależniony od możliwości wprowadzenia do obiektów energii z odnawialnych źródeł – przede
wszystkim energii słonecznej oraz geotermalnej. Brak integracji wprowadzanych rozwiązań
na etapie projektowania (koncepcji) budynku, może skutkować nieprzewidywalnym
współdziałaniem konstrukcji budynku z wyposażeniem technicznym w zakresie poprawy
efektywności energetycznej.
W niniejszym rozdziale autorzy podjęli próbę określenia wpływu strefy klimatycznej
na możliwość uzyskania standardu budynku niskoenergetycznego.
2. Przedmiot analiz
Przedmiotem pracy jest budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przeznaczony
dla czterech osób. Przykryty dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 40o. Na parterze
znajdują się pokój dzienny połączony z kuchnią, wc, przedpokój i przedsionek. Poddasze to
trzy sypialnie oraz łazienka. Od strony północnej został dobudowany garaż, który jest
nieogrzewany. Szczytowa część poddasza jest także przestrzenią nieogrzewaną.
W tab. 1 zestawiono współczynniki przenikania ciepła przegród budynku spełniające
aktualne wymagania izolacyjności termicznej zawarte w [3]. Na rys. 1 przedstawiono widok
elewacji analizowanego budynku.
Zestawienie powierzchni:
– powierzchnia użytkowa ogrzewana: 210,35 m2,
– kubatura ogrzewana: 639,31 m3.
Tablica 1. Współczynniki przenikania ciepła przegród budynku
Rodzaj przegrody
podłoga na gruncie
ściana zewnętrzna
dach
okna
drzwi wejściowe
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Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]
0,18
0,24
0,20
1,42 (całkowity)
1,18

(a)

(b)

(c)
Rys. 1. Widok analizowanego budynku: (a) elewacja północna i zachodnia,
(b) elewacja południowa i zachodnia, (c) elewacja północna i wschodnia [archiwum autorów]
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3. Założenia analiz
Dla zaprezentowanego w rozdziale 2 rozwiązania zbudowano model numeryczny
w systemie EnergyPlus i OpenStudio [4]. Obliczenia numeryczne zapotrzebowania na energię
przeprowadzono dla budynku podzielonego na strefy temperaturowe (patrz rys. 2.), do których
przypisano następujące parametry eksploatacyjne: pokój, kuchnia, wc 20oC, łazienka 24oC [3].
Wymiana powietrza jest realizowana jako wentylacja naturalna, a strumienie powietrza
wentylacyjnego przyjęto zgodnie z [6] - wc 30m3/h, łazienka 50m3/h, kuchnia wyposażona
w kuchenkę gazową 70 m3/h.
Z uwagi na zróżnicowanie algorytmów obliczeniowych w zakresie zapotrzebowania na
energię oraz zapotrzebowania na moc grzewczą, konieczne jest uwzględnianie danych
klimatycznych zamieszczonych w różnych źródłach. Stąd w obliczeniach wykorzystano dane
meteorologiczne zawarte w godzinowej bazie klimatycznej IMiGW, opublikowanej przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [7]. Natomiast wyboru miast dokonano uwzględniając
podział terytorialny Polski na strefy klimatyczne, które uwzględnia się w obliczeniach
zapotrzebowania na moc grzewczą [5]. Jako reprezentatywne miasta wybrano: Koszalin
(I strefa klimatyczna, θe = -16oC), Leszno (II, θe = -18oC), Katowice (III, θe = -20oC), Białystok
(IV, θe = -22oC) i Zakopane (V, θe = -24oC).

Rys. 2. Podział budynku na strefy temperaturowe [archiwum autorów]
4. Wyniki analiz
W efekcie przeprowadzonych symulacji numerycznych dla poszczególnych stref
klimatycznych otrzymano m.in.: wartości zapotrzebowania na energię użytkową (rys. 3),
moc grzewczą (rys. 4 ÷ 5) oraz chłodniczą (rys. 6 ÷ 7). W rozdziale ograniczono się
do przedstawienia jedynie wybranych wyników obliczeń.
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Zapotrzebowanie na energię
użytkową [kWh/m 2rok]

92
88
84
80
76
72
68
Koszalin

Leszno

I

II

Katowice Białystok Zakopane
III

IV

V

Rys. 3. Zapotrzebowanie na energię użytkową dla poszczególnych stref klimatycznych Polski

Rys. 4. Zapotrzebowanie na energię grzewczą w roku obliczeniowym – Koszalin
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Rys. 5. Zapotrzebowanie na energię grzewczą w roku obliczeniowym – Zakopane

Rys. 6. Zapotrzebowanie na energię chłodniczą w roku obliczeniowym – Koszalin
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Rys. 7. Zapotrzebowanie na energię chłodniczą w roku obliczeniowym – Zakopane
Na podstawie analizy uzyskanych wyników zaobserwowano następujące zależności:
- dla jednakowych rozwiązań architektoniczno-budowlano-instalacyjnych, zapotrzebowanie
na energię użytkową wzrasta wraz z obniżeniem temperatury powietrza zewnętrznego
tj. najmniejsza wartość energii użytkowej występuje dla I strefy klimatycznej, natomiast
największa dla strefy IV:
- rozkład godzinowy zapotrzebowania na energię grzewczą jest zbliżony dla każdej ze stref
klimatycznych, najwyższe wartości występują w okresie najniższych temperatur
powietrza zewnętrznego;
- różnica między wartością energii użytkowej dla najcieplejszej i najzimniejszej strefy
klimatycznej wynosi blisko 43,0 kWh/[m2a];
- dla przegród budowlanych, spełniających aktualne wymagania w zakresie izolacyjności
termicznej dla wszystkich stref klimatycznych, uzyskano niższą wartość zapotrzebowania
na energię użytkową niż zawarta w [3], a tym samym można mówić o uzyskaniu
”podstaw” standardu budynku niskoenergetycznego;
- rozkład godzinowy zapotrzebowania na energię chłodniczą jest zbliżony dla każdej
ze stref klimatycznych.
5. Podsumowanie
Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że dla jednakowych
(tradycyjnych) rozwiązań architektoniczno-budowlano-instalacyjnych, niezależnie od strefy
klimatycznej, uzyskano wartość zapotrzebowania na energię użytkową niższą niż
90 kWh/(m2a), określoną jako granicę dla budownictwa tradycyjnego, wzniesionego zgodnie
z obowiązującymi przepisami [3]. Różnica między najniższą wartością zapotrzebowania
na energię użytkową a wartością wymaganą dla budynku tradycyjnego wynosi 12,04 kWh.
Analizy potwierdziły, iż nie jest możliwe osiągnięcie standardów wymaganych dla
budynków niskoenergetycznych jedynie poprzez zwiększenie izolacyjności termicznej
przegród budowlanych. Zastosowanie bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań, przede
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wszystkim w zakresie wyposażenia technicznego budynków, wydaje się być działaniem
nieodzownym w najbliższej przyszłości. Stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła czy wprowadzanie do budynku różnych form odnawialnych źródeł energii (kolektorów
słonecznych, pomp ciepła) jest krokiem nieuchronnym.
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LOW-ENERGY BUILDING
AND CLIMATIC ZONES IN POLAND
Summary
In this article, the effect of a single-family building location on the demand for usable
energy were presented. The analysis were performed for the selected building, which
successively was localized in each of five Polish climatic zones. The considerations based
on modeling in the EnergyPlus and OpenStudio software were conducted. As the constant
parameters, architectural, construction and installation solutions were adopted. The aim
of the analysis was to determine at which climate zone, with identical solutions, it is possible
to obtain a low-energy building standard.
The analysis showed that only the use of more technically advanced solutions,
especially in the field of technical equipment of buildings, can reduce the demand for usable
energy.
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CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW FIZYKALNYCH
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW
W STANDARDZIE ENERGOOSZCZĘDNYM
Abstrakt: Ściana zewnętrzna jako pionowa przegroda powinna spełniać podstawowe wymagania
w zakresie, m.in. odpowiedniej nośności, izolacyjności akustycznej i cieplnej. W pracy
przedstawiono charakterystykę parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych murowanych
i ich złączy. Zakres obliczeń i analiz w pracy obejmuje m.in. obliczenia współczynnika
przenikania ciepła Uc [W(/m2·K)] wybranych ścian zewnętrznych, analizę numeryczną złączy
ścian zewnętrznych przy zastosowaniu programu komputerowego (określenie liniowego
współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] i czynnika temperaturowego fRsi [-]), zasady
opracowywania kart katalogowych mostków cieplnych oraz ocenę przegród zewnętrznych i ich
złączy w aspekcie nowych wymagań ochrony cieplnej budynków oraz wymagań dla budynków
projektowanych i wznoszonych w standardzie NF15 i NF40.
Słowa kluczowe: ściana zewnętrzna, izolacyjność cieplna.
1. Wprowadzenie
Jednym z priorytetów programowych Unii Europejskiej jest problem ograniczenia
zużycia energii oraz przekształcenie źródeł energii. Ograniczenie zapotrzebowania na energię
zmniejsza oczywiście zużycie surowców energetycznych, jak również zmniejsza się ilości
produktowych szkodliwych substancji powstających przy jej produkcji. W sektorze
komunalno-bytowym zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na stały
pobyt ludzi wciąż stanowi ok. 40% całkowitego zużycia energii w kraju. Standardy projektowe
dotyczące ochrony cieplnej budynków mieszkalnych przyjęte w krajach Unii Europejskiej
zapewniają projektowanie budynków o racjonalnym zużyciu energii na ogrzewanie.
Na przebiegu ostatnich lat zauważyć można zaostrzenie wymagań cieplnowilgotnościowych. Wszystkie nowo wprowadzane przepisy prawne charakteryzują się bardziej
rygorystycznymi warunkami, lecz czy już wszystko zostało uwzględnione, a wszystkie
wytyczne projektowe mają uzasadnienie naukowe i praktyczne? Obecnie wciąż brakuje
1
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dokładnych danych potrzebnych do obliczeń, a wartości podawane w normach lub przebieg
obliczeń jest często uproszczony i orientacyjny. Niepoprawne zaprojektowane przegrody i ich
złącza powodują nadmierne straty ciepła przez przenikanie, zwiększają ryzyko wystąpienia
pleśni i grzybów pleśniowych na wewnętrznej powierzchni przegrody oraz kondensacji
wewnętrznej w przegrodzie.
W związku z wprowadzeniem nowych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle
ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń
i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Zgodnie
z rozporządzeniem [3], wprowadzono stopniowe zaostrzanie wymagań w zakresie wartości
granicznych współczynnika Uc (max) [W/(m²·K)]. Dla ściany zewnętrznej budynku ustalono, że:
• w latach 2014–2016 – Uc (max) = 0,25 W/(m²·K),
• w latach 2017–2020 – Uc (max) = 0,23 W/(m²·K),
• docelowo od 2021 r. – Uc (max) = 0,20 W/(m²·K).
W rozporządzeniu [3] nie sformułowano jednak wymagań w zakresie ograniczenia strat
ciepła przez złącza budowlane (mostki cieplne). W praktyce projektowej i wykonawczej
budynków niskoenergetycznych pojawiły się także określenia: budynek w standardzie NF40,
budynek w standardzie NF15. Dotyczą one niskoenergetycznych budynków mieszkalnych,
w odniesieniu do których Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [8]
uruchamia system dopłat do kredytów na ich budowę lub zakup. W wytycznych projektowych
[8] określono wartości graniczne liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ dla mostków
cieplnych:
• Ψmax. = 0,20 W/(m·K) dla płyt balkonowych w budynkach w standardzie NF40,
• Ψmax. = 0,10 W/(m·K) dla pozostałych mostków cieplnych w budynkach w standardzie NF40,
• Ψmax. = 0,01 W/(m·K) dla mostków cieplnych w budynkach w standardzie NF15.

Rys. 1. Wymagania termoizolacyjne przegród w budynku jednorodzinnym [opracowanie własne]
Skutkiem wprowadzenia zaostrzonych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej
przegród zewnętrznych i budynków dążących do spełnienia standardu budynku
energooszczędnego i budynku pasywnego jest pojawienie się nowoczesnych rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych.
W rozdziale przedstawiono procedury obliczeniowe parametrów fizykalnych ścian
zewnętrznych i ich złączy w aspekcie nowych wymagań cieplnych wg rozporządzenia [3]
i wymagań dla budynków w standardzie NF40 i NF15 [8].
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2. Charakterystyka budynków energooszcz
energooszczędnych
Strategie energetyczna Unii Europejskiej wymaga dalszego obni
obniżenia zużycie energii
przeznaczonej na ogrzewanie budynków mieszkalnych. Budynki o parametrach cieplnych
(Uc (max), EP) niższych niż w wymaganiach rozporzą
rozporządzenia [3] zaliczane są do grupy budynków
energooszczędnych.
dnych. Budynki o radykalnie niskim poziomie zu
zużycie energii określane są jako
budynki pasywne. Energochłonność budynków okre
określa się także za pomocą wskaźnika
zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków [kWh/(m2·rok)]. O klasyfikacji budynków
do grupy budynków energooszczędnych
dnych decyduje wiele czynników (rys. 2).
Architektura budynku
• usytuowanie budynku względem
dem stron śświata
• zwarta bryła budynku (minimalny współczynnik kształtu A/V)
• wielkość i usytuowanie przegród przeźroczystych
• rozmieszczenie pomieszczeń
• geometria dachu
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
materiałowe
• stosowanie materiałów wysokiej jakości
ści
• stosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, np. aero
aerożele, panele
próżniowe, izolacje transparentne
• szkoła projektowania złączy
czy budowlanych w aspekcie cieplno
cieplnowilgotnościowym
ciowym z zastosowaniem narzę
narzędzi numerycznych
Izolacyjność termiczna przegród budowlanych
• grubość izolacji cieplnej powyżej 25-30
30 cm
• uzyskanie wartości
ci współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,10 W/(m²·K)
dla przegród nieprzeźroczystych
roczystych oraz U ≤ 1,00 W/(m²·K) dla przegród
przeźroczystych
Rodzaj i sprawność wentylacji
• wentylacja hybrydowa lub mechaniczna z odzyskiem ciepła
• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i gruntowym wymiennikiem
ciepła
• wysoka sprawność systemu (powyżej
żej 70%)
Rodzaj i sprawność systemu c.o. i c.w.u.
• niskotemperaturowy
• dogrzewanie powietrza nawiewnego
• zastosowanie źródeł
ródeł odnawialnych, szczególnie za źródeł wytwarzanych
na miejscu lub w otoczeniu
Rys. 2. Czynniki kształtujące
ące budynek energooszcz
energooszczędnych
[opracowanie własne – na podstawie [9] i [10]]
Trwałość i niezawodność obudowy budynków niskoenergetycznych jest efektem
współpracy poszczególnych materiałów występują
ępujących w przegrodach i ich złączach oraz
dobrego wykonawstwa.
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Projektując przegrody zewnętrzne należy także pamiętać o uwzględnieniu dodatkowych
strat ciepła spowodowanych występowaniem mostków cieplnych. Powstają one wskutek zmian
geometrii przegrody, wad projektowych lub niestarannego wykonania. Pomijanie ich wpływu
w obliczeniach jest jednym z głównych błędów. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza poprawne
zaprojektowanie złączy przegród zewnętrznych w zakresie zminimalizowania strat ciepła
oraz wyeliminowania ryzyka kondensacji pary wodnej i ryzyka rozwoju pleśni na wewnętrznej
powierzchni przegrody. Odpowiednia, szczegółowa analiza pozwala uniknąć błędów
wykonawczych i realizacyjnych, a dokładne obliczenia parametrów mostków cieplnych są
niezbędne m.in. do poprawnego wykonania charakterystyk energetycznych budynków i lokali.

3. Obliczenia własne
Dla prawidłowego zaprojektowania przegród zewnętrznych budynku pod względem
cieplnym jak również wilgotnościowym wymaga się od projektanta, aby każda przegroda
zewnętrzna i jej złącza rozpatrywano przy zastosowaniu szczegółowych obliczeń
numerycznych lub dokładnych kart katalogowych.
Na ocenę parametrów cieplnych i wilgotnościowych danego złącza pozwalają
generowane przez program dane wyjściowe, zawierające wyniki w postaci graficznej
i tekstowej (rys. 6).
W pierwszym etapie obliczono parametry fizykalne dla 6 wybranych złączy (tab. 1)
ściany zewnętrznej dwuwarstwowej w dwóch wariantach ocieplenia:
• wariant I – bloczek betonu komórkowego gr. 24 cm + styropian gr. 15 cm (rys.3),
• wariant II – bloczek betonu komórkowego gr. 24 cm + płyty z poliuretanu PIR gr. 15 cm
(rys. 4).

Rys. 3. Model obliczeniowy ściany dwuwarstwowej z betonu komórkowego
ocieplonej styropianem [opracowanie własne]
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Rys. 4. Model obliczeniowy ściany dwuwarstwowej z betonu komórkowego
ocieplonej płytami PIR [opracowanie własne]
Do obliczeń, przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO [11] przyjęto
następujące założenia:
• budynek zlokalizowany w III strefie – temperatura powietrza zewnętrznego te = - 20oC,
temperatura powietrza wewnętrznego ti = + 20oC,
• wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)]
przyjęto na podstawie tablic w [1], [2],
• współczynniki przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] obliczono zgodnie z PN-EN ISO
6946:2008 [6],
• warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody
przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [6] dla obliczenia wielkości strumieni
cieplnych oraz zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 [7] przy obliczaniu temperatur
i czynnika temperaturowego fRsi,
• modelowanie analizowanych złączy wykonano zgodnie z zasadami sformułowanymi
w PN-EN ISO 10211:2008 [5].
W wyniku przeprowadzonych obliczeń przy zastosowaniu programu TRISCO [11]
uzyskano wartości strumieni przepływających przez złącza Φ [W], rozkład linii strumieni
cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatur (izotermy). Uzyskane wyniki pozwoliły
wyznaczyć liniowe współczynniki przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] wg określonych procedur
obliczeniowych prezentowanych szczegółowo w [1], [2], [4] oraz czynnik temperaturowy
fRsi [-]. Wyniki przeprowadzonych obliczeń dla rozpatrywanych złączy zestawiono w tab. 1.
W celu uniknięcia błędów wynikających z przeszacowania wielkości strat ciepła
zaproponowano stosowanie wartości gałęziowych współczynników przenikania ciepła.
Przy poprawnym wykonaniu obliczeń cieplnych odniesionych do pewnych fragmentów
budynku, np. poszczególnych ścian zewnętrznych, należy podzielić wartości współczynnika Ψ
na odpowiednie gałęzie złącza uczestniczące w stratach ciepła.
Wyznaczając wartość gałęziowego współczynnika przenikania ciepła założono,
że strumień ciepła napływający na przegrodę od wnętrza składa się z częściowych strumieni
napływających na odpowiednie fragmenty złącza.
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Tablica 1. Parametry mostków cieplnych [opracowanie własne]

Lp.

Mostek cieplny

wariant I
Uc = 0,195 W/(m2·K)
Ψi
fRsi
[W/(m·K)]
[-]
0,079
0,880

wariant II
Uc = 0,118 W/(m2·K)
Ψi
fRsi
[W/(m·K)]
[-]
0,054
0,921

Narożnik ściany zewnętrznej
Węzeł połączenia ściany z oknem
2
0,081
0,819
0,066
0,819
w przekroju przez nadproże
Węzeł połączenia ściany z oknem
3
0,060
0,816
0,059
0,817
w przekroju przez ościeżnicę
Węzeł połączenia ściany z oknem
4
0,041
0,810
0,041
0,811
w przekroju przez podokiennik
*
*
5
Węzeł połączenia ściany ze stropem
0,017
0,944
0,006
0,967
6
Połączenie ściany z podłogą na gruncie
0,103**
0,850
0,091**
0,857
*
) do dalszych obliczeń (tab. 2) zastosowano gałęziowy współczynnik przenikania ciepła dolnej
części złącza Ψid,
**
) do dalszych obliczeń (tab. 2) zastosowano gałęziowy współczynnik przenikania ciepła dla ściany
Ψśc.,i.
1

W drugim etapie obliczeń określono wpływ mostków cieplnych na wartość
współczynnika przenikania ciepła Uk [W/(m2·K)] wybranej ściany zewnętrznej budynku
(rys. 5), rozpatrywanej w dwóch wariantach, według własnego algorytmu, przedstawionego
szczegółowo w [1], [4]. Wyniki obliczeń zestawiono poniżej w tablicy 2.

Rys. 5. Schemat ściany zewnętrznej parteru z oznaczonymi mostkami cieplnymi
[opracowanie własne]
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Tablica 2. Wyniki obliczeń parametrów cieplnych złączy ścian zewnętrznych
[opracowanie własne]
Charakterystyczne parametry
• Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)]:
• Pole powierzchni ściany zewnętrznej budynku (rys. 5) Ai [m2]:
• Straty ciepła przez pełną ścianę zewnętrzną parteru budynku
Uc Ai [W/K]:
• Wpływ mostków termicznych na straty ciepła ∑Ψi·li [W/K]:
• Straty ciepła przez ścianę zewnętrzną wyrażone za pomocą
współczynnika sprzężenia cieplnego HD = Uc ·Ai + ∑Ψi·li [W/K]:
• Pole powierzchni ściany zewnętrznej parteru budynku liczone
w osiach przegród do niej prostopadłych Aoi [m2]:
• Współczynnik przenikania ciepła Uk uwzględniający wpływ
mostków cieplnych Uk = HD/Aoi [W/(m2·K)]:

Wyznaczone parametry
wariant I
wariant II
0,195
0,118
18,00
3,51 (64%)

2,124 (56%)

2,004 (36%)

1,683 (44%)
3,807
(100%)

5,514 (100%)

20,463
0,269

0,186

Na podstawie obliczeń parametrów fizykalnych (cieplnych i wilgotnościowych)
złączy budowlanych opracowuje się karty katalogowe. Wartości parametrów cieplnowilgotnościowych złączy przegród zewnętrznych zależą od:
• przyjętych warunków brzegowych wg zasad modelowania złączy,
• temperatury powietrzna wewnętrznego i zewnętrznego,
• parametrów materiałowych złącza (współczynniki przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)],
• przyjętej grubości izolacji cieplnej elementów konstrukcyjnych.
Na rysunku 6 przedstawiono przykładową kartę katalogową złącza połączenia ściany
zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże z warstwą izolacji cieplnej gr. 10, 12 i 15 cm.
4. Analiza otrzymanych wyników
Analiza uzyskanych wyników wartości parametrów cieplnych (tab. 1, 2) dla dwóch
wariantów ścian zewnętrznych pozwoliła sformułować następujące wnioski:
Ściana zewnętrzna w dwóch analizowanych wariantach spełnia podstawowe
wymaganie w zakresie izolacyjności cieplnej wg rozporządzenia [3], ponieważ
spełniony został warunek Uc ≤ Uc(max). Wg wytycznych NFOSiGW [8] ściana
zewnętrzna powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła
Uc(max). na poziomie 0,08÷0,10 W/(m2·K) dla standardu NF15 oraz na poziomie
0,12÷0,15 W/(m2·K) dla standardu NF40. Analizowana przegroda zewnętrzna (wariant
I) nie spełnia wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej wg wymagań określonych
w [8] (budynki w standardzie NF40 i NF15). Natomiast zastosowanie materiału
izolacyjnego w postaci płyt z poliuretanu PIR pozwala na spełnienie wymagań
sformułowanych w [8] dla standardu NF40.
Złącza ścian zewnętrznych (tab. 1) generują dodatkowe straty ciepła w postaci
liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] oraz powodują obniżenie
temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody – określone wg rozporządzenia [3]
i normy PN-EN ISO 13788:2003 [7] za pomocą czynnika temperaturowego fRsi [-].
Analizowane mostki cieplne (oprócz M6 dla wariantu I) spełniają wymagania
w zakresie Ψ ≤ Ψmax dla standardu budynku NF40, natomiast nie spełniają wymagania
dotyczące standardu NF15.
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Rys. 6. Przykładowa karta katalogowa mostka cieplnego [1]
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Na podstawie wartości czynnika temperaturowego fRsi [-] można stwierdzić,
że w analizowanych złączach (tab. 1) nie występuje ryzyko rozwoju pleśni i grzybów
pleśniowych. We wszystkich analizowanych złączach zachowany jest warunek
uniknięcia kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody fRsi ≥ fRsi(kryt.). Wartość
krytyczna czynnika temperaturowego, uwzględniając parametry powietrza
wewnętrznego i zewnętrznego, analizowanych wariantów obliczeniowych, wynosi
fRsi(kryt.) = 0,778.
Wartość współczynnika przenikania ciepła Uk [W/(m2·K)] (tab. 2.) uwzględnia starty
ciepła wynikające z przepływu ciepła w polu dwuwymiarowym (2D). Należy
podkreślić, że wpływ mostków cieplnych w stratach ciepła przez ścianę zewnętrzną jest
znaczący (tab. 2). Wartości maksymalne (graniczne) współczynnika przenikania ciepła
Uc(max). wg rozporządzenia [3] nie uwzględniają strat ciepła wynikających z przepływów
2D i 3D. Nie odzwierciedlają więc rzeczywistych granicznych wartości strat ciepła.
5. Podsumowania i wnioski
Projektowanie budynków niskoenergetycznych jest zagadnieniem złożonym i wymaga
obliczeń i analiz w zakresie konstrukcyjnym i cieplno-wilgotnościowym.
Dobór materiałów nie powinien być przypadkowy, ale oparty na podstawie
szczegółowych obliczeń i analiz. Określenie szczegółowe parametrów cieplnych za pomocą
programu komputerowego złączy pozwala na miarodajne oszacowanie strat ciepła i rozkładu
temperatur oraz uniknięcie błędów na etapie projektowania, wykonywania i eksploatacji
budynków. Dostępne obecnie katalogi mostków cieplnych są bardzo ogólne i często
nie pozwalają na precyzyjną analizę wybranego złącza.
Uzyskanie dokładnych wyników jest możliwe tylko w warunkach numerycznych
symulacji przestrzennych przy uwzględnieniu podstawowych parametrów, kształtujących
charakterystykę cieplno-wilgotnościową złączy przegród zewnętrznych. Istnieje potrzeba
prowadzenia dalszych obliczeń, w celu opracowania profesjonalnego katalogu mostków
cieplnych budynków w standardzie energooszczędnym.
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HYGRO-THERMAL PARAMETERS CHARACTERIZATION
OF EXTERNAL WALLS JOINTS IN LOW-ENERGY BUILDING
Summary
The paper presents the characterization of external walls joints in low-energy building.
In the article there was a detailed comparative analysis made of thermal parameters
of connections of two-layer outside walls with lintels. Numeric calculations of selected
solutions of construction and material designs were shown. On basis of obtained results
of hygro-thermal parameters of analyzed connections, catalogue cards were developed which
are necessary in design of partitions concerning the new Technical Requirements 2013.
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ANALIZA WPŁYWU IMPERFEKCJI GEOMETRII
PRZEKROJU MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO
NA JEGO PARAMETRY CIEPLNE
Abstrakt: W rozdziale zaproponowano model komponentu budowlanego [1], w postaci płyty
z lekkiego materiału termoizolacyjnego z wprowadzonymi zaburzeniami w geometrii
przekroju. Zaburzenia te nazywane im perfekcjami, stanowią otwory o różnych kształtach,
wykonane równolegle do długości płyty. Wprowadzone w przekroju imperfekcje zmniejszają
ciężar płyty wpływając jednocześnie na jej izolacyjność cieplną. Dla tak skonstruowanego
komponentu analizowano wstępnie wpływ geometrii i wielkości otworów na opór cieplny.
Końcowym celem analiz jest uzyskanie materiału termoizolacyjnego o zmniejszonym ciężarze
i parametrach fizycznych w tym cieplnych, zbliżonych do materiału pełnego.
Słowa kluczowe: imperfekcje geometryczne, opór cieplny komponentu, materiał do izolacji cieplnej
1. Wprowadzenie
W literaturze technicznej imperfekcjami nazywa się różne odstępstwa od stanu
doskonałego w tym o charakterze materiałowym, technologiczno-wykonawczym
i geometrycznym. W większości przypadków są one analizowane pod kątem negatywnego
wpływu na parametry techniczne komponentu [2]. W zagadnieniach fizyki budowli
imperfekcje kojarzone są z anomaliami termiczno-wilgotnościowymi nazywanymi potocznie
mostkami termicznymi lub dyfuzyjnymi. Celowo wprowadzane zaburzenia przepływu
strumienia ciepła wykorzystywane są w celach poprawy parametrów cieplnych materiałów
budowlanych, jak chociażby w przypadku prezentowanych prac [3, 4, 5, 6]. Przedstawione
rozważania dotyczą głównie elementów o dużej przewodności cieplnej takich jak np. betony
lub ceramika z zaprojektowanym zaburzeniami w postaci szeregu otworów wypełnionych
powietrzem lub wkładkami z materiałów o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. W literaturze
lub w zastosowaniach praktycznych nie spotkaliśmy się z rozwiązaniem , w którym to sam
materiał izolacyjny o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej poddany był by modyfikacji
geometrycznej dla uzyskania zmiany cech technicznych. Autorzy pracy posługując się
określeniem imperfekcji geometrycznych rozumieją je jako celowe zaburzenie geometrii
materiału izolacyjnego o pozytywnym charakterze, mającym na celu uzyskanie oszczędności
1
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materiału z równoczesnym niepogorszeniem parametrów fizyczno-mechanicznych powstałego
komponentu. Przedmiotem analizy jest typowa płyta sztywna z materiału termoizolacyjnego
[1] z zaprojektowanymi imperfekcjami geometrycznymi w postaci kanałów usytuowanych
poziomo do długości płyty w jednym lub kilku rzędach.
W referacie przedstawiono wyniki obliczeń wpływu kształtu, rozmieszczenia
w przekroju płyty i pola powierzchni modyfikacji geometrycznych, nazwanych imperfekcjami,
na opór cieplny komponentu.

2. Proponowane imperfekcje dla materiałów sztywnych
Przedmiotem analizy jest płyta prostokątna do wykonywania izolacji cieplnej ścian
budynku z otworami o wstępnie wybranych przekrojach: kołowym, trójkątnym o krawędziach
ostrych i zaokrąglonych, oraz o przekroju w postaci wieloboku z różną konfiguracją
rozmieszczenia kanałów: w jednym lub kilku rzędach poziomych, równolegle do długości
płyty (rys. 1, 2, 3).
Do analizy wstępnej wybrano przekrój płyty z otworami usytuowanymi w jednym
rzędzie, symetrycznie w stosunku do kształtu płyty (rys. 3). Obliczenia wykonano dla płyty
z różnymi wariantami kształtów kanałów tj: kwadrat, trójkąt oraz koło. Dodatkowo założono
całkowite pole powierzchni otworów nie będzie większe niż 30% całkowitej powierzchni
przekroju. Wybrane kształty służą wyłącznie analizie poznawczej. Na tym etapie pracy
nie rozpatrywano możliwości technologicznych wykonania otworów w typowych materiałach
takich jak np. płyty styropianowe lub z pianki typu PIR i /lub PUR.

Rys. 1. Wybrane przykłady imperfekcji płyty kanałowej
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Rys. 2. Przykład geometrii płyty kanałowej z wybraną imperfekcją w przekroju:
z kanałami w dwóch rzędach
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Rys. 3. Przykład geometrii płyty kanałowej z wybraną imperfekcją w przekroju:
z kanałami w jednym rzędzie
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3. Założenia przyjęte do analizy
Do analizy przyjęto płytę prostokątną o grubości 20cm z jednym rzędem kanałów
ułożonym poziomo do długości płyty. Dla celów porządkowych wprowadza się następujące
oznaczenia płyty: imperfekcje o kształcie kwadratu: M_KW, trójkąta: M_T, koła: M_K.
Dla każdego modelu wymiary imperfekcji były dobrane w kilku wariantach, tak aby
sumaryczna ich powierzchnia w przekroju płyty nie była większa niż 30%. Ułożenie otworów
było zgodne z osią symetrii płyty z równoczesnym zachowaniem odległości 5cm od podłużnej
krawędzi płyty (rys. 3). Dla tak zaprojektowanej płyty wykonano obliczenia: całkowitego
oporu cieplnego płyty i gęstości strumienia ciepła. Pod uwagę wzięto również, dla kształtów
niesymetrycznych, o dużej dysproporcji boków, wpływ ustawienia imperfekcji w stosunku
do kierunku napływu ciepła tj określono zależność pomiędzy długością brzegu napływu
w stosunku do długości brzegu odpływu strumienia ciepła. Obliczenia przeprowadzono
dla imperfekcji w postaci trójkąta o ustawieniach w przekroju płyty jak w tab. 1.
Tablica. 1. Różna konfiguracja ustawienia imperfekcji w przekroju płyty
Odpływ

Model

Ułożenie im perfekcji niesymetrycznych w przekroju płyty

M_T_P_1

M_T_P_2

M_T_P_3

M_T_P_4

Napływ

M_T_P_5

Obliczenia wykonano przy użyciu programu Therm 7.1.19. Program ten oparty jest
na wykorzystaniu MES do obliczeń przepływu ciepła dla dowolnego dwuwymiarowego
modelu geometrycznego. Przyjęte do obliczeń warunki brzegowe: temperatury obliczeniowe
– jak dla stacji meteo Katowice te = -2,4 0C. Dla środowiska wewnętrznego przyjęto normalne
warunki eksploatacji ti = +20 0C, współczynniki przejmowania ciepła he = 25,0 W/(m2K);
hi=7,69 W/(m2K). Dla potrzeb obliczeń przyjęto, że sztywny materiał izolacyjny stanowić
będzie polistyren ekspandowany o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0.038 W/(mK).
Na obecnym etapie badań nie rozpatrywano ruchu powietrza w przestrzeni imperfekcji.
Przyjęto założenie, że czynnik określający intensyfikację wymiany ciepła w porównaniu
z płynem nieruchomym wyznaczony z zależności εk=f(GrPr) jest równy jedności dla
GrPr<1000 [7]. Autorzy zdają sobie jednak sprawę, że przy większych przekrojach kanałów
będzie dochodzić do ruchów konwekcyjnych i efektywność cieplna płyt zależeć będzie
od ilości i rodzaju gazu wypełniającego przestrzeń oraz grubości i rodzaju osnowy. Zostanie to
uwzględnione na dalszym etapie prac nad materiałem.
4. Wyniki obliczeń
Program obliczeniowy pozwala na graficzną interpretację rozkładu pola temperatury
w przekroju, oraz rozkładu gęstości strumienia ciepła co urozmaica podstawowe wyniki
wartości oporu cieplnego. Wyniki graficzne w tym charakter przebiegu izolinii w przekroju
z wbudowaną imperfekcją mogą być przydatne dla dalszej analizy.
Poniżej pokazano przykładowe wyniki graficzne dla wybranych podstawowych typów
imperfekcji.
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Model M_K

Moedl_M_KW

Model M_T

Rys. 4. Modele podstawowe płyty z zaznaczoną siaką MES.

Model M_K

Moedl_M_KW

Model M_T

Rys. 5. Rozkład izoterm dla modeli podstawowych

Model M_K

Moedl_M_KW

Model M_T

Rys. 6. Rozkład gęstości strumienia ciepła dla wybranych modeli.
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5. Analiza wyników
Za podstawowy cel wstępnej analizy uznano uzyskanie zależności między oporem
cieplnym a polem powierzchni przekroju im perfekcji, pozwalającej na optymalizację
powierzchni im perfekcji.
Zależność tą dla wybranych typów imperfekcji symetrycznych prezentują wykresy
(rys. 7, 8, 9).
Opór cieplny [(m^2K)/W]

5,6

y = -0,0131x2 - 0,2427x + 5,7012
R² = 0,9984

5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4

TRÓJKĄT
TRÓJKĄT_1
TRÓJKĄT_2

M_T_Pełny
5,433
5,433
5,433

M_T_1
5,188
5,203
5,203

M_T_2
4,857
4,871
4,871

M_T_3
4,495
4,5
4,5

M_T_4
4,174
4,19
4,19

Rys. 7. Wykres zależności pomiędzy oporem cieplnym płyty, a powierzchnią całkowita
wszystkich imperfekcji w kształcie trójkąta w przekroju płyty.

Opór cieplny [(m^2K)/W]

6

y = 0,0071x2 - 0,6017x + 6,0102
R² = 0,9959

5,5
5
4,5
4
3,5
3

KWADRAT

M_KW_Pełny
5,433

M_KW_1
4,819

M_KW_2
4,215

M_KW_3
3,807

M_KW_4
3,145

Rys. 8. Wykres zależności pomiędzy oporem cieplnym płyty, a powierzchnią całkowitą
wszystkich imperfekcji w kształcie kwadratu w przekroju płyty.

Opór cieplny [(m^2K)/W]

6

y = -0,0034x2 - 0,4248x + 5,8652
R² = 0,9893

5,5
5
4,5
4
3,5

KOŁO

M_K_Pełny
5,433

M_K_1
4,978

M_K_2
4,655

M_K_3
4,008

M_K_4
3,691

Rys. 9. Wykres zależności pomiędzy oporem cieplnym płyty, a powierzchnią całkowitą
wszystkich imperfekcji w kształcie koła w przekroju płyty
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Zależność tą można na potrzeby optymalizacji, dla wszystkich obliczanych przekrojów
można zapisać w postaci:
R = f (A)
gdzie: R – całkowity opór cieplny komponentu,
A – sumaryczne pole przekroju imperfekcji.
Korzystając z obliczonych wartości oporu cieplnego i znanej wartości pola powierzchni
dopasowano wstępnie funkcję kwadratową. Dobrym przybliżeniem będą też funkcje liniowe.
Funkcje te nie posiadają wyraźnego ekstremum.
Do pomiarów rzeczywistego oporu ciepła w aparacie płytowym wstępnie wytypować
można próbki oznaczone jako M_KW_3;M_K_2 i M_T_2
Analizując uzyskane rozkłady pola temperatur w przekrojach można stwierdzić
iż występuje znaczący wpływ kształtu na charakter rozkładu izolinii w komponencie co skłania
autorów do dalszych badań w tym zakresie.
Dla kształtów niesymetrycznych o dużej dysproporcji boków, określono wpływ
ustawienia imperfekcji w stosunku do kierunku napływu ciepła. Analizę przeprowadzono
dla grupy trójkątów równobocznych – model M_T – wyniki pokazane na wykresie (rys. 7,
TRÓJKĄT_1/2 dla wariantu ułożenia 3 i 4 z tab. 1), oraz dla trójkąta prostokątnego M_T_P
o zróżnicowanym stosunku boków – wyniki tablica 1.a.
Tablica 1.a. Wyniki analizy przy zmianie ułożenia imperfekcji w przekroju płyty w stosunku
do kierunku napływu strumienia ciepła
Odpływ

Model
Wartość R
[(m2K)/W]

Ułożenie im perfekcji niesymetrycznych w przekroju płyty

M_T_P_1

M_T_P_2

M_T_P_3

M_T_P_4

M_T_P_5

5,174

5,174

5,244

5,244

5,069

Napływ

Z analizy wynika, że rozwiązaniem najkorzystniejszym jest wariant M_T__P_4/3.
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że decydujący wpływ ma stosunek długości brzegu
napływu do długości brzegu odpływu strumienia ciepła. Niemniej brak symetrii przepływu jak
również kształt kanałów i ich usytuowanie względem kierunku strumienia ciepła
w zdecydowany sposób wpływają na migrację strumienia ciepła w badanym komponencie [8].
Na podstawie analizy obliczeń wykonanych dla imperfekcji w kształcie trójkąta o bokach
ostrych, wykonano dodatkowe obliczenia dla wieloboków o wyoblonych narożach.
Wprowadzona modyfikacja skutkuje zmianą wartości oporu cieplnego płyty, oraz wyraźną
zmianą w rozkładzie gęstości strumienia ciepła w przekroju. Wyniki symulacji potwierdzają
jedynie, że zaburzenia geometrii brzegu w decydujący sposób wpływają na właściwości
cieplne płyty, rys. 10, 11.
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Rys. 10. Wyniki analizy prezentowane w postaci rozkładu gęstości strumienia ciepła
i wartości współczynnika U dla trójkątów wyoblonych

Rys. 11. Wyniki analizy prezentowane w postaci rozkładu gęstości strumienia ciepła
i wartości współczynnika U dla trójkątów ostrych
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6. Podsumowanie
Celem autorów jest opracowanie modelu płyty z taką konfiguracją i kształtem kanałów
dla którego proporcje kosztów wytworzenia do oporu cieplnego będą optymalne. Projektowane
w płycie kanały mają służyć zmniejszeniu ciężaru płyty i ograniczeniu zużycia materiału do jej
wykonania. Zamknięte w szczelinach powietrze będzie pełniło funkcję izolatora cieplnego.
W dalszych pracach autorzy rozważają możliwość zmniejszenia emisyjności powierzchni
materiału osnowy otaczającej kanały, co korzystnie wpłynie na jakość cieplną płyty. Związane
jest o jednak z możliwościami technologicznymi które nie były przedmiotem prezentowanych
badań. Zastosowanie płyt kanałowych o odpowiedniej grubości pozwoli na jednoczesne
obniżenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie, a także pozwoli sprostać zaostrzającym się
wymaganiom cieplnym zawartych w Warunkach Technicznych [9] dla ścian zewnętrznych
z jednoczesnym obniżeniem ciężaru i kosztów wytwarzania płyt termoizolacyjnych.
Zaprezentowane obliczenia są pierwszym etapem prac zmierzających do uzyskania płyt
termoizolacyjnych które będą być wykorzystane do zabudowy od strony zewnętrznej
w technologii ETICS (External Thermal Insulaion Composite System). Innowacyjne podejście
do stworzenia płyt z zaprojektowanymi imperfekcjami jest chronione zgłoszeniem patentowym
nr Wp. 22285.
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THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SECTION
GEOMETRY IMPERFECTIONS OF INSULATING MATERIAL
ON HIS THERMAL PARAMETERS
Summary: The article presents model of a building component which consists of light heatinsulating plate with some disturbances in geometry section. These are holes made in parallel
with the plate length. Their aim is to reduce both the plate weight and material expenditure
necessary to its production. For the selected series of plates with holes we have made a model
of plate in Therm programme. We have undertaken an attempt to determine the relationship
between the holes surface and heat resistance with regard to two-dimensional heat flow.
We defined the impact of size, shape and holes arrangement on the heat flow through the plate.
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ANALIZA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO DO OBLICZEŃ
DLA BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH
W STANDARDZIE NF 40
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono różne możliwości w zakresie obliczania mostków
termicznych w budynku. Wykorzystano tradycyjne metody bazujące na katalogach mostków
termicznych: [2], Eurokobra. Posłużono się również programem do analizy dwuwymiarowego
przepływu ciepła w obrębie wybranych detali architektonicznych - THERM. Wykorzystane
metody przeanalizowano pod względem dokładności obliczeń i możliwości aplikacyjnych
w zastosowaniach inżynierskich.
Słowa kluczowe: mostki termiczne, liniowy współczynnik mostka termicznego, dwuwymiarowy
przepływ ciepła, czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej.
1. Wprowadzenie
Głównym problemem w obszarze współczesnej fizyki budowli jest brak narzędzia,
umożliwiającego rzetelną analizę dowolnego połączenia materiałowo-konstrukcyjnego.
W ostatnim czasie pojawiły się programy komputerowe, które usprawniły badania cieplnowilgotnościowe mostków termicznych. Dotychczas nie można było mówić o pełnej analizie
dwuwymiarowego przepływu ciepła, gdyż narzędzia w postaci katalogów zawierały
ograniczoną ilość detali (przez co nie było możliwości dopasowania modelu do danego
połączenia rzeczywistego) bądź prowadziły do uzyskania wyników obciążonych zbyt dużym
błędem (znacznie przekraczającym 5%). Obecnie projektanci dysponują programami, dzięki
którym możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnej symulacji przepływu ciepła w obrębie
mostków termicznych. Korzystając z takich oprogramowań, jak THERM 7.2., projektant jest
w stanie przewidzieć konsekwencje zastosowania danego rozwiązania projektowego
i w odpowiedzi na uzyskane wyniki zastosować usprawnienia do tego rozwiązania.
W referacie przedstawiono najczęściej stosowane i dostępne narzędzia do weryfikacji
mostków termicznych wykorzystujące metodę elementów skończonych w obliczeniach
cieplnych. Zróżnicowany sposób obliczania, uwzględniania mostka termicznego jak również
sposób kształtowanie jego geometrii, wykorzystywanej w analizie pokazano na wybranych
detalach architektonicznych w przykładowym budynku jednorodzinnym poddanym weryfikacji
dla wymogów NF 40.
1
2

Dr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
mgr inż., absolwent Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska
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2. Wymagania NFOŚiGW dla budynków typu NF
W 2013 roku NFOŚiGW uruchomił priorytetowy program dopłat do kredytów
na budowę domów energooszczędnych. Celem programu jest upowszechnienie na polskim
rynku budowlanym wzorców budownictwa niskoenergetycznego oraz pasywnego.
Jego realizacja ma przyczynić się do wygospodarowania oszczędności energii związanej
z eksploatacją nowobudowanych obiektów mieszkalnych. Program zakłada finansowe
wsparcie inwestorów planujących budowę bądź zakup domów (mieszkań) o niskim
zapotrzebowaniu na energię. Do pozyskania środków w ramach opisywanego programu
planowany budynek lub lokal mieszkalny musi spełniać określone wymagania, które
szczegółowo określił NFOŚiGW. Wymagania te obejmują m. in. mostki termiczne. Zgodnie
z programem, liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ, charakteryzujący dany mostek
termiczny, nie powinien przekraczać pewnych granicznych wartości (w zależności od rodzaju
mostka termicznego oraz standardu energetycznego, do jakiego został zgłoszony budynek).
Problem oceny mostka termicznego w świetle wymagań programu NFOŚiGW jest
najtrudniejszy jeśli chodzi o aspekt budowy przegród zewnętrznych. Potwierdzenie spełnienia
przez budynek wymagań w zakresie standardu energetycznego z określonej grupy (NF15
lub NF40) należy udokumentować poprzez przedstawienie do weryfikacji projektu
budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenia na budowę, wykonanego na bazie
przepisów ustawy Prawo budowlane, dodatkowo weryfikowane są niezbędne branżowe
projekty wykonawcze umożliwiające praktyczną realizację zaprojektowanego budynku
Wszystkie projekty winny być wykonane zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy Prawo
budowlane, a ponadto powinny mieć stosowne obliczenia potwierdzające osiągniecie przez
budynek określonego standardu energetycznego. Całość powinna posiadać oświadczenie
projektanta, że projekt jest wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462), oraz zgodnie
z wytycznymi NFOŚiGW.
Projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze muszą być wykonane
z uwzględnieniem minimalnych wymagań technicznych określonych w wytycznych
NFOŚiGW w tym wymagań dotyczących obudowy i wszystkich instalacji związanych
z wytwarzaniem i transportem energii cieplnej. Część tych wymagać dotyczących obudowy
budynku przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wybrane wymagania stawiane budynkom dla standardu NF40
L.P.
1.
1.1.
a)

b)

c)
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Wymaganie

NF15
NF40
Budynek jednorodzinny

Bryła/konstrukcja budynku
Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród UMAX [W/(m2·K)] a)
I, II i III strefa klimatyczna
≤ 0,10
- ściany zewnętrzne
IV i V strefa klimatyczna
≤ 0,08
- dachy, stropodachy i stropy
I, II i III strefa klimatyczna
≤ 0,10
pod nieogrzewanymi
poddaszami lub
IV i V strefa klimatyczna
≤ 0,08
nad przejazdami
- stropy nad piwnicami
I, II i III strefa klimatyczna
≤ 0,12
nieogrzewanymi i
zamkniętymi przestrzeniami
podpodłogowymi, podłogi
IV i V strefa klimatyczna
≤ 0,10
na gruncie

≤ 0,15
≤ 0,12
≤ 0,12
≤ 0,10
≤ 0,20
≤ 0,15

L.P.

d)

e)
1.2.
a)
b)
1.3.

Wymaganie
- okna, okna połaciowe,
drzwi balkonowe
i powierzchnie przeźroczyste
nieotwieralne b)

NF15
NF40
Budynek jednorodzinny

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,80

≤ 1,00

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,70

≤ 0,80

I, II i III strefa klimatyczna

≤ 0,80

≤ 1,30

IV i V strefa klimatyczna

≤ 0,70

≤ 1,30

- drzwi zewnętrzne, garażowe
Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych [W/(m·K)]
- płyty balkonowe
≤ 0,01
≤ 0,30
- pozostałe mostki cieplne c)
≤ 0,01
≤ 0,10
Szczelność powietrzna budynku n50 [1/h] d)
≤ 0,60
≤ 1,00

Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW każdy liniowy mostek termiczny nie może
przekraczać granicznej wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ. Wartości te
dokładnie określają wymagania programu, jakie zamieszczono w tablicy nr 1. Program
wyróżnia tutaj dwa typy mostków termicznych:
• płyty balkonowe,
• pozostałe mostki cieplne.
3. Analiza wybranych detali projektowych pod kątem występowania
liniowych mostków termicznych
Detale architektoniczne przyjęte do analizy wybrane zostały w oparciu o wytyczne
normy [2]. Schemat identyfikacji węzłów przedstawia rysunek z orientacyjnym usytuowaniem
tych mostków cieplnych w typowym budynku.

Rys.1. Szkic budynku z rozmieszczeniem typowych mostków termicznych [2].
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Wykaz normowy obejmuje typowe detale, które należy obowiązkowo sprawdzić
przy tego typu analizach. Selekcja w oparciu o normę [2] nie wyczerpuje wszystkich
przypadków, w jakich potencjalnie może dojść do wystąpienia liniowego strumienia ciepła.
Dlatego autorzy przeprowadził drugi etap selekcji. Podstawą do klasyfikacji określonego
detalu, jako możliwego mostka termicznego, była wizualna ocena, w której wzięto pod uwagę
trzy aspekty dotyczące budowy tego typu elementów:
• przebicie materiału dociepleniowego przez inny materiał (o wyższej przewodności
cieplnej),
• złożoność geometryczna (wszelkiego typu załamania) w obudowie zewnętrznej –
różnice pól powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej w danym połączeniu,
• zmiana grubości warstw materiałowych (obecność wszelkiego typu uskoków warstw
materiałowych, itp.).
Ostatecznie przyjęto do analizy 11 połączeń materiałowo-konstrukcyjnych. Zestawienie
mostków termicznych z przydzielonymi symbolami zamieszczono w tablicy nr 2. Detale
architektoniczne i ich rozwiązania materiałowe przyjęte zostały z typowego projektu domu
jednorodzinnego skierowanego do weryfikacji pod katem spełnienia wymagań – tablice 2, 3.

Tablica 2. Zestawienie mostków wytypowanych do analizy
pod kątem spełnienia wymagań budynku NF40.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Nazwa mostka termicznego
podłoga na gruncie – ściana zewnętrzna - fundament
Ściana wewnętrzna – podłoga na gruncie
oścież pionowa
podokiennik
ościeżnica - roleta kasetowa – ściana zewnętrzna
wieniec
oparcie dachu na ściance kolankowej
oścież okna połaciowego
krawędź stropodachu lukarny
próg balkonowy tarasu
narożnik wypukły ścian zewnętrznych

Kod mostka
termicznego
F1
F2
O1
O2
O3
W1
D1
D2
D3
T1
N1

Tablica 3. Przykłady graficzne wybranych detali budowlanych poddanych analizie
z rozkładem izoterm w przegrodach.
Detal

Model detalu z rozkładem izoterm

F1

T1

O1

W1
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D1

N1

4. Zestawienie i analiza wyników dwuwymiarowego przepływu ciepła
w wybranych detalach
W poniższej tablicy nr 4 zestawiono wyniki liniowego współczynnika przenikania ciepła
ψe, jakie uzyskano w programie THERM 7.2., z katalogu EUROKOBRA oraz normie [2].
EUROKOBRA jest belgijskim katalogiem mostków cieplnych i ma on postać programu
komputerowego, pracującego w środowisku DOS. Program ten umożliwia edycję warstw
materiałowych (współczynnik przewodzenia ciepła materiałów, grubość warstwy), geometrii
poszczególnych mostków oraz warunków brzegowych (temperatura wewnętrzna i zewnętrzna,
współczynnik przejmowania ciepła). EUROKOBRA umożliwia dostosowanie danego detalu
do potrzeb użytkownika. Program oblicza liniowe współczynniki przenikania ciepła (przy
wewnętrznym i zewnętrznym systemie wymiarowania), współczynnik sprzężenia cieplnego,
strumień cieplny całego detalu oraz współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych
płaszczyzn adiabatycznych.
Z kolei norma PN-EN ISO 14683:2008 zawiera wartości orientacyjne liniowego
współczynnika przenikania ciepła dla powszechnie występujących mostków cieplnych
(dwuwymiarowych).

130

Tablica 4. Zestawienie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła
dla analizowanych mostków termicznych

Kod mostka
termicznego

Współczynnik
przenikania
ciepła
elementu
U [W/(m2·K)]

Liniowy
współczynnik
przenikania ciepła
ψe [W/(m·K)]
wg THERM 7.2.

Liniowy
współczynnik
przenikania ciepła
ψe [W/(m·K)]
wg EUROKOBRA

W1

0,190

0,04

0,02

T1
D1

0,149
0,254

-0,02
-0,01

brak
brak

D2

0,357

0,10

0,07

D3

0,328

-0,13

-0,10

O1

0,247

0,09

0,11

O2

0,241

0,09

0,02

O3

0,233

0,09

0,28

N1

0,158

-0,04

-0,04

F1

0,233

-0,36

-0,19

F2

0,080

-0,24

-0,17

Liniowy
współczynnik
przenikania ciepła
ψe [W/(m·K)]
wg PN-EN ISO
14683:2008
0,00
IF1
brak
brak
0,15
W4
-0,05
R9
0,45
W7
0,45
W7
brak
-0,05
C1
0,60
GF5
brak

Tablica nr 4 pokazuje, iż wszystkie analizowane mostki termiczne spełniają wymaganą
wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła, zdefiniowanego w programie
NFOŚiGW. We wszystkich przypadkach, parametr ψe jest mniejszy od maksimum,
odpowiadającego standardowi NF40 (niskoenergetyczny).
W przypadku katalogu EUROKOBRA oraz normy [2] nie we wszystkich przypadkach
udało się dopasować model do danego mostka termicznego. Przeanalizowanie mostków T1
i D1 nie było możliwe przy zastosowaniu katalogu EUROKOBRA. Z kolei w normie [2]
nie odnaleziono modeli odpowiadających mostkom T1, D1, O3 oraz F2. Brak możliwości
odczytania niektórych mostków w katalogu EUROBOBRA wynika z ortogonalnej geometrii
występujących w niej modeli. Program ten umożliwia edycję współczynnika przewodzenia
ciepła λ materiałów, wymiarów geometrycznych modeli i warstw oraz dobór warunków
brzegowych. Jednak ograniczenia, jakie wynikają z ortogonalnej budowy mostków
katalogowych (poszczególne komórki w kształcie prostokąta wzajemnie do siebie prostopadłe)
powodują, iż nie występuje możliwość przeanalizowania detali z płaszczyznami skośnymi
(np. mostek D1) bądź posiadających załamane warstwy (np. mostek T1).
Jeżeli chodzi natomiast o normę [2], to problem wynika z ograniczonej liczby
przypadków połączeń w budynkach oraz ich trywialnej budowy i geometrii. Brak możliwości
przyjęcia modelu dla części analizowanych detali świadczy negatywnie o metodzie
katalogowej oraz metodzie orientacyjnych wartości. Jedynie za pomocą programu THERM
7.2. obliczono współczynnik ψe dla wszystkich przypadków. Problemy, występujące przy
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dopasowaniu modelu do połączenia rzeczywistego, mocno ograniczają zastosowanie katalogu
EUROKOBRA oraz normy [2] do weryfikacji mostków cieplnych w ramach programu
NFOŚiGW.
Porównując ze sobą wartości, jakie zamieszczono w tablicy nr 3, dostrzeżemy duże
rozbieżności pomiędzy współczynnikami uzyskanymi z programów komputerowych a normą
[2]. Jedynie dla naroża wypukłego wszystkie wyniki są do siebie zbliżone (różnica nie większa
niż 0,01 W/(m·K)). W skrajnym przypadku różnica pomiędzy wynikiem z THERM 7.2.
a normą [2] dla mostka F1 wynosi 0,96 W/(m·K) – różnica procentowa w stosunku do wyniku
z [2] wynosi 160%. Znaczną rozbieżność pomiędzy wynikami z programów komputerowych
a normą [2] wykazują mostki O1 i O2. Maksymalna różnica wartości współczynnika ψe
dla detalu O2 wynosi 96% w odniesieniu do wyniku uzyskanego z normy [2].
Bardziej zbliżone wyniki wykazują programy komputerowe: THERM 7.2.
i EUROKOBRA. Porównując je ze sobą zauważymy, że na rozbieżność wartości
współczynnika ψe pomiędzy katalogiem elektronicznym a programem THERM 7.2. wpływa
geometria badanego detalu. Tam, gdzie jest ona ortogonalna (np. naroże wypukłe) wyniki obu
programów są zbliżone do siebie, a nawet identyczne. Przy bardziej skomplikowanej geometrii
mostka termicznego, wyniki uzyskane z katalogu EUROKOBRA i programu THERM 7.2.
nie pokrywają się ze sobą. Im bardziej skomplikowana budowa danego połączenia, tym
większa różnica pomiędzy wartościami ψe z obu programów. Szczególnie uwidacznia się ona
dla mostków gruntowych (dla detalu F1 różnica rzędu 47% w stosunku do wyniku uzyskanego
w THERM 7.2., dla F2 wynosi ona 29%, dla O3 68% w stosunku do wyniku z katalogu
EUROKOBRA).
Bliskość wyników występujących pomiędzy programem THERM 7.2. a katalogiem
EUROKBRA dla najprostszych detali uświadamia nam, iż w niektórych przypadkach możliwe
jest zastosowanie katalogu elektronicznego podczas weryfikacji mostków termicznych
w świetle wymagań programu NFOŚiGW. Jednak z uwagi na bardzo niski błąd obliczeń
komputerowych z zastosowaniem metody elementów skończonych (poniżej 5%), zalecanym
narzędziem do tego typu analiz jest program THERM 7.2.
5. Sprawdzenie ryzyka wystąpienia kondensacji powierzchniowej
dla analizowanych mostków termicznych
Wytypowane mostki termiczne przedmiotowego budynku zostały również poddane
analizie ryzyka wykroplenia się wilgoci na wewnętrznej powierzchni. Tego typu sprawdzenie
jest wymagane dla przegród płaskich oraz mostków termicznych w projektach budowlanych
na mocy zapisów [4]. Do wykonania obliczeń wilgotnościowych konieczne było odczytanie
minimalnych wartości temperatury wewnętrznej θsi poszczególnych mostków cieplnych
w programie THERM 7.2. Na podstawie odczytanych temperatur obliczono bezwymiarowe
czynniki temperatury wewnętrznej fRsi dla każdego węzła materiałowo-konstrukcyjnego.
W dalszej kolejności bezwymiarowe czynniki fRsi porównano z bezwymiarowym czynnikiem
temperaturowym miesiąca krytycznego fRsi,max. Obliczenia, wykonane na podstawie klas
obciążenia wilgotnością wewnętrzną (norma [5]) dla wszystkich miesięcy w roku, wykazały,
iż miesiącem krytycznym jest grudzień fRsi, max = 0,755. Dane klimatyczne przyjęto dla stacji
meteorologicznej KATOWICE [6].
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Tablica 5. Zestawienie czynników temperaturowych fRsi mostków termicznych
z porównaniem do fRsi,max.
Lp.

Kod mostka
termicznego

Minimalna
temperatura mostka
cieplnego θsi [°C]

fRsi [-]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

W1
T1
D1
D2
D3
O1
O2
O3
N1
F1
F2

18,4
15,8
18,0
15,2
16,7
17,2
15,6
15,7
16,3
17,6
19,5

0,93
0,81
0,91
0,78
0,85
0,87
0,80
0,80
0,83
0,89
0,98

fRsi,max [-]

Warunek
spełniony

0,76

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Czynnik temperaturowy fRsi we wszystkich przypadkach jest większy od granicznego
czynnika miesiąca krytycznego fRsi,max. Największą wartość odnotowano dla mostka F2,
czyli połączenia ściany wewnętrznej z podłogą na gruncie. Wynik najbliższy fRsi,max osiąga
detal O2 (połączenie ościeżnicy z podokiennikiem).
6. Podsumowanie
Zdiagnozowanie budynku pod względem występowania anomalii termicznych nie
nastręcza dziś wielkich trudności. Pojęcie mostka termicznego jest dobrze znane inżynierom
i projektantom. Niemniej jednak umiejętność prawidłowego zaprojektowania detalu izolacji
cieplnej w miejscach mostków sprawia nieco większe trudności, zaś prawidłowe obliczenie
wpływu mostka termicznego na izolacyjność cieplną przegrody budowlanej uważana być może
raczej za dziedzinę naukowców niż inżynierów. Sama metodyka uwzględniania mostków
termicznych w obliczeniach jest niespójna i pozwala na swobodne manewrowanie wynikami
obliczeń. Dodatkowo niesprecyzowany sposób analizy: katalogi, normy aż w końcu
indywidualne modelowanie każdego detalu architektonicznego może prowadzić do dużych
rozbieżności w wynikach i nierzetelnej oceny parametrów obudowy budynku.
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THE ANALYSIS OF ARCHITECTURAL DETAIL
TO THE CALCULATIONS FOR THE LOW ENERGY BUILDINGS
IN THE STANDARD NF 40
Summary
The article shows the different possibilities with regard to the calculation of thermal
bridges in the building. Uses the traditional methods based on the catalogues of thermal
bridges: [2], Eurokobra. They also used the program for the analysis of two-dimensional heat
flow within the selected architectural-THERM. Methods used have been analysed in terms
of the accuracy of the calculations and the possibility of application in engineering applications.
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Katarzyna KALINOWSKA-WICHROWSKA1

MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ I JEJ EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNO – EKONOMICZNA
Abstrakt: W rozdziale przedstawiono wymagania cieplne w odniesieniu do stolarki okiennej,
sprecyzowane w Warunkach Technicznych obowiązujących od początku 2014 r.
Przeanalizowano wpływ modernizacji stolarki okiennej na wielkość energii użytkowej
i końcowej oraz strukturę strat i zysków ciepła w wybranym budynku jednorodzinnym.
Przeprowadzono również analizę energetyczno-ekonomiczną modernizacji.
Słowa kluczowe: stolarka okienna, modernizacja, energia użytkowa, energia końcowa,
efektywność ekonomiczna.
1. Wprowadzenie
Modernizacja budynków starych (kilkudziesięcioletnich czy nawet kilkunastoletnich)
jest tematem ciągle aktualnym. Zmieniające się co kilka lat wymagania cieplne dla budynków
powodują, że obiekty spełniające starsze wymogi, są obecnie bardzo niekorzystne
energetycznie i niejednokrotnie drogie w utrzymaniu (w zależności od stosowanego
do ogrzewania paliwa). Biorąc pod uwagę to, iż w Polsce sezon grzewczy może wynosić nawet
9 miesięcy, kwestia dbałości o odpowiednią izolacyjność cieplną budynku jest bardzo istotna.
Modernizowane są budynki stare poprzez np. ocieplanie ścian zewnętrznych, stropów, dachów,
ale również poprzez wymianę okien. Przez nieszczelne okna, o słabej izolacyjności termicznej,
uciekać może z budynku nawet ok. 20% ciepła, dlatego ich wymiana na „lepsze” w znacznym
stopniu poprawia bilans energetyczny budynku, szczególnie, gdy pozostałe przegrody
zewnętrzne posiadają niskie współczynniki przenikania ciepła. W przykładzie obliczeniowym
rozpatrzono opłacalność pod względem ekonomicznym i energetycznym trzech wariantów
modernizacji okien w budynku istniejącym.
Pod względem energetycznym okna charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła
Uw [W/(m2K)], zależny od izolacyjności ramy, pakietu szybowego oraz liniowego
współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna.
Izolacyjność okien poprawia zwiększenie liczby szyb w profilu oraz wypełnienie
przestrzeni międzyszybowej gazami szlachetnymi, np. argonem lub kryptonem,
czy pokrywanie szyb powłokami selektywnymi. Stosuje się również tzw. ,,ciepłe ramki”,
czyli międzyszybowe ramki polimerowe wpływające na poprawę termiki okna.
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Warunki techniczne dotyczące budynków i ich usytuowania systematycznie ulegają
zmianie. Z dniem 1.01.2014 r. weszły w życie zaostrzone wymagania cieplne w również
w kontekście okien (tablica 1).
Tablica 1. Aktualne wartości współczynnika przenikania ciepła Umax
dla okien pionowych w domach jednorodzinnych wg [1 i 3]
Współczynnik przenikania ciepła
[W/(m2K)] dla okien
Wg WT2014 [1]
Standardy NF15 [3]
Standardy NF40 [3]
Okna (z wyjątkiem okien
połaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne, przy ti≥16oC

okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
(w IV i V strefie klimatycznej)

Umax=1,3

Umax = 0,7

Umax = 0,8

Poza współczynnikiem przenikania ciepła U, który charakteryzuje straty ciepła przez
okno, przez oszklenie pozyskujemy energię od promieniowania słonecznego. Każdy rodzaj
oszklenia charakteryzuje się współczynnikiem przepuszczalności energii promieniowania
słonecznego g. Im wyższa wartość g, tym zyski od słońca większe. Im niższa wartość
współczynnika U tym trudniej zachować wysoką wartość g. Na wielkość współczynnika g ma
wpływ również zastosowanie w budynku osłon przeciwsłonecznych. Całkowitą wartość
współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego oblicza się wg [1] ze wzoru (1):
(1)
gdzie:
fc - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzenia
przeciwsłonecznego, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35;
gn - współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego.
Jeśli w deklaracji właściwości użytkowych okna nie ma podanych wartości
współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego, należy skorzystać z tablicy 2,
gdzie zestawiono wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania
słonecznego gn.
Tablica 2. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego [1]:
Lp.
1
2
3
4
5
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Typ oszklenia
Pojedynczo szklone
Podwójnie szklone
Podwójnie szklone z powłoką selektywną
Potrójnie szklone
Potrójnie szklone z powłoką selektywną

Współczynnik całkowitej
przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego gn
0,85
0,75
0,67
0,70
0,50

Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie
urządzeń przeciwsłonecznych znajdują się w tablicy 3.
Tablica 3.Wartości współczynnika redukcji promieniowania słonecznego fc [1].
Właściwości optyczne
Typ zasłon

współczynnik
absorpcji

Białe żaluzje o
lamelach nastawnych

0,1

Zasłony białe

0,1

Zasłony kolorowe

0,3

Zasłony z powłoką
aluminiową

0,2

współczynnik
przepuszczalności
0,05
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
0,1
0,3
0,5
0,05

Współczynnik redukcji
promieniowania fc
osłona
osłona
wewnętrzna
zewnętrzna
0,25
0,10
0,30
0,15
0,45
0,35
0,65
0,55
0,80
0,75
0,95
0,95
0,42
0,17
0,57
0,37
0,77
0,57
0,20

0,08

Powierzchnia okien w budynku nie może być zupełnie dowolna . Ze względu
na możliwość zwiększonych strat ciepła oraz nadmierne przegrzewanie pomieszczeń
w miesiącach letnich nie może być ona zbyt duża. „Rozporządzenie w sprawie ……” [1]
ogranicza wielkość powierzchni przeszklonych w budynku mieszkalnym i zamieszkania
zbiorowego. Pole powierzchni Ao, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych
i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2K),
obliczone wg ich wymiarów modularnych, nie może przekraczać wartości Aomax , co podaje
wzór (2):
0,15
0,03
(2)
gdzie:
Az - suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (po
zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5m wzdłuż ścian zewnętrznych,
Aw - suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po
odjęciu Az.
Ważny jest również sposób montażu okien. W krajach zachodniej Europy od kilkunastu
lat standardowo stosowany jest tak zwany ,,ciepły montaż”. Jest to trójwarstwowy system
uszczelnienia okien, w Polsce stosowany w zasadzie wyłącznie w budynkach
niskoenergetycznych (np. w systemach NF 15 czy NF 40). W standardowych budynkach nie
zwraca się na ogół uwagi na poprawny montaż i uszczelnianie okien, a inwestorzy sugerują się
częściej wyborem tańszego rozwiązania czyli montażu ,,tradycyjnego” (na piankę lub silikon).
Wraz ze wzrostem świadomości odbiorców co do oszczędności energii można jednak
zaobserwować wzrost zainteresowania ,,ciepłym montażem”. Podstawowym celem tego
systemu, jest polepszenie jakości usługi montażu poprzez wyeliminowanie mostków
termicznych, zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed degradacją i zlikwidowanie
przewiewów. Jednoczesne zabezpieczenie izolacji przed wilgocią i zapewnienie jej stałej
wentylacji, pozwala na utrzymanie spoiny w stanie suchym. Zachowując zasadę: wewnątrz
szczelniej niż na zewnątrz, zapewniamy spoinie optymalne warunki, które wpływają na jej
trwałość i jakość. Jest to alternatywa dla wciąż powszechnej w Polsce metody osadzania okien,
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opartej na piance i silikonie, która po latach prowadzi do strat ciepła, tworzenia się mostków
termicznych, czy zawilgocenia warstwy izolacji. W efekcie rosną tylko koszty ogrzewania
i powstaje ryzyko pojawienia się niebezpiecznego dla zdrowia zagrzybienia [5].
2. Założenia do obliczeń
Do obliczeń przyjęto dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym,
zlokalizowanym w okolicach Białegostoku. Powierzchnia zabudowy to 110 m2, natomiast
kubatura ogrzewana wynosi 200 m3, wentylacja w budynku naturalna. Współczynnik
przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej wynosi 0,24 W/(m2K), dla stropu pod
nieogrzewanym poddaszem 0,17 W/(m2K), a dla podłogi na gruncie 0,16 W/(m2K).
W istniejącym budynku na elewacji północnej, wschodniej i zachodniej znajdują się po 2 okna
o wymiarach 1280x1450 mm, zaś na elewacji południowej 3 okna o tym samym wymiarze
oraz drzwi wejściowe o U=1,7 W/(m2K). Budynek jest całkowicie nieosłonięty.
Zastosowano następujące warianty modernizacji, polegającej na wymianie istniejących
okien o współczynniku przenikania ciepła Uw= 2,6 W/(m2K), - przyjęto wg [2], dla okien bez
aprobaty technicznej (w obliczeniach będą figurowały jako Typ 0) na:
1) Typ 1- okna o Uw = 1,7 W/(m2K),
2) Typ 2 - okna o Uw = 1,3 W/(m2K),
3) Typ 3 - okna o Uw = 0,7 W/(m2K).
W obliczeniach pogorszono parametr U okna Typu 0 (z 2,6 o 15% na 3,0 W/(m2K),
na podstawie Rozporządzenia [4].
Za pomocą programu komputerowego Audytor OZC wykonano obliczenia, z których
wyniki przedstawiają zamieszczone tablice i rysunki.
Z uwagi na to, że energia użytkowa charakteryzuje samą strukturę budynku, to na jej
podstawie można porównać efekty energetyczne uzyskane poprzez zastosowanie okien
o różnych parametrach (tablica 4).
Tablica 4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla budynku
w zależności od rodzaju zastosowanych okien oraz wartość nakładu (kosztów zakupu
i montażu) dla poszczególnych typów okien:
3,00
1,7
1,3
0,7

U [W/[m2K]]
Typ 0- okna istniejące
Typ1
Typ2
Typ 3

Qu [GJ/rok]
48,43
Qu0
39,35
Qu1
37,42
Qu2

5600
8187

N0
N1
N2

35,34

11182

N3

Qu3

Ni [zł]

W celu uzyskania efektu istotnego z perspektywy użytkownika w tablicy 5 zamieszczono
energie końcowe (czyli te za które płaci użytkownik) odpowiadające przedstawionym w tablicy 4
wartościom energii użytkowej, jak również ceny poszczególnych paliw stosowanych
do ogrzewania budynku. Wartości współczynników sprawności instalacji dla wymienionych
źródeł ciepła przyjęto wg [2].
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Tablica 5. Ceny energii w zależności od źródła ciepła oraz wyniki obliczeń energii końcowej
przy zastosowanych w budynku różnych typów okien:

Rodzaj źródła energii
MPEC
Olej opałowy
Gaz
Węgiel kamienny

Cena
[zł/GJ]
68
120
68
59

Okno
Typ 0
57,63
67,80
67,80
82,33

Qk [GJ/rok]
Okno
Okno
Typ 1
Typ 2
46,82
44,53
55,09
52,38
55,09
52,38
66,89
63,60

Okno
Typ3
42,05
49,47
49,47
60,07

W celu dokonania analiz przyjęto następujące warianty modernizacji okien w budynku
istniejącym, dla których obliczono wskaźniki NPV i SPBT :
• modernizacja (1) polegająca na wymianie okien typu 0 na typ 1;
• modernizacja (2) polegająca na wymianie okien typu 0 na typ 2;
• modernizacja (3) polegająca na wymianie okien typu 0 na typ 3;
Wskaźniki NPV i SPBT obliczono z zależności (3,4):
∆
[lata]
∆

NPV=

·∆
!"# $

(3)

·

% ∆& [zł]

(4)

gdzie:
∆N - różnica wartości nakładu dla odpowiednich typów okien;
∆Q - różnica wartości zapotrzebowania na energię dla odpowiednich typów okien;
ci - cena energii z wybranego źródła [zł];
∆K - przewidywane wpływy finansowe netto w kolejnych latach [zł/rok];
n - liczba lat funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, przyjęto 15 lat;
r - stała stopa dyskontowa (przyjęto 4,4%).
Wyniki obliczeń czasu zwrotu każdego przypadku modernizacji oraz jej opłacalność
w zależności od zastosowanego paliwa do ogrzewania budynku przedstawiają tablice 6 - 8.
Tablica 6. Czas zwrotu modernizacji (1) i jej opłacalność w zależności
od rodzaju źródła energii

5600

N
nakłady[zł]

Wartość SPBT
[lata]
7,62
3,67
6,47
6,14

Wartość NPV
2349,01
10893,21
3746,15
4250,94

Rodzaj źródła energii
MPEC
Olej opałowy
Gaz
Węgiel kamienny

Tablica 7. Czas zwrotu modernizacji (2) i jej opłacalność w zależności od rodzaju energii:

8187

N
nakłady[zł]

Wartość SPBT
[lata]
9,19
4,42
7,81
7,41

Wartość NPV [zł]
1445,93
11822,86
3151,92
3763,01

Rodzaj źródła energii
MPEC
Olej opałowy
Gaz
Węgiel kamienny
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Tablica 8. Czas zwrotu modernizacji (3) i jej opłacalność w zależności od rodzaju energii
Wartość SPBT
[lata]
10,55
5,08
8,97
8,51

11182

N
nakłady[zł]

Wartość
NPV[zł]
274,57
12604,03
2296,75
3020,19

Rodzaj źródła energii
MPEC
Olej opałowy
Gaz
Węgiel kamienny

Wartość Qu w zależności od typu okna [GJ/rok]
60
Qu [GJ/rok]

50
40
30
Wartość Q w zależności
od typu okna [GJ/rok]

20
10
0
Typ 0

Typ 1

Typ2

Typ3

Rodzaj okna
Rys. 1. Zapotrzebowanie budynku na energię użytkową w zależności od zastosowanych okien
Wyniki zamieszczone na rys. 1 dowodzą, że przy wymianie okien starych (typ 0)
na okna o niższych współczynnikach przenikania ciepła (typ 1, 2, 3) zapotrzebowanie budynku
na energię użytkową spada ( przy wymianie na okna typu 1 o 9 GJ, na okna typu 2 o 11 GJ,
na okna typu 3 o 13 GJ).

Energia końcowa[GJ/rok]

Rozkład energii końcowej w zależności od źródła ciepła
i rodzaju okna
100
80
60

MPEC

40

Olej opałowy

20

Gaz
Węgiel

0
Typ 0

Typ1

Typ2

Typ3

Rodzaj okna
Rys. 2. Wielkość energii końcowej w zależności od rodzaju źródła ciepła i typu okna
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Zmiany wartości energii końcowej zależą głównie od wielkości energii użytkowej
oraz od rodzaju paliwa i sprawności instalacji grzewczej w budynku (rys. 2).

Straty w[ GJ/rok]

Straty ciepła przez okna na tle wszystkich strat w budynku
70
60
50
40
30
20
10
0

Straty w GJ/rok
Łączne straty[GJ/rok]
Typ 0

Typ1

Typ2

Typ3

Rodzaj okna
Rys. 3. Rozkład strat ciepła przez okna w zależności od jego typu na tle wszystkich strat
w budynku
W rozpatrywanym budynku straty przez okna (rysunek 3) stanowią znaczną część
wszystkich strat w budynku (typ 0 - ok. 30%). Po wymianie stolarki okiennej sumaryczna ilość
strat w budynku również spada (w porównaniu do starych okien - przy oknach typu 1 o 17 %,
przy typie 2 o 22%, a przy typie 3 nawet o 28%). Straty przez same okna spadają czterokrotnie
(porównując okna typu 0- najgorsze i typu 3- najlepsze).

Zyski ciepła w [GJ/rok]

Rozkład zysków od słońca na tle wszystkich zysków
w budynku [GJ/rok]
30,00
20,00
Zyski ciepła od słońca

10,00
0,00
Okno typu Okno typu Okno typu Okno typu
0
1
2
3

Całkowite zyski ciepła dla
budynku

Rodzaj okna

Rys. 4. Zyski słoneczne ( ) * na tle wszystkich zysków ciepła w budynku,
w zależności od typu okna
Analizując wykresy przedstawione na rysunkach 3 i 4 można stwierdzić, iż dla okien
typu 0 straty przez okna w dużym stopniu przeważają nad zyskami. Natomiast dla okien
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o lepszym współczynniku U (typy 1, 2) zyski od okien równoważą straty, a dla okien typu 3,
nawet dwukrotnie przewyższają straty. Takie wyniki są możliwe dla korzystnej orientacji
budynku (południowej) oraz dla wysokiego współczynnika wykorzystania zysków
słonecznych.

Wielkość strat [%]

Rozkład strat ciepła w budynku
40%
20%
0%
Typ 0

Typ1

Typ2

Typ3

Rodzaj okna
drzwi

OKNA

podłoga

stropodach

ściany zewn.

wentylacja

Rys. 5. Struktura wszystkich strat ciepła w budynku przy zastosowaniu
poszczególnych rodzajów okien
W poddanym analizie budynku w przypadku okien istniejących (typ 0) straty przez
okna były największe (ponad 30%), tuż za nimi są straty na wentylację (26%) i ściany (17%).
Jeśli chodzi o pozostałe analizowane okna (typ 1, 2, 3) to udział strat przez okna w bilansie
energetycznym budynku maleje nawet do 11% przy oknach typu 1 i dla tych samych okien
rośnie udział strat przez pozostałe elementy budynku (np. straty na wentylację wzrosły o 5%
dla okien typu 1 w porównaniu z oknami typu 0).
3. Podsumowanie
Poddane analizie przypadki obliczeniowe modernizacji stolarki okiennej przyniosły
(przy każdym analizowanym rodzaju paliwa do ogrzewania) spadki energetyczne
(przy 1 wariancie obliczeniowym spadek w energii końcowej dla wszystkich rodzajów paliwa
na ok. 19%, przy wariancie 2 nawet 23% oraz przy wariancie 3 nawet 27 %).
Wszystkie warianty modernizacji okazały się opłacalne (NPV>0 dla każdego wariantu
obliczeń) i przyniosły także szybki zwrot kosztów nakładu w zależności od stosowanego
do ogrzewania paliwa (dla 1 inwestycji od 4 do 8 lat, dla 2 inwestycji od 4 do 9 lat, przy 3- od 5
do 11 lat).
W zależności od wielkości współczynnika U nowej stolarki zyski i straty przez okna
ulegały zmianie. Przy zmniejszaniu współczynnika U straty przez okna mogą zmaleć nawet
czterokrotnie w porównaniu do okien wyjściowych (wymiana okien typu 0 na typ 3,
zmniejszyła wielkość strat przez okna czterokrotnie) przy jednoczesnym obniżeniu zysków
od słońca (co jest spowodowane spadkiem współczynnika g dla lepszych okien) – zyski
od słońca zmalały prawie dwukrotnie dla okien typu 3 w porównaniu do okien typu 0.
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MODERNIZATION OF WINDOWS AND ITS ENERGY
AND ECONOMY COST – EFFECTIVENESS
Summary
The article presents the thermal requirements in relation to the window frames, specified
in the Technical Conditions in force since the beginning of 2014. Analysed the effect
of windows modernization on usable and final energy and the structure of the heat loss
and profits in the selected family building.
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WPŁYW PARAMETRÓW STERUJĄCYCH
NA DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ W PROGRAMIE THERM
NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
Abstrakt: Modelowanie dwuwymiarowych elementów budowlanych pod kątem strat ciepła,
jest stosunkowo proste i praktycznie nie wymaga głębszej wiedzy od projektanta. Uzyskany
wynik jest na ogół aplikowany bez żadnej analizy, do dalszych obliczeń lub jako wynik
końcowy porównywany z wartościami wymaganymi. Pracując z skomplikowanymi pod
względem geometrii detalami uzyskujemy wynik obarczony dużym błędem obliczeniowym.
W artykule zostanie omówione zagadnienie możliwości sterowania dostępnymi parametrami
takimi jak: ilość kroków obliczeniowych i rodzaj kształtu siatki MES na wynik końcowy.
Słowa kluczowe: modelowanie elementów dwuwymiarowych, opór cieplny komponentu,
dokładność obliczeń
1. Wprowadzenie
Mostki cieplne to „pięta achillesowa” obliczeń cieplnych dla większości architektów
i projektantów innych branż zajmujących się jakością cieplną obudowy budynków,
projektowaniem instalacji a szczególnie projektowaniem budynków o niskim zużyciu energii.
Stosowane metody obliczeniowe na ogół nie są zrozumiałe, a istniejące normy zwierają
metody uproszczone, lub dość skomplikowane wytyczne do obliczeń komputerowych. Takim
przykładem jest zestaw przywoływanych w rozporządzeniu [1] norma PN EN ISO10211:2008
[2] oraz norma PN EN ISO 14683:2008 [3]. Normy te nie zawierają metody obliczeń mostków
cieplnych możliwych do ręcznego wykonania!
2. Dokładność obliczeń
Dokładność obliczeń w przypadku mostków cieplnych praktycznie jest regulowana
w normie [2]. Poziom dokładności nie jest jednolity.
W punktach dotyczących obliczeń czynnika temperaturowego tj. 11.1.1 i 11.2.1 [2],
zaleca się aby czynnik ten był obliczany z błędem mniejszym niż 0.005, co determinuje
analogiczną dokładność obliczenia temperatury wewnętrznej powierzchni.
1
2

Dr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
Dr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
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W punkcie 12.2.1 normy [2] postanowienia ogólne, zaleca się aby wyniki podawać
z dokładności do trzech znaczących miejsc po przecinku.
Załącznik A [2], wymaga aby przy rozwiązaniach iteracyjnych kontynuować iterację
dopóki suma wszystkich strumieni ciepła (dodatnich i ujemnych) wpływających do obiektu,
podzielona przez połowę sumy wartości bezwzględnych tych wszystkich strumieni ciepła była
mniejsza niż 0,0001.
Analizując potrzeby w zakresie projektowania można jednoznacznie stwierdzić,
iż jedynym wymaganiem w zakresie mostków cieplnych jest wymaganie dotyczące budynków
typu NF-15 i NF-40 realizowanych w ramach programu „Dopłat do kredytów na budowę
domów energooszczędnych”, gdzie w wymaganiach technicznych określono dopuszczalne
wartości ψ. Dla budynków NF-15 wartość ψ < 0.01, dla NF-40 ψ < 0.30 dla płyt balkonowych
lub ψ < 0.10, dla pozostałych mostków. Wartości te sugerują, iż dokładność obliczeń powinna
wnosić nie mniej niż 0.001.
Można wspomnieć iż w normie [3] podano wymagania w odniesieniu do katalogów
mostków cieplnych oraz metod obliczeń ręcznych, a także ograniczoną liczbę
stabelaryzowanych wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła
Detale dla których podano w normie wielkości liniowych mostków cieplnych oraz liniowego
współczynnika sprzężenia cieplnego L2D są uproszczone, a wartości liczbowe mostków ψ ,
należy traktować jako orientacyjne.
Przewidywana w normie [3], niepewność uzyskania wyniku przy stosowaniu katalogu
sięga 20 %. Jak podano w dalszej części normy jest ona przydatna w przypadku: "Gdy detale
budowlane nie są jeszcze zaprojektowane, ale wymiary i kształt budynku są zdefiniowane, tak
że znane są pola powierzchni różnych elementów obudowy budynku, takich jak dachy, ściany
i podłogi, wówczas można dokonać tylko przybliżonego oszacowania udziału mostków
cieplnych w całkowitych stratach ciepła. Takie przybliżone oszacowanie można zrobić,
stosując, podane w tablicy 2, wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania
ciepła."
3. Program THERM
Program Therm jest działającym w systemie operacyjnym Microsoft Windows
narzędziem opracowanym w Lavrence Berkeley National Laboratory, przeznaczonym
dla inżynierów, nauczycieli, studentów, architektów i innych osób zainteresowanych
problemami wymiany ciepła. Przy użyciu programu Therm, można modelować
dwuwymiarowy przepływ ciepła w detalach budowlanych, takich jak okna, ściany, dachy
fundamenty i inne, w których mostki termiczne stanowią istotny problem. Analizy dokonane
przy użyciu Therm, umożliwiają prawidłowe obliczenie gęstości strumienia ciepła i pola
temperatury w przekroju. Obliczenia dwuwymiarowego przepływu ciepła bazują na metodzie
elementów skończonych (MES), co umożliwia modelowanie skomplikowanych geometrycznie
przekrojów architektoniczno-budowlanych. Rozwiązanie równań węzłowych odbywa się przy
pomocy metody iteracyjnej. Wykonanie obliczenia dla praktycznie dowolnego detalu
z zachowaniem wymagań co do jego geometrii jak w normie [2], pozwala na obliczenie
gęstości strumienia ciepła, częściowych (krawędziowych) współczynników przenikania ciepła
UX i UY, a w konsekwencji linowego współczynnika przenikania ψ [W/(mK)]. Ustalenie
temperatury w dowolnym punkcie węzłów siatki elementu dwuwymiarowego w tym
w dowolnym miejscu brzegu wewnętrznego, pozwala na obliczenie czynnika temperaturowego
fRsi, co jest wymagane w projekcie budowlanym. Graficzny interfejs umożliwia wykreślenie
przekrojów analizowanych elementów o znanych wymiarach lub import gotowych rysunków
w postaci plików dxf., lub plików graficznych typu bmp.
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Wyniki obliczeń otrzymuje się w postaci:
1) graficznej w tym:
- rozkładu izoterm w przekroju modelowanego elementu,
- barwnego pola temperatury w przekroju,
- barwnego pola gęstości
ci strumienia ciepła,
2) tekstowej w tym:
- współczynniki przenikania ciepła U,
- wartości strumienia ciepła W/m,
- wartość gęstości strumienia W/m2.
Uzyskane wyniki w postaci barwnych rysunków mo
można łatwo przenieść do dowolnego
programu graficznego lub edytora tekstów. Dodatkowo mo
można wygenerować siatkę MES
z numeracją węzłów.
4. Możliwości
ci sterowania dokładno
dokładnością obliczeń
Program Therm ma wbudowane narzędzia
ędzia dzi
dzięki którym projektant może w pewnym
zakresie sterować błędem
dem obliczeniowym. Parametrem którym mo
można sterować bezpośrednio
jest wartość błędu obliczeń. Z paska narzędzi
ędzi wybieramy Opcje i dalej preferencje. Wy
Wyświetla
się okienko sterowania. Do dyspozycji mamy trzy parametry steruj
sterujące: Ilość iteracji
(Maximum Iteracions), Maksymalny błąd
ąd %, (Maximum % Error Estimator), oraz Parametry
siatki MES (Qad Tree Mesch Parametr)

Rys. 1. Okno dialogowe sterowania jakością
ś ą wyników oblicze
obliczeń – ustawienia standartowe.
O ile pierwsze dwa parametry nie budzą wątpliwości, pod warunkiem dobrego
dopasowania ilości
ci iteracji n<30, oraz ustawienie bł
błędu nie mniej niż 2 %, to parametry siatki
mogą stwarzać pewne kłopoty. Zaleca sięę aby zmniejszaj
zmniejszając błąd procentowy obliczeń pamiętać
o zwiększeniu ilości iteracji z 5 do ok. 25.
Rzetelne sterowanie, jakością uzyskanego wyniku wymaga elementarnej znajomo
znajomości
zasad obliczeń przy użyciu MES.
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Jednym z parametrów generowania przez program siatki MES jest wła
właśnie QTM.
Dobór odpowiedniego parametru zależy
ży od indywidualnej wiedzy projektanta w zakresie
modelowania 2-D i 3-D. Standardowo parametr ten jest ustawiony na wart
wartość 6.
Możemy dokonać zmian obserwując
ąc uzyskane efekty.
Parametry QTM potrzebny do wygenerowania siatki MES:
- rodzaj elementów siatki - parametr QTM = 6 (trójk
(trójkąt sześciowęzłowy, trójkąt
trójwęzłowy, czworokąt), duża gęstość
ść siatki w miejscach szczegól
szczególnych;
- wielkość elementów siatki - parametr QTM = 7 (du
(duża, średnia, mała, dobór
indywidualny);
- rodzaj obliczeń - parametr QTM = 8 (osiowo symetryczne, płaskie, siatka o oczkach
kwadratowych, o różnym stopniu zagęszczenia).
ęszczenia).
Prześledźmy zmianę siatki MES
ES przy róż
różnych parametrach QTM dla wybranego
przykładu. Przyjęto stałe parametry n = 5, błąd
ąd EEN = 10 %

QTM=6

QTM=7

QTM=8

Rys. 2. Przykład siatki MES dla parametru QTM, 6,7,8
Uzyskane wyniki obliczeń zebrano w tablicy 1.
Tablica 1. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, dla ró
różnych parametrów
siatki QTM i stałej wartości
ści kroków obliczeniowych n = 5
Parametr
QTM
6
7
8
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Współczynnik
przenikania ciepła
U [W/(m2K)]
0.7334
0.7330
0.7321

Rzeczywisty błąd
procentowy oblicze
obliczeń

Ilość kroków
obliczeniowych

6.65
7.68
4.14

5
5
5

Zwiększając ilość kroków obliczeniowych do n = 10, uzyskano identyczne wyniki
współczynników przenikania ciepła i takie same warto
wartości błędu obliczeń.
Przykładowy komplet wyników obliczeńń pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Przykład wyników obliczeń uzyskany w programie Therm.
Sterowanie siatką MES, przy stałych parametrach QMT, odbywa si
się automatycznie
przy zmianie błędu EEN. Na ogół obniżenie
ż
błędu
ędu powoduje automatyczne zag
zagęszczenie siatki
MES w miejscach zmian geometrii przekroju i materiałów. Można zaobserwować obniżając
parametr EEN do wartości
ci 2 %, przy stałym parametrze QMT = 6 i ilo
ilości kroków obliczeń
n = 6.

Rys. 4. Siatka MES przy założonym
żonym błę
błędzie EEN = 1 % i QTM = 8 i n = 25
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Parametry sterujące odpowiednio ustawione pozwalają osiągnąć współczynnik
przenikania ciepła o kilka setnych mniejszy niż w przypadku parametrów standartowych przy
błędzie obliczeń nie przekraczającym 1.0 %.
Dla przykładowego detalu, złącze pionowe w systemie Wk -70, najlepszym wynikiem
jak udało się uzyskać jest wartość U = 0.7316 W/(m2K).
5. Podsumowanie
Projektowanie detali architektonicznych dla budynków energooszczędnych, pasywnych
wymaga od projektanta coraz większej wiedzy, nie tylko z zakresu projektowania.
Posługiwanie się programami do obliczeń dwuwymiarowych wymaga podstawowych
znajomości nie tylko z zakresu modelowania, ale też minimum wiedzy z zakresu MES.
Pozwala to na uzyskiwanie wyników obarczonych bardzo małym błędem. Autorzy proponują
aby przy tego typu obliczeniach dla elementów 2 – D i 3 – D, jako standard obliczeniowy
przyjąć wykonywanie obliczeń z dokładnością do 0.001, przy błędzie obliczeń nie większym
niż 2 %. Dotyczyć to powinno wszystkich obliczanych wartości w tym współczynnika
przenikania ciepła „U”, gęstości strumienia ciepła [W/m2] i/lub wartości strumienia ciepłą [W].
Pozwoli to na obliczania innych wartości w tym liniowych mostków cieplnych ψ,
oraz temperatur powierzchni i czynnika temperaturowego fRsi z podobną dokładnością.
Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 56
poz. 461 z 2009 r.).
[2] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura
powierzchni. Ogólne metody obliczania.
[3] PN EN ISO 14683:2008. Mostki cieplne w budynkach Liniowy współczynnik
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

EFFECT ON ACCURACY OF CONTROL PARAMETERS
CALCULATION ON THE PROGRAM THERM
IN CHOOSING THE EXAMPLE
Summary
The modeling of two-dimensional construction elements for heat losses, it is relatively
simple and requires virtually no deeper knowledge of the designer. The result is generally
applied without any analysis, for further calculations or as the final result compared with
the values required. When working with complex geometry in terms of detail we get the result
burdened with a large computational error. This article will discuss the issue of control options
available parameters such as the number of calculation steps and type of FEM mesh shape
the final result.
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Przemysław BRZYSKI1

BILANS CIEPLNY BUDYNKU
NA PRZYKŁADZIE JEDNORODZINNEGO
DOMU NISKOENERGETYCZNEGO
Abstrakt: Budynek niskoenergetyczny charakteryzuje się minimalnym zużyciem energii
na potrzeby grzewcze. Możliwe jest to za sprawą właściwego zaizolowania przegród
zewnętrznych, zapewnieniu szczelności poprzez likwidację mostków cieplnych oraz
pozyskiwaniu energii cieplnej z alternatywnych źródeł. Koszty budowy z reguły przewyższają
koszt wzniesienia odpowiadającego domu wzniesionego w technologii tradycyjnej, natomiast
koszty eksploatacji są mniejsze.
W rozdziale przedstawiono charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego
o standardach domu niskoenergetycznego. Obliczenia dotyczą bilansu cielnego i zapotrzebowania
na ciepło do ogrzewania w sezonie grzewczym budynku zlokalizowanego w Lublinie.
Uwzględniono kryteria stawiane domom niskoenergetycznym zwracając szczególną uwagę
na konstrukcję przegród zewnętrznych, eliminację mostków termicznych oraz najkorzystniejszą
orientację względem stron świata. Obliczenia wykonano w programie ArCADia Termo 4.1
według obowiązujących norm.
Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna budynku, zapotrzebowanie na ciepło, straty
i zyski ciepła
1. Wstęp
Budynki niskoenergetyczne to budynki charakteryzujące się niskim rocznym zużyciem
energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku. Aby zaliczyć budynek do kategorii
budownictwa niskoenergetycznego, sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na energię
do ogrzewania powinien być mniejszy niż 40 kWh/(m2rok) [1]. By spełnić ten parametr
potrzebne są specjalne rozwiązania techniczne i materiałowe np. bardzo dobra izolacja
termiczna wszystkich przegród zewnętrznych, okna ciepłochronne, wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła, zapewnienie szczelności budynku i likwidacja mostków termicznych.
Koszty budowy z reguły przewyższają koszt wzniesienia odpowiadającego domu wzniesionego
w technologii tradycyjnej (do kilkunastu %) ze względu na solidne ocieplenie, ciepłochronne
okna, system wentylacji wraz z instalacjami pozyskującymi ciepło ze źródeł odnawialnych.
Koszty eksploatacji natomiast są mniejsze m.in. ze względu na rezygnację z konwencjonalnego
ogrzewania.
1
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Obliczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku jest istotnie w dobie
obecnych wymagań prawnych, gdyż przepisy ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane, wprowadziły do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa
charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytku [2]
W rozdziale przedstawiono i przeanalizowano wyniki bilansu zysków i strat ciepła na
przykładzie jednorodzinnego domu wykonanego w standardach budynku niskoenergetycznego.
2. Zakres i podstawa obliczeń
Obliczenia wykonano z programie ArCADia-Termo [3]. Jest to program służący
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych m.in. do otrzymania
pozwolenia na użytkowanie oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.
W programie przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym
oraz obliczono wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o standardzie budynku niskoenergetycznego. Poniższy rysunek
przedstawia rzut parteru analizowanego budynku (rys. 1).

Rys. 1. Rzut parteru rozważanego budynku [archiwum autora]
Jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem jednospadowym.
W poniższej tablicy przedstawiono dane geometryczne budynku.
Tablica 1. Dane geometryczne budynku
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
Powierzchnia zabudowy
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych
Wysokość kondygnacji netto

152

66,8 m2
77,8 m2
173,8 m3
2,6 m

3. Rozwiązania technologiczne i materiałowe
Bryłę budynku przyjęto jako prostą, nieskomplikowaną. Każde kolejne załamanie
obrysu staje się potencjalnym mostkiem termicznym i utrudnia uzyskanie wysokiej szczelności
budynku. W budynku zaprojektowano buforowy układ pomieszczeń. Pomieszczenia,
w których przebywa się najczęściej (salon, kuchnia), potrzebujące więcej zysków ciepła
rozmieszczono po południowej stronie oraz zaprojektowano przeszklenie dużych rozmiarów.
Założono posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych, poniżej głębokości
przemarzania gruntu. Obliczenia przekroju ław i głębokości posadowienia nie są przedmiotem
niniejszej pracy.
Ściany w budynku zaprojektowane zostały jako tradycyjne z pustaków POROTHERM
25 DRYFIX ocieplone metodą ETICS, której zaletą jest m.in. możliwość łatwego
wyeliminowania wielu mostków termicznych, co jest istotne w celu zminimalizowania strat
ciepła przez przenikanie.
Zastosowano styropian Austrotherm EPS 038 Fasada, o współczynniku przewodności
cieplnej λ=0,038 W/(m·K) o grubości warstwy 25 cm.
Dach jednospadowy, ze spadkiem w kierunku północy ocieplono wełną mineralną
FASROCK-L w dwóch warstwach po 10 cm i 15 cm. Przewodnictwo cieplne wełny określone
współczynnikiem lambda, jest równe 0,039 W/(m·K).
Podłogę na gruncie ocieplono styropianem podłogowym w współczynniku
λ= 0,036 W/(m·K) oraz grubości równej 20 cm.
Powierzchnia przegród przeszklonych została dobrana jako największa na południowej
elewacji, co służy zwiększeniu zysków cieplnych od promieniowania słonecznego.
Na pozostałych elewacjach powierzchnia przeszklenia została ograniczona do minimum.
Zastosowano okna PVC pięciokomorowe z pakietem dwuszybowym, wypełnione gazem
szlachetnym, z ramką dystansową o ulepszonych właściwościach izolacyjnych, szkło
powlekane powłoką niskoemisyjną. Ważony współczynnik przenikania ciepła dla okna to
Uw=0,8 W/(m2K). Istotne w oknach energooszczędnych i pasywnych jest wypełnienie
przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym (np. argon, krypton, ksenon), które
we względu na wysoką gęstość oraz niską przewodność są dobrym izolatorem i mogą zastąpić
powietrze pomiędzy taflami szkła.
Mostki cieplne zdefiniowano na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [4].
Na poniższych rysunkach pokazano schematycznie wszystkie liniowe mostki termiczne
wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, znajdujące się w rozważanym budynku
(rys. 2, rys. 3, rys. 4). W tablicy 2 przedstawiono liniowe współczynniki przenikania ciepła
dla występujących mostków.
Tablica 2. Zestawienie typów mostków cieplnych
Opis

Ψk [W/(m·K)]

Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną
Dach/ściana i wieniec z izolacją zewnętrzną
Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie
z izolacją po stronie wew.

-0,05
-0,05
0,6
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Rys. 2. Mostek termiczny
w narożu wypukłym

Rys. 3. Mostek termiczny
w połączeniu podłogi
ze ścianą fundamentową

Rys. 4. Mostek termiczny
w połączeniu ściany
zewnętrznej z dachem

4. Założenia przyjęte do obliczeń
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dokonano w oparciu o normę PN-EN ISO
6946:2008 [5], strat ciepła w pomieszczeniach wg PN-EN 12831:2006 [6], sezonowego
zapotrzebowania na ciepło budynku PN-EN 13790:2009 [7] natomiast straty ciepła przez grunt
obliczono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. [8].
Lublin należy do III strefy klimatycznej. Projektowa temperatura zewnętrzna dla tej
strefy wynosi -20°C, natomiast średnia roczna temperatura zewnętrzna wynosi 7,6°C [6]. Dane
meteorologiczne oraz aktynometryczne przyjęto dla stacji Lublin-Radawiec. Według danych
średnie miesięczne temperatury powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym są następujące
(Tablica 3):
Tablica 3. Średnie miesięczne temperatury powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym
dla Lublina
M-c
[ºC]

IX
12,8

X
8,5

XI
1,3

XII
-2,1

I
-2,6

II
-1,9

III
3,2

IV
9,2

V
14,4

Budynek podzielono na dwie strefy cieplne. W pomieszczeniach mieszkalnych i innych
przyjęto projektową temperaturę wysokości 20°C natomiast w łazienkach 24°C [9].
W budynku zaprojektowano wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną
z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku 80%. Krotność wymian przyjęto wg PN-EN 12831
dla łazienki bez okien, gdzie wymagana jest intensywniejsza wentylacja - n=4*1/h, natomiast
w pozostałych pomieszczeniach pozostałych, n=0,5*1/h. Jako temperaturę powietrza
wentylacyjnego przyjęto 20°C. Poniżej przedstawiono wzór na straty ciepła przez przenikanie
lub wentylację (1).
QH,ht=Hi·(θint-θe)·tM·10-3 [kWh]
(1)
gdzie: Hi – współczynnik strat ciepła przez przenikanie (tr) lub przez wentylację (ve) [W/K];
θint – temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu [ºC];
θe – średnia temperatura zewnętrzna [ºC];
tM – liczba godzin w miesiącu [h].
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Zyski wewnętrzne obliczono metodą uproszczoną, przyjmując wartości strumienia
cieplnego odpowiednie dla domów jednorodzinnych, które mieszczą się w przedziale wartości
2,5 – 3,5 W/m2 [8]. Uwzględniono zyski od użytkowników i urządzeń, natomiast nie
uwzględniono zysków od ciepłej wody użytkowej. Poniżej przedstawiono wzór na wewnętrzne
zyski ciepła (2).
(2)
Qint= qint·Af·tM·10-3 [kWh]
gdzie: Af – powierzchnia użytkowa mieszkania [m2];
qint – obciążenie cieplne zyskami wewnętrznymi [W/m2].
Zyski ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego do przestrzeni ogrzewanej
budynku przez przegrody przezroczyste obliczono uwzględniając kierunek stron świata
i związaną z nim energię promieniowania słonecznego oraz parametry zastosowanych okien
w budynku. Poniżej przedstawiono wzór na zyski ciepła od słońca (3).
Qsol= Asol·Isol·10-3 [kWh]

(3)

gdzie: Asol – efektywne pole powierzchni zbierającej (uzależnione od powierzchni szyby,
współczynnika przepuszczania energii słonecznej przez oszklenie oraz
współczynnika zacienienia budynku) [m2];
Isol – średnia energia promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu
na 1 m2 płaszczyzny, w której usytuowane jest okno (na podstawie danych
ze stacji aktynometrycznej Lublin – Radawiec).
5. Wyniki obliczeń i dyskusja
Na podstawie przyjętych rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych obliczono
współczynniki przenikania ciepła (tablica 4).
Tablica 4. Zestawienie współczynników U dla przegród
Przegroda
Ściana zewnętrzna
Okno zewnętrzne
Dach
Podłoga na gruncie
Drzwi zewnętrzne

U [W/(m2K)]
0,13
0,80
0,14
0,15
1,00

Otrzymane wartości z zapasem spełniają obecne wymagania w zakresie granicznych
współczynników dla budownictwa mieszkaniowego (m.in. dla ścian Umax=0,25 W/(m2K)),
jednak aby budynek spełnił kryterium budownictwa niskoenergetycznego, izolacyjność
termiczna przegród musi być zwiększona. Zastosowane zostały materiały termoizolacyjne
o możliwie najniższym współczynniku przewodności cieplnej.
Bilans cieplny rozpatrywanego domu jednorodzinnego przedstawiono dla sezonu
grzewczego trwającego 9 miesięcy – od września do maja. W tablicy 5 zestawiono wyniki
obliczeń miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji.

155

Tablica 5. Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji
miesiąc

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Średnia temp. zewn. [ºC]

12,8

8,5

1,3

-2,1

-2,6

-1,9

3,2

9,2

14,4

Liczba godzin w miesiącu [h]

720

744

720

744

744

672

744

720

744

Strefa 1 (20°C), powierzchnia = 61,16 m2, kubatura= 159 m3
Miesięczna strata ciepła przez
przenikanie [kWh/m-c]

245

405

637

778

796

697

592

368

197

Miesięczna strata ciepła przez
wentylacje [kWh/m-c]

37

61

96

118

120

105

89

56

30

Miesięczne zyski ciepła od
nasłonecznienia[kWh/m-c]

658

430

265

201

240

295

517

733

918

Miesięczne wewnętrzne zyski
ciepła [kWh/m-c]

168

174

168

174

174

157

174

168

174

Miesięczne zapotrzebowanie
na energię [kWh/m-c]

0

18

319

526

509

366

84

0

0

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji
[kWh/rok]

1822

Strefa 2 (24°C), powierzchnia = 5,68 m2, kubatura= 14,77 m3
Miesięczna strata ciepła przez
przenikanie [kWh/m-c]

18

26

37

43

44

39

35

24

16

Miesięczna strata ciepła przez
wentylacje [kWh/m-c]

26

37

53

63

64

57

50

35

23

Miesięczne zyski ciepła od
nasłonecznienia[kWh/m-c]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miesięczne wewnętrzne zyski
ciepła [kWh/m-c]

14

15

14

15

15

13

15

14

15

Miesięczne zapotrzebowanie na
energię [kWh/m-c]

30

49

75

92

94

82

70

44

25

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji
[kWh/rok]

561

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji
w całym budynku (strefa 1 + strefa 2) [kWh/rok]

2383

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w budynku [kWh/(m2·rok)]

35,6
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Zapotrzebowanie na ciepło zostało wyliczone z poniższego wzoru (4):
QH,nd=QH,ht – ηH,gn·QH,gn [kWh]

(4)

gdzię: QH,ht – całkowite straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym
[kWh/m-c];
QH,gn – całkowite zyski ciepła wewnętrzne oraz od promieniowania słonecznego
w okresie miesięcznym [kWh/m-c];
ηH,gn – współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła.
Na podstawie wyników stwierdzić można, iż w strefie 1, zapotrzebowania na ciepło
występuje w miesiącach od X do III. We wrześniu, kwietniu oraz maju występują duże zyski
ciepła od promieniowania słonecznego, które w bilansie pokryły występujące straty cieplne.
Miarą wykorzystania zysków ciepła w danym miesiącu jest współczynnik ηH,gn.
Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono w formie wykresów wartości strat i zysków ciepła
w okresie rocznym oraz roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania
i wentylacji w poszczególny strefach cieplnych, wydzielonych w budynku.

Strefa 1

kWh/rok
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200
100

0

0

-1531

-100

Qtr

Qve

Qsol

-130

-200
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Rys. 5. Bilans cieplny w strefie 1

Qtr

Qve

Qsol

Qint

QH,nd

Rys. 6. Bilans cieplny w strefie 2

Objaśnienia do wykresów: Qtr – straty ciepła przez przenikanie,
Qve – straty ciepła przez wentylację, Qsol – zyski słoneczne, Qint – zyski wewnętrzne,
QH,nd – zapotrzebowanie na ciepło (rys. 5, rys. 6, rys.7, rys. 8).
W strefie 2 projektowana wentylacyjna strata ciepła jest większa niż przez przenikanie
ze względu na dużą krotność wymiany powietrza wymaganą ze względów higienicznych
w łazienkach bez okien, równą 4,0 1/h. Różnica strat wynosi 31%, a straty ciepła wentylacyjne
stanowią 59% ogólnego zestawienia strat ciepła w tej strefie. Dodatkowo na fakt ten wpływa
mała powierzchnia ściany zewnętrznej w tej strefie – 4,64 m2. Inaczej jest w strefie 1, gdzie
powierzchnia ścian zewnętrznych wynosi 91,29 m2 i okien 15,56 m2. Tutaj zdecydowana
większość strat jest spowodowana przenikaniem przez przegrody zewnętrzne. Straty przez
wentylację są nieznaczne i wynoszą jedynie 712 kWh/rok co stanowi 13% wszystkich strat
w tej strefie. Na fakt ten wpływa wysoka sprawność odzysku ciepła z wentylacji, rzędu 85%
oraz mała krotność wymiany powietrza wymagana ze względów higienicznych, równa 0,5·1/h.
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W zestawieniu strat ciepła dla całego budynku, straty przez przenikanie stanowią ok. 82%,
natomiast przez wentylację ok. 18% ogółu (rys. 7).
Wśród zysków ciepła największy udział mają zyski słoneczne – 4257 kWh/rok,
co stanowi ok. 72% wszystkich zysków (rys. 8). Zyski ciepła od słońca występują tylko
w 1 strefie, gdyż w łazienkach nie zaprojektowano okien. Na wielkość zysków ma wpływ
powierzchnia przeszklenia, rodzaj oszklenia oraz orientacja względem stron świata.
Największą powierzchnię okien umieszczono na południowej elewacji, w sumie 10,16 m2,
co daje ok. 65% całkowitej powierzchni przeszklenia w budynku. Szyby ciepłochronne, które
ograniczają straty ciepła, mają również mniejszą przepuszczalność niż zwykła szyba bez
powłok niskoemisyjnych. Dlatego też można powiedzieć, że oszklenie im lepiej ogranicza
straty ciepła tym słabiej pozyskuje ciepło od promieniowania słonecznego. Zyski wewnętrzne
w sumie wyniosły 1661 kWh/rok i stanowiły ok. 28% ogólnych zysków ciepła w całym
budynku (rys. 8).

18%

28%
Qsol

Qtr

82%

72%

Qve

Rys. 7. Udział procentowy strat ciepła
w budynku

Qint

Rys. 8. Udział procentowy zysków ciepła
w budynku

Ze względu na niski współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej, czyli jej
duży opór cieplny a także ograniczone mostki termiczne, straty ciepła przez przenikanie przez
przegrody nieprzeszklone nie są przeważające i stanowią niespełna 30% ogólnego zestawienia
strat ciepła przez przenikanie, chociaż ich powierzchnia stanowi przeważającą część ogólnej
powierzchni przegród zewnętrznych - ok. 40%. Mostki cieplne występują jedynie w narożach
ścian, jednak nie wpływają one niekorzystnie na poziom strat ciepła. Ościeżnice umieszczone
zostały w ociepleniu, likwidując tym samym wzmożony przepływ ciepła na styku ościeżnicy
z murem. W tablicy 6 zestawiono udział procentowy strat ciepła przez poszczególne przegrody.
Tablica 6. Zestawienie strat przez przenikanie (cały budynek)
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Przegroda

Pole A [m2]

A [%]

Ściana zewnętrzna
Okno zewnętrzne
Dach
Podłoga na gruncie
Drzwi zewnętrzne

95,93
15,56
66,84
62,80
2,10

39,44
6,40
27,48
25,82
0,86

Strata Q
[kWh/rok]
1493,6
1713,5
824,0
677,1
288,8

Q [%]
29,89
34,29
16,49
13,55
5,78

Straty ciepła przez przegrody przeszklone są większe w porównaniu do strat ciepła
przez ściany. Ich wartość wynosi 1713,5 kWh/rok i stanowi ok. 34% łącznych strat. Jest to
spowodowane większym współczynnikiem przenikania ciepła około 5 razy niż w przypadku
ścian zewnętrznych. Największa powierzchnia przeszklenia występuje na południowej
elewacji, jednak orientacja nie ma wpływu na wielkość strat.
6. Podsumowanie
Analizowany budynek spełnia kryteria stawiane budownictwu niskoenergetycznemu,
wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania wyniósł 35,6 kWh/(m2·rok)
< 40 kWh/(m2·rok). Warunek został spełniony dzięki szczególnym rozwiązaniom technicznym
i materiałowym, np. zastosowane grube warstwy termoizolacji przegród zewnętrznych dające
niski współczynnik U dla przegród, okna o niskim współczynniku przenikania ciepła,
wentylacja z odzyskiem ciepła o sprawności 85% oraz duża powierzchnia przeszklenia
elewacji południowej, która generowała zyski ciepła. Największe straty ciepła powstały przez
przenikanie przez przegrody zewnętrzne, pośród których największy udział w stratach miały
okna a w drugiej kolejności ściany. Straty przez wentylację stanowiły mały udział, ok. 18%,
co było zasługą odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej. Największy udział wśród zysków
cieplnych miały zyski od promieniowania słonecznego. Zyski te pozwoliły na złagodzenie
bilansu i skrócenie sezonu grzewczego do 6 miesięcy.
Na podstawie wyników stwierdzić można, iż stosując właściwe założenia projektowe,
odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń, przeszklenia, zachowując prosty kształt budynku
eliminujący wiele mostków termicznych a także stosując energooszczędne materiały
budowlane dostępne na rynku można zaprojektować dom o standardzie niskoenergetycznym.
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THERMAL BALANCE OF THE SINGLE-FAMILY
LOW-ENERGY HOUSE
Summary
Low-energy building uses up a minimum energy consumption for heating.
This is possible through proper insulation of external walls, ensuring the tightness through
the elimination of thermal bridges and applying thermal energy from alternative sources.
Construction costs usually outweigh the cost of elevation corresponding to a house built
in the traditional technology, while operating costs are lower.
The article presents the energy characteristic of a single-family building with low
energy house standards. The calculations relate to the thermal balance and the heat demand
for heating the building located in Lublin during the heating season. It has taken into account
the criteria required for low energy houses with particular attention to the designing
of the envelope, eliminating thermal bridges and choosing the most favorable orientation based
on the world’s cardinal directions. Calculations were performed in the ArCADia Thermo 4.1
according to the applicable standards.
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