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Współczesny świat musi coraz bardziej liczyć się z ograniczeniami wynika-
jącymi z wyczerpywania kopalnych surowców energetycznych oraz osiągnięcia 
pułapu zdolności środowiska do asymilacji zanieczyszczeń emitowanych w pro-
cesie konwersji tych surowców na energię użyteczną. W sektorze komunalno – 
bytowym zużywa się obecnie ok. 40% ogólnego zużycia energii pierwotnej w UE. 
Zatem podniesienie efektywności energetycznej tego sektora jest jednym z pod-
stawowych działań podejmowanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej 
do osiągnięcia zadeklarowanego celu 20/20/20 (tj. do roku 2020 redukcji o 20% 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do 1990 roku, zwiększenia efektyw-
ności energetycznej o 20% oraz osiągnięcia 20% udziału energetyki odnawialnej 
w bilansie energetycznym Unii). Jednocześnie plan Unii Europejskiej zakłada-
jący przejście do 2050 r. na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną związany 
jest z drastyczną redukcją emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym 
o ok. 90% w stosunku do roku 1990.

Jednym z praktycznych sposobów realizacji tych ambitnych celów było przy-
jęcie znowelizowanej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków 
(EPBD). W wyniku jej wdrożenia pojawił się wymóg wznoszenia budynków 
o niemal zerowym zużyciu energii.

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie 
tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, lecz nawet projektowanie 
budynków plus energetycznych. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej 
dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie programu termomoderni-
zacji budynków są niewystarczające do tego, aby osiągnąć tak ambitne cele. Koniecz-
ny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

Dobrą okazję ku temu stworzyło porozumienie pomiędzy Polską a Islandią, Liech-
tensteinem i Norwegią w sprawie Grantów EEA oraz Grantów Norweskich na okres 
2014-2021, w którym wysoki priorytet ma zwiększenie efektywności energetycznej 
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polskiej gospodarki. W ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii”, koordynowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, realizowany jest projekt „Koncepcja dostosowania dwóch wybranych 
budynków do standardu niemal zeroenergetycznego” – KODnZEB.

Benefi cjentem tego projektu jest Politechnika Warszawska wspierana przez Nor-
wegian University of Science and Technology (NTNU) z Trondheim. Projekt KODn-
ZEB jest kontynuacją bardzo udanej współpracy tego konsorcjum przy dwóch wcze-
śniejszych projektach: „SURE-BUILD – Zrównoważone przebudowy budynków 
w Polsce” (2002–2005) oraz „STEP – Zrównoważona termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej” (2006–2011). Norwegia, jako światowy lider działań na 
rzecz rozwoju zrównoważonego (najwyższa na świecie wartość wskaźnika Human 
Development Index – 0,944 w roku 2014), jest bardzo dobrym źródłem wzorców i in-
spiracji dla Polski zajmującej w światowym rankingu miejsce 35 miejsce ze wskaźni-
kiem HDI równym 0,834. Działające przy uniwersytecie NTNU the Research Centre 
on Zero Emission Buildings – ZEB Centre uznawane jest za jedno z najbardziej za-
awansowanych centrów badawczych w tej dziedzinie na świecie.

Oddając w ręce Czytelników niniejszą książkę zespół autorski ma nadzieję, 
że stanie się ona cennym źródłem informacji dla bardzo różnych grup specjali-
stów mających wpływ na wznoszenie budynków w Polsce. Naszym marzeniem 
jest by budynki, w których projektowanie będziecie Państwo zaangażowani, były 
tak efektywne pod względem energetycznym, aby nazywanie ich „budynkami 
o niemal zerowym zużyciu energii”, nie było nadużyciem. Sądzimy, że zawarcie 
szerokiego spektrum zagadnień w jednej pozycji ułatwi dyskusję w ramach inter-
dyscyplinarnych zespołów projektowych.

Publikacja nie jest katalogiem gotowych rozwiązań, dopasowanych do bie-
żących, a mogących się przecież zmieniać, założeń szczegółowych takich jak: 
przyjęte defi nicje, współczynniki nakładów energii pierwotnej, ceny technologii, 
kursy walut, podatki, akcyzy czy dotacje z programów wspierających. W książce 
przedstawiono stan wiedzy aktualny na koniec roku 2016 oraz opisano metody 
wspierające podejmowanie decyzji. Sądzimy, że takie podejście sprawi, iż książ-
ka dłużej zachowa swą przydatność.

Oddanie w ręce Czytelników niniejszej publikacji jest doskonałą okazją do 
podziękowania naszym przyjaciołom z Norwegii, a szczególnie prof. Barbarze 
Matusiak oraz prof. Inger Andresen, za wieloletnie wsparcie i bezcenne rady.

W imieniu zespołu autorskiego życ zymy Państwu inspirującej lektury.
Andrzej Wiszniewski – kierownik Projektu KODnZEB
Jerzy Sowa – kierownik naukowy Projektu KODnZEB
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1.1. KONCEPCJA BUDYNKU NIEMAL ZEROENERGETYCZNEGO 

Prace zmierzające do poprawy standardu energetycznego budynków dopro-
wadziły do powstania koncepcji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu 
na energię. Początkowo można było spotkać różne defi nicje takiego budynku, co 
było wynikiem różnic w przyjmowanych założeniach. Dotyczyły one głównie 
rodzaju analizowanej energii (np. dostarczona, użyteczna, pierwotna), rodzaju 
jej nośników, przeznaczenia energii, defi niowania granic jej bilansowania oraz 
okresu analizy. Na przykład energia elektryczna zużywana w urządzeniach go-
spodarstwa domowego w budynkach mieszkalnych oraz w innych rodzajach bu-
dynków oraz energia zużywana przez elementy ich wyposażenia nie musi być 
uwzględniona w bilansie.

Dużą popularność zdobyła koncepcja budynku netto zeroenergetyczne-
go (nZEB), to znaczy budynku, w którym zużycie energii pierwotnej wyno-
si 0 kWh/(m2·rok). W praktyce są to budynki o bardzo wysokiej efektywno-
ści energetycznej, zazwyczaj przyłączone do systemu elektroenergetycznego. 
W bilansie energii pierwotnej budynku netto zeroenergetycznego ilość energii 
pierwotnej dostarczanej z sieci zewnętrznych równa jest ilości energii pierwot-
nej wyeksportowanej do sieci. Roczny bilans energii pierwotnej wynoszący 
0 kWh/(m2·rok) prowadzi do sytuacji, w której znaczna część energii wyprodu-
kowanej w budynku będzie dostarczana do zewnętrznej sieci elektroenergetycz-
nej. Wynika to z charakterystyki budynku netto zeroenergetycznego, w którym 
produkcja energii odbywa się tylko w określonych warunkach, a gdy one nie 
występują, to wykorzystywana jest energia dostarczana z zewnętrznych sieci. 
Możliwe jest wykonanie budynku o dodatnim bilansie energii to znaczy takie-
go, w którym przy określonych założeniach, ilość energii dostarczanej będzie 
mniejsza niż ilość energii eksportowanej. 

WPROWADZENIE
Opracowanie: J. Sowa1
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W praktyce zastosowanie reguły krajowego kosztu optymalnego jest podstawą 
defi nicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii (to znaczy budynku zuży-
wającego więcej energii pierwotnej niż 0 kWh/(m2·rok). Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charaktery-
styki energetycznej budynków (wersja przekształcona) wprowadza następującą 
defi nicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii „budynek o niemal zerowym 
zużyciu energii” oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycz-
nej określonej zgodnie z załącznikiem I. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wy-
maganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub 
w pobliżu”.

Granicą bilansową budynku niemal netto zeroenergetycznego (nnZEB) sta-
nowi przyłączenie budynku do sieci energetycznych. Energia dostarczona netto 
stanowi różnicę między energią dostarczaną do budynku Edel,i a energią wyeks-
portowaną do systemu Eexp,i, przy czym uwzględniany jest każdy nośnik ener-
gii. Energia pierwotna E określona jest jako iloczyn energii dostarczanej netto 
i wskaźników nakładu energii pierwotnej fi (te same wskaźniki dotyczą energii 
dostarczonej do budynki i wyeksportowanej do systemu).

 , exp,del i i i
i

E E E f 

Rys. 1.1. Bilans energii budynku niemal zeroenergetycznego

Bardzo silnym bodźcem do rozwoju technologii ograniczających zużycie 
energii w budynkach, jak też i technologii do jej lokalnej produkcji ze źródeł 
odnawialnych, są zapisy Artykułu 9 ww. Dyrektywy, które zobowiązują państwa 
członkowskie UE aby:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal 

zerowym zużyciu energii; oraz
b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne 

oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
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W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w roku 2014 opracowano Krajowy 
Plan, którego celem jest zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. 
Zgodnie z tym planem za budynek o niemal zerowym zużyciu energii w polskim 
porządku prawnym uważa się budynek spełniający wymagania ochrony cieplnej 
budynków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r., a w przypadku budyn-
ków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością od 1 stycz-
nia 2019 r. Oznacza to, że maksymalne wartości zapotrzebowania na energię 
pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego (w przypadku budynków zamieszka-
nia zbiorowego oraz użyteczności publicznej) wynoszą odpowiednio:
 budynek mieszkalny jednorodzinny (bez chłodzenia): 70 kWh/(m2·rok),
 budynek mieszkalny jednorodzinny (z chłodzeniem): 70 + 5∙Af,C/Af kWh/(m2·rok),
 budynek mieszkalny wielorodzinny (bez chłodzenia): 65 kWh/(m2 rok),
 budynek mieszkalny wielorodzinny (z chłodzeniem): 65 + 5∙Af,C/Af kWh/(m2·rok),
 budynek zamieszkania zbiorowego (bez chłodzenia): 75 + 25 kWh/(m2·rok),
 budynek zamieszkania zbiorowego (z chłodzeniem): 75 + 25 + 25∙Af,C/Af 

kWh/(m2·rok),
 budynek użyteczności publicznej (bez chłodzenia): 45 + 50 kWh/(m2 rok),
 budynek użyteczności publicznej (z chłodzeniem): 45 + 50 + 25∙Af,C/Af 

kWh/(m2·rok),

gdzie:
Af – ogrzewana powierzchnia użytkowa budynku, m2,
Af,C – chłodzona powierzchnia użytkowa budynku, m2.

W Norwegii koncepcję budynków o niemal zerowym zużyciu energii traktuje 
się nieco szerzej mówiąc o budynkach i niemal zerowej emisji. Centrum ZEB 
Trondheim stosuje różne defi nicje budynku niemal zeroenergetycznego. Zależą 
one od liczby rozpatrywanych faz życia budynku. Cztery podstawowe defi nicje, 
uporządkowane zgodnie ze wzrostem trudności osiągnięcia, są następujące:
 produkcja energii odnawialnej w budynku kompensuje emisję gazów cieplar-

nianych w okresie jego eksploatacji, 
ZEB – O

 produkcja energii odnawialnej w budynku kompensuje emisję gazów cieplar-
nianych w okresie jego eksploatacji oraz w procesie produkcji materiałów 
wykorzystanych w budynku,
ZEB – OM

 produkcja energii odnawialnej w budynku kompensuje emisję gazów cie-
plarnianych w okresie jego budowy, eksploatacji oraz w procesie produkcji 
materiałów wykorzystanych w budynku,
ZEB – COM



Wprowadzenie14

 produkcja energii odnawialnej w budynku kompensuje emisję gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia budynku, i materiałów budowlanych: budowa – eksploatacja – 
rozbiórka/recykling.
ZEB – COMPLETE

Rys. 1.2. Użycie energii (emisja CO2) i produkcja energii odnawialnej (uniknięta emisja CO2) w cyklu życia bu-
dynku (opracowano na podstawie http://www.zeb.no/index.php/en/about-zeb/zeb-defi nitions)

Należy jednak pamiętać, że skutkiem ubocznym większości kampanii po-
święconych oszczędności energii w budownictwie prowadzonych w ostatnich 
latach były problemy z jakością powietrza w pomieszczeniach. Istnieje poważ-
ne ryzyko, iż także powszechne wznoszenie budynków o standardzie budynków 
niemal zeroenergetycznych może spowodować nową falę zagrożeń. Największe 
problemy mogą dotyczyć budynków, w których energia nie będzie produkowa-
na lokalnie.

1.2. SŁOWNIK POJĘĆ

Charakterystyka energetyczna budynku (PN-EN 15316-1:2009) – jest to 
obliczona lub zmierzona ilość dostarczonej i wyeksportowanej energii zużywanej 
lub oszacowanej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych ze standardowym 
użytkowaniem budynku; może ona obejmować m.in.: energię do ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody i oświetlenia.

Zgodnie z dyrektywą EPBD, charakterystyka energetyczna budynku powin-
na zostać wyrażona jako wskaźnik energii pierwotnej, określony na podstawie 
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wartości współczynników nakładu energii pierwotnej na poszczególne nośniki 
energii i wyznaczony na podstawie rocznej średniej ważonej wartości krajowej 
lub regionalnej albo wartości szczegółowej produkcji energii w danym miejscu. 
Sprzęt elektroenergetyczny jest uwzględniony w oryginalnej defi nicji w normie 
PN-EN 15316-1:2007.

Energia dostarczona (PN-EN 15603:2008) – energia w formie danego no-
śnika energii, dostarczana do systemów technicznych budynku spoza granicy bi-
lansowej, niezbędna do zaspokojenia potrzeb (np. ogrzewania, chłodzenia, wen-
tylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia, urządzeń itp.) lub do produkcji 
energii elektrycznej.

Energia wyeksportowana (PN-EN 15603:2008) – energia w formie danego 
nośnika energii, dostarczana przez systemy techniczne budynku poza granicę bi-
lansową i zużywana poza nią.

Energia dostarczona netto (PN-EN 15603:2008) – różnica pomiędzy energią 
dostarczoną a wyeksportowaną wyrażona w formie danego nośnika energii.

Energia pierwotna (nowelizacja dyrektywy EPBD) – energia ze źródeł od-
nawialnych i nieodnawialnych, która nie została poddana żadnemu procesowi 
przemiany lub transformacji.

Współczynnik emisji CO2 (PN-EN 15603:2008) – w przypadku danego no-
śnika energii, ilość CO2 emitowanego do atmosfery na jednostkę energii dostar-
czanej. Współczynnik emisji CO2 może również zawierać równoważną emisję 
innych gazów cieplarnianych (np. metanu).

Granica systemu (PN-EN 15603:2008) – granica zawierająca wszystkie ob-
szary związane z budynkiem (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku), 
gdzie zużywana lub produkowana jest energia. Wszystkie obszary związane z bu-
dynkiem zazwyczaj oznaczają budynek i przynależną do niego działkę.
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2.1. UWARUNKOWANIA ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA 
MODERNIZACJI BUDYNKU

O budowlanych procesach inwestycyjnych i związanych z nimi strategiach 
działania napisano już wiele, podobnie jak o sposobach realizacji przyjaznych 
środowisku obiektów, czy o wykorzystaniu niskoenergetycznych materiałów bu-
dowlanych. Zasady projektowania zgodne ze strategią nZEB oznaczają dla pro-
jektanta zrozumienie zasad funkcjonowania i traktowania otaczającego środowi-
ska naturalnego jako systemu współpracującego z nowoprojektowanym obiektem. 
Wskazują one na konieczność rozpoznania zależności zachodzących pomiędzy 
owym systemem a środowiskiem sztucznym. Wszystkie obiekty budowlane po-
winny mieć powiązania interaktywnie współpracujące z lokalnym środowiskiem 
oraz pozostałymi obszarami biosfery (Behling, Behling 1996). Tak więc, w sfe-
rze inwestycji budowlanych, zrównoważony proces oznacza zintegrowanie w fa-
zie projektowania i realizowania cech stworzonych przez człowieka sztucznych 
systemów umożliwiających funkcjonowanie budynków i parametrów charakte-
ryzujących środowisko wybranej lokalizacji. W odniesieniu do obiektów nZEB, 
zasada ta nadal funkcjonuje, tyle tylko, że zestaw parametrów jest ograniczony 
do pasywnych oraz aktywnych rozwiązań dotyczących oszczędności energetycz-
nych, przy uwzględnieniu niezbędnych parametrów komfortu dla użytkownika.

Wybierając lokalizację obiektu projektanci powinni korzystać z analizy holi-
stycznej. Jednym z ważnych postulatów jest analiza środowiska na obszarze więk-
szym niż tylko sam teren lokalizacji obiektu, a pojedynczy ekosystem powinien 
być rozpatrywany w relacji do wszystkich ziemskich ekosystemów. Tak więc, 
termin – „środowisko” – powinien być rozumiany w kontekście globalnym. Po-
dobnie, wszelkie proponowane rozwiązania nZEB, powinny mieć nie tylko wy-
miar ekonomiczny, ale także być zgodne z możliwościami konkretnej lokalizacji.

IDENTYFIKACJA UWARUNKOWAŃ
Opracowanie: E.D. Ryńska2
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Szeroko rozumiany prośrodowiskowy proces inwestycyjny – ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozwiązań nZEB – nie oznacza zatem ochrony środowiska 
przed ludzką ingerencją, lecz raczej stworzenia relacji między skutkami ludzkiej 
interwencji w ekosystem i środowisko oraz znalezienie sposobów na ogranicza-
nie zmian wynikających z braku efektywnych rozwiązań energetycznych. Roz-
wiązania projektowe nZEB są zazwyczaj wielodyscyplinarne i od umiejętności 
oraz wiedzy projektantów poszczególnych dyscyplin uzależnione jest ustalenie 
wszelkich potencjalnych niekorzystnych wpływów spowodowanych realizacją 
obiektu wraz z określeniem możliwości ich zminimalizowania już w fazie kon-
cepcji projektu. Obszar zagadnień projektowo-inwestycyjnych dotyczy nie tylko 
kwestii energetycznych – współcześnie najbardziej ewidentnych, a także – ma-
teriałów, wody i ziemi – oraz realizacji obiektów o dużej możliwości adaptacji 
do zmieniających się warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników, a przy 
tym – o niskich kosztach eksploatacji. Dodatkowo, wymagania rynkowe oraz ist-
niejące i podlegające ciągłym zmianom przepisy, nakładają na sektor budowlany 
coraz wyższe wymagania, zwłaszcza pod względem charakterystyki i efektywno-
ści energetycznej.

Efekty jakie można zaobserwować po fazie realizacji obiektu często wykazu-
ją, że wybiórcze stosowanie indywidualnych rozwiązań zarówno pasywnych, jak 
i technologicznych powoduje zazwyczaj negatywne skutki uboczne. Na przykład 
– podwyższenie szczelności zewnętrznych przegród budynków może powodo-
wać powstawanie w pomieszczeniach warunków wentylacyjnych gorszych niż 
standardowe. Chcąc zatem sprostać powyższym wymaganiom, należy traktować 
inwestycję holistycznie i przekształcić zwyczajowy, liniowy sposób projekto-
wania na projektowanie zintegrowane, bez jednoczesnego rezygnowania z wa-
lorów estetycznych. Praktyczne implementacje różnorodnych strategii wykazały 
również, iż wykorzystanie najbardziej nowoczesnych technologii i technik, jak 
również holistyczne – zrównoważone rozwiązania, nie ograniczają kreatywnych 
i estetycznych wartości architektonicznych.

Historia potencjalnego sukcesu budowlanego rozpoczyna się bardzo wcze-
śnie już w fazie studium możliwości realizacji zawierającego dane o cyklu życia 
obiektu oraz analizy wskazujące na efekty wyboru przyjętych rozwiązań projek-
towych. Prowadząc wielobranżowy proces projektowania, zespół powinien skon-
centrować się na jednoznacznym zrozumieniu celów i zadań każdej z faz projek-
towania. Ostatecznie uzyskany standard projektu zależy od jakości projektowej 
każdego z technicznych zagadnień połączonych w jednolitą, synergiczną całość. 
Optymalizując proces projektowania, projektanci są zobligowani do sformułowa-
nia zestawu kryteriów, będących w sferze zainteresowania deweloperów i użyt-
kowników, a w tym:
 wysokiej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, jak również wysok-

iej sprawności i energooszczędności systemów instalacyjnych,
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 możliwie małego wpływu na środowisko wybranych technologii konstruk-
cyjnych oraz zasad użytkowania obiektów,

 zapewnienia parametrów powietrza korzystnych dla zdrowia użytkowników,
 najlepszej z możliwych efektywności i trwałości zastosowanych materiałów 

budowlanych i systemów instalacyjnych,
 elastyczności proponowanych rozwiązań funkcjonalnych oraz wybranej formy 

przestrzennej – uwzględnienie prawdopodobieństwa przyszłych zmian funkcji 
użytkowych,

 zapewnienia łatwości obsługi urządzeń i ekonomicznej eksploatacji systemów 
instalacyjnych,

 efektywności fi nansowej obiektu dodatkowo uzasadnionej dokładną analizą LCA,
 akceptacji społecznych powiązań zarówno w istniejącym urbanistycznym 

kontekście, jak i uwarunkowań kulturowych.

Tradycyjne fazy projektowania pozostają bez zmian. Jedyna różnica polega 
na ustawieniu wielobranżowego procesu w interaktywnej „pętli”, w której każde 
z technicznych i architektonicznych rozwiązań jest optymalizowane w kolejnych 
fazach projektowania. Kluczowym problemem projektowania jest współpraca po-
między przedstawicielami branż oraz integracja proponowanych rozwiązań, jak 
również ciągła współpraca z ostatecznym użytkownikiem budynku. Projekty wy-
konywane zgodnie z Założeniami Zintegrowanego Projektowania, powalają na 
uzyskanie 30–50% oszczędności energetycznych, przy jednoczesnym utrzyma-
niu założonych nakładów fi nansowych. Zostało także sprawdzone w praktyce, iż 
najlepszą fazą do uwzględnienia rozwiązań nZEB – jest faza koncepcji projektu. 
Między innymi takie założenie zostało przyjęte w ramach procedur BREEAM. 
Oznacza to, że przy zastosowaniu Zintegrowanego Podejścia Projektowego nie-
zbędne są:
 współpraca międzybranżowa w fazie koncepcji projektu, gdyż takie podejście 

pozwala na holistyczne ustalenie parametrów oraz oszacowanie nakładów,
 stworzenie stanowiska koordynatora projektu – osoby obecnej na wszystkich 

spotkaniach zespołu projektantów i odgrywającej w nich wiodącą rolę, przede 
wszystkim w zakresie uzyskania skoordynowanych rozwiązań architektonic-
znych i pozostałych branż,

 wprowadzenie w fazie koncepcji jasno określonych parametrów docelowych 
dla każdej z branż, jak również holistycznych i ekonomicznych parametrów,

 współpraca z konsultantami środowiskowymi, energetycznymi oraz osobami 
wykonującymi kosztorysy już w fazie koncepcji projektu,

 stworzenie założeń strategii prośrodowiskowej, w ramach której specjaliści 
różnych dziedzin wykonujący analizy dotyczące, np. optymalnego wykorzysta-
nia parametrów światła dziennego lub jakości powietrza, mogą być poproszeni 
o skonsultowanie rozwiązań podczas każdej z faz projektowania.
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Wiele z powyższych wytycznych przypomina „normalny” proces projekto-
wania. Podstawową różnicą jest fakt, że zarówno zamawiający, jak i użytkownik 
odgrywają kluczową rolę podczas tworzenia projektu. Dodatkowym atutem jest 
to, iż każdy z projektantów jest świadomy, jaki wpływ jego decyzje mają na pracę 
pozostałych branżystów. Na przykład symulacje energetyczne są przygotowywa-
ne już w fazie koncepcji projektu, podczas gdy projektant prowadzący jest odpo-
wiedzialny za ukształtowanie ostatecznych rozwiązań w sposób pozwalający na 
osiągnięcie założonych parametrów.

Najczęściej kompleksowe rozwiązania stosowane w budynkach nZEB są podpo-
rządkowywane uzyskaniu efektywnej strategii energooszczędności. We wstępnych 
założeniach projektowych należy przede wszystkim rozważyć następujące kwestie:
 rodzaj materiałów wbudowanych i wykończeniowych powierzchni zew-

nętrznych przegród budowlanych – niezbędne jest sprawdzenie możliwości 
uzyskania odpowiednich parametrów oświetlenia światłem dziennym i pasy-
wnego ogrzewania powierzchni użytkowych budynku, jak również interakty-
wnej fasady umożliwiającej kompensację lokalnych parametrów środowiska 
i możliwości działania systemów instalacyjnych,

 wybór systemów ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji – zastosowanie 
rozwiązań ograniczających zużycie energii niezbędnej do funkcjonowania 
systemów mechanicznych w budynkach, wraz z wykorzystaniem pasy-
wnych technik pozyskiwania energii lub wentylacji; jedną z możliwości jest 
wykorzystanie naturalnego lub hybrydowego systemu wentylacji,

 wybór alternatywnych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej – 
rozwiązanie systemu zależy od przewidywanej funkcji budynku oraz lokalnych 
parametrów otoczenia. W przypadku małego zapotrzebowania na wodę, można 
wykorzystać system kolektorów słonecznych, jako jedynego źródła ciepła, lub 
uwzględnić systemy podgrzewania wody – funkcjonujące „na żądanie”,

 wybór strategii oświetlenia pomieszczeń – poziom sztucznego oświetlenia 
powinien kompensować, a nie zastępować niedobór światła dziennego. 
Oświetlenie elektryczne powinno być włączane jedynie w okresie użytkowania 
pomieszczeń (o ile technologia użytkowania nie stawia innych wymagań).

Projektanci powinni uwzględnić także w specyfi kacji materiały budowlane 
i wykończeniowe określane mianem „przyjazne dla środowiska”, czyli spełniają-
ce następujące kryteria:
 niskoenergetyczne oraz o niskim poziomie energii wewnętrznej,
 wykonane z udziałem surowców odnawialnych lub pochodzących z odzysku,
 wykonane z wtórnie przetworzonych materiałów – odpady konsumpcyjne 

i przemysłowe,
 wykonane z drewna pochodzącego z plantacji przemysłowych, z certyfi katem 

wskazującym miejsce jego pozyskania,
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 umożliwiające utrzymanie dobrej jakości środowiska naturalnego – niska 
emisja gazów cieplarnianych,

 nie emitujące szkodliwych substancji podczas użytkowania, w procesie 
produkcji i wbudowywania oraz po zakończeniu cyklu użytkowania,

 mające cechy pozwalające na ich wtórne przetwarzanie lub rozkładanie na 
podstawowe komponenty, możliwe do ponownego wykorzystania,

 łatwe w montażu, bez konieczności stosowania dodatkowych szkodliwych 
komponentów,

 wyprodukowane racjonalnie blisko lokalizacji inwestycji, ograniczając tym sa-
mym korzystanie ze środków transportu zużywających energię i emitujących 
szkodliwe substancje,

 w opakowaniach możliwych do odzyskania i wtórnego przetworzenia. 

W prośrodowiskowym procesie inwestycyjnym, a szczególnie w przypad-
ku projektowania obiektów klasyfi kowanych jako nZEB, najważniejsza jest 
faza koncepcji projektu i formułowania założeń, podczas których podejmo-
wane są kluczowe decyzje dotyczące całego cyklu realizacji budynku oraz 
jego funkcjonowania. Szczególnie dotyczy to konieczności wskazania klien-
towi oraz projektantom branżowym procedury oraz możliwych do osiągnię-
cia celów. Pomocny dokument stanowi wstępna specyfi kacja projektu umoż-
liwiająca ustalenie zakresu usług „dla” oraz „w imieniu” klienta. Powyższy 
dokument powinien być wykonywany przy współpracy ze specjalistami róż-
nych branż. Zakres zadań jest określony zgodnie z wiedzą projektantów oraz 
oczekiwaniami klienta, założonym standardem realizacji i parametrów użyt-
kowych projektowanego obiektu, wytyczonym harmonogramem czasowym 
oraz istniejącym budżetem. Należy również uwzględnić wszelkie informacje 
oraz wymagania, które wyniknęły podczas spotkań pomiędzy klientem i ze-
społem projektowym, a w tym przewidywanych skutków środowiskowych, 
przestrzennych oraz fi nansowych.

W przypadku projektowania zintegrowanego, najczęściej to projektant koordy-
nujący musi doradzać w zakresie wyboru potencjalnych rozwiązań. Wyjaśnienia 
dotyczące trwałości materiałów i funkcjonowania systemów instalacji wewnętrz-
nych, a także strategii energooszczędności – powinny umożliwić inwestorowi lep-
sze zrozumienie działań zespołów projektowych.

Jednym z podstawowych zadań zespołu projektowego jest wstępne, szacun-
kowe sprawdzenie stosunku nakładów na realizację obiektu do przewidywanych 
kosztów jego eksploatacji. Podstawowym celem zespołu projektowego jest wyko-
rzystanie naturalnych zalet otoczenia i zminimalizowanie negatywnych skutków 
eksploatacji obiektu, co wymaga wykonania mikroskalowych analiz dotyczących:
 lokalnych amplitud temperatury powietrza – miesięczne średnie wartości tem-

peratury w dzień i w nocy,
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 światła dziennego – przesłanianie obiektami lub elementami krajobrazu znaj-
dującymi się na sąsiednich działkach; powierzchnie zacieniane w efekcie 
ukształtowania terenu, przez kępy drzew czy istniejące budynki ograniczające 
poziom nasłonecznienia,

 światła słonecznego – ukształtowania terenu i określenia optymalnej orienta-
cji nowego obiektu lub przekształcenia obiektu poddawanego modernizacji, 
określenie maksymalnej liczby godzin nasłonecznienia na podstawie danych 
klimatycznych, kąta padania promieni słonecznych, możliwości naturalnego 
zacieniania,

 parametrów wiatru – wyznaczenie lokalnej róży wiatrów na badanym obsza-
rze; analiza powinna uwzględnić stopień ekspozycji działki wraz z innymi jej 
charakterystycznymi uwarunkowaniami; powstające turbulencje można wy-
korzystać do naturalnego przewietrzania obiektów,

 wstępnej specyfi kacji materiałów budowlanych – sprawdzenie możliwości wy-
korzystania do nowej inwestycji elementów budowlanych z recyklingu, w tym: 
materiał kamienny, drewno czy żelbet; w przypadku budynków istniejących 
poddawanym modernizacji, często bardziej ekonomiczną opcją może okazać się 
możliwość wykorzystania istniejących materiałów budowlanych, często w innych 
konfi guracjach niż przy pierwotnym rozwiązaniu (np. istnieje możliwość wyko-
rzystania przeszkleń fasadowych, które nie spełniają współczesnych wymagań 
termoizolacyjnych, jako wewnętrznych ścianek działowych),

 analizy istniejącej roślinności – sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej istnie-
jącej roślinności, stanu zdrowia poszczególnych okazów oraz typologii i analizy 
systemu cieków wodnych – sprawdzenie istniejących poziomów zwierciadeł wód 
podziemnych oraz kierunków spływu wód opadowych i gruntowych,

 parametrów gruntów, w tym nośności – będą miały wpływ na wybór posa-
dowienia budynku czy też jego nadbudowę lub rozbudowę, ale również na 
system zastosowanego odwodnienia oraz przewidywane nasadzenia na terenie 
biologicznie czynnym,

 analizy jakości powietrza i parametrów akustycznych mających wpływ na wy-
bór systemu wentylacji, szczególnie w przypadku terenów o wysokim stężeniu 
emitowanych zanieczyszczeń,

 sprawdzenia stanu zanieczyszczenia gleby oraz systemu wód podziemnych 
– badanie sozologiczne; w przypadku posadowienia obiektu na warstwach 
skalnych granitowych, badana jest również emisja radonu lub promieniowania 
innych pierwiastków,

 w przypadku cennych walorów krajobrazowych może pojawić się koniecz-
ność zachowania konkretnego ukształtowania terenu lub poszczególnych en-
demicznych obszarów roślinnych; zespół projektowy powinien wykorzystać 
takie uwarunkowania podczas kształtowania przestrzennej formy obiektów, 
tak aby stały się one integralnym elementem całego założenia projektowego.
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W przypadku, gdy teren inwestycji jest stosunkowo niewielki, powierzch-
nia biologicznie czynna może być uwzględniona w formie zimowych ogrodów, 
„zielonych” tarasów lub dachów, ewentualnie wewnętrznych dziedzińców często 
zlokalizowanych na płycie stropowej podziemnych parkingów. Należy unikać 
wszelkich nasadzeń wymagających znacznego dodatkowego nawadniania, szcze-
gólnie, jeżeli nie został przewidziany zbiornik na wodę opadową lub urządzenia 
do lokalnego podczyszczania „wody szarej”. Wykorzystanie lokalnej roślinności 
regeneruje wierzchnie warstwy gleby, redukuje zbyt szybki odpływ wód opado-
wych poza teren działki. Zapewnienie roślinności okrywowej ma również wpływ 
na chłodzenie powietrza – oznacza ograniczenie utraty wody poprzez parowanie 
gleby oraz lokalne obniżenie temperatury gruntu o 10–15% w porównaniu z tem-
peraturą nawierzchni asfaltowych, pokrytych żwirem lub kamiennymi płytami. 
Podczas tworzenia optymalnych warunków użytkowania inwestycji duże znacze-
nie ma również ukształtowanie mas ziemnych terenu, które często są bardziej 
efektywne niż wszelkie, sztuczne ekrany akustyczne. Jako lokalne modyfi katory 
parametrów klimatycznych, z dobrym skutkiem stosowane są elementy małej ar-
chitektury wykorzystującej cieki wodne. Przygotowane dla inwestora dokumenty 
powinny zawierać:
 badania i analizy istniejących parametrów lokalizacyjnych,
 plan zagospodarowania przestrzennego z lokalnymi wytycznymi oraz ograni-

czeniami,
 badanie uwarunkowań lokalizacyjnych w celu sprawdzenia poprawności przy-

jętego rozwiązania projektowego.

Podczas wstępnych studiów, zespół projektowy analizuje rozwiązania pro-
jektowe zgodne z wytycznymi zawartymi w studium, planach miejscowych czy 
też w warunkach zabudowy oraz w prawnych wymaganiach, a także uwzględnia 
efektywne harmonogramy czasowe i fi nansowe. Konieczne jest korzystanie z wy-
tycznych sformułowanych na podstawie wyników badań prowadzonych na wska-
zanym terenie lokalizacji. Faza projektu wstępnego dotyczy rozwinięcia i opraco-
wania rozwiązań ogólnej przestrzennej bryły budynku, rzutów, przekrojów oraz 
elewacji, na podstawie wybranego rozwiązania, a w tym:
 w przypadku obiektu istniejącego – sprawdzenie stanu technicznego w aspek-

cie możliwości przebudowy lub nadbudowy,
 zdefi niowanie ogólnej kompozycji planu oraz potwierdzenie kompatybilności 

wybranego rozwiązania z założeniami i wytycznymi projektowymi oraz uwa-
runkowaniami lokalizacyjnymi i wymaganiami prawnymi,

 sprawdzenie funkcjonalności obiektu oraz zgodności z oczekiwaniami zlece-
niodawcy i/lub ostatecznego użytkownika,

 określenie ogólnych estetycznych walorów budowli: materiałów konstrukcyj-
no-budowlanych i wykończeniowych, oszacowanie przybliżonych nakładów,
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 uwzględnienie ustaleń uzgodnionych podczas konsultacji z przedstawicielami 
lokalnych władz, w tym uwarunkowań konserwatorskich,

 koordynacja prac projektowych prowadzonych przez wszystkich inżynierów 
branżowych.

W dokumentacji należy uwzględnić:
 raport wyjaśniający zasady funkcjonowania projektowanego obiektu w zakre-

sie fazy wstępnej,
 rzuty kondygnacji oraz charakterystyczne detale,
 elewacje i przekroje,
 projekt zagospodarowania terenu,
 specyfi kację zawierającą opis wybranych materiałów budowlanych i wykoń-

czeniowych,
 wstępny harmonogram zawierający kluczowe terminy wykonania poszczegól-

nych etapów projektu,
 podsumowanie przewidywanych szacunkowych kosztów realizacji inwestycji 

wraz z projektem oraz nadzorami autorskimi,
 wstępną akceptację proponowanych rozwiązań przez konsultantów oraz pro-

jektantów reprezentujących branże poza architektoniczne,
 wyjaśnienie zamawiającemu zakresu zastosowanych technicznych rozwiązań 

oraz ich wpływu na uwarunkowania prośrodowiskowe.

Po zakończeniu omawianej fazy zaproponowane rozwiązania, wstępnie usta-
lone w fazie założeń projektowych, ulegają dalszym przekształceniom i uszcze-
gółowieniu. Są one sprawdzane i modyfi kowane w miarę potrzeb, a budynek 
uzyskuje zdefi niowaną formę przestrzenną i funkcjonalną. Podjęta zostaje decy-
zja określająca przewidywaną technologię realizacji konstrukcji oraz systemów 
technicznych obsługujących obiekt. Wykonywane są również wstępne badania 
z zakresu przewidywanego komfortu użytkowania oraz założeń prośrodowisko-
wych. W przypadku, gdy inwestor podejmie decyzję o realizacji budynku, który 
ma uzyskać certyfi kat BREEAM lub LEED, poszczególne zakresy oszacowań 
oraz dokumenty niezbędne do uzyskania powyższych certyfi katów, przygotowy-
wane są już w tej fazie projektowania.

2.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W zakresie usług wykonywanych przez pracownie projektowe znajduje się 
uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym wykonania wielobranżowej do-
kumentacji. Wszelkie znaczące zmiany projektowe, które mogą nastąpić w dal-
szych fazach, będą wymagać dodatkowych uzgodnień z władzami administracyj-
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nymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bez względu na sposób zarządzania 
projektem, powinien on uwzględniać wszelkie wymagania prawno-formalne, 
a także zawierać architektoniczne i techniczne rozwiązania niezbędne do zreali-
zowania obiektu w wybranej lokalizacji.

Zakres wykonanej dokumentacji oraz usług powinien dotyczyć:
 technicznego opisu ogólnej charakterystyki projektu, w tym wstępnych obli-

czeń konstrukcyjnych i wytycznych dotyczących ewakuacji i ochrony poża-
rowej,

 rzutów wszystkich pięter w odpowiedniej skali (w przypadku dużych projek-
tów),

 wszelkich niezbędnych konsultacji i uzgodnień z branżystami i specjalistami,
 założeń do certyfi katu energetycznego.

Ponadto, stosując procedurę Zintegrowanego Projektowania, projektant powi-
nien przedstawić inwestorowi zestawienia zawierające analizy programowe oraz 
szacunkowe określenie niezbędnych nakładów i wstępny przedmiar przewidywa-
nych robót. Z uwagi na wymagania prawa budowlanego, podstawowe prośrodo-
wiskowe rozwiązania powinny zawierać wybór materiałów budowlanych „przy-
jaznych środowisku”, bilans energetyczny budynku oraz obliczenia pojemności 
cieplnej jego elementów konstrukcyjnych. Rozważając najbardziej efektywne 
rozwiązania konstrukcyjne należy brać pod uwagę jak najniższy poziom energii 
wewnętrznej materiałów i długość cyklu ich życia. Często, w fazie projektowa-
nia nie można ostatecznie sprecyzować wszystkich funkcji budynku, które z kolei 
mają bezpośredni wpływ zarówno na rozwiązania konstrukcyjne, jak i instalacyj-
ne. Chcąc utrzymać elastyczność zmian funkcji obiektu, zasadne może być wyko-
nanie elementów konstrukcyjnych o większej nośności niż wynika to z obliczeń 
i przewidywanego przeznaczenia. 

Projekt wykonawczy – oprócz części rysunkowej powinien zawierać technicz-
ną specyfi kację materiałów budowlanych oraz sposobu wykonania poszczególnych 
prac i zasad koordynacji projektów branżowych. Opis wraz z wytycznymi stanowią 
efekt zintegrowanego prowadzenia prac projektowych uwzględniających zagadnie-
nia nZEB oraz wybór przewidywanych procedur realizacyjnych, przy czym:
 zewnętrzne przegrody obiektu powinny być zaprojektowane i wykonane 

w sposób pozwalający na uzyskanie parametrów izolacyjnych zgodnych co 
najmniej z przyjętym standardem oraz wykonane z odpowiednią precyzją 
techniczną,

 wybór pokrycia dachowego i warstw wykończeniowych podłóg – wyższe na-
kłady mogą kilkakrotnie wydłużyć okres użytkowania,

 w specyfi kacjach dotyczących systemów mechanicznych należy uwzględniać 
osprzęt o niskim zapotrzebowaniu na energię i wysokim standardzie użytkowym,
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 w systemach mechanicznej wentylacji niezbędne jest uwzględnianie zespołów 
do rekuperacji ciepła. Rozwiązanie takie oznacza konieczność skoordynowa-
nia wszystkich branż z lokalizacją przepustów o odpowiednich przekrojach, 
łączących powierzchnie komunikacyjne i użytkowe z centralą rekuperacyjną,

 należy zapewnić poziom oświetlenia zgodny z przeznaczeniem pomieszczeń; je-
żeli jest to możliwe, należy proponować osprzęt emitujący światło rozproszone,

 należy wskazać możliwość wykorzystania lokalnie produkowanych elemen-
tów budowlanych – ceramicznych, bloczków betonowych, pustaków i płytek. 
Takie rozwiązanie obniża środowiskowy wpływ inwestycji na środowisko 
ograniczając zużycie energii do transportu ciężkich elementów budowlanych; 
obniża to także koszty transportu, a tym samym nakłady na inwestycję.

Procedury przetargowe – w zależności od wybranej strategii inwestorskiej 
dotyczącej organizacji zarządzania procesem inwestycyjnym, materiały niezbęd-
ne do przetargu przygotowuje i wydaje pracownia projektowa lub osoba zarządza-
jąca projektem przy współpracy z projektantami. Sporządzany zestaw dokumen-
tów bez względu na typologię, powinien być kompletny i umożliwić inwestoro-
wi prowadzenie negocjacji kontraktowych z fi rmami budowlanymi. Projektanci, 
wraz z zarządcą, sprawdzają i weryfi kują otrzymane oferty, a także biorą udział 
w negocjacjach kontraktowych. Zakres opracowań i usług pracowni projektowej 
w fazie procedury przetargowej obejmuje:
 dostarczenie i wydanie dokumentów przetargowych: wzorów typowych umów, 

specyfi kacji przetargowej, istniejących opracowań projektowych i innych do-
kumentów technicznych oraz prawnych, a także formularzy ofertowych,

 sporządzenie raportu dotyczącego otrzymanych ofert wykonawczych, obej-
mującego jakościowe oraz kosztowe porównanie i analizę ofert; a przypadku 
inwestycji prowadzonej zgodnie z założeniami środowiskowymi – oceny speł-
nienia prośrodowiskowych kryteriów zawartych w specyfi kacji przetargowej 
przez oferenta oraz załączonym wzorze umowy,

 jeżeli inwestor wymaga rozwiązań prośrodowiskowych, to powinno być to 
wyraźnie zaznaczone w ofercie, gdyż takie postępowanie urealni konkuren-
cyjność poszczególnych ofert.

W przypadku, gdy główny wykonawca ma przedstawić ofertę na wykonanie 
całości prac budowlanych z uwzględnieniem wykończenia wnętrz obiektu, to 
w materiałach do przetargu należy także uwzględnić:
 preferowaną technologię konstrukcji: trwałość konstrukcji i elementów bu-

dowlanych, potwierdzenie wyboru materiałów „przyjaznych środowisku”,
 elementy wykończeniowe fasad: charakterystykę stolarki okiennej i drzwio-

wej, poziomu izolacyjności akustycznej oraz cieplnej,
 materiały wykończeniowe podłóg i ścian (parametry użytkowe oraz przewidy-
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wany okres użytkowania). Potwierdzenie, że wszystkie spełniają wymagania 
dotyczące maksymalnego dopuszczalnego poziomu toksycznych związków 
chemicznych,

 prośrodowiskowa strategia realizacji obiektu dotyczy również innych prac wy-
konywanych przez fi rmy budowlane. Wymagania te powinny być uwzględnione 
w wytycznych dla wykonawcy opracowanych przez zespół projektowy. Doty-
czą one m.in. takich rozwiązań, jak ograniczenie powierzchni placu budowy czy 
konieczność zachowania istniejących ekosystemów endemicznych. Specyfi czne 
warunki kontraktu, uzupełnione o schematy rysunkowe, powinny wymagać, aby 
wykonawcy respektowali wymagania ochrony środowiska.

W przypadku inwestycji publicznych, w tym prac modernizacyjnych doty-
czących dostosowania obiektów budowlanych do standardu nZEB, zasadne jest 
ubieganie się o dofi nansowanie ze środków unijnych, a jednocześnie podpisanie 
umów zgodnych z warunkami kontraktowymi FIDIC. 

FIDIC jest zbiorem procedur i warunków, które regulują wzajemne obowiązki 
i relacje Zamawiającego (Inwestor) i Wykonawcy (podmiot realizujący budowę) 
oraz Inżyniera Kontraktu, który będąc osobą trzecią wobec Inwestora i Wyko-
nawcy administruje budową oraz dba o prawidłowy przebieg inwestycji budow-
lanych. Skrót FIDIC pochodzi od nazwy organizacji Federation Internationale 
des Ingenieurs Conseils (Międzynarodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów), 
która jako cel postawiła sobie ujednolicenie i rozpowszechnienie wzorca, mają-
cego zastosowanie we wszelkich prowadzonych przedsięwzięciach budowlanych. 
Szeroki zakres regulowanego zagadnienia spowodował konieczność wytworzenia 
kilku różnych wzorców, których podstawą jest ujednolicona terminologia, w za-
leżności od rodzaju przedsięwzięcia realizowanego przez Zamawiającego

Wybór wariantu warunków kontraktowych FIDIC
Wariant pierwszy – umowa na prace projektowe oraz odrębna umowa na 

wykonanie robót budowlanych.
Umowa na Projekt powinna być spisana zgodnie z zasadami zawartymi w tzw. 

Białej księdze FIDIC, zawierającej założenia będące obecnie podstawą warun-
ków „Prawa zamówień publicznych w zakresie usług projektowych”. Umowa 
musi zawierać defi nicje i interpretacje określające przedmiot umowy, obowiązki 
konsultanta (projektanta), obowiązki klienta (zamawiającego), wykaz personelu 
zdolnego wykonać zadanie, warunki dotyczące odpowiedzialności i ubezpiecze-
nia, termin rozpoczęcia, zakończenia i ewentualnych zmian w umowie, płatności, 
postanowienia ogólne oraz rozstrzyganie sporów.

Projektant otrzymuje informacje o głównych celach inwestycyjnych, które chce 
osiągnąć Zamawiający (Inwestor). W przypadku zastosowania umowy według 
wzoru FIDIC w trakcie projektowania możliwe jest odstąpienie od zakładanych po-
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czątkowo rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych czy modernizacyjnych obiektu. 
W ten sposób można zazwyczaj znacznie zmniejszyć nakłady inwestycyjne.

Umowa na Roboty spisana zgodnie z tzw. Czerwoną księgą FIDIC, zawie-
rającą warunki kontraktowe oraz wzór umowy pomiędzy Zamawiającym i Wy-
konawcą (Inwestorem a Generalnym Wykonawcą Robót). Stanowi ona model 
warunków kontraktowych dotyczących inwestycji budowlano-montażowych za-
równo obiektów kubaturowych, jak i liniowych. Zgodnie z procedurami Czer-
wonej księgi Zamawiający dostarcza wykonawcy kompleksową dokumentację 
techniczną (w tym projekt wykonawczy), z przedmiarami i specyfi kacjami tech-
nicznymi. Materiały konstrukcyjno-budowlane oraz przewidziane do użycia tech-
nologie, są wybierane w fazie projektowania przez Zamawiającego. Dostarczenie 
dokumentacji przez Zamawiającego powoduje, że to on ponosi ryzyko uzyskania 
zamierzonego efektu inwestowania, a Wykonawca odpowiada jedynie za wyko-
nanie robót zgodne z dokumentacją.

Procedura określona w Czerwonej księdze sprawdza się przede wszystkim 
przy realizacji dużych inwestycji budowlanych, jak np.:
 obiektów kubaturowych, w których element projektowania jest bardzo istotny 

dla Zamawiającego i powinien być pod jego kontrolą (np. obiekty użytecz-
ności publicznej: np. opera, fi lharmonia, stadiony, itp.) lub takie, dla których 
Zamawiający posiada już dokumentację projektową. 

 obiektów liniowych gdzie istotne jest określenie warunków własności terenu, 
warunków gruntowych. Niezbędny jest czas pozwalający na: wybór optymal-
nej trasy, ale również, co jest najbardziej istotne w odniesieniu do przedsię-
wzięcia: wybór rozwiązań technicznych i środowiskowych oraz obliczenie 
kosztów inwestycji i eksploatacji. 

Ten rodzaj warunków jest przede wszystkim stosowany w przypadku, gdy dla 
przedsięwzięcia istotny jest wybór rozwiązań technicznych i środowiskowych oraz 
obliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji. Wykonawca otrzymu-
je niezbędne do realizacji dokumenty i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę 
i prawo do dysponowania gruntem na cele inwestycji. Ten typ warunków kontrak-
towych pozwala na stosunkowo precyzyjne określenie środków fi nansowych nie-
zbędnych do realizacji inwestycji. Jest to szczególnie ważne dla benefi cjentów ko-
rzystających ze środków pomocowych UE. Posiadanie pełnej dokumentacji zmniej-
sza również ryzyko nieterminowego wykonania prac budowlanych.

W tym przypadku kontrakt ma charakter obmiarowy z rozliczaniem na bieżąco 
ilości zrealizowanych prac poprzez wystawianie Przejściowych Świadectw Płatno-
ści. Każdorazowe rozliczenie dokonywane jest wg ilości faktycznie wykonanych 
robót, na podstawie obmiarów potwierdzanych w księdze obmiarów. Przyjmuje 
się, że ilości robót wymienione w Przedmiarze, będące podstawą do przygotowania 
oferty cenowej, są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste 
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i poprawne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Według tego wzoru, możliwe 
jest wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych. Wszelkie utrudnienia w re-
alizacji kontraktu o charakterze, jakiego Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, 
mogą być wnioskowane, jako roboty dodatkowe, za wynagrodzeniem z rezerw fi -
nansowych, jakie powinien Zamawiający mieć zapewnione w budżecie.

W ramach „Czerwonego FIDIC” organizowane są dwa przetargi na Wyko-
nawcę robót i na Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu to Instytucja wynajęta 
przez Zamawiającego do kompleksowego nadzoru nad powierzoną inwestycją. 
Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego łączy funkcje inwestora zastęp-
czego (zwołuje i prowadzi rady budowy), koordynatora inspektorów nadzoru 
i projektanta. Inżynier działa w imieniu Zamawiającego, zachowuje autonomicz-
ność, ale nie ma prawa zmieniać warunków kontraktu Zamawiający-Wykonawca. 
W przypadkach wymagających uzgodnień jest zobowiązany do przeprowadzania 
konsultacji z każdą ze stron. W ramach powyższych procedur bardzo ważna jest 
rozpowszechniająca się praktyka włączenia projektanta do Zespołu Kontraktu 
(NI). Jest to możliwe poprzez wcześniejsze określenie ryczałtowej kwoty za nad-
zór autorski (NA) i włączenie kwoty ryczałtowej wraz z zasadami współpracy NI 
i NA do SIWZ na wybór Inżyniera Kontraktu. Obecnie w gronie niektórych inwe-
storów rozpowszechnia się praktyka dysponowania własnym Biurem Inżyniera 
Kontraktu. Umożliwia to włączenie służb Inżyniera do czynności przygotowaw-
czych kontraktu (koncepcja, projekt, specyfi kacje), eliminuje natomiast autono-
mię Inżyniera w stosunku do Zamawiającego.

Wariant drugi – umowa w systemie „Projektuj-Buduj”.
Umowa spisana zgodnie z założeniami tzw. Żółtej księgi FIDIC.
W systemie „Projektuj-Buduj” Wykonawca nie tylko wykonuje prace pro-

jektowe, ale również realizuje obiekt – wykonuje roboty budowlane. Obowiązki 
projektowania oraz wykonawstwa i odpowiedzialność za prawidłowość wykony-
wanego zakresu Zamawiający przenosi bezpośrednio na Wykonawcę inwestycji. 

Należy tu nadmienić, iż Wykonawca, na podstawie wytycznych otrzymanych 
od Zamawiającego w fazie przetargu sformułowanych w postaci Programu Funk-
cjonalno-Użytkowego przedmiotowej inwestycji musi nie tylko zaprojektować, ale 
także uzgodnić całą inwestycję z wszelkimi instytucjami administracyjnymi, jak np. 
organy gminy, etc. W zakresie prac Wykonawcy, jako Projektanta, uwzględniony 
jest nie tylko dobór technologii, urządzeń i aparatury instalowanej w inwestycjach 
kubaturowych, ale również wybór przebiegu tras inwestycji liniowych. Dodatko-
wym obowiązkiem jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego, jako Benefi cjenta 
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (patrz: uzyskanie zgód 
właścicieli posesji oraz zgód na wejście w teren na czas oznaczony budową). Wy-
konawca jest także zobowiązany do rozwiązania spraw majątkowych w zakresie 
potencjalnych odszkodowań dla podmiotów trzecich w ramach budowy. 
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Obecnie preferowana jest właśnie powyższa formuła realizacji inwestycji, 
głównie z uwagi na korzyści wynikające ze znacznego skrócenia czasu inwestycji 
i przeniesienia odpowiedzialności za projekt i niezbędnych pozwoleń i uzgodnień 
na Wykonawcę. Stosowanie tej formuły wymaga dobrego programu funkcjonal-
no-użytkowego i dobrej znajomości zagadnień lokalizacyjno-prawnych. Formuła 
ta nie gwarantuje utrzymania kwoty wstępnie (szacunkowo) określonego budżetu 
(w fazie podpisywania kontraktu nie są znane wszystkie uwarunkowania) i nie za-
pewnia przyjęcia rozwiązań technicznych zapewniających niskie koszty eksplo-
atacji. W warunkach polskich może być opłacalne przeniesienie na Wykonawcę 
projektów wykonawczych. Wiedza technologiczna posiadana przez pracowników 
Wykonawcy może wtedy obniżyć koszty budowy.

Wariant trzeci – umowa w systemie „Pod klucz”.
Umowa spisana zgodnie z zapisami tzw. Srebrnej księgi FIDIC.
Zamawiający, który zapewnia fi nansowanie, zleca Wykonawcy wykonanie 

przedsięwzięcia „pod klucz” za stałą cenę (ryczałtową). Ten typ warunków zale-
cany jest przy realizacji kontraktów, których przedmiotem jest wykonanie obiek-
tów budowlanych lub inżynieryjnych „pod klucz” gdzie: 
 wymagany jest wysoki stopień pewności, co do ostatecznej ceny i dotrzymania 

terminu realizacji,
 wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za projektowanie 

i wykonawstwo prac budowlanych, przy niewielkim udziale Zamawiającego. 

W tego rodzaju umowach Wykonawca zazwyczaj wykonuje całe opracowanie 
techniczne, dostarcza i montuje urządzenia (EPC) i przekazuje do użytkowania 
w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania obiekt („pod klucz”). W prakty-
ce, tzw. Srebrna księga jest stosowana do takich inwestycji, jak np. wykonanie 
zakładu przetwórczego, elektrowni, fabryki, czy też basenu. Dobrym też przykła-
dem jest rynek deweloperski, gdzie obiekty kubaturowe są oddawane „pod klucz” 
przez Wykonawcę Inwestorowi prywatnemu lub publicznemu. W tym przypadku 
cena, wynego cjowana lub ustalona w przetargu, uwzględnia ryzyko zwiększe-
nia nakładów inwestycyjnych przerzucając go w całości na Wykonawcę, który za 
cenę ryczałtową na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wykonuje nie 
tylko roboty, ale i konieczny do nich projekt, wraz z zabezpieczeniem komple tu 
dostaw wyposażenia, odpo wiada za rozruch i przeszkolenie kadry obsługującej 
inwestycję. Uzgodniona ostatecznie cena, jako ryczałt nie może być przekroczona 
i jest rozliczana na podstawie harmonogramu fi nansowo-rzeczowego dołączane-
go do oferty Wyko nawcy.

W Polsce rozwiązania takie były stosowane bardzo rzadko, stąd trudno mó-
wić o dużych doświadczeniach. Ta formuła może być atrakcyjna przy realizacji 
obiektów zamkniętych, jak np. stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków. 
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Głównym zagrożeniem w powyższej procedurze są trudne do oszacowania kosz-
ty, a tym samym dążenie Wykonawców do zawyżania wycen kontraktów w celu 
uniknięcia strat lub w celu osiągnięcia znacznych zysków. Główną zasadą oma-
wianego kontraktu jest odpowiedzialność Wykonawcy w ramach pełnienia przez 
niego zadań zarówno Inżyniera Kontraktu, jak i Projektanta oraz Wykonawcy.

Biała księga FIDIC jest stosowana nie tylko w umowach z Projektantem. 
Jest ona również stosowana w umowach z Inżynierem Kontraktu wymaganych 
w pozostałych wzorach umów FIDIC. Jest to wzór kontraktu przeznaczony do 
relacji Zamawiający – Konsultant, gdzie do zadań Konsultanta należy zapewnie-
nie niezbędnej wiedzy fachowej potrzebnej przy realizacji inwestycji budowlanej 
lub powierzenie zadań w postaci organizacji i przeprowadzania przetargów oraz 
zarządzania kontraktami. Ten wzór kontraktu jest najczęściej stosowany w umo-
wach z Inżynierem Kontraktu.

Każdy z przedstawionych wariantów ma zalety i wady. Z uwagi na to, że 
w opracowywanym przedsięwzięciu istotny jest wpływ Inwestora zarówno na 
wybór rozwiązań technicznych i środowiskowych oraz oszacowanie kosztów 
eksploatacji, jak również na precyzyjne określenie środków fi nansowych nie-
zbędnych do realizacji uwzględnianych przy wnioskowaniu o środki pomocowe 
UE – zaleca się zastosowanie wariantu I, czyli zlecenia wykonania robót budow-
lanych, zgodnie z założeniami tzw. Czerwonej księgi FIDIC i wykonanie projektu 
i nadzoru nad realizacją inwestycji zgodnie z wytycznymi tzw. Białej księgi.

W związku z ekologicznym charakterem planowanej inwestycji zaleca się 
również stosowanie się między innymi do zapisów Komunikatu Komisji Parla-
mentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów pt.: „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy środowi-
ska z dnia 16.07.2008”.

Komisja ta ustaliła wstępny zestaw wspólnych kryteriów ekologicznych za-
mówień publicznych (GPP) dotyczących szeregu grup produktów i usług. Jed-
nym z sektorów priorytetowych jest budownictwo (obejmujące surowce, takie 
jak drewno, aluminium, stal, beton, szkło, a także wyroby budowlane, takie jak 
okna, pokrycia ścienne i podłogowe, urządzenia grzewcze i chłodnicze, aspek-
ty dotyczące eksploatowania budynków i wycofywania ich z eksploatacji, usługi 
utrzymania budynków, realizacja zamówień na roboty budowlane na miejscu).

W specyfi kacji istotnych warunków zamówienia na budowę nowych budyn-
ków, a także na przebudowę, rozbudowę lub termomodernizację budynków ist-
niejących powinny być uwzględnione zapisy dotyczące kryteriów środowisko-
wych. Kryteria te dotyczą zużycia energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii (OZE), materiałów i wyrobów budowlanych, gospodarowania odpadami 
i wodą oraz innych aspektów dotyczących wpływu na środowisko robót budow-
lanych, takich jak doświadczenie architektów, monitorowanie i aspekty związane 
z użytkowaniem.
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Mogą to być następujące przykładowe rodzaje zapisów:
 architekt musi wykazać się dostatecznym doświadczeniem w dziedzinie pro-

jektowania budynków ekologicznych. Mogą to być referencje udzielone przez 
specjalistów branżowych, np. doradców technicznych w zakresie instalacji 
grzewczych/chłodniczych. Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do przed-
łożenia 2-stronnicowego dokumentu przedstawiającego doświadczenie w tej 
dziedzinie,

 wykonawcy są zobowiązani do wykazania swoich możliwości technicznych 
(np. zatrudnianie w przedsiębiorstwie personelu posiadającego wiedzę specjali-
styczną lub współpraca ze specjalistami) umożliwiających wdrożenie określonych 
środków zarządzania środowiskowego, spełniających następujące warunki: 
– zapewnienie rzeczywistej ochrony fauny i fl ory na terenie placu budowy 

i w jego otoczeniu (w przypadku, gdy budowa jest prowadzona na obszarze 
wrażliwym pod względem ekologii),

– podejmowanie środków na rzecz zapobiegania emisji do środowiska szko-
dliwych odpadów i niebezpiecznych substancji, które mogą wywierać nie-
korzystne oddziaływanie w danym obszarze,

– zapewnienie w zakresie zarządzania środowiskowego środków mających 
na celu ograniczenie do minimum wytwarzania odpadów na terenie bu-
dowy, przestrzeganie przepisów dotyczących hałasu i niedopuszczanie do 
zatorów komunikacyjnych,

– zapewnienie środków ukierunkowanych na zapewnienie efektywności 
energetycznej i efektywnego gospodarowania wodą,

 wykonawcy są również zobowiązani do:
– wykorzystywania energooszczędnych pojazdów do transportu oraz na pla-

cu budowy,
– stosowania efektywnych systemów zarządzania łańcuchem dostaw w celu 

zapewnienia wykorzystywania materiałów i wyrobów budowlanych speł-
niających określone kryteria środowiskowe,

 oferenci są zobowiązani do określenia, jaki jest udział procentowy wyrobów 
(należy wpisać odpowiednie rodzaje wyrobów, np. okna, farby, materiały izo-
lacyjne), które zostaną wykorzystane do budowy obiektu (według wartości), 
wyprodukowanych zgodnie z normami stanowiącymi podstawę oznakowania 
ekologicznego typu I, zgodnie z normą PN-EN ISO 14024, lub przedłożenia 
jasnych i przejrzystych informacji dotyczących spełnienia przez wyrób norm 
na podstawie deklaracji dotyczących wyrobu lub typu, dodatkowe punkty zo-
staną przyznane proporcjonalnie do przedstawionych wartości procentowych,

 oferenci są zobowiązani do wykazania, jaki jest udział procentowy wyrobów 
(należy wpisać odpowiednie rodzaje wyrobów, np. okna, farby, materiały izo-
lacyjne), które zostaną wykorzystane do budowy obiektu (według wartości), 
wyprodukowanych z wykorzystaniem surowców odnawialnych.
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Faza realizacji – w tej fazie projektanci poszczególnych branż sprawdzają 
zgodność standardu zrealizowanych prac z przedłożonym projektem lub w przy-
padku wykonywania projektu wykonawczego przez generalnego wykonawcę – 
weryfi kują zgodność uszczegółowionych rozwiązań ze swą koncepcją projekto-
wą. Dokumenty oraz usługi, jakie powinny być wykonane w tej fazie, zależą od 
zakresu umowy z pracownią projektową i mogą dotyczyć m.in.:
 przygotowania dokumentów stanowiących załącznik do umowy z wykonawcą: 

w tym projektu wykonawczego, przedmiaru prac i specyfi kacji wymogów tech-
nicznych, ewentualnie listy preferowanych gwarancji prośrodowiskowych,

 monitorowania standardu wykonanych prac zgodnie z harmonogramem dy-
rektywno-czasowym, wymaganymi standardami budowlanymi i praktyką bu-
dowlaną, a także warunkami zawartymi w umowie,

 wydawania instrukcji dotyczących zmian w technologii realizowanych prac 
budowlanych; sprawdzenia poprawności proponowanych rozwiązań, zamien-
nych materiałów budowlanych lub wykończeniowych,

 wykonywania okresowego oszacowania standardu wykonanych prac budow-
lanych oraz ich zgodności z przedstawioną specyfi kacją.

Podczas realizacji budowy niezbędne jest uwzględnienie wielu czynników: 
technologii budowlanych, jakości, zgodności harmonogramów czasowo-dyrek-
tywnych, efektywnej kontroli, jakości wykonywanych prac i zastosowanych 
materiałów oraz ponoszonych nakładów, bezpieczeństwa i ochrony na terenie 
budowy, zabezpieczenia elementów budowlanych przed czynnikami atmosfe-
rycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na praktyczne przestrzeganie przez 
wykonawców standardów wykonawstwa w zakresie:
 jakości i szczelności warstw fasadowych,
 wykonania izolacji cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia po-

wstawania lokalnych mostków cieplnych, np. na narożach budynku,
 wykonania dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej w pobliżu otwo-

rów mieszczących elementy otwierane, np. okna i drzwi,
 zabezpieczania przestrzeni wokół przejść elementów instalacyjnych przez 

przegrody budowlane (ochrona przeciwpożarowa, cieplna i przeciwwilgo-
ciowa),

 wykonawca powinien zarządzać pracami budowlanymi w sposób ograniczają-
cy ilość odpadów budowlanych. 

Akceptacja prac budowlanych – przed odbiorem budynku, zespół projek-
towy w imieniu klienta sprawdza kompletność i poprawność wykonanych prac. 
Przekazanie może być powiązane z wykonaniem przez wykonawcę lub wyko-
nawców projektów powykonawczych oraz pisemnych instrukcji obsługi syste-
mów instalacyjnych i urządzeń.
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Bez względu na to czy strategia inwestycyjna dotyczyła pasywnego czy też 
aktywnego funkcjonowania budynku, działanie budynku powinno być zoptymali-
zowane i podlega rozruchom sprawdzającym.

Zakres monitoringu powinien być uzależniony od stopnia skomplikowania 
systemu zarządzania budynkiem. W niektórych budynkach musi być monitoring 
temperatury w czasie sezonów grzewczych i chłodniczych. Coraz częściej stoso-
wana jest opcja zdalnego monitorowania parametrów budynków przez odpowied-
nie łącza i zastosowanie oprogramowania komputerowego. Podobnie, jak stan-
dardowy zakres monitoringu, także i ten dotyczący efektywności środowiskowej 
uzależniony jest od założonych standardów użytkowania. W jego zakresie można 
uwzględnić takie czynności, jak:
 sprawdzenie ewentualnej, nieprzewidzianej infi ltracji powietrza mogącej mieć 

wpływ na standard materiałów wykończeniowych ścian oraz podłóg,
 sprawdzenie i analiza ilości zużywanej energii podczas sezonu grzewczego 

oraz chłodniczego. Otrzymane dane należy porównać z danymi dotyczącymi 
komfortu użytkowania uzyskanymi od użytkowników,

 monitorowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą 
standardowych termometrów (maksymalne i minimalne wskazania) lub za po-
mocą termometrów podłączonych do BMS budynku rejestrujących zmierzone 
wartości,

 kontrola zużycia wody za pomocą miesięcznych lub rocznych odczytów wo-
domierzy oraz obliczenie dziennego zużycia wody w litrach przez jednego 
użytkownika. Uzyskane dane powinny być sprawdzone z wytycznymi i prze-
widywanymi parametrami zużycia.

Remonty, naprawy bieżące i modernizacje są uznawane za procesy mają-
ce istotny wpływ na ochronę środowiska. Modernizacja, czy też proces realiza-
cji obiektu wymaga mniejszych nakładów materiałowych oraz niższego zużycia 
energii na transport, ale większego zaangażowania zarówno użytkowników, jak 
i projektantów. Przed rozpoczęciem prac naprawczych niezbędne jest sprawdze-
nie stanu technicznego elementów konstrukcyjno-budowlanych obiektu oraz au-
dytu energetycznego zawierającego dane bazowe i wskazujące na zakres ewentu-
alnych prac modernizacyjnych.

Bez względu na to, jak efektywnie zaprojektowane zostaną poszczególne ele-
menty branżowe obiektu, brak współpracy pomiędzy poszczególnymi projektanta-
mi i pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego powoduje marnotrawstwo 
czasu, a w następstwie energii i materiałów budowlanych, a tym samym podwyż-
sza to ponoszone nakłady fi nansowe. Zaleca się ustanowienie zarządcy projektu 
niepełniącego równocześnie roli projektanta. Własne doświadczenia zawodowe 
wykazują, że o efektywności inwestycji i sprawności procesu w znacznym stop-
niu decyduje faza, w której zarządca rozpoczyna swoje działania; wskaźniki te 
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zależą także od posiadanych kompetencji. W zależności od stopnia skompliko-
wania inwestycji, jej funkcji, wielkości oraz budowli towarzyszących, w projek-
towaniu mogą być zatrudniani niezbędni specjaliści różnych branż, zwłaszcza 
technolodzy, specjaliści ds. ochrony środowiska, klimatolodzy i biolodzy. Ranga 
najważniejszej fazy coraz częściej nadawana jest pracom związanym ze skoordy-
nowaniem działań poprzedzających budowlane prace wstępne, uzyskanie decyzji 
o warunkach technicznych i zagospodarowaniu terenu, uzgodnień infrastruktural-
nych, informacji z zakresu ochrony środowiska, lokalnych warunków biologicz-
nych i klimatycznych. Nadzorowanie opracowania dokumentacji projektowej, 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, współuczestnictwo w wyborze 
wykonawcy i przygotowaniu kontraktu, a także nadzór nad realizacją budowy 
pozwalają na uzyskanie właściwie zaprogramowanej inwestycji.
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3.1. WSTĘP

W procesie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej trzeba 
zwrócić uwagę na pewne szczególne problemy, które nie występują przy termo-
modernizacji budynków mieszkalnych.

Budynki użyteczności publicznej służą różnym celom zależnym od przypi-
sanej im funkcji i w zależności od niej składają się z pomieszczeń o zupełnie 
różnych cechach i wymaganiach, co sprawia, że ich modernizację trzeba wykonać 
w różny sposób. Tak np. w budynkach szkolnych pomieszczenia nauczania, sale 
gimnastyczne, kuchnie ze stołówkami czy mieszkania nauczycieli – wymagają 
zupełnie innych warunków ogrzewania, wentylacji, oświetlenia itp. Podobnie róż-
ne środki termomodernizacji i unowocześniania trzeba zastosować w przypadku 
budynków szpitalnych: sal chorych, sal operacyjnych, laboratoriów czy biur.

W budynkach użyteczności publicznej można znacznie ograniczyć zużycie 
energii stosując właściwe sterowanie systemami ogrzewania, wentylacji, klima-
tyzacji i oświetlenia, dostosowując intensywność działania tych systemów do 
chwilowych potrzeb. Ograniczone działanie tych systemów w części doby czy 
w części tygodnia nie utrudnia użytkowania budynku, a umożliwia osiągnięcie 
znaczących oszczędności energii i obniżenia kosztów.

Czynnikami determinującymi zakres prac modernizacyjnych oraz wybór tech-
nologii, które trzeba określić przed przystąpieniem do projektowania procesu ter-
momodernizacji są:
 stan techniczny konstrukcji oraz instalacji budynku, co warunkuje możliwość 

ewentualnego dociążenia konstrukcji nośnej (ściany, stropy dach) czy wyko-
rzystania istniejących systemów technicznych oraz instalacji,

 docelowa funkcja i standard budynku, które z kolei defi niują zakres ingerencji 
w konstrukcję obudowy budynku, wyposażenie poszczególnych stref budyn-
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ku w systemy techniczne oraz zastosowanie niekonwencjonalnych systemów 
zasilania w energię,

 uwarunkowania funkcjonalne związane z możliwością czasowego wyłączenia 
całości czy części obiektu z eksploatacji na czas prowadzenia prac moderni-
zacyjnych,

 uwarunkowania formalne związane z ochrona konserwatorską czy lokalizacją 
budynku, np. w strefi e objętej ochroną konserwatora zabytków co w istotny 
sposób wpłynie na ograniczenie możliwości ingerencji w zmianę formy archi-
tektonicznej modernizowanego obiektu,

 inne uwarunkowania, które stwarza istniejący stan zabudowy. Szczególnie 
w przypadku zabudowy śródmiejskiej (ostra granica działki, ewentualna ko-
nieczność stosowania wind, potrzeba zmian w instalacjach, problematyka bez-
pieczeństwa pożarowego). 

W niniejszym rozdziale podane będą informacje dotyczące metod i narzędzi słu-
żących do oceny stanu technicznego budynku przed modernizacją oraz warunków 
formalnych koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do termomodernizacji.

3.2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

3.2.1. Przegrody zewnętrzne – izolacja cieplna

Zużycie ciepła do ogrzewania czy energii do chłodzenia budynku zależy od 
wielu parametrów, wśród których można wyróżnić: izolacyjność cieplną prze-
gród, rodzaj systemu ogrzewania i wentylacji, strumień objętości powietrza wen-
tylacyjnego, zyski ciepła od promieniowania słonecznego, sposób użytkowania 
budynku, utrzymywane w nim parametry i wiele innych. O ile na cześć tych pa-
rametrów użytkownik ma wpływ w czasie eksploatacji, to niektóre z nich doty-
czą obudowy budynku i poza większymi modernizacjami nie zmieniają się one 
w czasie. Do takich parametrów zalicza się izolacyjność cieplną przegród. To ona 
w głównej mierze determinuje stan ochrony cieplnej, a więc jej ocena jest waż-
nym składnikiem oceny energochłonności budynku.

Ocena stanu technicznego izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych ist-
niejącego budynku może przysparzać wielu problemów. Nawet, jeśli dostępne są 
projekty budowlane, to istnieje ryzyko, że analizowana przegroda nie została wy-
konania zgodnie z nimi oraz czy prace budowlane wykonano prawidłowo i rze-
telnie. Może także dojść do sytuacji, w której kolejne modernizacje lub remon-
ty i wymiany nie zostały uwzględnione w dokumentacji technicznej budynku. 
Kolejnym ważnym parametrem jest zmiana właściwości cieplnych materiałów 
w czasie. Z reguły opór cieplny maleje w czasie użytkowania budynku, a szyb-
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kość zmian zależy od wielu czynników jak: rodzaj materiału, ekspozycja na czyn-
niki zewnętrzne czy wpływ środowiska wewnętrznego, bieżące prace konserwa-
cyjne, czy nieprzewidziane awarie. Pomimo wszystkich tych aspektów, wiedza na 
temat stanu ochrony cieplnej budynku jest niezbędna do określenia możliwości 
poprawy jego standardu energetycznego. Istnieje kilka metod oceny stanu ochro-
ny cieplnej, wśród których można wyróżnić:

Ocena na podstawie dokumentacji technicznej – podstawowe informa-
cje dotyczące konstrukcji budynku oraz zastosowanych materiałów zawarte są 
w dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym. Jeśli dokumenty te są 
dostępne, to stanowią one główne źródło informacji o budowie przegród. Znając 
zastosowane materiały, można wyznaczyć wartość współczynnika przenikania 
ciepła przez przegrodę nieprzezroczystą U na podstawie normy PN-EN 6946. 
Dane o parametrach cieplnych materiałów, o ile nie są podane w projekcie bu-
dowlanym, można zaczerpnąć z normy PN-EN 12524. Współczynnik przenika-
nia ciepła okien, można po weryfi kacji ich budowy obliczyć korzystając z nor-
my PN-EN ISO 10077-1.

Ocena na podstawie wizji lokalnej – w czasie użytkowania budynków wy-
konywane są różne prace konserwacyjne i remontowe, które niekiedy nie wpro-
wadzane są do dokumentacji technicznej. Należy zatem zweryfi kować zgodność 
projektu budowlanego z rzeczywistym stanem budynku. Do tego celu służy wi-
zja lokalna. Wizyta na terenie badanego obiektu pozwala zwykle w łatwy sposób 
sprawdzić, czy w czasie użytkowania budynku nie nastąpiły znaczące zmiany 
oraz pozwala na zweryfi kowanie stanu materiałów konstrukcyjnych i izolacyj-
nych. W przypadku nie stwierdzenia różnic między stanem rzeczywistym i do-
kumentacją techniczną, dane zawarte w projektach budowlanych mogą być użyte 
do wyznaczenia współczynników przenikania ciepła przez przegrody. Jeśli nato-
miast stwierdzono różnice w rodzajach zastosowanych materiałów, ich grubości 
czy stanu w jakim się znajdują, to należy wykonać dodatkowe badania, mające na 
celu oszacowanie rzeczywistej izolacyjności cieplnej przegród. W sytuacji, gdy 
dokumentacja techniczna jest niepełna lub jest niedostępna, to w czasie wizji lo-
kalnej powinny być wykonane pomiary, odkrywki lub odwierty. Celem tych ba-
dań jest ustalenie konstrukcji budynku i rodzaju zastosowanych materiałów oraz 
wymiarów budynku i grubości warstw.

Ocena na podstawie danych katalogowych i przepisów prawa – może się 
zdarzyć sytuacja, gdzie brak jest dokumentacji technicznej, a wykonanie odwier-
tów czy odkrywek w czasie wizji lokalnej nie jest możliwe. Można wówczas 
z dużą dokładnością oszacować współczynniki przenikania ciepła przez przegro-
dy na podstawie technologii wykonania budynku lub roku jego budowy/oddania 
do użytkowania. Poszczególne technologie są zazwyczaj opisane w katalogach 
budowlanych, gdzie można znaleźć współczynniki przenikania ciepła przez prze-
grody. Sytuacja ta dotyczy na przykład budynków wykonanych w określonej 



Identyfi kacja uwarunkowań procesu termomodernizacji budynków40

technologii, np.: prefabrykowanej – wielkopłytowej, czy murowanej z cegły peł-
nej (Biliński 1976). W kolejnych latach budynki oddawane do użytkowania mu-
siały spełniać wymagania ochrony cieplnej określone w odpowiednich przepisach 
prawnych – normach czy warunkach technicznych. Znając zatem rok budowy/
oddania do użytkowania, współczynniki przenikania ciepła przez przegrody bu-
dynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom maksymalnym dopusz-
czalnym w danym okresie obowiązywania przepisów. W tabeli 3.1. podano ko-
lejne przepisy dotyczące wymagań ochrony cieplnej budynku wraz z okresem ich 
obowiązywania oraz przykładowymi wartościami.

Tabela 3.1. Wymagania ochrony cieplnej budynku wraz z rokiem ich obowiązywania

Przepisy prawne określające wymagania 
ochrony cieplnej

Okres 
obowiązywania

Wymagana maksymalna wartość współczynnika 
przenikania ciepła ścian zewnętrznych [W/(m2∙K)]

Prawo budowlane Do 1966 1,16–1,40

PN-64-B-03404:1964 1967–1974 1,16

PN-74-B-03404:1974 1975–1982 1,16

PN-82-B-02020:1982 1983–1991 0,75

PN-91-B-02020:1991 1992–1997 0,55

Warunki Techniczne 1998
(Dz. U. z 1997 r., nr 132, poz. 878) 1998–2008 0,30–0,5

Warunki Techniczne 2008
(Dz. U. z 2008 r., nr 201, poz. 1238) 2009–2013 0,30

Warunki Techniczne 2014
(Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 926) Od 2014 0,25

Ocena na podstawie pomiarów – kolejnym ważnym źródłem danych o pa-
rametrach cieplnych przegrody mogą być specjalistyczne badania. Do wyznacze-
nia wilgotności materiałów służą przyrządy (wilgotnościomierze do materiałów 
budowlanych), których działanie polega na pomiarze stałej dielektrycznej lub 
pomiarze oporu elektrycznego materiałów. Jakość cieplną przegrody budowlanej 
i ciągłość izolacji można ocenić przy użyciu metody termografi i w podczerwie-
ni (termowizja), metoda ta umożliwia również wykrycie nieszczelności. Należy 
nadmienić, że badanie termowizyjne jest metodą jakościową, a właściwa interpre-
tacja wyników pomiarów zależy od wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej 
oraz interpretującej otrzymane obrazy termowizyjne. Do pomiaru temperatury 
powierzchni może posłużyć termometr radiacyjny. Znając wartości temperatu-
ry powierzchni wewnętrznej przegrody, powietrza wewnętrznego oraz powietrza 
zewnętrznego możliwe jest oszacowanie współczynnika przenikania ciepła przez 
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analizowaną przegrodę. W tej metodzie pomija się zazwyczaj opór przejmowania 
ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody, a współczynnik przenikania ciepła 
U wyznacza się z uproszczonego wzoru (Klemm 2008):

i si
si

i e
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gdzie:
ti – temperatura powietrza wewnętrznego, oC,
tsi – temperatura powierzchni wewnętrznej przegrody, oC,
te – temperatura powietrza zewnętrznego, oC,
hsi –  współczynnik przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody, 

W/(m2∙K).

W miarę dokładne pomiary współczynnika przenikania ciepła, a właściwie 
oporu cieplnego przegród budowlanych, można wykonać za pomocą mierni-
ka gęstości strumienia ciepła. Metoda ta daje wyniki z dokładnością nawet do 
90%; jednak wadą tej metody jest długi czas pomiaru, który w zależności od 
masywności przegrody oraz warunków pogodowych może trwać od kilku do 
kilkunastu dni. Mierniki zbudowane są zazwyczaj z płytki dielektrycznej z ze-
stawem termopar. Siła termoelektryczna powstaje w wyniku różnicy temperatury 
na powierzchni miernika. Jest ona wprost proporcjonalna do różnicy temperatury 
na powierzchni płytki przyrządu, a zatem również do gęstości strumienia ciepła 
(Klemm 2008):

E = C·q

gdzie:
C – stała kalibracji przyrządu,
q – gęstość strumienia ciepła, W/m2.

Przyjmując ustalone warunki jednokierunkowego przepływu ciepła, gęstość 
strumienia ciepła można wyznaczyć ze wzoru:
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gdzie: 
tc,i – temperatura powierzchni przyrządu po stronie ciepłej, oC,
tc,e – temperatura powierzchni przyrządu po stronie zimnej, oC,
R – opór cieplny przegrody, (m2∙K)/W,
r – opór cieplny przyrządu, (m2∙K)/W.
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Opór cieplny przegrody wyznacza się z przekształcenia dwóch poprzednich 
wzorów podstawiając wartość średnią temperatury w danym okresie pomiarowym.

Ocena na podstawie kombinacji metod – należy zaznaczyć, iż każda z opi-
sanych metod oceny stanu cieplnego przegrody ma wady oraz charakteryzuje się 
ograniczoną dokładnością. Właściwe jest zatem zastosowanie kombinacji różnych 
metod oceny w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych informacji o stanie 
izolacyjności cieplnej badanej przegrody.

3.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I INSTALACJI 
WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

3.3.1. System oświetlenia elektrycznego

Oświetlenie elektryczne budynków powinno zapewniać jego użytkownikom 
efektywne i komfortowe warunki do wykonywania pracy i bezpieczeństwo, 
a także stwarzać warunki dobrego samopoczucia przy przebywaniu w pomiesz-
czeniach. Spełnienie tych potrzeb umożliwia skutecznie funkcjonujący system 
oświetleniowy, dzięki bezpiecznemu działaniu i wytworzeniu pożądanych warun-
ków oświetleniowych w długim okresie. Niezależnie od zapewnienia podstawo-
wych celów oświetlenia, funkcjonowanie systemu oświetleniowego powinno być 
efektywne pod względem energetycznym i ekonomicznym.

Kontrola stanu technicznego systemu oświetleniowego i warunków oświetle-
niowych w pomieszczeniach powinna być wykonywana zawsze przy oddawaniu 
systemu oświetlenia do użytkowania oraz okresowo, w trakcie funkcjonowania 
obiektu, nie rzadziej niż raz na 5 lat. Częstotliwość kontroli stanu technicznego 
systemu oraz warunków oświetlenia powinna być uzależniona m.in. od przezna-
czenia pomieszczeń i zastosowanego rozwiązania oświetleniowego, w tym typów 
opraw oświetleniowych i źródeł światła.

Ocena stanu technicznego eksploatowanego sytemu oświetleniowego powinna 
służyć także do oceny standardu energetycznego, w aspekcie oceny jego stanu oraz 
możliwości poprawy. Ocena taka jest konieczna przy sporządzaniu świadectw ener-
getycznych i przygotowaniu projektu modernizacji budynków. Zakres oceny stanu 
systemu oświetleniowego w aspekcie poprawy standardu energetycznego obejmuje:
 przyjęcie metodyki oceny,
 charakterystykę obiektu pod kątem oceny systemu oświetleniowego,
 przyjęcie wymagań do oceny oświetlenia i jego efektywności energetycznej,
 wykonanie inwentaryzacji systemu i pomiarów natężenia oświetlenia,
 ocenę oświetlenia i efektywności energetycznej,
 opracowanie propozycji rozwiązań umożliwiających poprawę standardu ener-

getycznego.
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Przystępując do inwentaryzacji systemu oświetlenia należy w pierwszej ko-
lejności sprawdzić kompletność dokumentacji technicznej. Kompletna dokumen-
tacja powinna zawierać m.in. przyjęte wymagania dotyczące oświetlenia, specy-
fi kację opraw oświetleniowych i źródeł światła z podaniem podstawowych pa-
rametrów technicznych, rozmieszczenie opraw, system konserwacji oświetlenia 
i wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych. W polskich warunkach dostępne 
dane bardzo często nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi lub niekiedy brak 
jest takich danych. Oznacza to potrzebę ustalenia typów, mocy oraz liczby opraw 
oświetleniowych i źródeł światła w poszczególnych pomieszczeniach obiektu 
oraz rozmieszczenia źródeł światła. Należy wskazać uszkodzone oprawy i nie-
sprawne źródła światła, określić stopień zabrudzenia pomieszczenia i opraw oraz 
określić podstawowe cechy oświetlenia. Wynikiem inwentaryzacji oświetlenia 
jest m.in. zbiorcze opracowanie liczby poszczególnych typów opraw oświetlenio-
wych i źródeł światła na poszczególnych piętrach i w całym budynku oraz mocy 
zainstalowanej oświetlenia na poszczególnych piętrach i w całym obiekcie.

Wykonanie pomiarów rozkładów natężenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach budynku jest niezbędne do oceny poziomu i równomierności 
oświetlenia pól pracy w pomieszczeniach oraz do analizy efektywności energe-
tycznej systemu oświetlenia budynku. Zasady wykonywania pomiarów natężenia 
oświetlenia określone są w literaturze przedmiotowej, a w aspekcie oceny oświetle-
nia podstawowego wnętrz w PN-EN 12464-1:2012 (Komentarz PN-EN 12464-1). 
Informacja o występujących poziomach średniego natężenia oświetlenia pól pra-
cy w poszczególnych pomieszczeniach analizowanego obiektu jest niezbędna do 
oceny efektywności energetycznej obiektu i wskazania efektywnych sposobów 
poprawy standardu energetycznego. 

Ocena oświetlenia elektrycznego pomieszczeń polega na sprawdzeniu zgod-
ności parametrów technicznych zastosowanego systemu z wartościami zawar-
tymi w normach dotyczących oświetlenia. Wymagania dotyczące oświetlenia 
wnętrz zawarte są w trzech normach: oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach (PN
-EN 12464-1:2012), oświetlenie w obiektach sportowych (PN-EN 12193:2008) 
i oświetlenie awaryjne (PN-EN 1838:2005). Wymagania dotyczące efektywności 
energetycznej oświetlenia budynków określa norma PN-EN 15193:2010. Zapisy 
tych norm znajdują odzwierciedlenie w aktach prawnych (NR6) (Dz. U. 2015 r. 
poz. 376). Szczegółowe postępowanie i procedury weryfi kacji oświetlenia wnętrz 
w budynkach można znaleźć w opracowaniu (Komentarz PN-EN 12464-1).

Ocena efektywności energetycznej oświetlenia polega na porównaniu cha-
rakterystyk energetycznych oświetlenia budynków ocenianego i referencyjne-
go. Podstawą jakiejkolwiek oceny efektywności energetycznej oświetlenia jest 
sprawdzenie spełnienia normatywnych wymagań oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach ocenianego budynku. Na podstawie wyników inwentaryzacji 
i pomiarów natężenia oświetlenia, w każdym pomieszczeniu ocenianego budyn-
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ku, należy określić: pole powierzchni oświetlanej, moc zainstalowaną oświetlenia 
w pomieszczeniu, średnie eksploatacyjne natężenie oświetlenia pola pracy. Na-
leży także określić: czas eksploatacji oświetlenia, sposób sterowania oświetle-
niem oraz istnienie lub brak oświetlenia awaryjnego. W dalszej kolejności należy 
obliczyć: moc jednostkową (ewentualnie także moc skorygowaną) oświetlenia, 
energię zużywaną i jednostkową (ewentualnie także energię skorygowaną) na po-
trzeby oświetlenia w ciągu roku poszczególnych pomieszczeń i całego budynku. 
Ocena efektywności energetycznej oświetlenia polega na zestawieniu mocy jed-
nostkowej i energii jednostkowej budynku ocenianego i referencyjnego. Wyma-
gania dotyczące efektywności energetycznej oświetlenia budynków referencyj-
nych podano w (PN-EN 15193:2010), (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm), (Dz. 
U. 2015 r. poz. 376), (Pracki 2012).

Stosownie do wyniku oceny efektywności energetycznej oświetlenia w anali-
zowanym obiekcie można przedstawić propozycje rozwiązań prowadzących do 
poprawy standardu energetycznego. Propozycje poprawy tego standardu dotyczą 
sprzętu oświetleniowego (opraw oświetleniowych, źródeł światła i układów zasi-
lających) i jego zastosowania (m.in. rodzaju oświetlenia i rozmieszczenia opraw, 
systemów sterowania oświetleniem, w tym integracji oświetlenia elektrycznego 
z dziennym). W pierwszej kolejności propozycje poprawy powinny dotyczyć naj-
bardziej energochłonnych rozwiązań w budynku. Należy jednak zwrócić uwagę 
na to, że w pomieszczeniach, w których zastosowano nieefektywne źródła świa-
tła i jednocześnie nie są spełnione wymagania dotyczące natężenia oświetlenia, 
poprawa oświetlenia może nie przynieść poprawy standardu energetycznego. Po-
prawa taka jest jednak konieczna i powinna być przeprowadzona w pierwszej ko-
lejności, ze względu na potrzebę spełnienia wymagań oświetleniowych.

Podstawowe działania prowadzące do poprawy standardu energetycznego 
oświetlenia w budynku związane są przede wszystkim z zastosowaniem nowo-
czesnych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz zastosowaniem systemów 
sterowania oświetleniem umożliwiających optymalne wykorzystanie strumienia 
świetlnego opraw, przez efektywną integrację oświetlenia elektrycznego i dzien-
nego, automatyczne redukowanie strumienia świetlnego opraw stosownie do wy-
konywanych czynności oraz wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach, w któ-
rych nie ma użytkowników. Podstawą wszelkich działań mających na celu po-
prawę standardu energetycznego oświetlenia, a w tym modernizację oświetlenia, 
powinien być profesjonalny projekt oświetlenia.

3.3.2. Systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia

Zakres informacji opisujących system wentylacji ogrzewania i chłodzenia, 
powinien być na tyle obszerny, aby umożliwić określenie zapotrzebowania na 
energię użytkową, końcową i pierwotną budynku w stanie istniejącym. Zapo-
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trzebowanie to należy unormować stosownie do założonego profi lu użytkowania 
budynku i typowego roku meteorologicznego. Celem równoległym jest również 
określenie ograniczeń w wyborze metod modernizacji systemów utrzymujących 
wymagane parametry powietrza wewnętrznego.

Należy pamiętać, że podstawowym zadaniem instalacji ogrzewania, wentyla-
cji i chłodzenia (klimatyzacji) jest utrzymanie w budynku założonych parametrów 
powietrza wewnętrznego. Dotyczy to w szczególności:
 temperatury odczuwanej (wraz z zakresem odchyłki),
 wilgotności powietrza wewnętrznego,
 czystości powietrza (zdefi niowanej np. jako stężenie dwutlenku węgla w po-

wietrzu lub wymagany strumień objętości powietrza).

Wymagane wartości powyższych parametrów mogą zależeć od dobowego, ty-
godniowego i rocznego profi lu użytkowania budynku (pomieszczeń). Najczęściej 
spotykane parametry projektowe dotyczące pomieszczeń biurowych według PN-
EN 15251 zebrano w tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Parametry projektowe środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych

Parametr
Kategoria wg PN-EN 15251

I II III

Temperatura odczuwana (zima), [oC] 21,0 20,0 19,0

Temperatura odczuwana (lato), [oC] 25,5 26,0 27,0

Wilgotność (zima), [%RH] 40 30 20

Wilgotność (lato), [%RH] 50 60 70

Stężenie CO2 ponad stężenie w po-
wietrzu zewnętrznym, [ppm] 350 500 800

Inwentaryzacja stanu istniejącego może zostać podzielona na następujące za-
gadnienia:
 stan techniczny instalacji,

– szczelność instalacji (ubytki powietrza, czynnika chłodniczego, grzejnego),
– stan izolacji cieplnych,
– czystość powierzchni wymiany ciepła,
– czystość mikrobiologiczna instalacji,
– stan napędów i części mechanicznych,

 weryfi kacja założeń projektowych i nastaw układu automatycznej regulacji,
– weryfi kacja parametrów obliczeniowych powietrza,
– moc cieplna/chłodnicza całkowita i przypadająca na pomieszczenia,
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– wielkość strumienia objętości powietrza całkowita i przypadająca na osobę,
– schematy czasu działania systemu,
– sprawdzenie nastaw i strategii układu automatycznej regulacji,
– procesy uzdatniania powietrza (w tym recyrkulacja, odzyskiwanie ciepła, 

nawilżanie, chłodzenie z osuszaniem lub bez),
– sprawdzenie efektywności rozdziału powietrza i zabezpieczenia przed nie-

kontrolowaną recyrkulacją,
– możliwości regulacji mocy cieplnej/chłodniczej i strumienia objętości po-

wietrza w poszczególnych strefach budynku w zależności od profi lu użyt-
kowania,

 ograniczenia konstrukcyjne i organizacyjne w zakresie modernizacji,
– możliwość prowadzenia kanałów wentylacyjnych,
– ograniczenia w podziale na strefy pożarowe,
– dostępność źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej,
– możliwości przerw w dostępie do pomieszczeń.

Należy mieć na uwadze, że zakres modernizacji systemów HVAC należy dopa-
sować do zmian architektonicznych oraz funkcjonalnych planowanych w budynku. 
Zmiany, które mają największy wpływ na instalację HVAC, to między innymi:
 zmiany izolacyjności przegród,
 zmiany wpływające na ograniczenie/zwiększenie zysków ciepła od słońca,
 zmiany mające wpływ na wykorzystanie bezwładności cieplnej budynku,
 zmiana profi lu użytkowania budynku (liczba osób, godziny użytkowania, 

zmiana funkcji pomieszczeń),
 zmiana źródeł światła w pomieszczeniach,
 zmiana klasy jakości środowiska wewnętrznego wymaganego w budynku.

Stosunkowo duża liczba informacji jest możliwa do uzyskania z systemów 
BMS zainstalowanych w budynku lub innego systemu monitoringu zapotrzebo-
wania na ciepło oraz energię elektryczną i parametrów powietrza wewnętrznego. 
Informacje te pozwalają na zweryfi kowanie zapotrzebowania na ciepło, chłód 
i energię elektryczną, oraz wyznaczenie profi lów użytkowania pomieszczeń 
i zakresu akceptowanych (lub nie) zmian parametrów powietrza wewnętrznego. 
Wiedza z tego zakresu może być również podstawą do zmiany parametrów ob-
liczeniowych systemów HVAC po modernizacji, np. wprowadzenie parametrów 
projektowych okresu letniego zgodnie z teorią komfortu adaptacyjnego.

3.3.3. System przygotowania ciepłej wody użytkowej

System przygotowania ciepłej wody powinien w okresie jego użytkowania 
zapewnić dostarczanie do punktów czerpalnych wody o temperaturze określo-
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nej odpowiednimi przepisami, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi 
w projekcie. 

Oceniając stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej należy szczegól-
nie uwzględnić następujące elementy:
 urządzenia do przygotowania ciepłej wody (stopień zużycia, ewentualne prze-

cieki, źródło energii wykorzystywanej do podgrzewania wody),
 przewody instalacji wody ciepłej oraz przewodów cyrkulacyjnych (rodzaj ma-

teriału, stopień zużycia, stan techniczny połączeń, identyfi kacja ewentualnych 
przecieków),

 izolacja cieplna i akustyczna przewodów instalacji wody ciepłej (rodzaj mate-
riału izolacyjnego, stopień zużycia, grubość izolacji),

 armatura (zawory odcinające, zwrotne, zawory regulacyjne),
 baterie czerpalne (rodzaje baterii, zgodność rodzaju baterii z lokalizacją w da-

nym punkcie czerpalnym),
 ważność legalizacji wodomierzy zainstalowanych na przewodach instalacji 

wody ciepłej,
 spełnienie warunków technicznych związanych z ograniczaniem występowa-

nia zagrożeń mikrobiologicznych w układzie instalacji wody ciepłej (ryzyko 
występowania bakterii Legionella) (Chudzicki 1998).

Podczas przeglądu technicznego instalacji wody ciepłej należy szczególnie 
wziąć pod uwagę osiąganie wymaganej temperatury wody ciepłej w miejscu jej 
przygotowania (wylot z urządzenia do przygotowania ciepłej wody) oraz w najdalej 
położonych punktach czerpalnych instalacji (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Należy także sprawdzić skuteczność zrównoważenia hydraulicznego poszcze-
gólnych obiegów cyrkulacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na utrzymanie wła-
ściwej temperatury wody ciepłej dostarczanej użytkownikom.

Przeprowadzona ocena stanu technicznego instalacji wody ciepłej oraz urzą-
dzeń do jej przygotowania stanowi podstawę do analizy możliwości modernizacji 
instalacji w aspekcie warunków racjonalnego użytkowania nośników energii oraz 
zmniejszenia zużycia wody.

3.3.4. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

Głównym elementem analizy możliwości poprawy standardu energetyczne-
go instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyj-
nych odprowadzających ścieki bytowe i ścieki deszczowe w budynkach oraz 
w obrębie posesji jest ocena ich stanu technicznego. Podstawowe zasady użyt-
kowania i eksploatacji instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych zawie-
ra rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z roku 1999 
(Dz. U. nr 74 z 1999 r.).
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Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać moż-
liwość dostarczania wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku, zgod-
nie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji. W okresie 
użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewnić (Dz. U. nr 74 z 1999 r.):
 drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
 wykonywanie planu napraw i wymiany oraz robót konserwacyjnych,
 nadzór nad robotami konserwacyjnymi, naprawami i wymianami oraz nad-

zór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających 
z okresowych kontroli w lokalach,

 realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy 
kontroli i nadzoru,

 w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji,
 utrzymanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.

W analizie stanu technicznego instalacji wodociągowych powinny znaleźć 
się następujące zagadnienia:
 określenie stanu materiałów, z których są wykonane poszczególne elemen-

ty instalacji (przewody, łączniki, armatura, itp.), np. stopień skorodowania 
w przypadku instalacji wykonanej ze stali lub miedzi, zmiany właściwości fi -
zycznych tworzyw sztucznych, z których jest wykonana instalacji (np. polipro-
pylen, polichlorek winylu, polibutylen, itp.), w celu określenia jej szczelności,

 określenie wydajności zaworów i baterii czerpalnych, w celu oszacowania 
stopnia zmian przepustowości instalacji,

 określenie natężenia hałasu wytwarzanego przez instalację,
 kontrola wskazań wodomierzy: głównego oraz mieszkaniowych, w celu osza-

cowania wielkości przecieków wody w instalacji,
 kontrola mocowania przewodów do elementów stałych budynku (szczególnie 

istotne w przypadku instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych).

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymy-
wana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania 
ścieków. 

Jakość ścieków odprowadzanych instalacją kanalizacyjną powinna odpowia-
dać wymaganiom określonym w przepisach (Dz. U. nr 50 z 2.06.1999)

W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewnić:
 ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, 

które mogą spowodować uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej lub sub-
stancji wymagających neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji,

 ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej 
drożność,

 realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
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 nadzór nad robotami konserwacyjnymi, naprawami i wymianami oraz nad-
zór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających 
z okresowych kontroli w lokalach,

 realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
 w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

Analizę stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych należy przeprowa-
dzać na podstawie wyników ich kontroli okresowych. Obowiązek przeprowadza-
nia, co najmniej raz w roku, kontroli okresowej obciąża właściciela lub zarządcę 
każdego budynku mieszkalnego. Do przeprowadzania kontroli instalacji sanitar-
nych w budynku wymagane jest posiadanie uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne. 

Celem okresowych kontroli instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych jest:
a) określenie stopnia zużycia poszczególnych elementów instalacji,
b) określenie potrzeb w zakresie napraw głównych, napraw bieżących i konser-

wacji instalacji,
c) wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie:

 warunków ochrony środowiska,
 warunków racjonalnego użytkowania nośników energii oraz wody.

W analizie stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych powinny znaleźć się 
następujące zagadnienia:
 określenie stanu materiałów, z których wykonana została instalacja kanalizacyj-

na (np. stopień skorodowania rur i kształtek żeliwnych, stan połączeń, itp.),
 kontrola odpływu ścieków w celu określenia przepustowości instalacji,
 kontrola stanu mocowania rur i przyborów sanitarnych,
 kontrola występowania zalewania piwnic ściekami w celu określenia stopnia 

zamulenia przewodów odpływowych,
 kontrola występowania hałasów w instalacji w celu określenia występowania 

podciśnienia w instalacji (np. niedrożność wentylacji pionów kanalizacyjnych),
 kontrola czyszczenia rynien i przewodów spustowych w kanalizacji deszczo-

wej w celu określenia jej przepustowości,
 kontrola wysychania zamknięć wodnych we wpustach podłogowych w po-

mieszczeniach piwnicznych (np. pralnie, węzły wodomierzowe, węzły cen-
tralnego ogrzewania).

W celu identyfi kacji możliwości i ograniczeń poprawy standardu energe-
tycznego instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ocenę stanu technicznego 
należy rozszerzyć o następujące zagadnienia:
 analiza układu funkcjonalnego instalacji w nawiązaniu do projektu konstruk-

cyjnego budynku w aspekcie możliwości zmiany lokalizacji pionów wodo-
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ciągowych i kanalizacyjnych, możliwości zastosowania układów dualnych, 
możliwość lokalizacji dodatkowych urządzeń współpracujących z instalacja-
mi wodociągowymi i kanalizacyjnymi (np. pompownie, urządzenia do pod-
czyszczania ścieków szarych),

 możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania w wodę (woda 
deszczowa, woda technologiczna, ścieki szare),

 możliwość zastosowania odzyskiwania ciepła w obrębie instalacji kanaliza-
cyjnej,

 możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii do przygotowania cie-
płej wody (kolektory słoneczne, pompy ciepła, odzyskiwanie ciepła w obrębie 
budynku).

3.4. BILANS ENERGII I EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

3.4.1. Przegląd metod obliczeniowych i kryteria ich wyboru

Określając charakterystykę budynku, po ocenie stanu technicznego oraz okre-
śleniu profi li użytkowania budynku i poszczególnych instalacji, należy wyzna-
czyć bilans energii. Bilans ten powinien uzupełniony być także o bilans emisji 
zanieczyszczeń. Najczęściej do tego celu stosuje się wielkość emisji CO2.

W skład bilansu energii wchodzą następujące elementy:
 zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku,
 zapotrzebowania na chłód do chłodzenia budynku,
 zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 zapotrzebowania na ciepło do klimatyzacji,
 zapotrzebowania na chłód do klimatyzacji,
 zapotrzebowania na ciepło/chłód do technologii,
 zapotrzebowania na energię elektryczną (do napędu urządzeń pomocniczych 

oraz do oświetlenia).

Wielkości zapotrzebowania na energię i ciepło nie są stałe, ale zależą od profi li 
użytkowania obiektu (parametrów powietrza wewnętrznego, schematu użytko-
wania budynku i systemów) oraz od parametrów klimatu zewnętrznego (parame-
try powietrza oraz promieniowanie słoneczne). Na rysunku 3.1. przedstawiono 
strukturę zapotrzebowania na energię i ciepło dwóch przykładowych budynków 
o różnych funkcjach.

Obliczenia zapotrzebowania na moc w tradycyjnym podejściu wykonuje się 
w założonych warunkach ekstremalnych. Powoduje to przewymiarowanie urzą-
dzeń, a w związku z tym zwiększenie nakładów inwestycyjnych, pracę urządzeń 
w nieoptymalnym zakresie sprawności i w konsekwencji większe koszty eksplo-
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atacji. Dopiero dynamiczne obliczenia energetyczne, odniesione do całego roku, 
oraz uwzględniające się zmienne warunki wewnętrzne (parametry powietrza, pro-
fi le użytkowania i działania urządzeń) i zewnętrzne (parametry klimatu zewnętrz-
nego) pozwalają na określenie optymalnych zakresów pracy systemów.

Rys. 3.1. Schemat struktury zapotrzebowania na energię przykładowego budynku biurowego i hotelowego 
(oprac. J. Kwiatkowski)

Zapotrzebowanie na energię i ciepło można wyznaczyć dwiema metodami: 
metodą stanu quasi-ustalonego oraz metodą dynamiczną (PN-EN 13790:2009). 
Każda z tych metod wykorzystywana jest do innych celów i ma wady oraz zalety. 
W metodzie stanu quasi-ustalonego, oblicza się bilans cieplny w długim okre-
sie (jeden miesiąc lub cały sezon), a efekty dynamiczne uwzględniane są przez 
wprowadzenie empirycznie określonego czynnika wykorzystania zysków i/lub 
strat ciepła. Metody dynamiczne uwzględniają ciepło zakumulowane w masie 
budynku i z niej uwalniane a bilans cieplny wyznaczany jest w krótkich krokach 
czasowych (zazwyczaj jedna godzina).

Najprostszą quasi-statyczną metodą określania zapotrzebowania na energię 
jest metoda sezonowa. Metoda ta jest wykorzystywana, np. w metodyce sporzą-
dzania audytów energetycznych i algorytmie oceny usprawnień termomoderni-
zacyjnych (Dz. U. z 2009 r., nr 43 poz. 346). Do obliczeń wykorzystywana jest 
liczba stopniodni sezonu grzewczego. Zaletą tej metody jest szybkie wyznaczenie 
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szacunkowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia. Nie-
stety, wadą jest dość duży błąd otrzymanych wyników.

Metoda bilansów miesięcznych, która jest także metodą quasi-statyczną, 
umożliwia obliczanie zapotrzebowania na ciepło w każdym kolejnym miesiącu. 
Ogranicza to względne błędy obliczeń dzięki stosowaniu uśrednionych warto-
ści, np. temperatury zewnętrznej w okresie jednego miesiąca. W Polsce jest ona 
wykorzystywana w metodyce sporządzania świadectw charakterystyki energe-
tycznej. Na rysunku 3.2. zaprezentowano rozkład zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania przykładowego budynku biurowego wyznaczone na podstawie obli-
czeń bilansowych miesięcznych.

Rys. 3.2. Zapotrzebowanie na energię przykładowego budynku biurowego – wyniki metody bilansowej miesięcz-
nej (oprac. J. Kwiatkowski)

Wyniki obliczeń bilansowych sezonowych czy nawet miesięcznych, nie 
uwzględniają wszystkich zmiennych parametrów obliczeń (zmienne wartości 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, profi le użytkowania czy działania syste-
mów). Te zmiany parametrów mogą być uwzględnione w metodzie dynamicznej 
godzinowej. Metoda ta umożliwia określenie zapotrzebowania na energię w każ-
dej godzinie roku, co ma znaczenie, np. przy doborze niektórych systemów zasi-
lania budynku w energię (agregaty kogeneracyjne czy panele fotowoltaiczne). Na 
rysunku 3.3. pokazano wyniki obliczeń godzinowego zapotrzebowania na energię 
przykładowego budynku biurowego.
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Metoda symulacyjna jest dokładniejsza, bo uwzględnia się w niej bezwład-
ność cieplną budynku i właściwie wszystkie parametry klimatu zewnętrzne-
go, lecz jest ona droga i czasochłonna. Stosowanie tej metody jest zalecane 
w przypadkach obliczeń skomplikowanych i dużych obiektów o wielu strefach 
różniących się wymaganiami co do klimatu wewnętrznego. Metoda bilansowa, 
nieuwzględniająca bezwładności cieplnej budynku, powoduje zazwyczaj zawy-
żenie chwilowego zapotrzebowania na ciepło i chłód, ale jako prostsza i tańsza 
zalecana jest do stosowania do obliczeń obiektów mniejszych o niedużej liczbie 
stref.

Rys. 3.3. Zapotrzebowanie na energię przykładowego budynku biurowego – wyniki metody dynamicznej godzi-
nowej (oprac. J. Kwiatkowski)

3.4.2.  Charakterystyka energetyczna budynku i profi le zapotrzebowania na poszczególne 
nośniki energii 

Określenie charakterystyki energetycznej sprowadza się nie tylko do wyzna-
czenia zapotrzebowania na poszczególne rodzaje energii w budynku, ale także do 
określenia wskaźników, które będą charakteryzowały jakość energetyczną budyn-
ku, czy pozwalały na zwymiarowanie systemów instalacji w budynku. W tabe-
li 3.3. przedstawiono listę wskaźników, które powinny być określane przy opra-
cowywaniu charakterystyki energetycznej budynku.
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Tabela 3.3 Wskaźniki określane przy wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku

Symbol Opis Jednostka

EP

roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną odniesione 
do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w bu-
dynku 

kWh/(m2∙rok)

EK
roczne zapotrzebowanie energii końcowej odniesione do jednostki powi-
erzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku kWh/(m2∙rok)

EU
roczne zapotrzebowanie energii użytkowej odniesione do jednostki pow-
ierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku kWh/(m2∙rok)

QP,H
roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania przez sys-
tem ogrzewania i wentylacji kWh/rok

QP,W
roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej kWh/rok

QP,C
roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do chłodzenia przez sys-
tem chłodzenia i wentylacji kWh/rok

QP,L roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system oświetlenia kWh/rok

QK,H
roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania przez sys-
tem ogrzewania i wentylacji kWh/rok

QK,W
roczne zapotrzebowanie na energię końcową do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej kWh/rok

QK,C
roczne zapotrzebowanie na energię końcową do chłodzenia przez system 
chłodzenia i wentylacji kWh/rok

EK,L roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system oświetlenia kWh/rok

QH,nd
ilość ciepła niezbędna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku/lokalu 
mieszkalnego/części budynku kWh/rok

QW,nd zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do podgrzania ciepłej wody kWh/rok

QC,nd zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do chłodzenia kWh/rok

Eel,pom,H zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemu ogrzewania kWh/rok

Eel,pom,W
zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej kWh/rok

Eel,pom,C zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemu chłodzenia kWh/rok

Htr
współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie 
przegrody zewnętrzne W/K

Hve współczynnik strat mocy cieplnej na wentylację W/K

AH powierzchnia przestrzeni ogrzewanych m2
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Symbol Opis Jednostka

AC powierzchnia przestrzeni chłodzonych m2

VH kubatura przestrzeni ogrzewanych m3

VC kubatura przestrzeni chłodzonych m3

θint,H projektowa temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych °C

θint,C projektowa temperatura wewnętrzna pomieszczeń chłodzonych °C

A powierzchnia przegród zewnętrznych m2

V kubatura o regulowanej temperaturze m3

A/V współczynnik kształtu budynku m2/m3

n liczba osób lub pracowników –

qH moc sytemu grzewczego budynku kW

qW moc sytemu przygotowania ciepłej wody użytkowej kW

qC moc systemu chłodniczego kW

qE moc systemu elektrycznego kW

Wskaźniki te powinny być określane na podstawie obowiązujących norm 
(PN-EN 13790:2009), (PN-EN 12831:2006), (PN-EN 15193:2010) oraz przepi-
sów prawa budowlanego (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3.4.3. Sposób wyznaczania emisji zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem budynku

Bilans energetyczny budynku powinien być uzupełniony bilansem emisji za-
nieczyszczeń. Wielkość emisji CO2 z systemów zasilania budynków w ciepło, 
chłód i energię elektryczną zależy od rodzaju zainstalowanych urządzeń, czasu 
ich pracy oraz co jest najważniejsze, jakim paliwem/nośnikiem energii są one 
zasilane. Wartość emisji wyznacza się na podstawie współczynnika emisji dwu-
tlenku węgla. Europejskie standardy opisują go jako masę CO2 emitowaną do at-
mosfery przy wytwarzaniu jednostki dostarczanej energii wyrażaną w kg CO2/GJ 
lub g CO2/kWh.

Współczynniki emisji CO2 powinny uwzględniać każdą emisję związaną z zaopa-
trzeniem budynku w ciepło, chłód i energię elektryczną oraz z ich wykorzystaniem:
 energia do wydobycia pierwotnego nośnika energii,
 energia do transportu pierwotnego nośnika energii od miejsca wydobycia do 

miejsca wykorzystania,
 energia do przekształcenia pierwotnego nośnika energii, uwzględniająca po-

średnie nośniki energii,
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 energia do magazynowania, wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz do in-
nych działań niezbędnych przy zaopatrywaniu budynku w energię.

Całkowita emisja CO2 zależy od szczególnego współczynnika nakładu nieod-
nawialnej energii pierwotnej przypisanego wykorzystywanym paliwom lub no-
śnikom energii. Wskaźniki emisji CO2 przy różnych technologiach ogrzewania, 
chłodzenia i wytwarzania energii elektrycznej określa poniższy wzór:

K = wi ·Kf,del,i

gdzie:
K – wskaźnik emisji CO2 przez system, kg CO2/GJ, g CO2/kWh,
wi – wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej danego paliwa,
Kf,del,i –  szczególny wskaźnik emisji CO2 danego paliwa, kg CO2/GJ, g CO2/kWh.

Współczynniki emisji CO2 różnych nośników zasilających źródła energii 
w budynku można określać na podstawie tabeli 3.4. (KOBIZE 2016)

Tabela 3.4 Współczynniki emisji CO2

Paliwa/nośniki energii
Wartość opałowa Wsp. emisji CO2

1

MJ/kg kg/GJ

węgiel kamienny 22,67 94,72

węgiel brunatny 8,13 104,12

brykiety węgla kamiennego/brunatnego 20,7 97,50

olej opałowy 40,4 77,40

gaz ziemny wysokometanowy 36,30 MJ/m3 56,10

gaz ziemny zaazotowany 24,65 MJ/m3 56,10

gaz płynny 47,3 63,10

biomasa (drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego) 15,60 112,00

biogaz 50,4 54,60

pozostałe odnawialne źródła energii2 – 0,00

odpady komunalne niebiogeniczne 10 91,70

odpady komunalne biogeniczne 11,6 100,00

odpady przemysłowe nieodnawialne – 143,00
1 współczynniki emisji odpowiadają wyłącznie podanej wartości opałowej paliwa
2 zgodnie z defi nicją art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)
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W przypadku, gdy w tabeli 3.4. nie podano wartości wskaźnika emisji CO2 
danego paliwa, to można ją przyjąć według opracowania dostępnego na stronie 
internetowej KOBIZE, tj. „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) 
w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upraw-
nieniami do Emisji za rok 2017”.

W przypadku, gdy wartość opałowa paliwa w tabeli jest inna niż u odbiorcy, 
należy przeliczyć wskaźnik emisji zgodnie ze wzorem:

, ,
, ,

t f del t
f del i

i

wo K
K

wo




gdzie:
Kf,del,i – wskaźnik emisji dwutlenku węgla i-tego paliwa, kg CO2/GJ,
Kf,del,t – wskaźnik emisji dwutlenku węgla paliwa zgodnie z tabelą 3.4, kg CO2/GJ,
woi – wartość opałowa i-tego paliwa, MJ/kg, MJ/m3,
wot – wartość opałowa paliwa zgodnie z tabelą powyżej, MJ/kg, MJ/m3.

Emisję dwutlenku węgla przez budynek wyznacza się z zależności:

   
2
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CO 1000
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gdzie:
mCO2 – emisja dwutlenku węgla przez budynek, Mg CO2/rok,
Ef,del,i – energia dostarczona w i-tym paliwie lub cieple do systemu, GJ/rok,
wi –  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej i-tego paliwa 

lub ciepła dostarczonego do systemu,
Kf,del,i – wskaźnik emisji dwutlenku węgla i-tego paliwa, kg CO2/GJ,
Eel – ilość energii elektrycznej zakupionej z sieci elektroenergetycznej, MWh/rok,
Eel,exp – ilość energii elektrycznej sprzedanej do sieci elektroenergetycznej, MWh/rok,
Kel –  wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy wytwarzaniu energii elektrycznej, 

kg CO2/MWh.

Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej przyjmowane są na 
podstawie rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku (Dz. U. z 2015 r., nr 0, poz. 376). Wskaźnik emisji dwu-
tlenku węgla przy wytwarzaniu energii elektrycznej może być określony z do-
kumentów opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami (Sekuła i inni 2011).
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4.1. MATERIAŁY IZOLACYJNE

W Polsce do początku lat 90 dwudziestego wieku w zakresie ochrony cieplnej 
budynków oraz materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej nie było dostatecznej 
liczby norm. Szczególnie bardzo ograniczony był zakres normalizacji materia-
łów termoizolacyjnych. Istniały tylko dwie normy dotyczące wymagań i zasad 
stosowania płyt styropianowych oraz wyrobów z wełny mineralnej, oraz norma 
dotycząca badań produktów z wełny mineralnej. W tym samym czasie w kra-
jach Europy zachodniej było od kilkunastu do kilkudziesięciu norm krajowych, 
które dotyczyły materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej. Dopiero uchwalenie 
Dyrektywy 89/106/EEC (OJ L 40, 11.2.1989, p. 12–26) w sprawie wyrobów bu-
dowlanych zainicjowało prace nad normalizacją międzynarodową. W Polsce były 
stopniowo wprowadzane normy europejskie do zbioru Polskich Norm. Rozwój 
dokumentów normalizacyjnych w Polsce nie następował tylko przez tłumacze-
nie norm międzynarodowych, ale także poprzez tworzenie własnych norm krajo-
wych, które nie są sprzeczne z normami europejskimi. Prace związane z normami 
dotyczącymi wyrobów izolacji cieplnej prowadzi w Polsce Komitet Techniczny 
211 „Wyroby do izolacji cieplnej” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). 
Normy dotyczące materiałów izolacyjnych określają ich właściwości, takie jak: 
tolerancje wymiarów, cechy mechaniczne, wpływ wilgoci na właściwości mate-
riału, oraz inne (około 20) – (Klemm 2008). 

Do materiałów izolacyjnych zalicza się zazwyczaj materiały o obliczeniowym 
współczynniku przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,065 W/(m∙K). Istnieje jed-
nak kilka wyjątków. Należy zaznaczyć, że nie ma konkretnych wymagań doty-
czących maksymalnych wartości współczynnika przewodzenia ciepła, natomiast 
żąda się dotrzymania wartości tego współczynnika deklarowanych przez produ-
centa i utrzymania ich w okresie użytkowania.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
BUDOWLANE OGRANICZAJĄCE 

ZUŻYCIE ENERGII
Opracowanie: J. Kwiatkowski, A. Komerska, 

J. Rucińska, A. Trząski, M. Mijakowski
4
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Obecnie w Europie do izolacji cieplnej budynków stosuje się głównie wyroby z:
 ekspandowanego polistyrenu (styropian – EPS),
 ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS),
 sztywnej pianki poliuretanowej (PUR),
 pianki poliizocyjanurowej (PIR),
 pianki fenolowej (PF),
 szkła komórkowego (CG),
 wełny mineralnej (skalnej i szklanej – MW).

Na rynku można także znaleźć nowoczesne materiały do izolacji cieplnej, jak 
np. aerożele czy próżniowe panele izolacyjne VIP. Poniżej przedstawiono krótką 
charakterystykę najpopularniejszych materiałów izolacyjnych.

Polistyren ekspandowany EPS, zwany potocznie styropianem wytwarzany 
jest przez spienianie granulek polistyrenu. Polistyren jest to polimer otrzymywa-
ny w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego z rafi nacji ropy naftowej lub 
katalitycznego odwodornienia etylobenzenu. Styropian produkowany jest najczę-
ściej jako bloki prostopadłościenne, które następnie są cięte na płyty. Na rynku 
styropian można spotkać głównie w barwie białej. Stosowane są również do-
mieszki innych substancji, np. grafi tu, dzięki czemu uzyskuje się styropian o lep-
szych właściwościach izolacyjnych. Styropian jest odporny na działanie wody, 
nie rozpuszcza się w niej, nie ulega pęcznieniu i nie wchłania wody. Oprócz tego 
jest on odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Jest także 
odporny na działanie cementu. Należy zaznaczyć, że styropian nie jest odporny na 
działanie rozpuszczalników organicznych, działanie wysokiej temperatury i dłu-
gotrwałe działanie promieni UV. O tej ostatniej właściwości należy pamiętać sto-
sując styropian w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych, gdzie 
warstwa izolacyjna powinna być szybko przykryta w celu ochrony przed promie-
niowaniem słonecznym. Pomimo tego, że styropian jest palny, to nie zapala się od 
iskry czy żaru papierosa, a poddany działaniu płomienia topi się i zwęgla. Ogień 
w styropianie rozprzestrzenia się bardzo powoli, a w przypadku usunięcia źródła 
ognia, styropian przestaje się palić. Styropian można stosować do izolacji nie-
malże każdej przegrody: fundamentów i cokołów, ścian zewnętrznych, dachów 
skośnych i płaskich oraz podłóg na gruncie. Styropian można stosować także jako 
izolację akustyczną w podłogach pływających. Najważniejszym parametrem sty-
ropianu jest współczynnik przewodzenia ciepła, , którego wartość mieści się 
w przedziale od 0,031 do 0,044 W/(m∙K) i zależy od gęstości styropianu oraz 
zastosowanych dodatków.

Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS są materiałem izola-
cyjnym ze spienionego polistyrenu jednak twardszym i mniej nasiąkliwym niż 
styropian. Natomiast, podobnie jak styropian, nie jest on odporny na działanie 
rozpuszczalników organicznych oraz promieniowania UV. Płyty XPS produko-
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wane są techniką wytłaczania pianki, a struktura otrzymanego materiału jest jed-
norodną pianą o komórkach w formie wielościanów o nieregularnych kształtach 
i rozmiarach, ściśle przylegających do siebie. Dzięki takiej budowie materiał ten 
charakteryzuje się większą niż styropian wytrzymałością mechaniczną i lepszy-
mi parametrami izolacyjnymi. Cechą tego materiału jest także mała nasiąkliwość 
i znaczna odporność na cykle zamrażania i odmrażania, dzięki czemu materiał ten 
bardzo dobrze nadaje się do izolowania podłoża gruntowego, a także do izolacji 
obwodowej budynku. Najczęściej wykorzystywany jest do izolowania: ścian fun-
damentowych, ścian piwnicznych, ścian w wilgotnych pomieszczeniach, płaskich 
dachów odwróconych i podłóg na gruncie. Współczynnik przewodzenia ciepła 
płyt z ekstrudowanej pianki polistyrenowej dostępnej na rynku wynosi od 0,032 
do 0,036 W/(m∙K).

Sztywna pianka poliuretanowa PUR jest połączeniem dwóch komponentów: 
żywicy (poliol) oraz utwardzacza (izocyjanin). Pod wpływem ciśnienia wytwa-
rzanego przez urządzenie natryskowe elementy te tworzą piankę PUR, która może 
być nanoszona na powierzchnie jako materiał izolacyjny. W reakcji spieniania 
składniki te zwiększają swą objętość, co pozwala na dość szczelne wypełnienie 
wszystkich wolnych przestrzeni. Pianka poliuretanowa charakteryzuje się dobry-
mi właściwościami adhezyjnymi, dzięki czemu może być stosowana niemalże na 
każdym materiale: na różnego rodzaju papach, wszystkiego rodzaju blachach (bez 
względu na ich profi l), betonach, pianobetonach, drewnie itp. Metoda natrysku 
tego materiału izolacyjnego gwarantuje powstanie jednolitej warstwy izolacyj-
nej bez mostków cieplnych. Poza tym pianka PUR charakteryzuje się: zdolnością 
do dyfuzji pary wodnej, odpornością na wpływy biologiczne oraz na środowisko 
agresywne, możliwością usztywnienia elementów konstrukcyjnych i ich zabez-
pieczenia antykorozyjnego. Podobnie, jak w przypadku styropianu, piankę poli-
uretanową należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, w tym promie-
niowania słonecznego. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właści-
wościami izolacyjnymi, a współczynnik przewodzenia ciepła wynosi od 0,020 do 
0,025 W/(m∙K) (Połyga 2012) (Żabski i Papiński, 2010).

Pianka poliizocyjanurowa PIR jest wersją pianki poliuretanowej PUR 
o większej zawartości izocyjanianu. Nadmiar tego elementu wchodzi w bezpo-
średnie reakcje z poliolami, co pozwala na poprawienie właściwości PIR w sto-
sunku do pianek PUR. Główne zalety pianki poliizocyjanurowej to: mała gęstość, 
dobra wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, niewielka zmiana wymiarów 
w dużym zakresie zmian temperatury czy nienasiąkliwość. Ze względu na ana-
logiczną, jak w przypadku pianki PUR, technikę nanoszenia pianki PIR na po-
wierzchnię, ma ona takie same właściwości uszczelniające. Jedną z istotniejszych 
cech tego materiału jest jednak zwiększona odporność temperaturowa (nawet po-
wyżej 300°C) oraz obniżenie stopnia palności. Dodatkową zaletą jest ogranicze-
nie stopnia zadymienia, co jest istotne w warunkach pożaru. Najważniejszą cechą 
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materiałów izolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła, którego wartość 
w przypadku pianki PIR może wynosić nawet 0,0185 W/(m∙K) (Żabski i Papiński 
2010) (Sawicki 2009).

Pianka fenolowa PF to materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórko-
wej uzyskiwany z żywicy fenolowo-formaldehydowej. Dostarczany jest najczę-
ściej w formie płyt obustronnie pokrytych welonem szklanym. Gęstość płyt fe-
nolowych nie przekracza 35 kg/m3. Materiał ten charakteryzuje się także wysoką 
wytrzymałością na ściskanie oraz dobrą ochroną przeciwpożarową (nie topi się, 
jest trudno zapalny i odporny na działanie płomienia). Zamknięta struktura mate-
riału powoduje, że pianka fenolowa nie chłonie wilgoci oraz jest odporna na jej 
przenikanie. Współczynnik przewodzenia ciepła płyt z PF zależy od ich grubości 
i wynosi: 0,024 W/(m∙K) przy grubości 20–24 mm, 0,023 W/(m∙K) przy grubości 
25–44 mm oraz 0,021 W/(m∙K) przy grubości powyżej 45 mm (Kielar 2010).

Szkło komórkowe CG, znane także jako szkło piankowe (lub szkło spienione), 
jest materiałem izolacyjnym i akustycznym pochodzenia mineralnego. Do produk-
cji tego materiału wykorzystuje się szkło z recyklingu, piasek szklarski oraz inne su-
rowce, a produkt końcowy ma zazwyczaj postać płyt. Jedną z podstawowych cech 
wyróżniającą ten materiał izolacyjny jest także duża wytrzymałość na ściskanie, 
a czynniki zewnętrzne oraz czas użytkowania nie wpływają na deformację pierwot-
nego kształtu. Dzięki temu warstwa szkła piankowego może istotnie zmniejszyć 
grubość oraz elementy zbrojenia konstrukcji budynku. Dodatkowo szkło spienione 
jest odporne na czynniki biologiczne oraz jest niewrażliwe na czynniki chemiczne. 
Cechuje się także wodoszczelnością oraz brakiem przenikania gazów, w tym pary 
wodnej. Jest to także materiał niepalny, a w przypadku pożaru nie dymi się oraz nie 
wydziela substancji toksycznych. Współczynnik przewodzenia ciepła tego materia-
łu wynosi 0,038–0,048 W/(m∙K) (AZ Flex 2009).

Wełna mineralna MW zarówno skalna, jak i szklana jest materiałem pochodze-
nia mineralnego. Do produkcji wełny skalnej używa się: kamienia bazaltowego, ga-
bro, dolomitu albo kruszywa wapiennego, które topi się w wysokiej temperaturze, 
wytwarzając w ten sposób włókna. Następnie dodając specjalną żywicę formuje 
się określone produkty. Wełnę szklaną produkuje się w podobny sposób, z tym że 
głównym materiałem jest tu piasek kwarcowy oraz stłuczka szklana. Ten materiał 
izolacyjny występuje zazwyczaj w postaci płyt (wełna skalna) o kolorze szarozie-
lonkawym lub szarobrązowym oraz mat i płyt z włókna szklanego o kolorze żółtym. 
Płyty są twardsze i cięższe niż maty i płyty z wełny szklanej. Zwykle układ włókien 
w płytach i matach jest rozproszony, jednak w wełnie lamelowej włókna ułożo-
ne są prostopadle do powierzchni, co zwiększa ich wytrzymałość na rozerwanie. 
Dzięki różnemu układowi włókien, wełnę mineralna można bez problemu stosować 
do ocieplania powierzchni zakrzywionych. Produkty z wełny mineralnej poddaje 
się także procesowi hydrofobizacji, tak aby wyeliminować zjawisko pochłaniania 
wody. Produkty z wełny mineralnej charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalno-
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ścią. Do pozostałych cech charakterystycznych tego materiału izolacyjnego należą: 
zdolność do pochłaniania dźwięków, stabilność kształtu i wymiaru oraz odporność 
biologiczna i chemiczna. Wełna mineralna jest także materiałem niepalnym i ognio-
odpornym, co umożliwia jej stosowanie w ścianach między strefami pożarowymi. 
Współczynnik przewodzenia ciepła tego materiału zależy od splątania włókien oraz 
gęstości własnej i wynosi od 0,030 do 0,050 W/m∙K) (Klemm 2008).

Aerożel to materiał przypinający sztywną pianę o bardzo małej gęstości. Naj-
częściej produkowany jest na bazie krzemionki. Materiał ten ma budowę o struk-
turze bardzo dużej liczby porów wypełnionych powietrzem, które jest słabym 
przewodnikiem ciepła. Duża liczba małych porów powoduje, że materiał ten ma 
bardzo dobre właściwości izolacyjne (minimalny wpływ konwekcji i promienio-
wania). Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,012–0,018 W/(m∙K). Inne 
charakterystyczne cechy tego materiału to: niepalność i odporność na wysokie 
temperatury, odporność na ściskanie i rozciąganie. Aerożele na bazie krzemionki 
nie są natomiast odporne na działanie wody, uderzenia, skręcanie czy ścinanie. 
Materiał ten natomiast dobrze izoluje akustycznie. Najczęściej aerożel występuje 
na rynku polskim w postaci mat o grubościach: 5 i 10 mm. Ze względu na małą 
grubość dostępnych mat, warstwa izolacyjna o dużym oporze cieplnym musi być 
wykonana z kilku warstw izolacji aerożelowej; w przypadku systemów o wie-
lu warstwach należy liczyć się ze wzrostem współczynnika przewodzenia cie-
pła nawet o 10%. Nie zmienia to faktu, że nawet w takim przypadku otrzymane 
grubości izolacji są mniejsze niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych 
(Zastawna 2010).

Próżniowe panele izolacyjne VIP są nowym produktem, który wciąż jest 
przedmiotem badań. Panel składa się z dwóch podstawowych elementów: rdze-
nia, który decyduje o właściwościach mechanicznych oraz membrany otaczają-
cej szczelnie rdzeń. Rdzeń wykonywany jest najczęściej z włókien szklanych, 
pianki poliuretanowej, otwartokomórkowej pianki polistyrenowej, krzemionki 
pirogenicznej i nanożelów. Membranę stanowi wielowarstwowa folia składająca 
się zazwyczaj z trzech warstw: ochronnej, zaporowej i uszczelniającej. Wewnątrz 
panelu, w rdzeniu panuje podciśnienie. W celu jego utrzymania oraz wydłużenia 
okresu eksploatacji, wewnątrz rdzenia umieszcza się osuszacze i/lub pochłania-
cze. Ich zadaniem jest absorpcja pary wodnej i gazów, które mogły przedostać się 
przez membranę lub pozostały w rdzeniu po procesie produkcji. Sam rdzeń może 
służyć jako osuszacz, jeżeli jest wykonany z żelu krzemionkowego. Jeżeli rdzeń 
wykonany jest z innego materiału, to może być dodana mała ilość żelu krzemion-
kowego, który spełnia zadania osuszacza. Do parametrów charakterystycznych 
izolacyjnych paneli próżniowych należy: mała gęstość, krótsza żywotność w sto-
sunku do tradycyjnych izolacji, brak możliwości obróbki mechanicznej na budo-
wie czy łatwość uszkodzenia w trakcie montażu. Do najważniejszej zalety panelu 
próżniowego należy bardzo mała wartość współczynnika przewodzenia ciepła 
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wynosząca 0,007–0,008 W/(m∙K), czyli jest ona 4–5 razy mniejsza niż styropianu 
i wełny mineralnej. Najczęściej występujące grubości paneli izolacji próżniowej 
to 20, 25, 30 i 40 mm (Bochenek 2012).

4.2. SPOSOBY MODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Jednym z elementów zwiększania efektywności energetycznej budynku jest 
poprawa izolacyjności przegród zewnętrznych, w tym ścian zewnętrznych. Zasto-
sowane rozwiązanie modernizacyjne musi być dostosowane do konstrukcji prze-
grody. Ściany zewnętrzne można podzielić na (rys. 4.1):
 jednowarstwowe – składa się z muru wykonanego z jednego materiału,
 dwuwarstwowe – składa się z muru oraz warstwy ocieplenia,
 trójwarstwowe – składa się z muru, warstwy ocieplenia oraz ściany osłonowej, 

miedzy izolacją, a murem zewnętrznym może być kilkucentymetrowa szcze-
lina powietrzna,

 fasady zewnętrzne z prefabrykowanych elementów,
 szkieletowe.

Rys. 4.1. Rodzaje ścian zewnętrznych: a) jednowarstwowa, b) dwuwarstwowa, c) trójwarstwowa (oprac. J. Rucińska)

W procesie modernizacji ścian zewnętrznych należy uwzględnić nie tylko aspek-
ty związane z izolacyjnością cieplną, ale także rozpatrzyć rozwiązania które mogą 
pozytywnie wpływać na charakterystykę energetyczną budynku. Obecnie elemen-
tami wykończeniowymi ścian zewnętrznych mogą być, np. panele fotowoltaiczne. 

Podstawowym parametrem procesu modernizacji jest izolacyjność ciepl-
na przegrody, która powinna spełniać wymigania obowiązujących przepisów; 
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maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła zawarte w Rozpo-
rządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
5 lipca 2013 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane 
wartości współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych zamieszczono 
w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Współczynniki przenikania ciepła ścian zewnętrznych zgodne z obowiązującymi przepisami w spra-
wie ochrony cieplnej budynków (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002)

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

Ściany zewnętrzne: od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45

c) przy ti < 8°C 0,90

W budynkach niskoenergetycznych oraz niemal zeroenergetycznych wartości 
współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych powinny być mniejsze 
lub równe wartościom wynikającym z wymagań obowiązujących od 1 stycznia 
2021r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002).

W tabeli 4.2. przedstawiono orientacyjne grubości warstwy materiałów, która 
jest potrzebna do uzyskania zakładanej izolacyjności cieplnej.

Tabela 4.2. Przykładowe grubości warstwy materiałów izolacyjnych w ścianach zewnętrznych (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm., 2002)

Rodzaj materiału 
izolacyjnego

Współczynnik 
przewodzenia ciepła, 

W/(m∙K)

Wymagana grubość 
izolacji w cm, gdy
U = 0,20 W/(m2∙K)

Wymagana grubość 
izolacji w cm, gdy
U = 0,15 W/(m2∙K)

Wymagana grubość 
izolacji w cm, gdy
U= 0,12 W/(m2∙K)

Wełna mineralna 0,045–0,034 21–16 28–21 36–27

Celuloza 0,043–0,037 20–17 27–23 34–29

Styropian spieniany 
EPS 0,042–0,031 19–14 26–20 33–25

Styropian ekstrudo-
wany XPS 0,040–0,034 19–16 25–21 32–27

Pianka PU 0,035–0,025 16–12 22–16 28–20

Metoda modernizacji ścian zewnętrznych zależy głównie od ich konstruk-
cji. Poniżej opisano najczęściej stosowane metody modernizacji ścian ze-
wnętrznych. 
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Metoda lekka mokra
Metoda lekka mokra polega na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni 

ścian izolacji cieplnej z wybranego materiału izolacyjnego, wykonaniu na nim 
warstwy zbrojenia z siatki z tworzywa sztucznego zatopionej w kleju i następnie 
nałożeniu tynku cienkowarstwowego. Jest ona najczęściej stosowana przy moder-
nizacji budynków ze ścianą jednowarstwową.

Ściany dwuwarstwowe można również zmodernizować stosując metodę lekką 
mokrą. W tym przypadku należy usunięć starą warstwę izolacji i po wzmocnieniu 
podłoża, docieplić przegrodę.

Metoda lekka sucha
Metoda lekka sucha polega na zamocowaniu do zewnętrznej strony ściany bu-

dynku impregnowanych i dobrze wysuszonych listew drewnianych (nie należy 
stosować profi li metalowych ponieważ może się na nich wykraplać para wodna 
powodując zawilgocenie materiału izolacyjnego oraz ścian budynku). Do izolacji 
ścian wykorzystuje się płyty z wełny mineralnej. Po ułożeniu płyt izolacyjnych 
nakłada się warstwę z folii polietylenowej o wysokiej paroprzepuszczalności. Na-
stępnie wykonuje się ruszt dystansowy również z listew drewnianych. Dzięki nie-
mu powstaje szczelina wentylacyjna, która powinna mieć szerokość 20–30 mm 
szerokości. Na wlocie i wylocie szczeliny wentylacyjnej montuje się siatkę lub 
kratki chroniące przed przedostawaniem się owadów i gryzoni. Głównym zada-
niem szczeliny wentylacyjnej jest osuszanie przegrody (Stowarzyszenie Produ-
centów Styropianu 2016).

Podwójna fasada
Modernizując budynek można zastosować podwójną fasadę przylegającą do 

ściany zewnętrznej budynku lub fasadę odsuniętą od jego ściany zewnętrznej.
Zastosowanie obu typów podwójnej fasady pozawala na uniknięcie zmian 

w standardowym użytkowaniu pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu można 
nie tylko zwiększyć izolacyjność ścian zewnętrznych, ale także zmienić (dosto-
sować) parametry elementów przeziernych i nieprzeziernych fasady do potrzeb 
danego budynku. 

W przypadku fasady podwójnej przylegającej do ściany zewnętrznej budyn-
ku większość prac prowadzonych jest na zewnątrz budynku przy wykorzystaniu 
konstrukcji aluminiowej, mocowanej do stropów. W taką konstrukcję wstawia-
ne są nowe okna, mocowane za pomocą specjalnych profi li. Po zamontowaniu 
okien wykonywana jest izolacja cieplna i montowane są panele elewacyjne (fa-
sadowe). Demontaż starej stolarki okiennej następuje dopiero po zakończeniu 
wykonywania fasady zewnętrznej. Prace te można wykonać poza godzinami 
użytkowania budynku, co minimalizuje uciążliwość dla użytkowników po-
mieszczeń. Jako panele elewacyjne mogą zostać wykorzystane elementy pod-
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noszące charakterystykę energetyczną budynku, jak np. panele fotowoltaiczne. 
W tym rozwiązaniu można również zamontować zewnętrzne aktywne systemy 
zacieniające.

Montaż fasady podwójnej w pewnej odległości od budynku jest pod względem 
technologicznym podobny do montażu fasady podwójnej przylegającej do ścia-
ny zewnętrznej budynku. Dodatkowo, pod względem konstrukcyjnym, przegroda 
taka może być zbudowana w układzie samonośnym (ma własną konstrukcję i po 
zamontowaniu nie obciąża konstrukcji budynku, druga fasada jest do budynku 
dostawiona).

Zaletami podwójnej fasady jest możliwość zwiększenia szczelności kon-
strukcji, możliwość redukcji wpływu hałasu i zanieczyszczeń oraz, w przy-
padku fasad nieprzylegających do modernizowanej ściany budynku, powstanie 
dodatkowej przestrzeni. Przestrzeń ta może zostać wykorzystana, np. do prowa-
dzenia instalacji.

System podwójnej fasady może być wykorzystany do modernizacji budynków 
ze ścianą jednowarstwową, dwuwarstwową, trójwarstwową, szkieletowych oraz 
z prefabrykatów (Poirazis 2004).

4.3. SPOSOBY MODERNIZACJI STROPÓW

Stopy w budynku można podzielić na:
 stropodachy i dachy,
 stropy międzykondygnacyjne.

Stropodach to przegroda znajdująca się powyżej przestrzeni o regulowanej 
temperaturze w budynku. Przegroda ta pełni funkcję stropu i dachu. Ze względu 
na rodzaj konstrukcji i układ warstw rozróżnia się: stropodachy pełne (stosowane 
w dachach płaskich) oraz wentylowane (między stopem a warstwą wierzchnią 
stropu znajduje się pustka powietrzna). 

W zależności od kształtu i kąta nachylenia połaci dachowych rozróżnia się: 
dachy płaskie oraz pochyłe (jedno- i wielospadowe).

Stropy międzykondygnacyjne mogą być elementami systemów grzewczego 
i chłodniczego; są to tzw. stropy aktywne.

Podstawowym parametrem stropu jest jego izolacyjność cieplna. Współczyn-
niki przenikania ciepła dachów i stopów powinny spełniać minimalne wymaga-
nia zawarte w obowiązujących przepisach ochrony cieplnej budynków. Warto-
ści z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zamiesz-
czono w tabeli 4.3.
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Tabela 4.3. Współczynniki przenikania ciepła dachów i stropów zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony 
cieplnej budynków (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002)

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30

c) przy ti < 8 °C 0,70

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:

a) przy ti ≥ 16°C 0,25

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30

c) przy ti < 8°C 1,00

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:

a) przy Δti ≥ 8 K 1,00

b) przy Δti < 8 K bez wymagań

c)  oddzielające pomieszczenie ogrzewa-
ne od nieogrzewanego

0,25

ti – temperatura powietrza w przestrzeni ogrzewanej

Metoda modernizacji dachów lub stopów zależy od ich konstrukcji i przezna-
czenia. Poniżej opisano najczęściej stosowane metody modernizacji stropów. 

Izolacja akustyczna stropów międzykondygnacyjnych
Stropy międzykondygnacyjne spełniają równocześnie dwie funkcje. Zamykają 

od góry jedną kondygnację i stanowią zarazem podłogę kondygnacji wyższej.
Prawidłowe wykonanie izolacji akustycznej stropów międzykondygnacyjnych 

wymaga usunięcia materiałów znajdujących się na warstwie konstrukcyjnej stro-
pu. W związku z tym modernizacja taka jest wykonywana przy gruntownej mo-
dernizacji budynku.

Wszelkie materiały stosowane do wykonania warstwy izolacji akustycznej 
muszą mieć zbadaną i zadeklarowaną przez producenta wartość sztywności dyna-
micznej. Jako warstwy izolacji akustycznej nie powinno się stosować styropianu 
(EPS-u) ani polistyrenu ekstrudowanego (XPS-u), gdyż w procesie produkcji tych 
materiałów sztywność dynamiczna nie jest kontrolowana.

Układając warstwę izolacyjną na stropie należy poprawnie wykonać szczelinę 
obwodową wokół warstwy dociskowej wylewki: między wywiniętą na ściany folią 
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a samą ścianą. Pomiędzy wylewką a ścianą należy zastosować pasek materiału izo-
lacji akustycznej o takich samych parametrach, jak izolacja zastosowana pod wy-
lewką (Stowarzyszenie Producentów Styropianu, 2016) (Korpysz-Drzazga 2013).

Izolacja stropów nad przestrzenią nieogrzewaną
W przypadku budynków modernizowanych, najkorzystniejszym sposobem 

ograniczania strat ciepła przez strop nad przestrzenią nieogrzewaną jest montaż 
izolacji cieplnej od strony przestrzeni nieogrzewanej. Warstwę izolacji mocuje 
się za pomocą haków lub siatki stalowej. Od strony przestrzeni nieogrzewanej 
izolacja może być nieosłonięta lub osłonięta, np. folią aluminiową, tynkiem itp. 
(Stowarzyszenie Producentów Styropianu 2016) (Korpysz-Drzazga 2013).

Stropy aktywne
Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe i sufi towe stosowane są w po-

mieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych. Jako nośnik ciepła stosowana jest 
głównie woda, podobnie jak w systemach chłodzenia płaszczyznowego.

Zaletą systemów ogrzewania płaszczyznowego jest możliwość utrzymywania 
w nich temperatury niższej o 2–3 K niż w pomieszczeniach z ogrzewaniem kon-
wekcyjnym, co nie powoduje obniżenia komfortu cieplnego dla użytkowników. 
Zmniejszenie strat związanych z przesyłaniem nośnika ciepła pozwala na obniże-
nie kosztów zużywanej energii o 15–20%. 

Systemy chłodzenia sufi towego można podzielić na konwekcyjne oraz promie-
niujące. Do wszystkich konstrukcji stropów i sposobów wykonania sufi tu można 
dobrać odpowiedni system. Czasem elementy systemu chłodzenia, tj. przewody 
i maty chłodzące, umieszcza się bezpośrednio w tynku, a czasem pod płytami 
gipsowo-kartonowymi sufi tu podwieszanego. Mogą one również zostać podwie-
szone w postaci metalowych paneli. 

Sufi ty promieniujące mogą pracować zarówno w funkcji chłodzenia, jak 
i ogrzewania. Mają zamkniętą powierzchnię, a przekazywanie ciepła odbywa 
głównie na drodze promieniowania. Sufi ty te są produkowane jako przeznaczone 
do tynkowania lub podwieszane. 

Wykonanie systemu instalacyjnego z ogrzewaniem lub/i chłodzeniem aktyw-
nym możliwe jest w przypadku gruntownej modernizacji budynku (Danielak 2015).

4.4. SPOSOBY MODERNIZACJI PODŁOGI NA GRUNCIE 

Różnica temperatury między wnętrzem ogrzewanego budynku, a gruntem wy-
maga zastosowania odpowiedniej izolacji cieplnej. W tabeli 4.4. podano wartości 
współczynników przenikania ciepła podłóg na gruncie zgodne z obowiązującymi 
przepisami.
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Tabela 4.4. Współczynniki przenikania ciepła podłóg na gruncie zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony 
cieplnej budynków (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002)

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

Podłogi na gruncie: od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti ≥ 16°C 0,30

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20

c) przy ti < 8°C 1,50

Ocieplenie podłóg na gruncie wykonuje się zazwyczaj pod płytą podłogową. Za-
stosowane do ocieplania podłogi materiały powinny charakteryzować się odporno-
ścią na działanie wilgoci oraz odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, tak aby nie 
doszło do osiadania podłogi spowodowanego sprasowaniem materiału izolacyjnego.

Podczas wykonania podłogi na gruncie szczególną uwagę należy zwrócić na 
straty ciepła do gruntu przez mostki cieplne. Miejscami, szczególnie narażony-
mi na ich powstanie są nieciągłości warstwy izolacyjnej, np. połączenie ściany 
fundamentowej z podłogą i ścianą zewnętrzną. Straty te można zmniejszyć stosu-
jąc odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne oraz używając materiałów o małym 
współczynniku przewodzenia ciepła.

Wyróżnia się dwa podstawowe rozwiązania fundamentów:
 płyta fundamentowa,
 ławy fundamentowe.

Płyta fundamentowa
Rozwiązanie z płytą fundamentową należy stosować, gdy budynek ma być 

posadowiony na słabym gruncie. Wykonanie jej pozwala uniknąć wznoszenia ław 
i ścian fundamentowych oraz częstych błędów, jakie powstają podczas układania 
na nich izolacji przeciwwilgociowej i warstw ocieplenia.

Płyta fundamentowa jest również rozwiązaniem korzystniejszym w przypad-
ku budynków o skomplikowanym kształcie. Jeżeli w takim budynku wykona się 
płytę fundamentową, to zmniejsza się nakład pracy w stosunku do tradycyjnych 
fundamentów.

Płyta fundamentowa może wymagać pogrubienia w miejscach pod wewnętrz-
nymi (ciężkimi) ścianami konstrukcyjnymi lub/i kominami. W przypadku płyty 
fundamentowej nie ma problemów ze zmianami w projekcie, przesuwaniem ścian 
itd., ponieważ wytrzymałość płyty jest wysoka na całej jej powierzchni.

W przypadku wykonywania płyty fundamentowej roboty ziemne zajmują 
znacznie mniej czasu niż w trakcie wykonywania ław i ścian fundamentowych.

Płyta fundamentowa zapewnia równomierne przekazanie obciążenia z budyn-
ku na każdy grunt, także słaby, bez względu na ukształtowanie działki. Jest to 
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doskonałe rozwiązanie posadowienia budynku na gruntach nieprzepuszczalnych, 
którym zagraża zawilgocenie.

Izolacja przeciwwilgociowa płyty stanowi jedną równą płaszczyznę. Może być 
ona wykonana pod lub nad płytą. Gruba warstwa izolacji cieplnej ułożonej pod pły-
tą pozwala otoczyć budynek ciągłą warstwą materiału izolacyjnego (bez mostków).

Wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości modernizacji polegającej na 
umieszczeniu izolacji pod płytą fundamentową. Jedyną możliwością modernizacji 
jest docieplenie płyty od góry, co powoduje zmniejszenie wysokości pomieszczeń.

Tradycyjne fundamenty
W budynku z tradycyjnymi fundamentami (ławami fundamentowymi) obcią-

żenia ze ścian konstrukcyjnych przenoszone są tylko przez ławy fundamentowe. 
W przypadku, gdy nastąpi miejscowe osłabienie podłoża wówczas budynek lub 
ściana oparta w tym miejscu mogą nierównomiernie osiąść.

Ocieplenie ścian fundamentowych lub ścian podziemia zmniejsza straty ciepła 
do gruntu. Z ocieplenia ścian fundamentowych można zrezygnować w przypad-
ku, gdy mur, z którego wykonana jest ściana, zbudowany jest z materiału o małym 
współczynniku przewodzenia ciepła. W przypadku docieplenia fundamentów na-
leży je odsłonić. Izolacja fundamentu w przypadku podziemi nieogrzewanych nie 
musi dochodzić do samej ławy fundamentowej. Ocieplenie powinni być zagłę-
bione na minimum 50 cm. W budynkach energooszczędnych zaleca się ocieple-
nie ścian na całej wysokości. Oprócz wykonania izolacji cieplnej należy również 
zadbać o wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej.

Docieplenie podłogi na gruncie bez usuwania starych warstw
Jeżeli docieplenie podłogi na gruncie bez usuwania starych warstw jest moż-

liwe, należy pamiętać, że dołożenie ocieplenia i wykonanie nowego podkładu 
podłogowego wraz z posadzką zmniejszy wysokość pomieszczenia.

Po wykonaniu modernizacji niezbędne będzie skrócenie lub wymiana drzwi 
wewnętrznych i wejściowych. Takie rozwiązanie jest korzystne, gdyż nie wyma-
ga ingerencji w istniejącą konstrukcję podłogi i nie generuje dodatkowych kosz-
tów związanych z likwidacją starych warstw podłogi. 

Przed wykonaniem takiej modernizacji konieczne jest wykonanie ekspertyzy 
czy istniejąca podłoga może przenieść obciążenia związane z nowymi warstwami 
podłogowymi.

Docieplenie podłogi na gruncie po usunięciu starych warstw
W przypadku, gdy nie ma możliwości pozostawienia warstw istniejącej pod-

łogi na gruncie, należy je usunąć i wykonać nową posadzkę. Podczas ponownego 
układania podłogi, należy wymienić lub naprawić starą izolację poziomą podłogi 
chroniącą budynek przed wilgocią z gruntu.
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4.5. SPOSOBY MODERNIZACJI DACHÓW I STROPODACHÓW

Możliwości modernizacji dachów i stropodachów zależą od wielu czynników. 
Najważniejsze ograniczenia, które należy mieć na uwadze, to:
 wytrzymałość konstrukcji na dodatkowe obciążenie,
 wytrzymałość wierzchniej warstwy dachu wynikająca z obciążenia wiatrem, 

śniegiem lub ze względów użytkowych (wejście na dach, poruszanie się po-
jazdów, wykonanie zielonego dachu),

 wymiary pozwalające na izolację o ograniczonej grubości,
 zapewnienie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w tym zwią-

zanych z dyfuzją pary wodnej.

Zakładając wymagany poziom współczynnika przenikania ciepła dachu na po-
ziomie 0,15 W/(m2∙K) (zgodnie z Warunkami Technicznymi od roku 2021) całko-
wita grubość materiału izolacyjnego w przypadku wełny mineralnej lub styropia-
nu powinna być większa niż 25 cm – bez poprawek i dodatku na liniowe mostki 
cieplne.

W przypadku typowych konstrukcji sposoby modernizacji polegające na do-
daniu warstwy izolacji cieplnej, i jeżeli to konieczne, folii paroszczelnej i/lub pa-
roprzepuszczalnej zostały opisane w kolejnych podrozdziałach.

4.5.1. Stropodach wentylowany

Najprostszą metodą docieplenia stropodachu wentylowanego jest dodanie war-
stwy izolacji cieplnej w postaci sypkiego materiału izolacyjnego. Stosowane są 
granulaty wełny mineralnej skalnej lub szklanej, izolacji celulozowej lub granulat 
styropianowy. Materiał wprowadzany jest do stropodachu agregatem pneumatycz-
nym, a poprawność i równomierność rozprowadzenia warstwy kontrolowana jest 
za pomocą wzierników. Należy pamiętać o zapewnieniu wentylacji przestrzeni po-
nad warstwą izolacji, zapewniając odpowiednie otwory wentylacyjne ok. 1000 mm2 
(otwory boczne i kominki wentylacyjne) na każdy 1 m2 powierzchni dachu. Szcze-
gółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w normie PN-EN ISO 6946. Przykła-
dowy schemat stropodachu przed i po dociepleniu przedstawiono na rysunku 4.2.

4.5.2. Stropodach pełny

Izolacja stropodachu pełnego w dużym stopniu zależy od warunków dostęp-
ności dachu. Wyróżnić można dachy na których wymagany dostęp jest oka-
zjonalny (np. serwis awaryjny bezobsługowych urządzeń technicznych, napraw 
poszycia), dachy dopuszczające okresowy ruch osób (np. obsługa i serwis urzą-
dzeń klimatyzacyjnych), dachy przeznaczone do wstępu osób (np. tarasy, da-
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chy zielone). Ze względu na ten podział należy dobrać odpowiedni materiał 
izolacyjny oraz dodatkowe warstwy izolacji wodnej, paroszczelnej, spadkowej 
i wierzchniej zabezpieczającej konstrukcję. Przy modernizacji nieingerującej 
w sposób użytkowania dachu można założyć, że najlepiej usunąć starą warstwę 
izolacji (jeżeli istnieje) i wykonać remont począwszy od warstwy konstrukcyj-
nej, np. zgodnie z rysunkiem 4.3.

Rys. 4.2. Modernizacja stropodachu wentylowanego: 1 – wierzchnia warstwa zabezpieczająca, 2 – warstwa kon-
strukcyjna, 3 – pustka powietrzna, 4 – izolacja cieplna, 5 – strop (oprac. M Mijakowski)

Rys. 4.3. Modernizacja stropodachu pełnego: 1 – wierzchnia warstwa zabezpieczająca, 2 – warstwa spadkowa, 
3 –izolacja cieplna, 4 – paroizolacja, 5 – strop (oprac. M Mijakowski)
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4.5.3. Dach nad poddaszem nieużytkowym

Ocieplenie dachu nad poddaszem nieużytkowym (bez zmiany funkcji pod-
dasza) można wykonać układając materiał izolacyjny bezpośrednio na stropie 
poddasza. Najczęściej stosuje się kilka warstw płyt materiału izolacyjnego prze-
suwając połączenia tak, aby wyeliminować mostki cieplne. Jako materiał termo-
izolacyjny stosować można: wełnę mineralną, styropian samogasnący, prasowaną 
trzcinę, piankę pouliretanową i inne. Przy stosowaniu płyt przeznaczonych do 
tego rodzaju izolacji, najczęściej nie jest wymagana żadna warstwa wykończenio-
wa. W przypadku niewystarczającej przestrzeni poddasza można również wyko-
rzystać materiały granulowane. Przykładowy przekrój przegrody zmodernizowa-
nej w ten sposób przedstawiono na rysunku 4.4.

Rys. 4.4. Modernizacja dachu nad poddaszem nieużytkowym: 1 – pokrycie dachowe (dachówki), 2 – izolacja 
wodna i wiatroizolacja, 3 – podbitka, 4 – izolacja cieplna, 5 – strop (oprac. M. Mijakowski)

Jeżeli w wyniku modernizacji ma ulec zmianie funkcja poddasza z nieużytko-
wanego na użytkowe, to należy postępować jak w przypadku dachu nad podda-
szem użytkowym.

4.5.4. Dach nad poddaszem użytkowym

Ocieplając dach tego typu, o konstrukcji drewnianej, warstwę izolacji cieplnej 
można ułożyć ponad krokwiami, miedzy krokwiami lub pod krokwiami.

Izolacja dodana ponad krokwiami jest kłopotliwa ze względów wykonaw-
czych i może być polecana jedynie w przypadku zmiany wierzchniej warstwy da-
chu. Pomiędzy krokwiami najczęściej znajduje się już istniejąca izolacja, i jeżeli 
grubość krokwi nie jest wystarczająca do ułożenia wymaganej grubości dodat-
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kowej izolacji pozostaje ułożenie dodatkowych warstw pod krokwiami. Izolacja 
w postaci płyt mocowana jest za pomocą długich gwoździ. Najczęściej stosuje 
się kilka warstw płyt przesuwając połączenia, aby wyeliminować mostki ciepl-
ne. Jako materiał termoizolacyjny stosować można: wełnę mineralną, styropian 
samogasnący, prasowaną trzcinę, piankę pouliretanową i inne. Od spodu należy 
ułożyć folię paroizolacyjną (szczególnie jeśli konstrukcja nie jest wentylowana) 
oraz wykończyć powierzchnię tynkiem, płytami gipso-kartonowymi lub innym 
materiałem. Przykładowy przekrój przegrody zmodernizowanej w ten sposób 
przedstawiono na rysunku 4.5.

Rys. 4.5. Modernizacja dachu nad poddaszem użytkowym: 1 – pokrycie dachowe (dachówki), 2 – szczelina wen-
tylacyjna (2–3 cm grubości), 3 – folia paroprzepuszczalna, 4 – izolacja cieplna, 5 – membrana paroszczelna (tylko 
w ‘mokrych’ pomieszczeniach), 6 – wykończenie (np. drewno), 7 – strop (oprac. M. Mijakowski)

4.6. FASADY

4.6.1. Przegrody przeźroczyste w bilansie energetycznym budynków

Okna oraz systemy fasad przeszklonych odgrywają niezwykle istotną rolę 
w zapewnieniu warunków komfortu w pomieszczeniech. Z jednej strony, 
w znacznej mierze wpływają one na zapotrzebowanie budynku na energię, 
z drugiej zaś stanowią niezastąpione źródło światła dziennego. Ta dwoista rola 
okien stwarza poważne problemy związane z oceną szeroko rozumianej efek-
tywności energetycznej okien. Jednak, nawet w przypadku oceny jedynie bilan-
su cieplnego okna, sytuacja jest dość skomplikowana. Powszechnie używanym 
współczynnikiem charakteryzującym efektywność cieplną przegród zewnętrz-
nych (w tym przeźroczystych) jest współczynnik przenikania ciepła U, określa-
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jący straty ciepła na drodze przenikania; współczynnik ten nie opisuje jednak 
pełnego bilansu cieplnego okna. W rzeczywistości zarówno okna, jak i fasady 
przeszklone, stanowią również niezwykle istotne źródło zysków ciepła od pro-
mieniowania słonecznego oraz umożliwiają infi ltrację/eksfi ltrację powietrza. 
Po uwzględnieniu powyższych zjawisk może okazać się, iż najkorzystniejszy 
bilans energetyczny niekoniecznie zapewnia okno o najniższym współczynniku 
przenikania U, gdyż ograniczeniu strat ciepła może towarzyszyć znaczący spa-
dek ilości ciepła pozyskiwanego za pośrednictwem promieniowania słonecz-
nego. Określenie charakterystyki energetycznej okna jest jeszcze trudniejsze 
w przypadku analizy dotyczącej całego roku, z uwzględnieniem zarówno za-
potrzebowania na ciepło w ciągu sezonu grzewczego, jak i zapotrzebowania na 
chłód w sezonie chłodzenia. Oznacza to, iż współczynnik przenikania ciepła 
nie jest parametrem charakteryzującym w wystarczającym stopniu wpływ okna 
na charakterystykę energetyczną budynku. Ponadto nowoczesne okna mogą 
charakteryzować się zmiennymi parametrami dzięki zastosowaniu elementów 
aktywnych takich jak, osłony pozwalające na okresowe zmniejszenie współ-
czynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego, lub współczynnika 
strat ciepła.

Podstawowe parametry wpływające efektywność energetyczną przegród 
przeźroczystych

Konstrukcja przegród przeźroczystych może się zmieniać w bardzo szerokim 
zakresie, wpływając w istotny sposób na zapotrzebowanie budynku na energię 
w wyniku zróżnicowania wartości strat ciepła, zysków ciepła od promieniowa-
nia słonecznego oraz wykorzystanie światła dziennego zmniejszającego zużycie 
energii elektrycznej do oświetlenia. Aby w pełni określić wpływ przegród prze-
źroczystych na charakterystykę energetyczną budynku należy wziąć pod uwagę 
cztery podstawowe parametry:
 współczynnik przenikania ciepła,
 szczelność powietrzną,
 przepuszczalność cieplną promieniowania słonecznego,
 przepuszczalność światła widzialnego.

Współczynnik przenikania ciepła (Uw [W/(m2∙K)]) charakteryzuje wielkość 
strat (lub zysków) ciepła w zależności od powierzchni przegrody oraz różnicy 
temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz powietrza zewnętrznego. 
Jego wartość zależy od parametrów poszczególnych komponentów wykorzysta-
nych do konstrukcji przegrody, tj. ramy, oszklenia oraz mostka cieplnego na ich 
połączeniu, którego wpływ zależy głównie od parametrów zastosowanej ramki 
dystansowej w pakiecie szybowym. Wartość współczynnika Uw można określić 
na podstawie zależności (Trząski, Rucińska 2015) (PN-EN ISO 10077-1:2007):
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gdzie:
Uw  – współczynnik przenikania ciepła całego okna, W/(m2∙K),
Ug – współczynnik przenikania ciepła oszklenia, W/(m2∙K),
Uf  – współczynnik przenikania ciepła ramy, W/(m2∙K), 
Ag  – powierzchnia oszklenia, m2,
Af  – powierzchnia ramy, m2,
lΨ  – długość liniowego mostka cieplnego na połączeniu ramy i oszklenia, m, 
Ψ g  – liniowy mostek cieplny, W/(m∙K).

 
Szczelność powietrzna może być charakteryzowana przez współczynnik prze-

puszczalności powietrznej Q100 [m3/(m·h·Pa)] lub też współczynnik infi ltracji 
powietrza a [m3/(m·h·daPa2/3)]. Parametry te pozwalają na określenie strumienia 
objętości infi ltrującego powietrza zewnętrznego przez zamknięte okno, na skutek 
różnicy ciśnienia spowodowanej działaniem wiatru.

Przepuszczalność cieplną promieniowania słonecznego opisuje się za pośred-
nictwem współczynnika przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecz-
nego gw [–] (SHGC – Solar Heat Gain Coeffi cient). Parametr ten określa jaka 
część promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię przegrody prze-
niknie w postaci zysków ciepła do wnętrza pomieszczenia.

Przepuszczalność światła widzialnego (światła dziennego) określa ilość wi-
dzialnego widma promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię prze-
grody, która przeniknie do wnętrza pomieszczenia. Wielkość ta odzwierciedla 
zdolność ludzkiego oka do postrzegania poszczególnych długości fal świetlnych, 
a jej wartość zależy od parametrów zastosowanego oszklenia oraz od udziału jego 
powierzchni w całkowitej powierzchni przegrody przeźroczystej. 

4.6.2. Bilans cieplny przegród przeźroczystych

Efektywność energetyczną przegród przeźroczystych można określić na podsta-
wie bilansu cieplnego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż bilans ten zależy nie 
tylko od parametrów samej przegrody, ale również od parametrów środowiskowych, 
takich jak różnica temperatury, czy natężenie promieniowania słonecznego. Z tego 
względu dwa okna o identycznych właściwościach mogą charakteryzować się róż-
nym bilansem cieplnym w zależności od warunków eksploatacji (Grynning et al. 
2013) (Hee et al. 2015) (Nielsen, Duer, Svendsen 2000). Na rysunku 4.6 przedsta-
wiono wyniki obliczeń bilansu cieplnego typowego okna z szybą zespoloną jedno-
komorową i przestrzenią międzyszybową wypełnioną powietrzem oraz pojedynczą 
warstwą niskoemisyjną (Uw = 1,6 W/(m2∙K), gw = 0,47). Do obliczeń wykorzystano 
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miesięczne dane meteorologiczne Warszawy opublikowane przez Ministerstwo In-
frastruktury, jako wielkości służące do wykonywania obliczeń związanych z okre-
śleniem charakterystyki energetycznej budynków. Przedstawione wyniki uwzględ-
niają miesięczne straty ciepła na drodze przenikania (przy założeniu temperatury 
wewnątrz pomieszczenia równej 20°C) oraz zyski ciepła od promieniowania sło-
necznego (w czterech podstawowych orientacjach – N, E, S i W) w odniesieniu do 
1 m2 powierzchni okna w okresie od września do maja.

Rys. 4.6 Bilans cieplny okna (Uok = 1,6 W/(m2∙K), gok = 0,47) w poszczególnych miesiącach roku oraz podstawo-
wych orientacjach – Warszawa (oprac. A. Trząski)

Zgodnie z przedstawionymi wynikami obliczeń, analizowane okno charakte-
ryzuje się „ujemnym” bilansem cieplnym jedynie w czterech miesiącach sezonu 
grzewczego. Oznacza to, iż okno nie jest jedynie źródłem strat ciepła, ale rów-
nież niezwykle istotnym źródłem zysków ciepła od promieniowania słoneczne-
go i charakteryzowanie jego właściwości energetycznych jedynie na podstawie 
współczynnika strat ciepła może prowadzić do błędnych decyzji dotyczących wy-
boru przegrody przeźroczystej.

4.6.3. Wpływ przegród przeźroczystych na charakterystykę energetyczną budynku

Bilans cieplny przegrody przeźroczystej nie przekłada się w prosty sposób 
na charakterystykę energetyczną budynku. Jej wpływ zależy nie tylko od para-
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metrów samej przegrody i warunków klimatycznych, ale również od czynników, 
takich jak różnica czasu trwania sezonów: grzewczego i chłodzenia, stopień wy-
korzystania zysków ciepła w budynkach o różnej konstrukcji oraz wykorzystanie 
światła dziennego. 

Na rysunku 4.7 przedstawiono wyniki obliczeń wpływu rodzaju zastosowane-
go okna na bilans energetyczny budynku biurowego (w odniesieniu do jednostko-
wej powierzchni zastosowanych okien) w zależności od wymaganego natężenia 
oświetlenia pomieszczeń.

Rys. 4.7. Wpływ rodzaju okna na bilans energetyczny budynku (oprac. A. Trząski)

Wykres przedstawiony na rysunku 4.7 ilustruje jedynie przykład wpływu okien 
(przegród przeźroczystych) na kształtowanie bilansu energetycznego budynku, jed-
nak pozwala on na sformułowanie wielu interesujących wniosków. Na przykład oce-
nić można oszczędności energetyczne spowodowane wykorzystaniem światła dzien-
nego, które dostarczane są przez przegrody przeźroczyste. Mogą one kompensować, 
a nawet przewyższać zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (spowodowane stra-
tami ciepła) oraz na energię do chłodzenia (odprowadzenie zysków ciepła od słońca 
z pomieszczeń). W sprzyjających warunkach odpowiednie okna mogą zatem obniżyć 
zapotrzebowanie na energię budynku. Aby to uzyskać należy spełnić kilka warunków:
 okno powinno charakteryzować się odpowiednio niskim współczynnikiem 

przenikania ciepła Uok, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współ-
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czynnika gw (odpowiednia konstrukcja ramy, oszklenia oraz możliwie niewiel-
ki stosunek powierzchni ramy do szklenia),

 konstrukcja budynku powinna zapewniać wysoki stopień wykorzystania zy-
sków ciepła od promieniowania słonecznego (wysoka akumulacyjność cieplna),

 w okresie zimowym powinna zostać zapewniona dostępność promieniowania 
słonecznego padającego na powierzchnię okna (odpowiednia orientacja oraz 
ograniczenie zacienienia powierzchni okna),

 w okresie letnim powinno zapewnić się odpowiednią ochronę przed nadmier-
nym nasłonecznieniem (stosowanie elementów zacieniających),

 rozmieszczenie okien oraz układ pomieszczeń powinien sprzyjać wykorzysta-
niu światła dziennego. 

Jak widać określenie optymalnej konfi guracji przegród przeszklonych wymaga 
jednoczesnego uwzględnienia wielu aspektów, z których część może mieć działa-
nie wzajemnie się ograniczające. Przykładem może być tutaj zależność przepusz-
czalności promieniowania słonecznego (tak cieplnego, jak i światła widzialnego) 
od izolacyjności cieplnej. Uzyskanie niższego współczynnika Uok wiąże się za-
zwyczaj z zastosowaniem większej liczby komór w pakiecie szybowym (a zatem 
większej liczby szyb), co ogranicza ich zdolność przepuszczania promieniowania 
słonecznego.

4.6.4. Okna

Okna mogą się różnić miedzy sobą w zarówno pod względem konstrukcji, 
jak i materiałów z których są wykonywane. W przypadku parametrów decydują-
cych o efektywności energetycznej największy wpływ ma rodzaj zastosowanego 
oszklenia. W chwili obecnej podstawowe rozwiązanie stanowią pakiety szybowe 
składające się z połączonych fabrycznie dwóch lub trzech szyb, z przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną powietrzem lub gazem szlachetnym (o lepszej izola-
cyjności cieplnej niż powietrze).

Bardzo istotnym czynnikiem kształtującym parametry okna jest szkło z po-
włoką niskoemisyjną. Powłoka ta zatrzymuje promieniowanie cieplne emitowane 
z wnętrza budynku przy zachowaniu wysokiej przepuszczalności promieniowa-
nia słonecznego. W rezultacie zestawy dwuszybowe wykonane ze szkła nisko-
emisyjnego mają korzystniejszy współczynnik Ug niż zestawy trójszybowe wy-
konane ze zwykłego szkła (tab. 4.5). Dodatkowym elementem wpływającym na 
parametry oszklenia jest rodzaj zastosowanej ramki dystansowej. Jest ona często 
wykonywana z materiałów o dużym współczynniku przewodzenia ciepła (np. alu-
minium), co jest przyczyną powstawania mostków cieplnych. W celu ogranicze-
nia ich wpływu możliwe jest użycie materiałów o lepszych właściwościach (np. 
tworzyw sztucznych) – tzw. „ciepła ramka”.
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Tabeba 4.5. Typowe wartości izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności promieniowania słonecznego różnych 
typów oszklenia (wg Trząski, Rucińska 2015) (PN-EN ISO 10077-1:2007)

Typ oszklenia Ug [W/(m2∙K)] gn [–]

Oszklenie pojedyncze 5,0 0,85

Oszklenie podwójne (powietrze) 2,7 0,75

Oszklenie podwójne (gaz szlachetny) 2,6 0,75

Oszklenie podwójne z selektywną niskoemisyjną powłoką (powietrze) 1,3 0,67

Oszklenie podwójne z selektywną niskoemisyjną powłoką (gaz szlachetny) 1,0 0,67

Oszklenie potrójne (powietrze) 1.9 0,7

Oszklenie potrójne (gaz szlachetny) 1.8 0,7

Oszklenie potrójne z dwoma powłokami niskoemisyjnymi (powietrze) 1.0 0,5

Oszklenie potrójne z dwoma powłokami niskoemisyjnymi (gaz szlachetny) 0.5 0,5

Drugim, niezwykle istotnym elementem, jest rodzaj oraz konstrukcja zastoso-
wanej ramy okiennej. Obecnie można spotkać ramy okienne wykonywane z drew-
na, tworzyw sztucznych lub aluminium. Poszczególne materiały różnią się głównie 
wyglądem oraz cechami związanymi z ich trwałością oraz konserwacją. Zazwyczaj 
wyższą efektywność energetyczną można osiągnąć w przypadku ram wykonanych 
z tworzyw sztucznych, jednak również w przypadku pozostałych materiałów moż-
liwe jest osiągnięcie zbliżonych wartości parametrów. Wartość współczynnika Uf 
ram okiennych wynosi zazwyczaj od 1,2 do 1,6 W/(m2∙K), jednak przy specjalnym 
wykonaniu możliwe jest osiągnięcie wartości ok. 0,7 W/(m2∙K). 

Na wypadkową wartość współczynnika przenikania ciepła okna wpływa 
ponadto sposób wykonania pakietu szybowego (głównie rodzaj materiału za-
stosowanego do wykonania ramki dystansowej) oraz połączenia szyby i ramy. 
Oprócz materiału, z którego wykonana jest ramka dystansowa, jej wpływ zale-
ży od parametrów pozostałych elementów okna. Określając wypadkową wartość 
współczynnika U okna wpływ ten uwzględnia się w postaci liniowego mostka 
cieplnego, którego wartość wynosi od około 0,01 W/(m∙K) (w przypadku ramek 
o izolacyjności bliskiej izolacyjności ramy i szklenia) do około 0,11 W/(m∙K) 
(w przypadku zastosowania ramek o wyraźnie gorszej izolacyjności niż pozostałe 
elementy okna) – tab. 4.6.
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Tabela 4.6. Typowe wartości mostka cieplnego (Yg) na połączeniu ramy i szyby (Trząski, Rucińska 2015)

Rodzaj ramy i oszklenia Ramka z aluminium/stali 
[W/(m∙K)]

Ramka termoizolacyjna 
[W/(m∙K)]

Rama drewniana/PVC + oszklenie bez powłoki ni-
skoemisyjnej

0,06 0,05

Rama metalowa bez przekładki cieplnej + oszklenie 
bez powłoki niskoemisyjnej

0,08 0,06

Rama metalowa z przekładką cieplną + oszklenie 
bez powłoki niskoemisyjnej

0,02 0,01

Rama drewniana/PVC + oszklenie z powłoką nisko-
emisyjną

0,08 0,06

Rama metalowa bez przekładki cieplnej + oszklenie 
z powłoką niskoemisyjną

0,11 0,08

Rama metalowa z przekładką cieplną + oszklenie 
z powłoką niskoemisyjną

0,05 0,04

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od zastosowanej technologii, wszyst-
kie okna będą miały praktycznie jednakowe właściwości. Świadomy inwestor po-
winien zatem kierować się głównie właściwościami okna jako całości.

4.6.5. Systemy fasadowe

Systemy fasadowe można podzielić na dwa typy. Podstawowym rozwiązaniem 
przy konstruowaniu przeszklonych elewacji w budynkach są konstrukcje stanowią-
ce jedyną warstwę fasady. Uzupełnieniem systemów fasadowych są fasady wenty-
lowane, w których okładziny elewacyjne stanowią warstwę zewnętrzną fasady.

Zasadniczo fasadę przeszkloną można porównać do okna o znacznie większej 
powierzchni. Głównym czynnikiem wpływającym na różnice konstrukcji okna 
i fasady przeszklonej jest konieczność przenoszenia obciążeń konstrukcyjnych. 
W przypadku okien większość obciążeń przenosi konstrukcja ściany, podczas gdy 
okno musi charakteryzować się wytrzymałością wystarczającą do przeniesienia 
stosunkowo niewielkich obciążeń własnych, oraz wynikających z naporu wiatru. 
W przypadku fasad znacznie większa powierzchnia elementów (a więc i masa) 
wymaga rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających przeniesienie zarówno od-
powiadających im obciążeń, jak również wydłużeń cieplnych poszczególnych ele-
mentów. Z tego względu w przypadku fasad przeszklonych stosuje się zazwyczaj 
konstrukcje aluminiowe oraz stalowo-aluminiowe.

W zależności od oczekiwanego efektu wizualnego można spotkać różne roz-
wiązania konstrukcyjne, przy czym systemy te można podzielić na dwa typy, tj.:
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 fasady wykonane w systemie ramowym, w których tafl a szklana jest mocowa-
na do elementów stalowych lub do profi li aluminiowych,

 fasady wykonane w systemie bezramowym, w których tafl a szklana jest moco-
wana punktowo do niezależnej konstrukcji nośnej.

Systemy bezramowe umożliwiają projektantom większą swobodę w kształto-
waniu przeszklonych kubatur niż w systemach ramowych. Ponadto ukształtowa-
nie fasady w konstrukcji ramowej na styku szkła i profi lu od strony zewnętrznej 
sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń. Zaletą tych systemów jest natomiast 
zdecydowanie niższy koszt fasady wynikający głównie z zastosowania, przy pod-
parciu liniowym, szkła o mniejszej grubości, niż jest to wymagane przy podparciu 
punktowym.

Oprócz konstrukcji nośnej istotnym elementem jest również dobór grubości 
szkła, co wpływa nie tylko na bezpieczeństwo konstrukcji, lecz również na koszt 
wykonania całej fasady. Ze względu na ograniczoną grubość nie zawsze można 
zastosować pojedyncze tafl e szkła (maksymalna grubość tafl i wynosi 19–25 mm). 
Jeżeli wymagana jest większa wytrzymałość należy stosować tafl e zespolone (lami-
nowane) folią PVB, co jest wskazane również ze względów bezpieczeństwa. Szkło 
tego typu składa się z dwóch lub więcej warstw tafl i szklanych połączonych ze sobą 
na całej powierzchni za pomocą żywic lub folii PVB (poliwinylobutyralowej).

Pod względem efektywności energetycznej fasady szklane nie różnią się ni-
czym od standardowych okien i przy wyborze technologii należy kierować się 
tymi samymi parametrami. Stosunkowo duża powierzchnia fasad przeszklonych 
sprawia jednak, że konieczna jest większa dbałość przy określaniu ich parame-
trów, jak również zastosowanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających 
przed przegrzewaniem pomieszczeń oraz przed efektem olśnienia spowodowa-
nym zbyt intensywnym oświetleniem naturalnym.

4.7. ELEMENTY ZACIENIAJĄCE

Przegrody przeźroczyste umożliwiają wnikanie do wnętrza budynku promie-
niowania słonecznego. Z jednej strony wpływa to korzystnie na charakterystykę 
energetyczną budynku, gdyż pozwala na dostarczenie pożądanych zysków ciepła 
w zimie oraz wykorzystanie potencjału oświetlenia naturalnego, z drugiej jed-
nak strony zwiększa ryzyko przegrzewania budynku w wyniku niepożądanych 
zysków ciepła w lecie.

Aby zagwarantować odpowiednie parametry środowiska wewnętrznego przez 
cały rok przy minimalizacji zużycia energii można stosować osłony przeciwsło-
neczne. Zastosowanie odpowiednich elementów zacieniających powinno popra-
wić charakterystykę energetyczną budynku, przez dostosowanie charakterystyki 
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promieniowania słonecznego wnikającego do wnętrza pomieszczeń do charakte-
rystyki zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz potrzeb oświetlenia.

Skuteczność elementów zacieniających jest uzależniona od ich konstrukcji 
oraz lokalizacji – osłony montowane po stronie zewnętrznej są znacznie bardziej 
efektywne niż montowane wewnątrz budynku. Można wyróżnić kilka typów 
osłon przeciwsłonecznych (rys. 4.8):
1. Zewnętrzne elementy zacieniające:

a) stałe elementy architektoniczne (poziome oraz pionowe – np. okapy, dasz-
ki, balkony, ścianki, cofnięcie okna),

b) ruchome elementy architektoniczne (np. markizy, rolety, okiennice, żaluzje 
zewnętrzne),

c) odpowiednio zaprojektowana roślinność.
2. Wewnętrzne elementy zacieniające (np. żaluzje, rolety).
3. Inne:

a) elementy zacieniające w przestrzeni międzyszybowej (np. żaluzje),
b) specjalne rodzaje szkła (szkło refl eksyjne, przeciwsłoneczne, zintegrowane 

z szybą panele PV).

Rys. 4.8. Przykładowe elementy zacieniające: a) stały element architektoniczny poziomy, b) stały element archi-
tektoniczny pionowy, c) żaluzje, d) rolety (oprac. A. Trząski)

Ze względu na znaczne różnice w charakterystyce występujących strat oraz 
zysków ciepła, jak również potrzeb oświetlenia, efektywne wykorzystanie ener-
gii promieniowania słonecznego wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju 
osłon przeciwsłonecznych. Dobierając je powinno się uwzględniać następujące 
zasady (O’Connor et al. 2015):
1. Zewnętrzne elementy zacieniające:

a) elementy zacieniające, zamontowane na fasadzie budynku lub też stano-
wiące jej element, są zazwyczaj znacznie efektywniejsze niż urządzenia 
montowane wewnątrz,
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b) jeżeli ze względów estetycznych nie jest możliwe zastosowanie zewnętrz-
nych urządzeń przeciwsłonecznych, można wykorzystać kształt budynku 
tak aby poprawić zacienienie. Przykładem może być tutaj głębsze osadze-
nie okien czy też odpowiednie wkomponowanie wysuniętych elementów 
fasady,

c) w przypadku okien zorientowanych na południe należy stosować poziome 
elementy zacieniające (np. okapy, daszki),

d) w przypadku okien zorientowanych na wschód/zachód wskazane jest sto-
sowanie pionowych elementów zacieniających (np. cofnięcia okien, wysu-
niętych elementów ścian na fasadzie),

e) istotne jest zacienienie okien zachodnich i południowych (poranne zyski 
ciepła nie stanowią zazwyczaj istotnego problemu),

f) projektując zacienienie należy brać pod uwagę również efekt olśnienia; 
ogranicza się go, np. przez częściowe ograniczenie widoczności zbyt jasne-
go nieboskłonu. Dodatkowym efektem zastosowania elementów zacienia-
jących może być wyrównanie rozkładu oświetlenia naturalnego wewnątrz 
pomieszczeń,

g) jasny kolor elementów zacieniających sprzyja wykorzystaniu oświetlenia 
za pomocą promieniowania rozproszonego, podczas gdy ciemne kolory 
minimalizują zyski ciepła oraz światła,

h) wykorzystanie ruchomych elementów zacieniających może znacząco pod-
nieść efektywność energetyczną budynku.

2. Elementy montowane w płaszczyźnie okna/zintegrowane z pakietem szybo-
wym:
a) wykorzystanie półprzepuszczalnych zasłon zewnętrznych pozwala na uzy-

skanie efektu fi ltra przy nieograniczonej widoczności,
b) nie jest zalecane stosowanie jedynie przyciemnianego szkła, ze względu 

na jednoczesne ograniczenie zysków ciepła oraz dostępności oświetlenia 
naturalnego,

c) elementy zacieniające montowane wewnątrz pakietu szybowego pozwalają 
na połączenie cech wewnętrznych i zewnętrznych elementów zacieniają-
cych.

3. Wewnętrzne elementy zacieniające:
a) wewnętrzne elementy zacieniające w bardzo ograniczonym stopniu ograni-

czają zyski ciepła,
b) należy stosować urządzenia pozwalające na wykorzystanie światła dzien-

nego,
c) ciemne kolory zasłon są niewskazane ze względu na znikome ograniczenie 

zysków ciepła oraz ograniczenie dostępności światła dziennego.
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4.8. POJEMNOŚĆ CIEPLNA BUDYNKU

4.8.1. Wpływ pojemności cieplnej na bilans energetyczny budynku

Pojemność cieplna określa ilość ciepła, niezbędną do podniesienia temperatu-
ry ciała o 1K.

Pomimo, iż podstawowym parametrem opisującym właściwości cieplne 
przegrody jest współczynnik przenikania ciepła, to przy projektowaniu archi-
tektury budynku oraz instalacji HVAC niezbędne jest uwzględnienie w oblicze-
niach jego pojemności cieplnej. Zwiększona akumulacyjność przegród może 
w znaczący sposób wpłynąć na dynamikę cieplną budynku, poprawiając jego 
bilans cieplny. Budynek o dużej pojemności cieplnej charakteryzuje się wyso-
ką bezwładnością cieplną, tzn. wolniej się wychładza, ale także jest chroniony 
przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie letnim. Nawet w przypadku wy-
stąpienia znacznych wahań temperatury zewnętrznej, temperatura powierzchni 
ściany zewnętrznej od strony pomieszczenia jest bardziej ustabilizowana, co 
z kolei przekłada się korzystnie na odczucia komfortu cieplnego w pomieszcze-
niu (Kisilewicz 2014). 

Budynki o zróżnicowanej pojemności cieplnej charakteryzują się innym za-
potrzebowaniem na ciepło i chłód. Największe różnice pojawiają się w okresach: 
letnim i przejściowych. Wiosną i jesienią w budynku o dużej akumulacyjno-
ści można lepiej wykorzystać ciepło promieniowania słonecznego, co skutkuje 
zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło oraz skróceniem sezonu grzewczego. 
W okresach cieplejszych, letnich i przejściowych, możliwe jest nocne wychło-
dzenie pomieszczeń i zakumulowanie chłodu w masie budynku. W efekcie taki 
budynek wolniej będzie się nagrzewał i będzie charakteryzował się mniejszym 
szczytowym zapotrzebowaniem na chłód. Do nocnego wychłodzenia budynku 
można wykorzystać zarówno wentylację naturalną (przewietrzanie), jak i instala-
cję klimatyzacji, korzystając z tańszej taryfy na energię elektryczną. Z tego wzglę-
du wykorzystanie masy budynku do akumulacji ciepła ma największe znacze-
nie w przypadku zapotrzebowania na chłód (Grudzińska 2013, Ickiewicz 2012). 
W miesiącach zimowych, gdy o zapotrzebowaniu na ciepło w głównej mierze 
decyduje współczynnik przenikania ciepła, to różnice nie są już tak znaczące. 
Wpływ pojemności cieplnej na zapotrzebowanie na ciepło ma znaczenie wtedy, 
gdy w systemie ogrzewania przewidziano okresowe osłabienie wydajności (np. 
weekendowe lub nocne). Moc niezbędna do pokrycia strat ciepła związanych 
z okresowym ograniczeniem ogrzewania jest tym mniejsza, im większa jest po-
jemność cieplna budynku. 

Zdolność akumulacyjności cieplnej budynku związana jest z masą przegród 
i zależy od rodzaju oraz technologii konstrukcji. Budynki o ciężkiej konstrukcji 
stropów, ze ścianami z betonu lub cegły, to budynki o dużej pojemności cieplnej; 
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budynki o betonowej konstrukcji stropów i lekkich ścianach (np. z płyt G-K) mają 
umiarkowaną pojemność cieplną, zaś obiekty o lekkiej konstrukcji szkieletowej 
i lekkich ścianach charakteryzują się małą akumulacyjnością. Pojemność ciepl-
ną można wyznaczyć dwiema metodami – szczegółową i uproszczoną. Metoda 
uproszczona ujęta jest w normie PN-EN ISO 13790:2009. Wyróżnia ona 5 klas 
pojemności cieplnej budynków w zależności od rodzaju konstrukcji i powierzch-
ni przegrody (tab. 4.7). Metoda ta może być stosowana do typowych budynków 
(budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, galerie, hotele, budynki szkolne, 
zakłady przemysłowe, itp). 

Tabela 4.7. Klasy pojemności cieplnej budynku wg normy PN-EN ISO 13790:2009

Klasa pojemności cieplnej Pojemność cieplna [J/K]

Bardzo lekka 80 000×Af

Lekka 110 000×Af

Średnia 165 000×Af

Ciężka 260 000×Af

Bardzo ciężka 370 000×Af

gdzie: Af – pole powierzchni (użytkowej) przestrzeni o regulowanej temperaturze, m2

Dokładniej pojemność cieplną budynku można wyznaczyć stosując meto-
dę szczegółową. Metoda ta zalecana jest zwłaszcza w przypadku budynków 
o zwiększonej grubości, np. bunkrów, schronów, budynków starych i historycz-
nych. Wartość pojemności cieplnej budynku położonego w danej strefi e klima-
tycznej obliczana jest jako suma pojemności cieplnej wszystkich elementów 
stykających się z powietrzem wewnętrznym. W obliczeniach należy uwzględnić 
masę elementu jedynie na grubości ok. 10 cm w głąb przegrody lub do wystą-
pienia izolacji, gdyż tylko ta część przegrody bierze czynny udział w akumula-
cji ciepła.

4.8.2. Metody zwiększania pojemności cieplnej budynku

Budynki o lekkiej konstrukcji szkieletowej, zwłaszcza budynki o dużej po-
wierzchni przeszklenia elewacji, cechuje mała pojemność cieplna. Standardową 
metodą zwiększania akumulacyjności cieplnej budynku jest zwiększenie jego 
masy. Pojemność cieplna rośnie wraz z gęstością materiału. Z kolei wyższa gę-
stość materiału skutkuje zwiększeniem jego współczynnika przewodzenia ciepła. 
Materiały izolacyjne cechują się małym współczynnikiem przewodzenia ciepła 
z uwagi na bardzo wysoki udział porów wypełnionych powietrzem, które znaczą-
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co zwiększa ich opór cieplny. Natomiast charakteryzują się one małą akumulacyj-
nością cieplną, gdyż powietrze ma niewielką pojemność cieplną. Podobnie beton 
komórkowy, im niższa jest jego gęstość objętościowa, tym mniej ciepła może on 
zakumulować. Z tego względu tradycyjna przegroda zewnętrzna o lekkiej kon-
strukcji ogranicza przede wszystkim proces przenikania ciepła. W bilansie ciepl-
nym budynku istotne jest magazynowanie ciepła od wewnętrznej strony prze-
grody. Akumulacja ciepła odbywa się zatem jedynie na grubości 10 cm w głąb 
przegrody, lub do grubości warstwy izolacji, licząc od wewnątrz pomieszczenia. 
Z tego też względu główne metody zwiększenia wewnętrznej pojemności ciepl-
nej budynku związane są z elementami konstrukcji wewnętrznej oraz materiała-
mi wykończeniowymi i polegają na stosowaniu materiałów charakteryzujących 
się dużą gęstością (dużą masą). Zwiększenie akumulacyjności przegród możli-
we jest dzięki projektowaniu od strony nasłonecznionej elementów monolitycz-
nych (ścian i słupów). Innym sposobem jest zmiana technologii wykonania ścian 
wewnętrznych, np. ścianki z płyt G-K mogą być zastąpione ściankami z betonu 
lub cegły. Odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych i grubość okładziny 
również korzystnie wpłynie na zwiększenie akumulacyjności przegród.

Wymienione powyżej konwencjonalne metody zwiększenia akumulacyj-
ności cieplnej budynku skutkują jednocześnie zwiększeniem jego masy. Efek-
tywnym sposobem zwiększenia pojemności cieplnej budynku, bez znacznego 
zwiększenia jego masy, jest wykorzystanie magazynowania ciepła w formie 
ciepła utajonego materiałów zmiennofazowych, tzw. PCM. Charakteryzują się 
one dużym ciepłem przemiany fazowej, co sprawia, że w jednostce masy lub 
objętości można zakumulować dużą ilość ciepła. Materiał PCM ulega przemia-
nie fazowej w określonym zakresie temperatury. Jeżeli temperatura otoczenia 
jest wyższa niż temperatura topnienia, to materiał absorbuje ciepło i przecho-
dzi z fazy stałej w ciekłą. Zakumulowane w ciągu dnia ciepło, jest oddawane 
do otoczenia w nocy, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej temperatury 
krystalizacji materiału PCM. Dodatkowym efektem zastosowania materiałów 
PCM, oprócz poprawy bilansu cieplnego, jest stabilizacja temperatury przegro-
dy i temperatury powietrza wewnętrznego. Zmniejszone jest ryzyko przegrze-
wania i nadmiernego wychładzania budynku. Wykorzystając elementy z mate-
riałami PCM należy przewidzieć prawidłowy odbiór ciepła przez przewietrza-
nie nocne lub system wentylacji mechanicznej tak, aby materiał ponownie uległ 
procesowi krystalizacji. W przeciwnym wypadku materiał PCM może wręcz 
pogorszyć warunki cieplne w pomieszczeniu i niekorzystnie wpłynąć na odczu-
cie komfortu cieplnego.

Porównanie grubości przegrody wykonanej z PCM i innych materiałów bu-
dowlanych charakteryzującej się zbliżoną pojemnością cieplną w zakresie tempe-
ratury 18–28°C pokazano na rysunku 4.9. To porównanie pokazuje efektywność 
materiału PCM w procesie podwyższania pojemności cieplnej przegród.
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Rys. 4.9. Grubości różnych przegród budowlanych charakteryzujących się zbliżoną pojemnością cieplną w za-
kresie temperatury 18–28°C: PCM, panel DuPont Energain® (3 warstwy panelu o gr. 5,26 cm), beton, cegła 
pełna, płyta MDF, beton komórkowy (oprac. własne)

Obecnie na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów z materiałem PCM. 
W zależności od przeznaczenia (grzanie/chłodzenie) oraz lokalizacji (płyty gip-
sowo-kartonowe, ściany, tynki, podłoga, sufi t, okna, żaluzje) stosowane są różne 
technologie i sposoby ich wkomponowania w strukturę budynku (Jaworski 2009). 
Materiał PCM może występować również w warstwie konstrukcyjnej. W postaci 
mikrogranulatu dodawany jest do bloczków z betonu komórkowego. Z powodu 
konieczności zachowania właściwości mechanicznych betonu, udział materiału 
PCM zazwyczaj nie przekracza 20%. Mikrogranulat PCM może być również sto-
sowany w podłogach (przy ogrzewaniu podłogowym), w sufi tach podwieszanych, 
w ściankach G-K jak również w warstwie wykończeniowej ścian jako dodatek do 
zaprawy gipsowej oraz tynków. Na rynku dostępne są już gotowe produkty zawie-
rające PCM, m.in.: bloczki betonowe CelBloc Plus (fi rmy BASF SE), płyta G-K 
SmartBoard (fi rmy BASF SE), ThermalCORE (fi rmy BASF SE), zaprawa Ma-
xitClima (fi rmy BASF SE), panel CSM (fi rmy Rubitherm Technologies GmbH) 
– rysunki 4.10÷4.12.

Rys. 4.10. Mikrogranulat PCM 
fi rmy Rubitherm Technologies 
GmbH (oprac. własne)

Rys. 4.11. Panel CSM (źródło: 
Rubitherm Technologies GmbH)

Rys. 4.12. SmartBoard (źródło: 
BASF SE)
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Oprócz mikrokapsulacji dostępne są także specjalne, stabilne struktury kom-
pozytowe z dużą zawartością materiału zmiennofazowego, tzw. SSPCM (Shape 
Stabilised PCM).

4.9. SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA BUDYNKÓW

Szczelność powietrzna budynku jest parametrem opisującym jakość wy-
konania obiektu. Niekontrolowana infi ltracja i eksfi ltracja powietrza powstaje 
w wyniku naporu wiatru na przegrody budynku oraz różnicy temperatury powie-
trza wewnętrznego i zewnętrznego. Wysoka szczelność przegród przekłada się 
na efektywność energetyczną budynku, co z kolei ogranicza zużycie energii do 
ogrzewania i chłodzenia (Krause 2007). Niekontrolowana infi ltracja powietrza 
ma jeszcze większe znaczenie w przypadku budynków energooszczędnych i pa-
sywnych, w których dąży się do zminimalizowania strat ciepła. Niezachowanie 
odpowiedniej szczelności przegród budynków o wysokim standardzie energe-
tycznym może spowodować zwiększenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewa-
nia nawet o 40% (Firląg 2012). Niekontrolowane przepływy powietrza mogą być 
również przyczyną niszczenia konstrukcji budynku. W okresie zimy, w wyniku 
przepływu wilgotnego powietrza wewnętrznego przez nieszczelności i pęknięcia 
w przegrodzie, na jej elementach może wystąpić zjawisko kondensacji pary wod-
nej. Skutkuje to nie tylko pogorszeniem izolacyjności i niszczeniem przegrody, 
lecz może również być przyczyną rozwoju pleśni i grzybów. Zarodniki i toksyny 
wydzielane przez grzyby pleśniowe, uznawane są za silne alergeny i związki cho-
robotwórcze. Występowanie lokalnych nieszczelności może spowodować także 
powstawanie przeciągów wpływając negatywnie na odczucie komfortu cieplnego 
w pomieszczeniu.

Szczegółowe wymagania dotyczące szczelności budynków zostały określone 
w Warunkach Technicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002). Parame-
trem opisującym szczelność jest współczynnik n50, który określa liczbę wymian 
powietrza w czasie 1 godziny przy różnicy ciśnienia wewnętrznego i zewnętrz-
nego wynoszącej 50 Pa. Zgodnie z ww. warunkami, współczynnik n50 powinien 
wynosić:
 budynki z wentylacją grawitacyjną – n50 ≤ 3,0 h–1

 budynki z wentylacją mechaniczną – n50 ≤ 1,5 h–1

W przypadku budynków pasywnych, w których straty ciepła muszą być ogra-
niczone do minimum, zaleca się aby poziom szczelności wynosił n50 ≤ 0,6 h–1 

(zalecenia Passivhaus Institut w Darmstadt (Passivhaus Institut 2016)).
Rozporządzenie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002) określa również do-

puszczalne wartości przepuszczalności powietrza okien i drzwi balkonowych przy 
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ciśnieniu równym 100 Pa. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich prze-
puszczalność tych elementów nie powinna przekraczać wartości 2,25 m3/(m∙h) 
w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2∙h) w odniesieniu do pola 
powierzchni, zaś w budynkach wysokościowych nie powinna być ona większa niż 
0,75 m3/(m∙h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2∙h) w odniesie-
niu do pola powierzchni.

4.9.1. Metody zwiększania szczelności budynku

Nieszczelności w budynku mogą wystąpić na połączeniach przegród budow-
lanych, przejściach instalacyjnych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i wen-
tylacyjnych), w miejscach występowania futryn, ościeżnic oraz progów okien 
i drzwi (balkonowych, tarasowych, frontowych), na połączeniach dachu ze ścia-
nami, przy przejściach przewodów kominowych przez dach, kalenicy, gniazdkach 
i włącznikach elektrycznych. 

Istotny wpływ na poziom szczelności ma sposób wykonania i technologia 
wykonania budynku oraz dobór odpowiednich materiałów budowlanych. Naj-
większe nieszczelności występują przeważnie wokół okien i otworów drzwio-
wych, co przeważnie jest wynikiem niestarannego montażu lub wykorzystania 
materiałów o niskiej jakości. Dlatego też niezbędne jest uwzględnienie pro-
blemu szczelności powietrznej budynku już w fazie projektowania obiektu. Tu 
pomocna jest, tzw. metoda fl amastra (lub ołówka). Szczelna warstwa budynku 
powinna nieprzerwanie otaczać całą ogrzewaną część budynku. Takie podejście 
umożliwia ograniczenie, a nawet i wyeliminowanie detali architektonicznych 
rozszczelniających budynek oraz pozwala na wybór połączeń i materiałów bu-
dowlanych charakteryzujących się wysoką szczelnością. Doszczelnianie budyn-
ku tylko w fazie robót wykończeniowych może okazać się trudne do wykonania 
oraz może nie przynieść zamierzonych efektów. Przykłady różnych materiałów 
budowlanych i połączeń charakteryzujących się wysoką oraz niską szczelności 
podano w tabeli 4.8 i 4.9.

Tabela 4.8. Przykłady materiałów budowlanych szczelnych i nieszczelnych powietrznie (źródło: Passivhaus Institut)

Materiały szczelne Materiały nieszczelne

Tynk wewnętrzny na murze Mury (fugi-zaprawa murarska)

Folie paroszczelne Płyty paździerzowe, supremo, wiórowe

Folie zbrojone i geosyntetyki Folie perforowane, paroprzepuszczalne

Twarde płyty drewniane, płyty OSB, sklejki Styropian, wełna mineralna, 

Beton Deskowanie, np. na dachu
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Tabela 4.9. Przykłady połączeń szczelnych i nieszczelnych powietrznie (Źródło: Passivhaus Institut)

Połączenia szczelne Połączenia nieszczelne

Połączenie folii taśmą butylowo-kauczukową 
z dodatkową łatą dociskową

Taśmy pakowe, papierowe

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem roz-
prężnej taśmy piankowej z łatą dociskową

Połączenia z betonem o nieodpowiedniej kon-
systencji

Przebicia zalane betonem o odpowiedniej kon-
systencji i zaszpachlowane połączenia elemen-
tów betonowych

Klejenie nieczyszczonych, nieprzygotowanych 
elementów konstrukcyjnych

Szczelna taśma akrylowa Pianka montażowa PU

Dociskowe listwy uszczelniające Fugi silikonowe

Wysoką szczelność budynku można uzyskać stosując elementy prefabryko-
wane (modułowe), np. zewnętrzne ściany betonowe, które mogą być dodatkowo 
wyposażone w specjalne szczelne otwory wentylacyjne lub przepusty kablowe 
– rysunek 4.13. Możliwe jest również dostarczenie na plac budowy ścian prefa-
brykowanych z wmontowanymi już oknami i drzwiami, których szczelność połą-
czeń gwarantowana jest przez producenta. Korzystanie z prefabrykatów znacznie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów wykonawczych na placu budowy, skraca-
jąc jednocześnie czas realizacji inwestycji lub modernizacji obiektu. 

Rys. 4.13. Przykłady ścian prefabrykowanych (źródło: ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings)

Projektując budynek o wysokiej szczelności powietrznej należy kierować się 
następującymi zasadami:
 uszczelniać budynek należy po wewnętrznej stronie izolacji cieplnej z uwagi 

na jej podwyższony opór dyfuzyjny. Takie rozwiązanie stanowi dodatkowo 
ochronę przed migracją wilgoci w głąb przegrody,
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 szczelna warstwa budynku powinna nieprzerwanie otaczać całą ogrzewaną 
część budynku. Należy unikać przebić powłoki szczelnej powietrznie (wyjąt-
kiem są otwory wentylacyjne),

 szczelność musi zostać zapewniona przez jedną szczelną powłokę. Nieszczel-
ności nie powinny być eliminowane za pomocą dodatkowej kolejnej warstwy 
szczelnej przed lub za warstwą właściwą,

 wszelkie połączenia należy wykonać bardzo starannie z wykorzystaniem spe-
cjalnych folii/membran, tynku wewnętrznego, betonu, płyt drewnopochod-
nych charakteryzujących się wysoką jakością,

 mocowanie folii paroszczelnej należy wykonać w sposób ciągły za pomocą 
specjalnych taśm przylepnych; nie należy stosować punktowego mocowania, 
np. za pomocą zszywek,

 szczelność powinna być zapewniona również w czasie wieloletniej eksploata-
cji budynku.
Przykłady metod doszczelnienia budynku (rys. 4.14):

 warstwa tynku od strony wewnętrznej budynku (uszczelnienie fug zaprawy murarskiej 
oraz połączeń konstrukcyjnych) – doszczelnienie ścian i stropu nad piwnicą/garażem,

 trójwarstwowy system uszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej, składający się 
z folii paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej, pianki poliuretanowej i folii 
paroszczelnej od strony wewnętrznej. Uszczelnienie połączenia ościeżnica-oścież 
dzięki zastosowaniu paroszczelnych taśm klejących lub listew dookiennych,

 doszczelnienie dachu od strony zewnętrznej – izolacja przeciwwiatrowa i pa-
roprzepuszczalna stanowiąca barierę wodo- i wiatrochronną, jednocześnie 
pozwalająca na odprowadzenie wilgoci z konstrukcji budynku na zewnątrz; 
uszczelnienie od strony wewnętrznej: folia paroszczelna ułożona pod izolacją, 
twarde płyty drewniane, OSB, sklejki,

 doszczelnienie przepustów kablowych, przewodów wodno-kanalizacyjnych 
oraz kanałów wentylacyjnych, np. za pomocą elastycznych kołnierzy uszczel-
niających lub specjalnych gum pęczniejących pod wpływem wilgoci,

 uszczelnienie połączeń paroszczelnych – paroszczelne taśmy klejące, łaty do-
ciskowe, listwy dociskające.

Rys. 4.14. Łączenie folii paroszczelnej z zachowaniem wysokiego poziomu szczelności połączenia za pomocą ela-
stycznej taśmy uszczelniającej a) dwustronnej, b) jednostronnej (oprac. własne)
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4.9.2. Wykrywanie nieszczelności budynku

Nieszczelność w przegrodzie budynku można zlokalizować kilkoma sposoba-
mi. Najprostszy z nich polega na przykładaniu wilgotnej dłoni w miejscu wystą-
pienia potencjalnej nieszczelności. W przypadku budynków o większej kubaturze 
nieszczelności wykrywane są przy użyciu wytwornicy dymu, termoanemometru 
lub kamery termografi cznej. Badanie nieszczelności za pomocą termografi i, na-
leży przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 13187:2001. Test szczelności wy-
konywany jest po stronie niskiego ciśnienia przy wysokiej różnicy temperatury 
wewnętrznej i zewnętrznej wynoszącej min 10 K; jest ona przyczyną natural-
nej różnica ciśnienia po obu stronach przegrody. Miejsca w obudowie budynku, 
w których występuje infi ltracja powietrza, charakteryzować się będą znacznym, 
lokalnym spadkiem temperatury powierzchni. 

4.9.3. Badanie szczelności powietrznej budynku

Szczelność budynku może być badana za pomocą metody gazu znacznikowe-
go lub metody ciśnieniowej, tzw. Blow Door Test (metoda najczęściej stosowana). 
Obie metody nie lokalizują miejsc występowania niekontrolowanych przepływów 
powietrza, lecz pozwalają na określenie poziomu nieszczelności budynku.

Metoda gazu znacznikowego
Metoda ta polega na pomiarze zaniku stężenia gazu znacznikowego w znanych 

odstępach czasu, co umożliwia określenie liczby wymian powietrza w budynku. 
Procedura pomiarowa powinna być zgodna z normą PN-EN ISO 12569:2004. Jako 
gaz znacznikowy wykorzystuje się przeważnie hel, dwutlenek węgla, tlenek azotu.

Wentylatorowa metoda ciśnieniowa
W celu dokładnego wyznaczenia poziomu szczelności budynku Rozporządze-

nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., 2002) zaleca przeprowadzenie badania, 
zgodnie z normą PN-EN 13829: 2002. Choć obowiązujące w Polsce akty prawne 
nie narzucają obowiązku wykonania testów szczelności, powinny być one wyko-
nane zwłaszcza w budynkach charakteryzujących się wysokim standardem ener-
getycznym. Obowiązek pomiaru szczelności budynku dotyczy jedynie budynków 
energooszczędnych wykonanych w standardzie NF15 i NF40, dofi nansowanych 
z NFOŚiGW.

Zgodnie z normą PN-EN 13187:2001, pomiar szczelności budynku należy 
wykonać metodą pomiaru ciśnieniowego. Badanie to można wykonać używając 
urządzenia o rynkowej nazwie Blower Door Test. Polega ono na wytworzeniu róż-
nicy ciśnienia między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym budynku za 
pomocą wentylatora o regulowanej prędkości obrotowej. Wentylator montowany 
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jest w drzwiach zewnętrznych lub oknie na specjalnej ramie konstrukcyjnej. Ba-
danie szczelności można wykonać jeżeli różnica ciśnienia między środowiskiem 
zewnętrznym i wewnętrznym, w warunkach zerowego przepływu powietrza, 
przekracza 5 Pa. Strumień objętości powietrza przepływającego przez wentylator, 
zależy od poziomu nieszczelności budynku i jest mierzony przy różnych warto-
ściach różnicy ciśnienia pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym. 
Wynikiem badania jest wartość współczynnika n50 (liczba wymian powietrza przy 
różnicy ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego równej 50 Pa) określającego po-
ziom szczelności budynku. 
 Metoda A (badanie użytkowanego budynku): Zaleca się, aby stan obudowy 

budynku odpowiadał jej stanowi podczas okresu eksploatowania instalacji 
ogrzewania lub klimatyzacji. 

 Metoda B (badanie obudowy budynku): Wszystkie celowo wykonane otwory 
w obudowie budynku powinny być zamknięte lub zaślepione.

4.10. MOSTKI CIEPLNE

Mostek cieplny to część przegrody zewnętrznej budynku charakteryzująca się 
znacznie większym współczynnikiem przenikania ciepła niż sąsiadujące z nim 
elementy. Są one związane z geometrią budynku oraz konstrukcją przegrody. 
Mostki cieplne występują zawsze tam, gdzie ciągłość warstwy izolacji cieplnej 
nie jest zachowana. W miejscach tych dochodzi do zwiększonej i niekontrolowa-
nej straty ciepła, czemu towarzyszy lokalne wychłodzenie przegrody. Skutkiem 
występowania mostków cieplnych jest nie tylko zwiększone zapotrzebowanie na 
ciepło do ogrzewania (nawet o 20%), ale również ryzyko wystąpienia konden-
sacji pary wodnej w przegrodzie i zawilgocenie powierzchni ściany, co z kolei 
może doprowadzić do niszczenia konstrukcji oraz do rozwoju pleśni i grzybów. 
Występowanie mostków cieplnych w znacznym stopniu jest wynikiem nieprawi-
dłowego i niestarannego wykonawstwa oraz błędów projektowych. Oznacza to, 
że liczba mostków cieplnych może być znacznie zredukowana przez odpowiedni 
nadzór nad pracami wykonawczymi oraz odpowiednią i uszczegółowioną doku-
mentację projektową, zawierającą rysunki i opis detali połączeń, w których wy-
stępuje ryzyko wystąpienia mostków. 

Wprawdzie znowelizowane rozporządzenie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm., 2002) nie określa maksymalnych wartości liniowego współczynnika prze-
nikania ciepła, to narzuca ono obowiązek analizy mostków cieplnych w aspekcie 
cieplno-wilgotnościowym, przez sprawdzenie wystąpienia ryzyka kondensacji 
pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody. Straty ciepła przez mostki 
cieplne, liniowe oraz punktowe, uwzględnia się we współczynniku strat ciepła 
przez przenikanie Htr [W/K], zgodnie z PN-EN 12831:2006. Uproszczona metoda 
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obliczania mostów cieplnych ujęta jest w normie PN-EN ISO 10211-1:1998 i PN-
EN ISO 14683:2008. W przypadku nietypowych elementów architektonicznych 
mostki cieplne można wyznaczyć wykorzystując metody numeryczne zgodnie 
z PN-EN ISO 10211:2008. Graniczne wartości liniowego współczynnika przeni-
kania ciepła mostków cieplnych dotyczą jedynie budynków energooszczędnych 
wykonanych w standardzie NF15 i NF40, dofi nansowanych przez NFOŚiGW.

4.10.1. Występowanie mostków cieplnych

Rozróżnia się trzy rodzaje mostków cieplnych: 
 materiałowe – w przegrodzie występuje lokalnie materiał o większym współ-

czynniku przenikania ciepła niż reszta przegrody, np. słupy w ścianach ze-
wnętrznych,

 geometryczne – dodatkowe straty ciepła są wynikiem kształtu budynku, np. 
naroża ścian,

 konstrukcyjne – związane z konkretnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, 
w których dochodzi do przerwania izolacji, np. połączenie płyty balkonowej 
i płyty stropowej, wzdłuż ławy fundamentowej.

Mostki cieplne występują na połączeniach różnych elementów przegród ze-
wnętrznych budynku, takich jak styk podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową, 
połączeniach płyty fundamentowej ze ścianą zewnętrzną, ościeżach okien i drzwi, 
połączeniach dachu ze ścianą kolankową, połączeniach balkonu ze stropem, 
wieńcach i nadprożach, kalenicy, ścianach piwnic i wieńcach stropu nad piwnicą. 
Dodatkowe straty ciepła mogą wystąpić również w miejscach zamontowania kon-
strukcji wsporczych, np. anten satelitarnych, balustrad, itp. 

4.10.2. Przykłady rozwiązań minimalizujących wpływ mostków cieplnych

Ościeża okien i drzwi
Miejsce osadzenia okna w ścianie zewnętrznej zależy od konstrukcji przegrody. 

W przypadku ściany jednowarstwowej okno powinno być osadzone w połowie jej 
grubości. W przypadku ścian dwuwarstwowych najlepszym rozwiązaniem, mini-
malizującym straty ciepła, jest wysunięcie okna jak najbliżej zewnętrznej krawę-
dzi muru. Zaleca się nawet wysunięcie okna częściowo w warstwę izolacji, cho-
ciaż to rozwiązanie charakteryzuje się trudniejszym montażem. Osadzenie okien 
w ościeżach ścian trójwarstwowych należy wykonać dokładnie w płaszczyźnie 
ocieplenia. W każdym z powyższych przypadków konieczne jest wykonanie wę-
garków osłaniających ościeżnicę. Najczęściej wykonuje się je w warstwie izolacji 
lub z kształtek z pianki poliuretanowej, tak aby zasłoniły znaczą część ościeżnicy 
(około 80% jej szerokości, czyli 4–6 cm). Szczelinę wokół ramy okiennej należy 
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szczelnie zaizolować, np. pianką poliuretanową lub stosując system trójwarstwo-
wej izolacji składający się z folii paroizolacyjnej, warstwy izolacji cieplnej i folii 
paroprzepuszczalnej. Należy pamiętać o starannym wykonaniu połączeń między 
ramą okienną a termoizolacją – rysunek 4.15.

Rys. 4.15. Przykłady prawidłowego osadzenia okna w ścianie: a) dwuwarstwowej z systemem trójwar-
stwowej izolacji; b) trójwarstwowej (oprac. własne)

Połączenie ściany fundamentowej z podłogą na gruncie
Izolację cieplną ścian fundamentowych należy wykonać tak, aby zachowana 

była jej ciągłość z izolacją ścian warstwowych. Podobnie izolacja cieplna podłogi 
na gruncie musi łączyć się z warstwą ocieplenia ścian nośnych. W ten sposób 
zachowana zostanie ciągłość poziomej izolacji cieplnej.

Połączenie płyty fundamentowej ze ścianą zewnętrzną
Występowanie znacznych strat ciepła przy połączeniu płyty fundamentowej ze ścianą 

zewnętrzną można zminimalizować dzięki odpowiedniemu zaizolowaniu brzegów pły-
ty fundamentowej. Grubość warstwy izolacyjnej cokołu powinna wynosić min 12 cm, 
przy czym dopuszcza się jej zmniejszenie o 3–5 cm w stosunku do grubości ocieplenia 
ściany zewnętrznej. Zalecane jest dodatkowe docieplenie naroży płyty na odcinku 1 m.

Połączenie dachu ze ścianą zewnętrzną (kolankową)
Właściwe ocieplenie połączenia więźby dachu i ściany zewnętrznej jest sto-

sunkowo trudne, jednak możliwe do wykonania. Problem wynika z faktu, iż obie 
przegrody charakteryzują się inną konstrukcją, inną sztywnością oraz często ocie-
plone są różnymi materiałami izolacyjnymi (ściana – styropian, dach – wełna 
mineralna). Poprawne wykonanie połączenia komplikuje również zasłaniająca ją 
murłata. Wymienione powyżej cechy znacznie utrudniają wykonanie połączenia 
obu przegród przy zachowaniu ciągłości warstwy izolacji cieplnej. Stąd też połą-
czenie dachu i ściany zewnętrznej jest miejscem, w którym bardzo często docho-
dzi do znacznych strat ciepła spowodowanych występowaniem mostka cieplnego, 
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dlatego wykonując połączenie izolacji ściany i dachu należy zachować szczegól-
ną staranność. W przypadku, gdy w budynku znajduje się ściana kolankowa, czę-
stym błędem jest izolowanie tylko ścianki wewnętrznej bez zachowania ciągłości 
izolacji na połączeniu dachu i ściany kolankowej.

Połączenie balkonu ze stropem – rysunek 4.16
Stosując tradycyjne połączenie płyty balkonowej ze stropem, polegające na za-

stosowaniu wspornikowych płyt żelbetowych, dochodzi do przerwania ciągłości 
warstwy izolacji. Z tego względu miejsce to charakteryzuje się dużym współczyn-
nikiem przenikania ciepła. Liniowy mostek cieplny na połączeniu płyty balkonowej 
i stropu można zmniejszyć trzema sposobami. Pierwszy tradycyjny sposób pole-
ga na dociepleniu płyty balkonowej warstwą izolacji cieplnej (np. 12 cm warstwą 
styropianu) zarówno od góry, jak i od spodu oraz na jej brzegach. Rozwiązanie to 
polecane jest w przypadku termomodernizacji budynku, gdy nie ma możliwości 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Innym sposobem jest zmiana technologii 
polegająca na odizolowaniu płyty balkonu od płyty stropowej. W tym celu stosowa-
ne są konstrukcje samonośne, w których płyta, oparta na słupach, jest odizolowana 
od konstrukcji ściany. Najlepsze efekty minimalizowania wpływu mostka cieplnego 
można osiągnąć stosując łączniki zbrojeniowe ze styropianową wkładką izolacyjną 
o grubości 7 cm – łączniki termoizolacyjne. Spełniają one funkcje izolacyjne oraz 
przenoszą obciążenia z płyty balkonowej na konstrukcję budynku.

 Rys. 4.16. Przykłady prawidłowego łączenia płyty balkonowej ze stropem: a) docieplenie płyty balkonowej, b) za 
pomocą łączników termoizolacyjnych (oprac. własne)

Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze do mocowania na elewacji balustrad, anten czy innych 

elementów powodują przebicie warstwy izolacji tworząc punktowe mostki ciepl-
ne. W takiej sytuacji częstym rozwiązaniem, pozwalającym na ograniczenie strat 
ciepła, jest stosowanie pośrednich elementów konstrukcyjnych o mniejszym współ-
czynniku przenikania ciepła, np. podkładek ze szkła piankowego, drewna, sklejki.
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5.1. WENTYLACJA

5.1.1. Wybór systemu wentylacji

System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urzą-
dzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego 
na powietrze czerpane z zewnątrz. Zużycie energii w systemach wentylacji jest 
związane z energią potrzebną do wywołania przepływu powietrza oraz ciepłem zu-
żywanym do podgrzania, a w przypadku zaawansowanych systemów zbliżonych 
do klimatyzacji, także z procesami chłodzenia, osuszania lub nawilżania powietrza. 

Siłą wywołującą przepływ powietrza z jednego obszaru do drugiego jest wy-
stępująca między nimi różnica ciśnienia. Przyczyną zróżnicowania ciśnienia za-
równo w przestrzeni budynku, jak i między wnętrzem budynku a otoczeniem ze-
wnętrznym, mogą być takie czynniki, jak:
 różnica temperatury powietrza,
 oddziaływanie wiatru na bryłę budynku,
 konwersja energii elektrycznej dostarczonej do silników wentylatorów.

W zależności od wykorzystania poszczególnych sił wywołujących przepływ 
powietrza rozróżnia się wentylację naturalną, mechaniczną oraz hybrydową.

Korzystanie z najbardziej rozpowszechnionej w Polsce, pozornie darmowej, 
wentylacji naturalnej wiąże się jednak z wieloma niedogodnościami. System 
wentylacji naturalnej nie sprawdza się w klimatach o silnie zmiennych warunkach 
pogodowych (w Polsce maksymalne różnice temperatury powietrza zewnętrzne-
go dochodzą do 50 K) oraz praktycznie uniemożliwia odzyskiwanie ciepła z po-
wietrza usuwanego. System ten nie powinien być stosowany w budynkach niemal 
zeroenergetycznych.

SYSTEMY I INSTALACJE 
WEWNĘTRZNE BUDYNKU
Opracowanie: J. Sowa, M. Mijakowski, 

M. Strzeszewski, J. Chudzicki, 
P. Pracki, P. Narowski, P. Kędzierski5
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System, który uniezależnia działanie wentylacji od warunków pogodowych, to 
wentylacja mechaniczna. Pełne wykorzystanie energii odpadowej możliwe jest gdy 
stosowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wadą tych systemów 
jest jednak relatywnie duże zużycie energii do transportu powietrza.

Możliwe jest także zastosowanie wentylacji hybrydowej, czyli systemu wen-
tylacji dwuwariantowej sterowanej w taki sposób, aby w trakcie utrzymywania 
akceptowalnego poziomu jakości powietrza oraz właściwego mikroklimatu w po-
mieszczeniach minimalizować zużycie energii. Warianty pracy systemu zależą 
od wykorzystywanych sił wywołujących przepływ powietrza: sił naturalnych lub 
wymuszonych przez urządzenia mechaniczne. 

W systemach wentylacji hybrydowej można wyróżnić trzy rodzaje:
 systemy naprzemienne korzystające z wentylacji naturalnej i mechanicznej,
 systemy wentylacji naturalnej wspomagane wentylatorami,
 niskociśnieniowe systemy wentylacji mechanicznej wykorzystujące dodatko-

wo wypór cieplny i działanie wiatru.

Rozwiązania wentylacji hybrydowej mogą się różnić stopniem integracji z ar-
chitektoniczną koncepcją całego budynku, jak również stopniem technicznego 
zaawansowania. Podczas wznoszenia nowych budynków, o ile decyzja o zasto-
sowaniu wentylacji hybrydowej zapada odpowiednio wcześnie, możliwe jest 
wprowadzenie pewnych elementów architektonicznych w fazie projektowania, 
np. czerpnie powietrza w fasadzie, dodatkowe wieżyczki pełniące funkcje zbior-
czych kanałów wentylacyjnych, miejsce na kanały wentylacji naturalnej nawiew-
nej itp. W przypadku ścisłej współpracy architektów i specjalistów z dziedziny 
HVAC możliwa jest pełna integracja projektu architektonicznego i systemu wen-
tylacji hybrydowej (np. podwójne fasady, zestawy ogniw fotowoltaicznych inten-
syfi kujących działanie wentylacji).

5.1.2. Ograniczanie zużycia energii na potrzeby wentylacji 

Kontrola źródeł zanieczyszczeń
Najbardziej korzystnym przedsięwzięciem ograniczającym zużycie energii 

w systemach wentylacji jest kontrola źródeł zanieczyszczania powietrza. Ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń pozwala zazwyczaj na ograniczenie intensywności 
wentylacji i w konsekwencji ograniczenie zarówno zużycia energii do transportu, 
jak i ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego.

W praktyce kontrola źródeł zanieczyszczeń oznacza:
 stosowanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych i wykończeniowych,
 usuwanie sprzętu biurowego w miarę możliwości do oddzielnych lub wydzie-

lonych przestrzeni nieprzeznaczonych do pobytu ludzi,
 rezygnację ze źródeł ciepła z otwartym spalaniem paliw w budynkach,
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 zakaz palenia tytoniu,
 niedopuszczanie do rozwoju pleśni i namnażania się bakterii.

5.1.3. Dostosowanie strumienia objętości powietrza do potrzeb użytkowników

Wydajność systemu wentylacji projektowana jest tak, aby instalacja spełniała 
swe zadania w warunkach obliczeniowych, zbliżonych do ekstremalnych warun-
ków, jakie mogą wystąpić. W warunkach eksploatacyjnych, przez przeważający 
czas panują warunki znacznie odbiegające od obliczeniowych. Stwarza to oka-
zję do okresowego zmniejszania strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, 
a w konsekwencji zużywanej energii. Najprostszym sposobem jest regulacja dwu-
stawna typu „on-off”, w której rolę regulatora pełni użytkownik pomieszczenia. 
Systemy bardziej zaawansowane korzystają z układów regulacji automatycznej.

Wysokie koszty eksploatacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
powodują, że w krajach Europy Zachodniej, a w szczególności w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie, w instalacjach scentralizowanych przeważnie stosowane 
są systemy ze zmienną ilością powietrza wentylacyjnego Variable Air Volume 
– VAV. Wtedy, często stosowany do tej pory układ sterowania ilością powietrza 
w zależności od temperatury, zostaje w wielu przypadkach zastąpiony sterowa-
niem wg poziomu koncentracji zanieczyszczeń. Ten typ wentylacji w literaturze 
angielskojęzycznej nazywany jest Demand Controlled Ventilation – DCV. Jako 
czujniki sterujące ilością powietrza nawiewanego do pomieszczenia wykorzysty-
wane są:
 czujniki temperatury powierza,
 czujniki rejestrujące obecność ludzi w pomieszczeniu (urządzenia optyczne),
 czujniki wilgotności powietrza,
 czujniki rejestrujące stężenia różnych gazów lub ich mieszanin.

W warunkach ekonomicznych Europy Zachodniej oraz USA i Kanady prosty 
czas zwrotu poniesionych kosztów wynosi 1–3 lata, a w zależności od efektywno-
ści systemu DCV roczne zużycie energii do klimatyzacji pomieszczeń może być 
zredukowane nawet do 20–30%. 

W przypadku, gdy pomieszczenie jest użytkowane, to strumień objętości po-
wietrza wentylacyjnego przypadający na 1 osobę przebywającą w pomieszczeniu 
nie może być mniejszy niż wymagane minimum.

5.1.4. Optymalizacja pracy wentylatorów

Położenie punktu pracy wentylatora uzależnione jest z jednej strony od prze-
biegu jego charakterystyki, a z drugiej strony od charakterystyki przyłączonej in-
stalacji – rys 5.1.



Systemy i instalacje wewnętrzne budynku102

Rys. 5.1. Położenie punktu pracy wentylatora (przykład – wentylator osiowy)

Należy pamiętać, że wentylacja mechaniczna nie zapewnia niezmienno-
ści strumienia objętości powietrza. Zmiana położenia punktu pracy wentyla-
tora wywołana jest zarówno zmiennymi w czasie oporami przepływu powie-
trza w sieci przewodów (np. na skutek obłożenia fi ltrów powietrza pyłem), jak 
i wpływem warunków pogodowych wspomagających lub utrudniających pracę 
wentylatora.

Punkt pracy wentylatora powinien być dobierany w obszarze wysokiej jego 
sprawności, z dala od obszarów niestabilnej pracy. Ilość energii elektrycznej zu-
żywanej przez silnik wentylatora w jednostce czasu do przetłoczenia powietrza 
przez instalację wentylacyjną (moc wentylatora Nw) można wyznaczyć za pomocą 
zależności:
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gdzie:
ΔPc – różnica ciśnienia całkowitego w króćcu tłocznym i ssawnym wentylatora, Pa,

V  – strumień objętości powietrza przetłaczanego przez wentylator, m3/s,
ηw – sprawność wentylatora,
ηs – sprawność silnika,
ηp – sprawność przekładni silnik-wentylator.
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Rys. 5.2. Porównanie mocy pobieranej przez wentylator przy zastosowaniu różnych sposobów regulacji strumie-
nia objętości powietrza (oprac. własne na podstawie – National Resources Canada 2001)

Zużycie energii elektrycznej w analizowanym okresie można obliczyć wg za-
leżności:
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przy czym konieczna jest znajomość zależności sprawności od strumienia obję-
tości powietrza V:

  Vfw
   Vfs

   Vfz


Porównanie mocy pobieranej przez wentylator przy różnych sposobach regu-
lacji strumienia objętości powietrza przedstawiono na rysunku 5.2.

Najprostszym sposobem regulacji wydajności jest dławienie przepływu za po-
mocą przepustnicy. Wentylatory dobierane są zazwyczaj w taki sposób, aby przy 
znamionowym strumieniu objętości przetłaczanego powietrza, punkt pracy leżał 
w pobliżu obszaru o maksymalnej sprawności. Zatem przy regulacji przepływu 
powietrza przez dławienie, sprawność wentylatora maleje, co powoduje duże stra-
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ty energii elektrycznej pobieranej przez wentylator. Regulację za pomocą dławie-
nia charakteryzują następujące cechy:
 uzyskanie założonego przepływu odbywa się przez zmianę charakterystyki 

instalacji,
 nowy punkt pracy przesuwa się w kierunku mniejszych sprawności wentyla-

tora,
 część energii elektrycznej pobierana przez wentylator pracujący ze zmniejszo-

ną sprawnością jest bezpowrotnie tracona,
 w przypadku central wentylacyjnych, w których powietrze omywa wentylator, 

możliwe jest odzyskanie tej energii w postaci ciepła, które podgrzewa powie-
trze wentylacyjne co zmniejsza wymaganą moc cieplną nagrzewnic.

Regulacja wydajności wentylatorów możliwa jest także w wyniku zmiany kąta 
nachylenia łopatek wirnika za pomocą tzw. aparatów kierowniczych. Jednakże 
analiza typowych charakterystyk wentylatorów wskazuje, że ze względu na spa-
dek sprawności wentylatora wraz ze zmniejszaniem strumienia objętości powie-
trza, zakres regulacji tym sposobem jest bardzo ograniczony.

Najkorzystniejszym sposobem regulacji wydajności wentylatora jest regulacja 
prędkości obrotowej wirnika. Stosując znane zależności pomiędzy strumieniem 
objętości powietrza, mocą wentylatora a prędkością obrotową wirnika można na-
pisać, że:
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Przy zmianie prędkości obrotowej wirnika zmiana sprawności wentylatora 
jest niewielka, co ogranicza straty mocy. Ponieważ pobór mocy przez wentylator 
maleje w trzeciej potędze wraz ze spadkiem prędkości obrotowej, to potencjał 
oszczędności energii jest bardzo duży. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań 
umożliwiających płynną zmianę prędkości obrotowej wentylatora. Zastosowanie 
przetwornic częstotliwości prądu zasilającego silnik stwarza dodatkowe możli-
wości automatyzacji i monitorowania procesu.
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Porównanie metod regulacji wydajności wentylatorów prowadzi do następu-
jących wniosków:
 regulacja za pomocą dławienia jest nieekonomiczna, a koszty traconej energii 

są wysokie,
 regulacja za pomocą aparatu kierowniczego wymaga ingerencji obsługi, a pro-

ces jest trudny do zautomatyzowania,
 regulacja za pomocą przetwornicy częstotliwości przynosi największe 

oszczędności energii elektrycznej, jest ona łatwa do stosowania w istniejących 
układach i pozwala na pełną automatyzację, 

 regulacja z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości nadaje się szcze-
gólnie do obiektów, w których występuje obniżenie wydajności wentylatora, 
a okresy tego obniżenia są relatywnie długie.

Gdy wahania strumienia objętości powietrza są niewielkie (85–100% strumie-
nia maksymalnego), to można rozważać kilka innych opcji regulacji uwzględnia-
jąc także inne czynniki niż oszczędność energii.

5.1.5. Moc właściwa wentylatora

Zużycie energii elektrycznej do transportu określonego strumienia objętości 
powietrza można zminimalizować projektując instalację o relatywnie małych 
oporach przepływu, wykorzystując wentylatory o dużej sprawności oraz stosując 
efektywne sposoby przekazania mocy z silnika na wentylator – tabela 5.1.

Tabela 5.1 Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie po-
winna przekraczać podanych wartości (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc właściwa 
wentylatora [kW/(m3/s)]

1 Wentylator nawiewny

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z od-
zyskiwaniem ciepła 1,60

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzyskiwania cie-
pła oraz wentylacji nawiewnej 1,25

2 Wentylator wywiewny

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z od-
zyskiwaniem ciepła 1,00

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzyskiwania cie-
pła oraz wentylacji nawiewnej 1,00

c) instalacja wywiewna 0,80
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Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastoso-
wania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w tabeli 5.2.

Tabela 5.2. Dodatkowa moc właściwa wentylatora

Lp. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej Dodatkowa moc właściwa 
wentylatora [kW/(m3/s)]

1 Dodatkowy stopień fi ltracji powietrza 0,3

2 Dodatkowy stopień fi ltracji powietrza z fi ltrami klasy H10 i wyższej 0,6

3 Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza 0,3

4 Wysokoskuteczne urządzenie do odzyskiwania ciepła (sprawność 
temperaturowa większa niż 90%) 0,3

Oceniając pracę wentylatorów należy także sprawdzić czy rzeczywiste punkty 
pracy wentylatorów położone są w pobliżu krzywej o maksymalnej sprawności, 
a także czy prawidłowo dobrano wentylator, silnik i przekładnię pasową. W prak-
tyce położenie punktu pracy można w niewielkim stopniu przesunąć zmienia-
jąc opory sieci przewodów wentylacyjnych. Jednak często jedynym racjonalnym 
środkiem jest zamiana wentylatora na inny o korzystniejszej charakterystyce.

W przypadku wymienników ciepła ważne jest, aby moc cieplna lub chłodni-
cza doprowadzana z nośnikiem ciepła lub chłodu była całkowicie przekazywana do 
uzdatnianego powietrza. Sprzyja temu odpowiedni dobór wymienników oraz od-
powiednia izolacja ścianek centrali klimatyzacyjnej oraz dobra izolacja rurociągów 
zasilających i powrotnych. Izolację cieplną i przeciwwilgociową muszą mieć tak-
że przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nie-
ogrzewane, przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji 
powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła. Także przewody 
prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć 
izolację cieplną i przeciwwilgociową. Na rysunku 5.3. pokazano system wentylacji, 
w którym jako zbiorczy przewód wywiewny wykorzystano klatkę schodową.

Rys. 5.3. Klatka schodowa wykorzystywana jako zbiorczy przewód wywiewny, Budynek PowerHouse Kjørbo, 
Norwegia (fot. J. Sowa)
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Minimalną grubość izolacji cieplnej przewodów ogrzewań powietrznych 
(współczynnik przewodzenia ciepła materiału 0,035 W/(m·K)) precyzuje Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); przewody 
ogrzewania powietrznego ułożone wewnątrz budynku – wymagana grubość izo-
lacji wynosi 40 mm, a przewodów na zewnątrz budynku 80 mm.

5.1.6. Wykorzystanie powietrza usuwanego do wentylacji pomieszczeń technicznych

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów ograniczania zużycia energii 
do wentylacji budynków jest wykorzystanie powietrza usuwanego z pomieszczeń 
o wyższych wymaganiach higienicznych do wentylacji pomieszczeń o wymaga-
niach niższych. W mieszkaniach wentylowanych w sposób naturalny to samo 
powietrze wykorzystywane jest najpierw do wentylacji pokojów, a następnie do 
wentylacji kuchni, łazienki czy ustępu. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, to 
dopuszcza się także wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzezna-
czonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczeń, nie 
zawierających substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, 
odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higieniczno-sani-
tarnymi.

5.1.7. Odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego

Z powietrzem usuwanym z pomieszczeń odprowadzane są znaczne ilości cie-
pła jawnego i utajonego (wilgoci). Wykorzystanie tego odpadowego ciepła do 
podgrzania (lub ochłodzenia w okresie letnim) powietrza zewnętrznego jest bar-
dzo powszechnym sposobem ograniczenia zużycia ciepła w instalacjach wen-
tylacji mechanicznej i klimatyzacji. Możliwe jest odzyskiwanie zarówno ciepła 
jawnego, jak i utajonego. Dodatkowo należy także pamiętać, że w okresach w wy-
sokiej temperaturze powietrza zewnętrznego można także odzyskiwać chłód. Do 
odzyskiwania ciepła mogą być wykorzystywane następujące urządzenia (Lidda-
ment 1996):
 wymiennik płytowy – wymiennik, w którym wymiana ciepła zachodzi między 

strumieniem powietrza usuwanego i czerpanego z zewnątrz przez rozbudowa-
ną powierzchnię wymiany ciepła; stosowane są: krzyżowy lub przeciwprądo-
wy przepływ powietrza,

 wymiennik z rurkami cieplnymi – zestaw specjalnych rurek o kapilarnej struk-
turze powierzchni wewnętrznej, których jeden koniec umieszczony jest w prze-
wodzie powietrza usuwanego, a drugi w przewodzie powietrza zewnętrznego. 
W części rurki, w której ochładzane jest powietrze usuwane odparowuje ciekły 
nośnik ciepła, a w części, w której ogrzewane jest powietrze zewnętrzne para 
nośnika skrapla się; strumienie powietrza są rozdzielone,
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 wymiennik obrotowy – (regenerator obrotowy) wymiennik ciepła, w którym 
między strumieniem powietrza usuwanego i nawiewanego obraca się wolno 
koło wykonane z materiału o dużych zdolnościach akumulacji ciepła; przez 
określony wycinek regeneratora przepływa naprzemiennie powietrze wywie-
wane i zewnętrzne; w zależności od zastosowanego materiału możliwe jest 
odzyskiwanie ciepła jawnego lub ciepła jawnego i utajonego,

 komorowy rekuperator ciepła – komora wykonana z materiału o znacznej po-
jemności cieplnej przedzielona przepustnicą kierującą cyklicznie strumień po-
wietrza usuwanego i nawiewanego do przeciwległych części komory,

 układ z czynnikiem pośredniczącym – dwa wymienniki ciepła: jeden umiesz-
czony w strumieniu powietrza nawiewanego, a drugi w strumieniu powietrza 
usuwanego, ciepło między wymiennikami transportowane jest za pomocą no-
śnika w obiegu pompowym; nośnikiem może być roztwór glikolu lub woda,

 pompa ciepła – układ dwóch wymienników włączony w konwencjonalny sprę-
żarkowy obieg pomp ciepła; stosowanie pomp ciepła do odzyskiwania ciepła 
jest celowe w przypadku instalacji o dużej ilości ciepła odpadowego i jedno-
cześnie braku możliwości lub niecelowości stosowania recyrkulacji powietrza 
(np. kryte baseny).

W systemach klimatyzacji o wysokich wymaganiach higienicznych nie należy 
stosować urządzeń, w których możliwa jest znaczna, niezamierzona recyrkulacja 
powietrza i przedostawanie się zanieczyszczeń z powietrza usuwanego do nawie-
wanego ponownie do pomieszczeń (wymiennik obrotowy oraz komorowy rekupe-
rator ciepła). Niestety rozwiązania konstrukcyjne wymienników ciepła do odzyski-
wania ciepła w systemach wentylacji naturalnej są dopiero w fazie prototypów.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) zawiera 
nakaz stosowania odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego w instalacjach 
wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji kom-
fortowej o strumieniu objętości powietrza 500 m3/h i więcej, przy czym wyma-
gana minimalna sprawność wymiennika wynosi 50%. W przypadku mniejszych 
instalacji stosowanie urządzeń powinno być poprzedzone analizą efektywności 
ekonomicznej rozwiązania.

W obliczeniach energetycznych należy zwrócić uwagę na to, że urządzenia do 
odzyskiwania ciepła powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znaj-
dującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w po-
wietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą fi ltrów co najmniej klasy G4. 
Może to powodować dodatkowe opory przepływu powietrza i w konsekwencji 
prowadzi do wzrostu kosztów transportu powietrza.

Przez wiele lat, ze względu na dążenie do ograniczenia kosztów eksploata-
cji, zalecano stosowanie recyrkulacji powietrza. Sądzono, że jest to najprostszy 
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i najlepszy sposób odzyskiwania ciepła zawartego w powietrzu usuwanym do 
atmosfery. Stosując kryterium jakości powietrza do oceny różnych sposobów od-
zyskiwania ciepła można stwierdzić, że recyrkulacja powietrza jest najgorszym 
ze stosowanych powszechnie sposobów. Zanieczyszczenia powstające w po-
mieszczeniu przez długi czas krążą w instalacji pogarszając jakość środowiska 
powietrznego wnętrz. Ze względu na jakość powietrza należy przyjąć, że recyrku-
lacja powietrza jest uzasadniona jedynie w przypadkach, gdy powietrze usuwane 
z pomieszczenia zawiera mniej zanieczyszczeń niż powietrze zewnętrzne. Sytu-
acja taka występuje w klimatyzacji technologicznej wymagającej bardzo dużej 
czystości powietrza (technologie wymagające wysokiej klasy czystości powietrza 
oraz niektóre rozwiązania klimatyzacji sal operacyjnych).

5.1.8. Podgrzewanie i ochładzanie powietrza zewnętrznego w wymiennikach gruntowych

W polskich warunkach klimatycznych, już na głębokości około 4 m pod po-
wierzchnią terenu, panuje w przybliżeniu stała temperatura w ciągu całego roku 
(ok. +10°C ± 1,5°C). Z tego powodu grunt może być z powodzeniem wykorzy-
stany jako źródło ciepła w okresie zimowym lub źródło chłodu w okresie letnim 
w systemach wentylacji i klimatyzacji. Istnieją dwa typy konstrukcyjne wymien-
ników gruntowych: bezprzeponowe gruntowe wymienniki ciepła i masy oraz 
przeponowe wymienniki ciepła.

Podstawowym elementem wymiennika bezprzeponowego jest złoże czystego 
płukanego żwiru umieszczonego w gruncie. W przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych złoże lokowane jest powyżej naturalnego poziomu terenu w na-
sypie. Powietrze przepływające przez złoże (w zależności od pory roku) jest fi ltro-
wane, a także poddawane różnym procesom cieplno-wilgotnościowym (może być 
ochładzane, osuszane, podgrzewane lub nawilżane). Regenerację złoża zapewnia 
bezpośredni jego kontakt z otaczającym gruntem rodzimym.

Doświadczenia eksploatacyjne kilkunastu instalacji pracujących w Polsce 
wskazują, że w okresie zimowym można podgrzać powietrze zewnętrzne do tem-
peratury ok. 0°C, co w pełni wystarcza do ochrony wymiennika przed szronieniem. 
W okresie letnim możliwe jest ochłodzenie powietrza zewnętrznego o około 10 K, 
co przy odpowiednim dobraniu wielkości strumienia objętości powietrza umożli-
wia nawet klimatyzowanie pomieszczenia bez urządzeń chłodniczych.

Jeszcze prostszym rozwiązaniem są przeponowe, gruntowe wymienniki ciepła 
będące po prostu długimi przewodami wentylacyjnymi prowadzącymi powietrze 
z czerpni terenowej do budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych sto-
suje się zwykle jeden lub kilka przewodów wykonanych z rur kanalizacyjnych 
z tworzyw sztucznych (PCV, polietylen, polipropylen, polibutylen). Typowe dłu-
gości przewodów wynoszą ok. 40–50 m o średnicach 100–250 mm. Przewody 
układane są na głębokości od jednego do kilku metrów. Niektóre źródła pole-
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cają umieszczenie ponad przewodem izolacji cieplnej, szczególnie w przypadku 
przewodów umieszczonych płytko pod powierzchnią terenu. Rury prowadzone 
są ze spadkiem w kierunku spływu skroplin. W trakcie układania przewodu na-
leży wyposażyć go w odpowiednie wyczystki i wewnętrzne cięgno umożliwia-
jące łatwe czyszczenie wewnętrznych ścianek przewodu. Ponieważ w okresach 
umiarkowanej temperatury powietrza zewnętrznego korzystanie z wymienników 
gruntowych nie jest ekonomicznie uzasadnione, to instalację należy wyposażyć 
w dodatkową czerpnię umożliwiającą pobieranie powietrza zewnętrznego z po-
minięciem wymiennika gruntowego.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z lokalizacją terenowych 
czerpni powietrza. § 152. 3. rozporządzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 
stanowi, że czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie 
dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się 
w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i miejsc postojowych 
na więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek 
kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dol-
nej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co 
najmniej 2 m.

Gruntowe wymienniki ciepła do pomp ciepła stanowią odrębne zagadnienie.

5.1.9. Zwiększenie efektywności rozdziału powietrza

Systemy wentylacji mechanicznej, charakteryzujące się dużą swobodą roz-
mieszczania nawiewników i wywiewników powietrza, umożliwiają poszukiwa-
nie oszczędności energetycznych przez bardziej efektywne wykorzystanie stru-
mienia powietrza nawiewanego. Do oceny sposobu organizacji przepływu po-
wietrza przez pomieszczenie stosowany jest współczynnik, zwany efektywnością 
wentylacji h. Jest on zdefi niowany za pomocą zależności:
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gdzie:
Ci – stężenie zanieczyszczeń powietrza w strefi e przebywania ludzi, μg/m3,
Cn – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia, μg/m3,
Cw – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia, μg/m3.

Efektywność wentylacji zależy od wielu czynników, ale dominujący wpływ 
na jej wartość ma umiejscowienie nawiewników i wywiewników powietrza 
(rys. 5.4.) oraz różnica temperatury powietrza między nawiewem a strefą przeby-
wania ludzi (tab. 5.3).
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Tabela 5.3 Orientacyjne wartości efektywności wentylacji w zależności od sposobu rozdziału powietrza w po-
mieszczeniach. (CR 1752, 1998)

Sposób rozdziału powietrza
Różnica temperatury powie-

trza między nawiewem a strefą 
przebywania ludzi ts – ti [K]

Efektywność 
wentylacji, η

Wentylacja mieszająca, rozdział powietrza typu góra-góra 
(nawiewniki i wywiewniki powietrza umieszczone w gór-
nej części pomieszczenia).

< 0
0÷2
2÷5
> 5

0,9÷1,0
0,9
0,8

0,4÷0,7

Wentylacja mieszająca, rozdział powietrza typu góra-dół 
(nawiewniki powietrza umieszczone w górnej części po-
mieszczenia, a wywiewniki w strefi e przebywania ludzi).

< –5
0÷–5
> 0

0,9
0,9÷1,0

1,0

Wentylacja wyporowa, rozdział powietrza typu dół-góra 
(nawiewniki powietrza umieszczone w strefi e przebywa-
nia ludzi, a wywiewniki w górnej części pomieszczenia).

> 2
0÷2
< 0

0,2÷0,7
0,7÷0,9
1,2÷1,4

Iloczyn współczynnika efektywności wentylacji i rzeczywistego strumienia 
objętości powietrza wentylacyjnego jest tzw. skorygowaną wartością strumienia 
objętości powietrza wentylacyjnego odpowiadającą założeniu, że w pomieszcze-
niu zachodzi idealne mieszanie powietrza.

W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu ulega silnemu wymieszaniu 
i nie występują różnice stężeń zanieczyszczeń między różnymi punktami po-
mieszczenia, to efektywność wentylacji jest równa 1,0. W praktyce spotyka się 
wiele przypadków, gdy część powietrza doprowadzanego do pomieszczenia od-
pływa nie asymilując zanieczyszczeń. W takich przypadkach efektywność wenty-
lacji jest mniejsza niż jedność. W ekstremalnych przypadkach może ona osiągać 
wartości nawet 20%, co oznacza, że aby uzyskać takie same warunki jakości po-
wietrza należałoby doprowadzać pięć razy więcej powietrza. Warto zauważyć, że 
w układzie rozdziału powietrza dół-góra z nawiewem powietrza chłodniejszego 
(wentylacja wyporowa) możliwe jest uzyskanie wartości współczynnika efektyw-
ności wentylacji większej niż jedność.

Rys. 5.4. Nawiewniki wyporowe zastosowane w budynku nZEB PowerHouse Kjørbo, Norwegia (fot. J. Sowa)
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5.1.10. Nadzór i obsługa systemów wentylacji

Warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy systemów wentylacji jest pra-
widłowy nadzór i obsługa urządzeń. Urządzenia wentylacji mechanicznej, takie 
jak centrale, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak in-
stalowane, aby możliwa była ich okresowa kontrola, konserwacja, naprawa lub 
wymiana.

Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umoż-
liwiające oczyszczenie ich wnętrza, a także innych urządzeń i elementów instala-
cji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te 
otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. Należy jednak podkreślić, że często inwestorzy nie 
są świadomi wysokości kosztów związanych z prawidłowym prowadzeniem tych 
czynności. Szacunkowe względne koszty nadzoru i obsługi systemów wentylacji 
i klimatyzacji w stosunku do kosztów inwestycyjnych podano w tab. 5.4.

Tabela 5.4 Szacunkowe koszty nadzoru i obsługi systemów wentylacji i klimatyzacji w stosunku do kosztów 
inwestycyjnych

System Roczne koszty nadzoru i obsługi Koszty specjalne konserwacji Koszty łączne

prosty 2– 3% 1–2% 3–5%

rozbudowany 3–5% 2–3% 5–8%

5.2. OGRZEWANIE I CHŁODZENIE BUDYNKÓW

5.2.1. Wprowadzenie

Analiza mitochondrialnego DNA wskazuje na to, że praprzodków współcze-
snych ludzi należy szukać w Afryce. Ludzie przybyli do Europy Południowej ok. 
miliona lat temu, natomiast do Europy Północnej, Ameryki czy Japonii od 10 
do 40 tysięcy lat temu. Jest to okres zbyt krótki do spowodowania zasadniczych 
zmian genetycznych. Można zatem przyjąć, że ludzie są genetycznie przystoso-
wani do życia w mikroklimacie zbliżonym do afrykańskiej sawanny. Dlatego też 
w budynkach ludzie starają się zapewnić, niezależnie od pory roku, temperatu-
rę powietrza nieznacznie przekraczającą 20°C. W klimacie Polski powoduje to 
konieczność ogrzewania pomieszczeń w zimie i chłodzenia w lecie. Tendencja 
do wznoszenia dobrze zaizolowanych, a jednocześnie znacznie przeszklonych 
budynków oraz zmiana technologii pracy biurowej i powszechne wyposażenie 
pomieszczeń w sprzęt komputerowy sprawiły, że zyski ciepła w pomieszczeniach 
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wynoszą kilkadziesiąt W/m2 (w odniesieniu do powierzchni podłogi). W konse-
kwencji wiele nowoczesnych budynków biurowych wymaga chłodzenia nieza-
leżnie od pory roku. Natomiast budynki są ogrzewane jedynie w zimie, także 
w okresach nocnych oraz podczas dni wolnych. Stosowanie zintegrowanego pro-
jektowania umożliwia taki dobór konstrukcji fasad, parametrów przegród prze-
zroczystych, właściwości elementów zacieniających i technologii pracy biurowej, 
aby ilość energii niezbędnej do ogrzewania i chłodzenia budynków była możliwie 
mała. Oszczędzanie energii musi jednak zapewniać utrzymanie wymaganych wa-
runków komfortu cieplnego w strefach przebywania ludzi. 

Granice strefy przebywania ludzi (SPL), wyznaczają płaszczyzny równoległe do 
przegród budowlanych, przy czym odległość umownie ustalonej strefy przebywania 
ludzi od przegród budowlanych zależy od przeznaczenia pomieszczenia (tab. 5.5).

Tabela 5.5. Odległości między strefą przebywania ludzi a przegrodami budowlanymi

Przegroda pomieszczenia 
Zakres przyjmowanych odległości 

między przegrodą a strefą 
przebywania ludzi [m]

Wartości przyjmowane 
w pomieszczeniach biurowych [m]

Ściana zewnętrzna z oknem, drzwiami 
lub grzejnikiem

0,50–1,50 1,0

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 0,25–0,75 0,50

Podłoga, dolna granica 0,00–0,20 0,10

Podłoga, górna granica: 
– człowiek stojący
– człowiek siedzący

1,80–2,00
1,30–1,50

1,80
1,30

5.2.2.  Modele komfortu cieplnego stosowane w projektowaniu systemów ogrzewania 
i chłodzenia

Do parametrów pomieszczenia, które mają główny wpływ na odczuwanie 
komfortu cieplnego przez człowieka zalicza się:
 temperaturę powietrza,
 wilgotność powietrza,
 prędkość powietrza,
 temperaturę przegród pomieszczenia.

Dodatkowy wpływ mają także: asymetria promieniowania (w pionie i w po-
ziomie), pionowy gradient temperatury powietrza, turbulencja strumienia powie-
trza omywającego człowieka i inne czynniki. Jednocześnie odczucia termiczne 
ludzi zależą od parametrów związanych z samym człowiekiem, jak: izolacyjność 
cieplna odzieży, aktywność metaboliczna, wykonywana praca, itp.
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Istnieje wiele modeli komfortu cieplnego dążących do integracji tych parame-
trów w postaci wskaźników. Podstawą krajowych i międzynarodowych zaleceń do-
tyczących parametrów powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych jest model kom-
fortu opracowany w latach siedemdziesiątych XX w. przez P.O. Fangera. Model ten 
jest również stosowany w przypadku budynków wyposażonych w systemy mecha-
nicznego chłodzenia. Warunki komfortu w budynkach pozbawionych mechanicz-
nego chłodzenia określane są na podstawie modelu komfortu adaptacyjnego. 

Należy jednak pamiętać, że wzory i przeliczenia podawane w różnych mo-
delach komfortu cieplnego odnoszą się do „typowych osób” (najczęściej jest to 
mężczyzna o wzroście 176 cm, wadze 67 kg i powierzchni skóry ok. 1,8 m2). 
W rzeczywistości, na skutek zindywidualizowanych preferencji, odczucia cieplne 
ludzi poddanych identycznym warunkom mogą się zdecydowanie różnić. Indywi-
dualna regulacja parametrów powietrza w pomieszczeniach umożliwia dostoso-
wanie pracy urządzeń grzewczych i chłodzących do indywidualnych preferencji 
grup lub nawet poszczególnych użytkowników.

5.2.3. Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego

W Polsce do ustalania parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego 
w klimatyzowanych pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
stosowana jest norma PN-78/B-03421. Defi niuje ona strefę przebywania ludzi jako 
strefę pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą. W PN-78/B-03421 rozróżniono 
warunki obliczeniowe okresu letniego i zimowego oraz wprowadzono jednocześnie 
pojęcie warunków optymalnych i dopuszczalnych. Podstawowym kryterium decy-
dującym o wyborze parametrów powietrza jest aktywność fi zyczna użytkowników. 
Jej wartość określa się sumując całkowite straty energii odpowiadające pozycji ciała 
oraz dodatkowe straty energii zależne od wykonywanej czynności fi zycznej (tab. 5.6).

Aktywność fi zyczną człowieka klasyfi kuje się w trzech grupach:
 aktywność fi zyczna mała – do 200 W,
 aktywność fi zyczna średnia – 200¸300 W,
 aktywność fi zyczna duża – ponad 300 W.

Tabela 5.6. Tabela do określania aktywności fi zycznej osób w pomieszczeniach
Całkowite straty energii zależne od 

pozycji ciała Dodatkowe straty energii zależne od rodzaju czynności fi zycznej [W]

Pozycja ciała Całkowita strata 
energii [W]

Rodzaj wykony-
wanej pracy

Przy użyciu 
dłoni

Przy użyciu 
jednej ręki

Przy użyciu 
obydwu rąk

siedząca 120 praca lekka 30 60 120

stojąca 140 praca średnia 50 90 150

w ruchu 240 praca ciężka 60 120 180
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Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w warunkach zimowych 
podano w tabeli 5.7, zalecane wartości temperatury powietrza są praktycznie 
identyczne z wartościami temperatury w warunkach letnich w tabeli 5.8. Norma 
zawiera także dodatkowe uwagi dotyczące korzystania z tych tabel.

Tabela 5.7. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w okresie zimowym

Aktywność 
fi zyczna

Temperatura powietrza 
[°C]

Wilgotność powietrza Prędkość ruchu 
powietrza [m/s]optymalna [%] dopuszczalna [%]

mała 20÷22
40÷60 30

0,2

średnia 18÷20 0,2

duża 15÷18 0,3

Tabela 5.8. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w okresie letnim

Aktywność 
fi zyczna

Warunki optymalne Wartości dopuszczalne

Prędkość ruchu 
powietrza 

(maksymalna) [m/s]
Temperatura 

powietrza [°C]
Wilgotność 

względna [%]

Temperatura przy zyskach 
ciepła jawnego odniesionych 
do 1 m2 powierzchni podłogi 

pomieszczenia lub strefy 
roboczej [°C]

Wilgotność 
względna 

maksymalna 
[%]

do 50 W/m2 ponad 50 
W/m2

mała 23÷26 40÷55

tz + 3 tz + 5 70

0,3

średnia 20÷23 40÷60 0,4

duża 18÷21 40÷60 0,6

W normach europejskich zagadnienie to potraktowano bardziej szczegółowo. 
Przykładowo w normie EN ISO 7730, oprócz kryteriów komfortu dla całego cia-
ła człowieka, podawane są zalecenia do zapobiegania powstawaniu dyskomfortu 
lokalnego będącego wynikiem: przeciągu, pionowej różnicy temperatury powie-
trza, temperatury podłogi oraz asymetrii temperatury promieniowania. Zalecenia 
te formułowe są w zależności od kategorii oczekiwań użytkowników względem 
środowiska w pomieszczeniu (tab. 5.9).

W normie PN EN 15251 zalecono wyrażanie krajowych wymagań dotyczą-
cych środowiska cieplnego za pomocą wskaźników komfortu opracowanych 
przez Fangera: PMV oraz PPD. Wskaźnik przewidywanej oceny średniej PMV 
(ang. Predicted Mean Vote) służy do oszacowania średniej oceny dużej grupy 
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osób określających swe ogólne wrażenia cieplne przy wykorzystaniu siedmio-
stopniowej skali:
+3 gorąco,
+2 ciepło,
+1 dość ciepło,
  0 obojętnie,
–1 dość chłodno,
–2 chłodno,
–3 zimno.

Tabela 5.9. Opis i rekomendacja stosowania poszczególnych kategorii komfortu cieplnego
Kategoria Opis

I Wysoki poziom oczekiwań, zalecany do pomieszczeń użytkowanych przez osoby bar-
dzo wrażliwe i wątłe o specjalnych wymaganiach, np. osoby niepełnosprawne, chorzy, 
bardzo małe dzieci i osoby starsze

II Normalny poziom oczekiwań, zalecany w przypadku nowych i modernizowanych budynków

III Dopuszczalny, umiarkowany poziom oczekiwań, który może być stosowany w przy-
padku istniejących budynków

IV Wartości niemieszczące się w kryteriach powyższych kategorii. Zaleca się przyjmowa-
nie tej kategorii tylko w ograniczonej części roku

Jednocześnie badania statystyczne pozwoliły na określenie zależności mię-
dzy wskaźnikiem PMV a odsetkiem osób, które w dużej grupie oceniających od-
czuwałyby dyskomfort cieplny (np. zbyt ciepło lub zbyt chłodno). Wskaźnik ten 
oznacza się skrótem PPD (ang. Predicted Percentage of Dissatisfi ed) – tabela 5.10.

Tabela 5.10 Wskaźniki PMV i PPD w poszczególnych kategoriach komfortu cieplnego

Kategoria
Stan cieplny ciała ludzkiego traktowanego jako całość

PPD [%] PMV [–]

I < 6 –0,2 < PMV < +0,2

II < 10 –0,5 < PMV < +0,5

III < 15  0,7 < PMV < +0,7

IV > 15 PMV < –0,7 lub +0,7 <

Zakładając poziom izolacyjności odzieży, typowy zakres wilgotności względ-
nej powietrza oraz typową aktywność metaboliczną użytkowników pomieszczeń 
o różnym charakterze, możliwe jest sprecyzowanie prostszych rekomendacji od-
noszących się do tzw. temperatury operatywnej. Temperatura operatywna jest to 
temperatura pomieszczenia, w którym człowiek wymieni taką samą ilość ciepła 
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przez promieniowanie i konwekcję, jak w rzeczywistym pomieszczeniu o nierów-
nomiernym rozkładzie temperatury. Oblicza się ją wg wzoru:

c a r r
o

c r

h t h tt
h h
  




gdzie:
hr – współczynnik wymiany ciepła na drodze promieniowania, W/(m2∙K),
hc – współczynnik wymiany ciepła na drodze konwekcji, W/(m2∙K),
ta – temperatura otoczenia, °C,
tr – średnia temperatura promieniowania przegród w pomieszczeniu, °C.

Temperaturę operatywną można obliczać także jako średnią ważoną wartości 
temperatury powietrza i średniej temperatury promieniowania:

to = a·ta + (1 – a)·tr
gdzie: 
a = 0,5 – prędkość przepływu powietrza v < 0,2 m/s,
a = 0,6 – v = 0,2 – 0,6 m/s,
a = 0,7 – v = 0,6 – 1 m/s.

W tabeli 5.11 podano zalecane wartości temperatury operatywnej w poszczególnych 
kategoriach komfortu cieplnego oraz sezonach ogrzewania i chłodzenia budynku.

Tabela 5.11. Temperatura operatywna w poszczególnych kategoriach

Rodzaj budynku/pomieszczenia

Ka
teg

or
ia Temperatura operatywna, °C

Wartość minimalna ogrzewania 
(sezon ogrzewczy), ~1,0 clo **)

Wartość maksymalna chłodzenia 
(sezon chłodniczy), ~ 0,5 clo**)

Biura i pomieszczenia z podobną 
aktywnością ludzi (pojedyncze biu-
ra, biura wielkoprzestrzenne, sale 
konferencyjne, sale wykładowe, 
kawiarnie, restauracje, sale lekcyjne)
pozycja siedząca ~1,2 met *)

I 21,0 25,5

II 20,0 26,0

III 19,0 27,0

Przedszkole:
pozycja stojąca, spacer ~1,4 met*)

I 19,0 24,5

II 17,5 25,5

III 16,5 26,0

Dom towarowy:
pozycja stojąca, spacer ~1,6 met*)

I 17,5 24,0

II 16,0 25,0

III 15,0 26,0
*) 1 met = 58 W/m2 – Metabolic Rate – strumień ciepła wytwarzanego przez człowieka zależący od 
jego aktywności fi zycznej,
**) 1 clo = 0,115 (m2K)/W – Clothing Value – jednostka izolacyjności cieplnej odzieży.
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W normie ISO 7730 podano sposób określania oraz dopuszczalne wartości od-
setka osób niezadowolonych, przy czym niezadowolenie było wynikiem działania 
różnych czynników wywołujących dyskomfort lokalny. W tabeli 5.12 przedsta-
wiono kryteria kwalifi kujące środowisko wewnętrzne do odpowiednich kategorii.

W okresie ciepłym kryteria dotyczące budynków wyposażonych w systemy 
mechanicznego chłodzenia i bez tych systemów są zdecydowanie różne. Jest to 
spowodowane innymi oczekiwaniami użytkowników oraz ich adaptacją do pod-
wyższonych wartości temperatury. Stopień adaptacji oraz poziom oczekiwań są 
silnie zależne od warunków klimatu zewnętrznego. W okresie letnim w budyn-
kach bez chłodzenia mechanicznego parametry powietrza kształtują się w spo-
sób przypadkowy. Wartości temperatury nie są zatem wykorzystywane jako dane 
wejściowe do projektowania systemów, ale jako sprawdzenie konieczności stoso-
wania pasywnych metod regulacji temperatury (jak zasłony i urządzenia przeciw-
słoneczne, pojemność cieplna budynku, wielkość i orientacja okien itp.) w celu 
ograniczenia przegrzewania budynków.

Tabela 5.12. Kryteria kwalifi kujące środowisko wewnętrzne do kategorii I, II lub III

Kategoria
Dyskomfort lokalny, odsetek niezadowolonych spowodowany:

wrażeniem 
przeciągu [%]

gradientem 
temperatury [%]

temperaturą 
podłogi [%]

asymetrią 
promieniowania [%]

I < 15 < 3 < 10 < 5

II < 20 < 5 < 10 < 5

III < 25 < 10 < 15 < 10

Akceptowalne wartości temperatury operatywnej w okresie letnim w budyn-
kach bez mechanicznego chłodzenia przedstawiono na rys 5.5. Wymagania te 
dotyczą budynków biurowych oraz innych budynków o podobnym charakterze 
przeznaczonych dla ludzi przebywających w pozycji siedzącej (aktywność me-
taboliczna 1–1,3 met) oraz budynków mieszkalnych, gdzie jest łatwy dostęp do 
otwieranych okien, a użytkownicy mogą w łatwy sposób dostosowywać izola-
cyjność cieplną odzieży do wewnętrznych i zewnętrznych warunków cieplnych. 
Przed zastosowaniem tej alternatywnej metody do oceny środowiska wewnętrz-
nego należy upewnić się czy w budynku nie ma rygorystycznych wymagań w od-
niesieniu do ubioru i czy użytkownicy mogą swobodnie zmieniać izolacyjność 
cieplną odzieży.

Opracowane zależności nie uwzględniają skutków obniżonej wydajności pra-
cy wynikającej z podwyższonej temperatury. Należy także pamiętać, że w coraz 
bardziej popularnych budynkach biurowych typu otwartego (ang. open space) 
większość użytkowników ma tylko ograniczony dostęp do otwieranych okien 
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i dlatego występuje niewielka możliwości regulacji wentylacji naturalnej. Z tego 
powodu przedstawione zależności mogą się sprawdzać w budynkach tego typu 
jedynie w sposób ograniczony.

Rys. 5.5. Wartości projektowe temperatury operatywnej powietrza w budynku bez systemu mechanicznego chło-
dzenia w funkcji ważonej wykładniczo średniej ruchomej temperatury powietrza zewnętrznego

Dopuszczalne wartości temperatury operatywnej są przedstawiane w funkcji 
średniej ruchomej temperatury powietrza zewnętrznego Qrm w trzech kategoriach 
wymagań. Średnia ruchoma temperatura powietrza zewnętrznego (określana z za-
stosowaniem ważenia wykładniczego) jest szeregiem, którego elementy określa-
ne są na podstawie równania:

   2
1 2 31 ...rm ed ed ed             

Powyższe równanie może być uproszczone do postaci:

  111   rmedrm 
gdzie:
Θrm  – średnia ruchoma temperatura powietrza zewnętrznego w dniu bieżącym,
Θrm–1  – średnia ruchoma temperatura powietrza zewnętrznego w dniu poprzednim,
Θed  – średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego w dniu poprzednim,
Θed–1  – średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego 2 dni wcześniej itd.,
α – stała z zakresu (0 – 1); zalecana wartość 0,8.
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W przypadku, gdy przebiegi średniej dobowej temperatury zewnętrznej nie są 
znane, to można stosować równanie:

1 2 3 4 5 6 70,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
3,8

ed ed ed ed ed ed ed
rm

                  
 

Średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego określana jest jako śred-
nia arytmetyczna wartości temperatury zewnętrznej 1 dnia (24 h).

Dopuszczalne wartości temperatury operatywnej na rys 5.5 opisane są nastę-
pującymi równaniami: 

Kategoria I
Ograniczenie górne:
Ograniczenie dolne:

Θi max = 0,33·Θrm + 18,8 + 2
Θi min = 0,33·Θrm + 18,8 – 2

Kategoria II
Ograniczenie górne:
Ograniczenie dolne:

Θi max = 0,33·Θrm + 18,8 + 3
Θ min = 0,33·Θrm + 18,8 – 3

Kategoria III
Ograniczenie górne:
Ograniczenie dolne:

Θi max = 0,33·Θrm + 18,8 + 4
Θi min = 0,33·Θrm + 18,8 – 5

gdzie: 
Θi – wartość graniczna temperatury operatywnej powietrza w pomieszczaniu, °C,
Θrm – Średnia ruchoma temperatura powietrza zewnętrznego, °C.

Powyższe wymagania są stosowane gdy 10 < Θrm < 30°C – ograniczenie górne 
oraz 15 < Θrm < 30°C – ograniczenie dolne. Gdy Θrm > 25°C, to wykresy i wzory 
są opracowane przy ograniczonej liczbie danych.

W okresie grzewczym w budynkach bez mechanicznego chłodzenia powinny być 
stosowane ograniczenia jak w przypadku budynków z mechanicznym chłodzeniem (od-
powiednio kategoria I, II, III): górne ograniczenia dotyczą przypadku średniej rucho-
mej temperatury powietrza zewnętrznego niższej niż 10°C; dolne ograniczenia dotyczą 
przypadku średniej ruchomej temperatury powietrza zewnętrznego niższej niż 15°C.

Podane ograniczenia temperatury w budynkach bez mechanicznego chłodze-
nia powinny być używane do projektowania pasywnych sposobów zapobiega-
nia przegrzewaniu budynków w okresie letnim, a więc wymiarowania i wyboru 
lokalizacji okien, wymiarowania przegród i wyboru zasłon zacieniających oraz 
określania pojemności cieplnej budynku. Gdy osiągnięcie górnych ograniczeń za 
pomocą metod pasywnych nie jest możliwe, to należy zaprojektować chłodzenie 
mechaniczne stosując jednocześnie bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące 
budynków z mechanicznym chłodzeniem.

Wymagania przedstawione na rysunku 5.5. zostały opracowane przy założeniu 
adaptacji izolacyjności odzieży, co sprawia, że przy projektowaniu systemów pasyw-
nych nie jest wymagane przyjmowanie założeń dotyczących izolacyjności odzieży.
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W przypadku letnich parametrów komfortu (temperatura powietrza wewnętrz-
nego > 25°C) można zwiększyć prędkość ruchu powietrza w celu skompenso-
wania podwyższonych wartości temperatury. W przypadku zastosowania wen-
tylatorów (regulowanych przez użytkowników) lub innych sposobów regulacji 
prędkości ruchu powietrza (np. wentylacji indywidualnej) można podwyższyć 
górne ograniczenie o kilka kelwinów. Na rysunku 5.6 przedstawiono dopusz-
czalne zwiększenie górnego limitu temperatury powierza w funkcji prędkości 
ruchu powietrza. Ta metoda może być stosowana także w celu skompensowa-
nia zbyt wysokich wartości temperatury powietrza wewnętrznego w budynkach 
z chłodzeniem mechanicznym (przy założeniu, że dostępna jest lokalna regulacja 
prędkości ruchu powietrza). Prędkość ruchu powietrza jest zwiększana o wartość 
niezbędną do utrzymania niezmienionej ilości ciepła oddawanego z powierzchni 
skóry. Akceptacja zwiększonej prędkości ruchu powietrza wymaga możliwości 
regulacji przez użytkownika urządzeń zwiększających prędkość ruchu powietrza.

Rys. 5.6. Prędkość ruchu powietrza wymagana do skompensowania przyrostu temperatury powietrza (EN ISO 7730)

5.2.4. Systemy ogrzewania budynków użyteczności publicznej

W budynkach użyteczności publicznej stosowane są różne systemy ogrzewa-
nia. Poniżej podano podział systemów ogrzewania ze względu na rodzaj nośnika 
ciepła oraz układu rozprowadzania przewodów w budynku.

Podział klasycznych systemów ogrzewania
Klasyczne systemy ogrzewania to instalacje wewnętrzne budynku, których za-

daniem jest ogrzewanie przestrzeni, w której w czasie zimy stale przebywają lu-
dzie. Zadaniem systemów ogrzewania jest utrzymanie pomieszczeń w stanie, któ-
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ry zapewnia komfort cieplny osobom, które w nim przebywają. Poziom komfortu 
cieplnego zależy od wielu czynników, takich jak wartość ciepła metabolicznego 
ludzi, izolacyjność cieplna odzieży oraz parametry cieplne pomieszczenia, takie 
jak temperatura i wilgotność powietrza, prędkość jego ruchu w pomieszczeniu 
oraz temperatura promieniowania powierzchni przegród pomieszczenia.

Klasyczne systemy ogrzewania oddziaływają jedynie na dwa z tych czynni-
ków, czyli na temperaturę powietrza i temperaturę powierzchni wewnętrznych 
przegród budowlanych – czyli temperaturę promieniowania przegród. Oba te 
czynniki można wyrazić w postaci, tzw. temperatury operatywnej, która jest śred-
nią ważona temperatury powietrza i temperatury promieniowania przegród po-
mieszczenia. Wartości pozostałych czynników wpływających na komfort cieplny 
osób przebywających w pomieszczeniu można regulować za pomocą systemów 
wentylacji i klimatyzacji.

Na podstawie analiz zapotrzebowania na energię wynika, że do ogrzewania 
zużywa się około 40% zasobów energii w krajach położonych w szerokościach 
geografi cznych zbliżonych do Polski. W związku z tym, systemy ogrzewania po-
winny charakteryzować się dużymi współczynnikami sprawności i efektywności 
przekazywania ciepła do ogrzewanych pomieszczeń. Systemy ogrzewania budyn-
ków powinny umożliwiać oszczędzanie energii oraz dostosowanie ilości ciepła 
dostarczanego do budynku stosownie do chwilowych potrzeb. W związku z tym 
systemom ogrzewania stawia się szczególne wymagania, których znaczenie jesz-
cze bardziej się zwiększa w przypadku budynków nZEB, które charakteryzują 
się małym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania. Wymaganie to można 
określić jako:
 wymagana temperatura operatywna – średnia ważona temperatury powietrza 

wewnętrznego i temperatury promieniowania powierzchni wewnętrznych 
przegród – powinna zawierać się w przedziale 20–22oC; wartość ta pozwala na 
utrzymanie warunków komfortu cieplnego dla osób przebywających w ogrze-
wanych pomieszczeniach na optymalnym poziomie przy standardowej izo-
lacyjności cieplnej odzieży; wartość temperatury operatywnej może być ob-
niżana w nocy do 18–20oC w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 
i utrzymania optymalnych warunków cieplnych dostosowanych do fi zjologii 
człowieka w czasie snu,

 systemy ogrzewania stosowane w budynkach nZEB powinny być wyposażone 
w systemy automatycznej regulacji i sterowania w celu dostosowania ilości 
ciepła dostarczanego do przestrzeni wewnętrznej budynku do chwilowych po-
trzeb wynikających z warunków pogodowych otoczenia zewnętrznego i bie-
żących wewnętrznych zysków ciepła. Systemy te mają kluczowe znaczenie 
w obiektach o małym zapotrzebowaniu na ciepło wynikającym z zastosowa-
nych technologii ograniczających straty ciepła przez przenikanie oraz wyko-
rzystujących systemy rekuperacji lub regeneracji ciepła w układach wentyla-
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cyjnych oraz przy dużych zmiennościach strumieni ciepła pochodzących od 
wewnętrznych zysków ciepła od ludzi, urządzeń i oświetlenia, co występuje 
w budynkach projektowanych jako nZEB. W przypadku niedostosowania sys-
temu dostawy ciepła lub nieodpowiedniej regulacji i sterowania może docho-
dzić do przegrzewania pomieszczeń, czego skutkiem jest zwiększone zużycie 
energii do ogrzewania budynku,

 świeże powietrze wentylacyjne może być podgrzewane za pomocą systemu 
ogrzewania, niezależnie od rodzaju wentylacji: naturalnej lub mechanicznej. 
Podgrzewanie to powinno być wspomagane systemami rekuperacji lub rege-
neracji ciepła z powietrza usuwanego. W takim przypadku system ogrzewa-
nia powinien zapewnić ogrzanie powietrza wentylacyjnego bez wywoływania 
nadmiernej prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu powodującej 
zwiększenie turbulencji i przeciągów,

 działanie systemu ogrzewania nie może pogarszać jakości środowiska we-
wnętrznego; szczególnie nie powinno dochodzić do nadmiernej różnicy tem-
peratury w pionie, co prowadzi do stratyfi kacji powietrza w pomieszczeniach; 
nie należy również doprowadzać do nadmiernych różnic temperatury w roz-
kładzie poziomym i różnic temperatury pomiędzy powierzchniami wewnętrz-
nymi przegród i okien oraz powietrzem wewnętrznym, co może prowadzić 
do powstawiania nadmiernych prędkości ruchu powietrza odczuwanych jako 
przeciągi,

 klasyczne systemy ogrzewania stosowane w budynkach nZEB powinny wyko-
rzystywać niskotemperaturowe źródła ciepła, co umożliwia wykorzystywanie 
różnorodnych źródeł ciepła, a w tym odnawialnych źródeł energii; dodatkową 
zaletą niskotemperaturowych systemów ogrzewania jest możliwość stosowa-
nia ogrzewania płaszczyznowego, które charakteryzuje się równomiernym 
rozkładem temperatury w pomieszczeniu, co jest zgodne z postulatem sformu-
łowanym wyżej,

 systemy ogrzewania wykorzystywane w budynkach nZEB powinny być 
„przyjazne dla środowiska”, a więc powinny w jak największym stopniu wy-
korzystywać odnawialne źródła energii i powinny jak najmniej zanieczyszczać 
powietrze atmosferyczne szkodliwymi gazowymi i stałymi produktami spala-
nia paliw. Dotyczy to zwłaszcza źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe; 
systemy tego typu podlegają regulacjom i ograniczeniom emisji do atmosfery 
produktów spalania; w szczególności należy zwracać uwagę na źródła ciepła 
opalane biomasą, która wprawdzie jest źródłem energii odnawialnej, lecz jed-
nocześnie proces jej spalania związany jest z emisją szkodliwych zanieczysz-
czeń do atmosfery (tzw. niska emisja),

 systemy ogrzewania powinny być optymalne pod względem ekonomicznym 
z uwzględnieniem cyklu ich życia. W szczególności projekt systemu ogrzewania 
powinien być dostosowany do przewidywanego sposobu użytkowania budynku 
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oraz powinien minimalizować koszty eksploatacji, a w tym koszty energii po-
mocniczej do napędów pomp oraz pracy źródła ciepła i układu regulacji.

Uwzględniając powyższe uwagi w projekcie systemu ogrzewania nowego lub 
remontowanego budynku w standardzie nZEB należy rozważyć różne rozwią-
zania technologiczne umożliwiające dostosowanie dostawy ciepła do zmiennego 
w czasie zapotrzebowania przy minimalnych kosztach eksploatacji. Należy przy 
tym uwzględnić współpracę systemu ogrzewania z systemem wentylacji i ewen-
tualnie chłodzenia budynku, co może spowodować konieczność wykorzystania 
niekonwencjonalnego źródła ciepła i chłodu, jak na przykład rewersyjna pompa 
ciepła wykorzystująca jako dolne źródło ciepła grunt pod budynkiem lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. Jak wykazano wyżej dobór systemu ogrzewania bu-
dynków, a w szczególności w budynków w standardzie nZEB, zależy od wielu 
czynników, takich jak charakterystyka cieplna budynku (współczynniki przenika-
nia ciepła i pojemność cieplna), czasu jego użytkowania (harmonogramy użytko-
wania), liczby osób i urządzeń generujących wewnętrzne zyski ciepła oraz rodzaj 
dostępnych źródeł energii. Należy również starannie przeanalizować możliwe 
rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania uwzględniając zarówno 
wyniki analizy energetycznej, jak i ekonomicznej w przewidywanym cyklu życia 
budynku. Preferowane systemy ogrzewania budynków nZEB, to systemy nisko-
temperaturowe o dużej zdolności do regulacji i sterowania umożliwiające w mak-
symalnym stopniu wykorzystanie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych zy-
sków ciepła przy minimalnym wykorzystaniu energii pomocniczej do napędów 
urządzeń mechanicznych.

Systemy ogrzewania stosowane w budynkach niskoenergetycznych można po-
dzielić przyjmując różne kryteria:
 ze względu na położenie źródła ciepła:

– ogrzewanie miejscowe,
– ogrzewanie centralne,
– ogrzewanie zdalaczynne,

 ze względu na źródło ciepła (rodzaj nośnika energii):
– ogrzewanie na paliwo stałe, w tym paliwa kopalne (węgiel) lub biomasę 

stałą (drewno, pelety drewniane),
– ogrzewanie na paliwo gazowe (gaz ziemny lub gaz płynny),
– ogrzewanie na paliwo płynne (olej opałowy),
– ogrzewanie elektryczne (energia elektryczna – przede wszystkim w krajach 

o dużych zasobach energii elektrycznej wytwarzanej w hydroelektrowniach 
lub elektrowniach atomowych),

– ogrzewanie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (energia sło-
neczna, pompy ciepła, a w tym zasilane energią elektryczną wytwarzaną 
lokalnie),



J. Sowa, M. Mijakowski, M. Strzeszewski, J. Chudzicki, P. Pracki, P. Narowski 125

 ze względu na nośnik ciepła w systemie ogrzewania:
– ogrzewanie wodne niskotemperaturowe,
– ogrzewanie wodne wysokotemperaturowe,
– ogrzewanie parowe,
– ogrzewanie powietrzne,

 ze względu na sposób przekazania ciepła do pomieszczenia:
– ogrzewanie konwekcyjne,
– ogrzewanie promieniujące, płaszczyznowe,
– ogrzewanie powietrzne,
– ogrzewanie kombinowane.

Ogrzewanie miejscowe
W systemach ogrzewania miejscowego źródło ciepła znajduje się bezpośred-

nio w ogrzewanym pomieszczeniu. Tradycyjne systemy ogrzewania miejscowego 
to różnego rodzaju urządzenia dostosowane do spalania paliwa stałego (w tym 
biomasy): kominki, piece kafl owe i piece żeliwne. Spotyka się również kominki 
opalane gazem, lecz stanowią one mniejszość w tego typu systemach ogrzewa-
nia. Miejscowe systemy ogrzewania opalane paliwem stałym mają ograniczone 
zastosowane w przypadku ogrzewania budynków o standardzie nZEB. Są one 
stosowane w zasadzie do ogrzewania małych jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych. Urządzenia tego typu mają ograniczone możliwości regulacji wydajno-
ści oraz podlegają wymaganiom dotyczącym ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. Stosowanie tego typu ogrzewania w budynkach nZEB wymaga 
szczególnych rozwiązań układu dostarczania powietrza niezbędnego do proce-
su spalania paliw wynikającego z wysokiego poziomu szczelności powietrznej 
obudowy budynku. Jednocześnie należy zadbać o zabezpieczenie budynku przed 
nadmierną wentylacją pomieszczeń spowodowaną systemem doprowadzenia po-
wietrza do paleniska. Obecnie w większości tego rodzaju źródeł ciepła spalane 
jest drewno, które, jeżeli pochodzi ze zrównoważonej gospodarki drzewnej, może 
być traktowane jako biopaliwo odnawialne. W systemach ogrzewania miejsco-
wego rosnącą popularnością cieszą się zintegrowane systemy ogrzewania wy-
korzystujące turbokominki z płaszczem wodnym współpracujące z klasycznymi 
systemami centralnego ogrzewania wodnego z kotłem gazowym lub olejowym. 
Oprócz kominków, w ogrzewaniach miejscowych wykorzystywane są różnego 
rodzaju akumulacyjne piece kafl owe, żeliwne piece ogrzewania miejscowego 
o różnej wielkości wyposażone w systemy regulacji procesu spalania i wykorzy-
stywane do ogrzewania ciepłym powietrzem. Ogrzewania miejscowe wykorzy-
stują jako źródło energii również paliwo gazowe. Na szczególną uwagę zasługują 
rożnego rodzaju gazowe wysoko- i niskotemperaturowe promienniki podczerwie-
ni stosowane w miejscowych ogrzewaniach budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz w dużych obiektach magazyno-
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wych, sportowych itp. Obecnie wytwarzane tego typu urządzenia charakteryzują 
się dużą sprawnością cieplną i często stosowane są w obiektach użytkowanych 
okresowo. Umożliwiają one szybkie uzyskanie wymaganego poziomu komfortu 
cieplnego w określonych strefach lub przestrzeniach budynków. Do gazowych, 
miejscowych systemów ogrzewania zalicza się również gazowe podgrzewacze 
z zamkniętymi komorami spalania podłączane do przewodów spalinowych lub 
systemów powietrzno-spalinowych zasilających w ciepło i ciepłą wodę użytkową 
pojedyncze mieszkania w budynkach wielorodzinnych.

W lokalnych systemach ogrzewania wykorzystywana jest również energia 
elektryczna. Istnieje kilka rozwiązań takich systemów, które można zaliczyć 
do systemów bezpośredniego ogrzewania wykorzystujących oporowe elementy 
grzejne: termowentylatory, grzejniki olejowe, systemy ogrzewania podłogowe-
go z matami lub przewodami grzejnymi oraz grzejniki konwekcyjne, elektryczne 
promienniki podczerwieni oraz systemy grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnica-
mi elektrycznymi. Energia elektryczna wykorzystywana jest również do napędu 
pomp ciepła o niewielkiej mocy wykorzystujących jako dolne źródło ciepła po-
wietrze zewnętrzne; wówczas mogą być one zaliczone do systemów ogrzewa-
nia lokalnego. Zastosowanie do bezpośredniego ogrzewania energii elektrycznej 
pochodzącej z systemów elektroenergetycznych, w których większość energii 
wytwarzana jest w elektrowniach cieplnych jest z punktu widzenia efektywności 
energetycznej mało efektywne ze względu na to, że sprawność całego systemu 
elektroenergetycznego nie przekracza 38% w odniesieniu do energii pierwotnej. 
Wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z systemów, w których domi-
nującymi źródłami są hydroelektrownie lub elektrownie jądrowe oraz występują 
jej nadwyżki, w elektrycznych systemach grzewczych może być ekonomicznie 
i energetycznie uzasadnione.

W lokalnych systemach ogrzewania wykorzystywane są również małe piece 
lub małe kotły opalane paliwem ciekłym – głównie olejem opałowym. Warunki 
ich stosowania są podobne jak lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem. Wyko-
rzystuje się je do ogrzewania pojedynczych mieszkań lub wydzielonych pomiesz-
czeń w budynkach. Stosowane są one również jako źródło ciepła w lokalnych 
systemach ogrzewania powietrznego.

Centralne ogrzewanie budynków
Centralne systemy ogrzewania mają jedno źródło ciepła zasilające w ciepło 

wiele mieszkań lub grup pomieszczeń w ogrzewanym budynku. W centralnych 
instalacjach ogrzewania stosuje się systemy rozprowadzania ciepła w budynku 
za pomocą sieci przewodów i elementów grzewczych z wykorzystaniem rożnych 
nośników, takich jak woda ciepła lub gorąca oraz para wodna o różnym ciśnieniu. 
Zalety centralnych systemów ogrzewania to zmniejszenie liczby źródeł ciepła 
w porównaniu z systemem ogrzewania miejscowego, co skutkuje zmniejszeniem 
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liczby kominów lub przewodów spalinowo-powietrznych, zwiększeniem spraw-
ności wytwarzania ciepła, a tym samym zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do 
środowiska. Ponadto eliminuje transport paliwa do poszczególnych źródeł ciepła, 
jak w przypadku miejscowego ogrzewania, zwiększa sprawność regulacji i popra-
wia komfort eksploatacji i obsługi systemu ogrzewania. Wady centralnego syste-
mu ogrzewania to głównie wymaganie systemu podziału kosztów ogrzewania, 
zwiększenie w niektórych przypadkach kosztów budowy instalacji oraz zwięk-
szenie strat ciepła w sieci instalacji centralnego ogrzewania.

Centralne systemy ogrzewania wodnego
Centralne systemy ogrzewania wodnego wykorzystują jako nośnik ciepłą lub 

gorącą wodę krążącą w zamkniętym obiegu i przygotowaną w centralnym źródle 
ciepła, którym może być lokalna kotłownia, węzeł ciepłowniczy lub źródło energii 
wykorzystujące odnawialne zasoby energii uzyskiwanej lokalnie lub zdalaczynnie.

Systemy te klasyfi kuje się ze względu na projektową wartość temperatury 
wody zasilającej elementy grzejne w pomieszczeniach; rozróżnia się:
 systemy niskotemperaturowe – o temperaturze wody instalacyjnej na zasilaniu 

nie przekraczającej 45–50oC,
 systemy wysokotemperaturowe – o temperaturze wody na zasilaniu powyżej 

50oC – typowo od 55 do 90oC.

Ze względu na siłę napędową powodującą obieg wody instalacyjnej w sieci 
przewodów rozróżnia się:
 systemy ogrzewania wodnego grawitacyjne – przepływ wody powoduje róż-

nica ciśnienia wywołana różnicą gęstości wody zasilającej i powrotnej oraz 
różnicą poziomów pomiędzy źródłem ciepła i grzejnikami w instalacji,

 systemy ogrzewania wodnego pompowe – przepływ wody w instalacji wy-
wołany jest głównie pompami obiegowymi; jest on wspomagany ciśnieniem 
grawitacyjnym.

Kolejny podział tych systemów wynika ze sposobu budowy sieci przewodów 
instalacji centralnego ogrzewania; są to:
 systemy dwururowe, w tym systemy z rozdziałem dolnym i górnym lub 

w układzie Tichelmanna,
 systemy jednorurowe.

Centralne ogrzewania wodne dzieli się również ze względu na sposób zabez-
pieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji na:
 systemy otwarte – z naczyniem wzbiorczym bezpośrednio połączonym z at-

mosferą,
 systemy zamknięte – w tych instalacjach układem zabezpieczającym jest za-

mknięte naczynie wzbiorcze z poduszką gazową.
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Obecnie najbardziej popularne są niskotemperaturowe, pompowe systemy 
centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. Ich główne zalety to możliwość 
zasilania w ciepło pomieszczeń z wykorzystaniem różnych elementów grzew-
czych – klasycznych grzejników konwekcyjnych, jak również grzejników płasz-
czyznowych (podłogowych lub ściennych), łatwość obsługi, możliwość pełnej 
automatycznej regulacji i sterowania z regulacją jakościową jak również ilościo-
wą, uzyskiwanie pożądanego rozkładu temperatury w ogrzewanych pomieszcze-
niach, możliwość lokalnej regulacji temperatury w pomieszczeniach za pomocą 
zaworów termostatycznych lub nastawnych, zmniejszenie szkód spowodowanych 
korozją ze względu na zamknięcie obiegu wodnego i odcięcie go od atmosfery.

Występujące powszechnie w ubiegłym wieku otwarte, centralne instalacje 
ogrzewania grawitacyjnego, wymagały wysokiej temperatury wody zasilającej, 
co powodowało niekorzystny rozkład temperatury w ogrzewanych pomieszcze-
niach, uniemożliwiało stosowanie grzejników płaszczyznowych ze względu na 
nadmierne opory hydrauliczne i wymaganą niską temperaturę zasilania grzej-
ników podłogowych i ściennych. Ponadto otwarty system ogrzewania stwarzał 
problemy wynikające z ubytków wody w instalacjach i zwiększonej korozji ele-
mentów ze względu na dostęp tlenu do wody instalacyjnej. Instalacje tego typu 
wymagały większych średnic przewodów rozprowadzających, co zwiększało ich 
koszty inwestycyjne. Natomiast nie wymagały one stosowania pomp obiego-
wych, co wprawdzie obniżało koszty eksploatacji, lecz powodowało trudności 
z regulacją wstępną i eksploatacyjną. Jedynym sposobem regulacji w tych sys-
temach była ograniczona regulacja jakościowa za pomocą zmiany temperatury 
wody zasilającej.

Wysokosprawne pompowe wodne centralne systemy ogrzewania w układzie 
zamkniętym do budynków w standardzie nZEB

W ogrzewaniu pompowym obieg wody wymusza pompa, która wytwarza róż-
nicę ciśnienia potrzebną do pokonania oporów hydraulicznych instalacji. Obec-
nie wodne ogrzewania pompowe są najbardziej rozpowszechnionym systemem 
ogrzewania zarówno w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, jak 
i użyteczności publicznej. Ogrzewanie pompowe ma w stosunku do ogrzewania 
grawitacyjnego następujące zalety:
 większy zakres zastosowania, uniezależniony od wysokości i długości ogrze-

wanego obiektu, możliwość podziału instalacji na strefy,
 możliwość stosowania mniejszych średnic przewodów (mniejsze transporto-

we straty ciepła) i większa swoboda w prowadzeniu przewodów (załamania, 
zasyfonowania w pionie), 

 wysoka sprawność źródła ciepła i armatury regulacyjnej (większe opory), 
 mniejsza bezwładność instalacji, skuteczniejsza regulacja centralna i miejsco-

wa, możliwość umieszczania grzejników poniżej źródła ciepła. 
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Natomiast wadami tego systemu są: mniejsza niezawodność (awaria pompy, 
okresowy zanik napięcia) i większe koszty eksploatacji (energia elektryczna do 
zasilania pompy). Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać nowoczesna 
i energooszczędna instalacja centralnego ogrzewania wodnego oraz wady syste-
mowe tradycyjnego układu dwururowego pionowego z rozdziałem dolnym zesta-
wiono w tabeli 5.13.

Tabela 5.13. Wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom ogrzewczym i wady instalacji tradycyjnej

Wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom Wady systemowe tradycyjnego układu ogrzewczego

 brak ubytków wody (hermetyczność instalacji),
 efektywne wykorzystanie ciepła (odpowiedni 

rozdział nośnika ciepła, właściwy sposób prow-
adzenia regulacji),

 możliwość rozliczania kosztów ciepła zużytego 
przez indywidualnych odbiorców,

 podwyższona stateczność hydrauliczna insta-
lacji,

 obniżona temperatura nośnika ciepła 
(podwyższony komfort cieplny, mniejsze 
straty transportowe, możliwość wykorzystania 
niekonwencjonalnych, niskotemperaturowych 
źródeł ciepła),

 dostosowanie systemu ogrzewczego do rodzaju 
obiektu.

 pionowe rozregulowanie hydrauliczne 
i cieplne spowodowane centralną regulacją 
jakościową i niewielką statecznością 
hydrauliczną instalacji, 

 nadmierne zyski ciepła od przewodów 
i ochłodzenie wody zasilającej grzejniki, 
spowodowane zaleceniem podwyższania 
minimalnych średnic przewodów,

 krążenie wody przez sieć odpowietrzającą 
pracującą przy nadciśnieniu (mała 
skuteczność zamknięć syfonowych),

 ubytki wody instalacyjnej powodujące 
konieczność uzupełniania instalacji wodą 
nieuzdatnioną, co skraca okres eksp-
loatacji instalacji.

Wymagania w odniesieniu do instalacji ogrzewczych
Nowoczesne instalacje ogrzewcze powinny:

 zapewniać równomierny, przestrzenny rozkład temperatury odczuwalnej w pio-
nie, poziomie i czasie (stan równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym przez 
człowieka i wewnętrznymi zyskami ciepła a stratami ciepła pomieszczenia),

 umożliwiać regulację temperatury odczuwalnej w zależności od indywidual-
nych upodobań użytkowników (z możliwie małą bezwładnością regulacji),

 zapewniać odpowiedni mikroklimat wnętrz (m.in. nie wydzielać szkodliwych 
pyłów, gazów i par, nie powodować powstawania hałasu i przeciągów),

 być wyposażone w grzejniki estetyczne i łatwe do czyszczenia,
 być trwałe i charakteryzować się niskim kosztem eksploatacji oraz zapewniać 

możliwość indywidualnego rozliczania kosztów ciepła zużytego do ogrzewania,
 być możliwie najmniej uciążliwe w stosunku do środowiska naturalnego.

Grzejniki 
Odbiorniki ciepła, którymi w instalacjach ogrzewczych są grzejniki, przeka-

zują moc cieplną do pomieszczeń dostarczaną przez nośnik ciepła. Grzejniki kon-
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wekcyjne oddają większą część ciepła na drodze konwekcji (np. grzejniki człono-
we żeliwne, grzejniki z rur gładkich i ożebrowanych, grzejniki stalowe płytowe, 
konwektory), zaś grzejniki promieniujące oddają ciepło głównie na drodze pro-
mieniowania (grzejniki płaszczyznowe, taśmy promieniujące). Obecnie w Polsce 
najwięcej instalacji ogrzewczych wyposażonych jest w grzejniki członowe żeliw-
ne, które cechuje duża odporność na korozję (ponad 50-letni okres eksploatacji) 
oraz możliwość zmiany pola powierzchni ogrzewalnej. Ostatnio, unowocześnie-
nie instalacji centralnego ogrzewania (likwidacja węzłów ciepłowniczych bezpo-
średniego działania i hermetyzacja instalacji wewnętrznych) stworzyło również 
warunki do eksploatacji grzejników stalowych płytowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że o właściwościach użytkowych zastosowanego sys-
temu ogrzewania decydują przede wszystkim proporcje ciepła emitowanego do 
pomieszczenia na drodze konwekcji i promieniowania, różnorodne konstrukcje 
grzejników sklasyfi kować można następująco:
 grzejniki płytowe (płaskie pojedyncze) charakteryzują największą w tej grupie 

emisją ciepła na drodze promieniowania o udziale dochodzącym do 30÷35% 
całkowitej mocy cieplnej; grzejniki te (nieosłonięte) charakteryzują się naj-
większym w tej grupie zasięgiem oddziaływania ciepła,

 grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych (albo podobne kształtem) mają mniej-
szy udział ciepła przekazywanego na drodze promieniowania, ok. 10÷15% 
w wyniku częściowego osłonięcia powierzchni ogrzewalnej,

 w grzejnikach z wewnętrznymi kanałami powietrznymi (np. grzejniki alumi-
niowe z wewnętrznym ożebrowaniem pionowym), które są pod względem 
konstrukcyjnym formą przejściową między ww. grzejnikami i konwektorami, 
udział promieniowania wynosi 4÷8%,

 konwektory (konstrukcje, w których elementy grzejne są obudowane) zarów-
no z grawitacyjnym wymuszeniem ruchu powietrza omywającego element 
grzejny, jak i z wymuszeniem wentylatorowym zaliczyć można do systemów 
ogrzewania powietrznego, w których udział promieniowania jest zbliżony do 
zera.

Grzejniki konwekcyjne umieszczane są na ścianach zewnętrznych pod okna-
mi, co zapewnia najkorzystniejszy rozkład temperatury w pomieszczeniu. Grzej-
niki nie powinny być obudowane ani zasłaniane, gdyż utrudnia to przekazywanie 
ciepła do otoczenia. Z punktu widzenia komfortu cieplnego najkorzystniejsze są 
grzejniki jednopłytowe, ponieważ ok. 35% ciepła przekazują na drodze promie-
niowania. Natomiast konwektory, które przekazują całe ciepło na drodze konwek-
cji, stwarzają mniej korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniu, a do tego są 
kłopotliwe w utrzymaniu czystości. Projektowane dawniej, głównie w łazienkach, 
piony grzejne są obecnie zastępowane, tzw. grzejnikami łazienkowymi wykona-
nymi z rurek stalowych lub innych profi li. Coraz częściej stosowane są również 



J. Sowa, M. Mijakowski, M. Strzeszewski, J. Chudzicki, P. Pracki, P. Narowski 131

rozmaite grzejniki dekoracyjne zgodnie z sugestiami architekta wnętrz. W sys-
temach ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi miejsce ustawienia grzejnika 
i wyposażenie go w ewentualne osłony, ma znaczący wpływ na równomierność 
rozkładu temperatury. Rzutuje to w zasadniczy sposób na sprawność emisji ciepła 
dostarczanego przez grzejnik do pomieszczeń, a tym samym na koszty eksploata-
cji ogrzewania.

Sieć przewodów
Najczęściej występujące w Polsce systemy ogrzewania budynków to centralne 

wodne pompowe ogrzewanie dwururowe z rozdziałem dolnym (pionowe i pozio-
me), jednorurowe poziome oraz dwururowe mikroprzewodowe z rozdzielaczami 
mieszkaniowymi. Schemat typowej instalacji centralnego ogrzewania z zaznacze-
niem jej wad pokazano na rysunku 5.7, a na rysunkach 5.8 i 5.9 pokazano schema-
ty innych rozwiązań instalacji c.o.

Rys. 5.7. Schemat typowej instalacji centralnego systemu ogrzewania wodnego dwururowego z rozdziałem dol-
nym systemu zamkniętego (oprac. P. Kędzierski)
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Rys. 5.8. Schemat instalacji wodnego centralnego ogrzewania jednorurowego z rozdziałem dolnym (oprac. P. Kędzierski)

Rys. 5.9. Schemat instalacji poziomego ogrzewania dwururowego (oprac. P. Kędzierski)

Układ rozdzielaczowy
W instalacjach w układzie rozdzielaczowym występuje jeden (w budynkach 

rozległych) lub kilka pionów, którymi czynnik grzewczy doprowadzony jest do 
rozdzielaczy (rys. 5.10, 5.11a). Przewody prowadzone są od rozdzielacza bezpo-
średnio do grzejników. Do każdego grzejnika biegnie oddzielna para przewodów 
(zasilający i powrotny). Przewody prowadzone są pod posadzką. Często przewody 
te, niezależnie od mocy cieplnej grzejnika, mają jednakową średnicę, co ułatwia 
wykonanie instalacji. W przypadku układu rozdzielaczowego przeważnie stoso-
wane są grzejniki z podłączeniem dolnym. Dobrym rozwiązaniem, pod względem 
estetyki, jest podejście do grzejnika od tyłu, czyli ze ściany, za pomocą specjalnego 
zestawu przyłączeniowego. Układ rozdzielaczowy ma zalety, które powodują, że 
jest on obecnie bardzo często stosowany w nowo wznoszonych budynkach.
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Rys. 5.10. Schemat instalacji ogrzewania wieloobwodowego (rozdzielaczowego) (oprac. P. Kędzierski)

Rys. 5.11. Schemat instalacji ogrzewania: a) wieloobwodowego (rozdzielaczowego), b) trójnikowego (oprac. 
M. Strzeszewski)

Układ trójnikowy
Alternatywą układu rozdzielaczowego jest układ trójnikowy (rozgałęziony). 

Podobnie, jak w przypadku układu rozdzielaczowego, instalacja składa się z jed-
nego pionu. Nośnik ciepła jest doprowadzony do poszczególnych grzejników 
przewodami, które rozgałęziają się w posadzce. Średnice przewodów zmniejszają 
się stopniowo w kierunku grzejników w zależności od strumienia masy wody 
przepływającej w działkach. Również w tym przypadku grzejniki mają najczę-
ściej podłączenie dolne. Przykład ogrzewania w układzie trójnikowym pokazano 
na rysunek 5.12b. 
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Rys. 5.12. Schemat instalacji ogrzewania: a) rozdzielaczowo-trójnikowego), b) w układzie pętli współprądowej 
(układ Tichelmanna) (oprac. M. Strzeszewski)

Układ rozdzielaczowo-trójnikowy
Układ rozdzielaczowo-trójnikowy (rys. 5.12a) wykonywany jest podobnie jak 

układ rozdzielaczowy, z tą jednak różnicą, że grzejniki o stosunkowo małej mocy 
położone blisko siebie mogą być przyłączane za pomocą trójników do jednej pary 
przewodów wychodzących z rozdzielacza. Układ ten ma zalety i wady układu roz-
dzielaczowego, a jednocześnie, w zależności od liczby zastosowanych trójników, 
w większym lub mniejszym stopniu ujawniają się zalety i wady układu trójnikowego. 

Układ Tichelmanna
Układ pętli poziomej składa się z jednego pionu, od którego na każdej kon-

dygnacji prowadzone są równolegle do siebie dwa przewody – zasilający i po-
wrotny, tworzące zamkniętą lub otwartą pętlę. Grzejniki podłączane są zazwyczaj 
od dołu. Pętla jest prowadzona najczęściej wzdłuż ścian zewnętrznych budynku. 
W celu ułatwienia wyrównania oporów hydraulicznych w poszczególnych obie-
gach można zastosować układ współprądowy Tichelmanna (rys. 5.12b).

Pompy
Obecnie najbardziej popularnym rodzajem ogrzewania są układy pompowe. 

W takich układach woda krąży między źródłem ciepła a grzejnikami (tradycyjny-
mi lub podłogowymi) dzięki różnicy ciśnienia wytworzonej przez pompę. Pompa 
obiegowa musi mieć odpowiednio dobraną charakterystykę – wysokość podno-
szenia oraz wydajność, tak aby zapewnić odpowiedni przepływ wody przez ele-
ment grzejny instalacji w najbardziej niekorzystnym obiegu.
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W instalacjach grzewczych stosowane są obecnie pompy bezdławicowe (her-
metyczne). Pompowana woda, przepływając przez pompę, smaruje łożyska śli-
zgowe i chłodzi silnik. Pompa nie wymaga smarowania ani wymiany uszczelnień. 
Pracuje cicho (woda tłumi hałas). Korpus pompy wykonany jest najczęściej z że-
liwa, a wirniki – z tworzywa lub stali nierdzewnej, a więc z materiałów odpor-
nych na korozję. Pompy bezdławicowe są trwałe; właściwie użytkowana pompa 
może pracować nawet 15–20 lat. Przewymiarowanie, czyli zainstalowanie zbyt 
dużej pompy, powoduje większy pobór mocy, niebezpieczeństwo głośnej pracy 
instalacji oraz przyspiesza niszczenie elementów pompy. Zbyt mała pompa nie 
zapewni odpowiedniego przepływu wody przez obiegi o największych oporach 
przepływu. Pompy w instalacjach c.o. nie powinny pracować „na sucho” (bez 
wody). Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe działanie systemu odpowietrzania 
instalacji; najczęściej przez automatyczne zawory odpowietrzające.

W instalacjach wyposażonych w termostatyczne zawory grzejnikowe warto 
stosować pompy wyposażone w elektroniczne układy regulacji różnicy ciśnienia, 
czyli pompy z płynną (elektroniczną) regulacją obrotów silnika. Dostosowują się 
one samoczynnie do zmiennych przepływów wody w instalacji grzewczej i utrzy-
mują stałą, zadaną wartość ciśnienia.

Konwencjonalne źródła ciepła
Najczęściej stosowanym konwencjonalnym sposobem wytwarzania ciepła 

jest spalanie paliwa w kotle i podgrzewanie nośnika ciepła. Największą spraw-
ność wytwarzania mają kotły kondensacyjne wyposażone w dodatkowy wymien-
nik ciepła umożliwiający głębokie schłodzenie spalin i skroplenie pary wodnej 
w nich zawartej. Jako źródło ciepła do ogrzewania stosuje się również kotły elek-
tryczne, wykorzystujące tańszą taryfę nocną, są one niezastąpione przy braku in-
nych nośników energii. Kotły instalowane są w kotłowniach wbudowanych lub 
wolno stojących. Jeśli istnieje możliwość przyłączenia instalacji do sieci ciepłow-
niczej (teren uzbrojony), to stosuje się wymienniki będące pośrednimi źródłami 
ciepła, odbierające ciepło dostarczane przez sieć zdalaczynną z ciepłowni bądź 
elektrociepłowni. Miejscem połączenia sieci z instalacją w budynku jest węzeł 
ciepłowniczy (może być indywidualny w budynku lub grupowy zasilający kilka 
budynków). Obecnie projektowane są prawie wyłącznie węzły wymiennikowe 
pośrednie, w których woda sieciowa i instalacyjna krążą w oddzielnych obie-
gach. W Polsce jest jeszcze eksploatowanych wiele węzłów hydroelewatoro-
wych i zmieszania pompowego, tzw. bezpośrednich. W Polsce najbardziej rozpo-
wszechnione są przeponowe wymienniki ciepła typu JAD. W nowych budynkach 
zwykle stosuje się wymienniki płytowe o dużo mniejszych wymiarach, umiesz-
czone w gotowych, kompaktowych centralach lub węzłach ciepłowniczych. Do 
klasycznych źródeł ciepła należy zaliczyć również pompy ciepła pozyskujące cie-
pło z otoczenia i umożliwiające jego wykorzystanie na wyższym poziomie tem-



Systemy i instalacje wewnętrzne budynku136

peratury do celów ogrzewczych. Urządzenia te wymagają zasilania elektrycznego 
i pozwalają uzyskać ok. 3÷4 razy większą moc cieplną niż pobrana moc elektrycz-
na. W zależności od budowy pompy, pierwotnym źródłem ciepła może być woda, 
powietrze lub grunt. 

Niekonwencjonalne źródła ciepła
Do niekonwencjonalnych źródeł energii można zaliczyć: energię promieniowa-

nia słonecznego, energię wiatru, energię rzek i wód morskich, energię geotermalną, 
energię z biopaliw i energię jądrową. Energię odnawialną (nazywaną alternatywną 
lub czystą) uzyskuje się z tych źródeł dzięki następującym technologiom: 
a) bez procesu spalania (energetyka wodna, siłownie wiatrowe, technika solarna, 

geotermia), 
b) z procesem spalania lub zgazowania biomasy (odpadów leśnych, słomy, siana, 

rzepaku lub spalanie biogazu z gnojówki, śmieci lub ścieków miejskich), 
c) odzyskiwania ciepła z procesów technologicznych lub stałych odpadów prze-

mysłowych (ciepłej wody, spalin wylotowych, gorącego żużla i popiołów).
Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym wynosi w Polsce ok. 

10%, podczas gdy w innych krajach dochodzi do kilkunastu procent. Największe 
znaczenie i udział w produkcji energii niekonwencjonalnej ma energia geotermal-
na, którą wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej oraz do ogrzewania 
mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku bezpośredniego 
wykorzystania do celów ogrzewczych najkorzystniejsza temperatura źródła po-
winna wynosić 80÷90°C; wadą wód geotermalnych jest duża zawartość związ-
ków soli. Źródła geotermalne o niższej temperaturze (10÷50°C) mogą być wy-
korzystywane za pomocą pomp ciepła, w których stanowią one tzw. dolne źródło 
ciepła. Energia geotermalna odgrywa obecnie ważną rolę jedynie na obszarach, na 
których wody geotermalne występują na głębokości 2 km. W warunkach polskich 
najbardziej atrakcyjne jest wykorzystanie wód geotermalnych na obszarze niecki 
podhalańskiej i w okręgach: grudziądzko-warszawskim, szczecińskim i łódzkim.

Armatura i urządzenia zabezpieczające
Armatura, czyli uzbrojenie przewodów, służy do zapewnienia prawidłowej 

i bezpiecznej pracy instalacji ogrzewczych. Wyróżniamy armaturę odcinającą 
i sterująco-regulującą, zabezpieczającą, uzbrojenie pomocnicze oraz inne urzą-
dzenia zabezpieczające (np. naczynia wzbiorcze). Armatura odcinająca i sterują-
co-regulująca (zawory i zasuwy: proste, skośne, gwintowane, z kielichami) służy 
do zamykania, otwierania i regulowania przepływu, temperatury i ciśnienia no-
śnika ciepła. Jako typowa armatura odcinająca stosowane są obecnie zawory ku-
lowe, ze względu na mały opór hydrauliczny w stanie otwarcia. Do samoczynnej 
regulacji temperatury w pomieszczeniach służą termostatyczne zawory grzejniko-
we (patrz rys. 5.7), których stosowanie w instalacjach nowoprojektowanych bądź 
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modernizowanych jest obowiązkowe od 1995 r. Umożliwiają one utrzymywa-
nie stałej temperatury w pokoju, łazience czy sypialni niezależnie, od zmiennych 
w czasie, wewnętrznych zysków ciepła. Zawory te mają możliwość zadania, tzw. 
nastawy wstępnej w odróżnieniu od stosowanych dawniej „cieknących”, dław-
nicowych zaworów grzejnikowych. W tych zaworach funkcję nastawy wstęp-
nej pełniła kryza umieszczana w złączce grzejnikowej lub w śrubunku. Nastawa 
wstępna zaworu, określona w wyniku obliczeń całej instalacji, zależy od miejsca 
podłączenia grzejnika do instalacji i jego mocy cieplnej, a także rodzaju pompy 
obiegowej. Dlatego nie zaleca się montażu zaworów termostatycznych, szcze-
gólnie w wysokich budynkach wielorodzinnych, „na własną rękę”. Do armatury 
sterująco-regulującej zalicza się ponadto: zawory redukcyjne, zawory regulacyjne 
dwu-, trój- lub czterodrogowe, podpionowe regulatory przepływu, temperatury 
i różnicy ciśnień, regulatory nadmiarowo-upustowe, ograniczniki temperatury 
i różnicy ciśnienia. Są to zawory regulacyjne bezpośredniego działania, bądź ste-
rowane za pomocą programowanych regulatorów za pośrednictwem czujników 
i napędów. Do armatury zabezpieczającej należą zawory bezpieczeństwa zabez-
pieczające instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz zawory zwrotne 
zabezpieczające instalację przed, tzw. wstecznym przepływem nośnika ciepła. Do 
uzbrojenia pomocniczego zalicza się urządzenia do odpowietrzania i odwadniania 
instalacji oraz do oczyszczania nośnika ciepła. Obecnie w celu odpowietrzania 
wodnych instalacji ogrzewczych stosowane są automatyczne odpowietrzniki na 
szczytach pionów, grzejnikach lub w innych najwyższych punktach instalacji, za-
miast centralnej sieci odpowietrzającej ze zbiornikami odpowietrzającymi. W in-
stalacjach parowych stosowane są samoczynne odpowietrzniki i odwadniacze 
termiczne, pływakowe, termodynamiczne oraz odkraplacze. Przed urządzeniami 
wymagającymi czystego nośnika ciepła (czujniki, regulatory, kotły, wymienniki 
itp.) umieszczane są fi ltry zatrzymujące osady stałe. W węzłach ciepłowniczych 
stosowane są także odmulacze siatkowe lub magnetoodmulacze, oraz urządzenia 
pomiarowe – ciepłomierze (przepływomierz zintegrowany z czujnikami tempera-
tury). Do rozliczania kosztów zużywanego ciepła przez indywidualnych odbior-
ców stosowane są także, tzw. nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania.

W celu kompensacji zmian objętości wody, wynikającej ze zmian temperatu-
ry i do utrzymania założonego ciśnienia ruchu w instalacji montuje się naczynia 
wzbiorcze. Obecnie są to ciśnieniowe, zamknięte przeponowe naczynia wzbior-
cze, zamiast dotychczas stosowanych naczyń wzbiorczych otwartych, chyba że 
przepisy stanowią inaczej.

Systemy regulacji i sterowania
Zapotrzebowanie na moc cieplną można określić jako maksymalne straty ciepła 

pomieszczeń. Instalacje ogrzewcze projektuje się w warunkach, tzw. obliczeniowej 
temperatury zewnętrznej czyli w takich, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej 
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temperatury w pomieszczeniach w najzimniejszej porze roku. Regulacja instala-
cji ogrzewczych polega na dostosowaniu ich mocy cieplnej do zmieniającego się 
w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego, zapotrzebowania na moc cieplną do 
ogrzewania budynku. Konieczność regulacji wynika więc z dążenia do utrzymania 
warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz obniżenia kosztów ogrze-
wania. Regulacja wstępna (odpowiednie nastawy wstępne zaworów grzejnikowych 
lub odcinających podpionowych czy strefowych) zapewnia, założony w projekcie, 
rozkład temperatury i strumieni nośnika ciepła, w warunkach obliczeniowych (wy-
stępujących tylko kilka dni w roku) oraz moc cieplną dobranych grzejników. Re-
gulacja eksploatacyjna zapewnia temperaturę wewnętrzną stosownie do upodobań 
użytkowników mimo zmian temperatury zewnętrznej (dobowych, rocznych). Pole-
ga ona na dostosowaniu mocy cieplnej całej instalacji oraz poszczególnych grzejni-
ków do chwilowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Regu-
lacja eksploatacyjna może być w zależności od jej zasięgu:
 centralna – w źródle ciepła (w elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej, węźle 

ciepłowniczym lub w kotle), za pomocą odpowiednich zaworów sterowanych, 
tzw. regulatorem pogodowym, zapewniających zadaną temperaturę zasilania 
w zależności od temperatury zewnętrznej,

 strefowa – obejmująca część instalacji bądź systemu ciepłowniczego (pion, 
gałąź instalacji, część miejskiej sieci ciepłowniczej),

 miejscowa – dotycząca poszczególnych grzejników, lub lokalna – dotycząca 
poszczególnych budynków w sieci osiedlowej.

Ze względu na rodzaj korygowanej wielkości regulacja eksploatacyjna może być:
 jakościowa (najczęściej stosowana) – polegająca na zmianie temperatury no-

śnika ciepła przy jego stałym przepływie, 
 ilościowa – polegająca na zmianie przepływu nośnika ciepła z zachowaniem 

jego stałej temperatury, 
 mieszana – zwana też jakościowo-ilościową, polegająca na zmianie zarówno 

temperatury, jak i przepływu nośnika ciepła. 

W czasie eksploatacji instalacji ogrzewczych często okazuje się, że pomimo 
zastosowania nowoczesnych regulatorów, niemożliwe jest uzyskanie wymaga-
nej mocy wszystkich odbiorników, bądź temperatura wewnętrzna ciągle oscyluje 
(z dużą amplitudą) wokół wartości zadanej. Wynika to z niezgodnego z projek-
tem wykonania instalacji (zamontowanie przewodów o innych niż obliczonych 
średnicach, zmiana armatury, niewykonanie izolacji cieplnej, itp.), błędów po-
pełnionych w czasie projektowania (niewłaściwy rozdział nośnika ciepła, błędny 
algorytm obliczeń, zaprojektowanie niewłaściwych urządzeń) lub z wad syste-
mowych instalacji. Właściwe projektowanie regulacji wstępnej wewnętrznych 
instalacji ogrzewczych wymaga znajomości zasad doboru i stosowania armatury 
regulacyjnej oraz może być wspomagane komputerowo.
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Specyfi ka budynków użyteczności publicznej
W procesie projektowania systemów ogrzewania o wysokiej sprawności ko-

nieczne jest uwzględnienie specyfi ki danego budynku. W praktyce budynki uży-
teczności publicznej różnią się znacznie od innych budynków, a w szczególności 
od budynków mieszkalnych.

Rozwiązania architektoniczne
Budynki użyteczności publicznej różnią się między sobą rozwiązaniem archi-

tektonicznym i aranżacją wnętrz. Często stosowane jest rozwiązanie open spa-
ce (open plan) w znacznie większej skali niż w budownictwie mieszkaniowym. 
Sama aranżacja kondygnacji może być często zmieniana w okresie użytkowania 
budynków. Korzystne jest, jeśli systemy techniczne budynku są zaprojektowa-
ne w sposób elastyczny, który minimalizuje konieczność przebudowywania tych 
systemów w przypadku zmiany aranżacji kondygnacji.

Zróżnicowanie wymagań
W zależności od funkcji danego budynku i pomieszczenia, mogą występować róż-

ne wymagania w odniesieniu do parametrów środowiska wewnętrznego, m. in. tem-
peratury wewnętrznej. System ogrzewania powinien być tak zaprojektowany (na tyle 
duży), aby możliwe było spełnienie tych wymagań. Jednak nie powinien być przewy-
miarowany (zbyt duży), ponieważ może to znacząco podnieść koszty inwestycyjne 
oraz obniżyć sprawność systemu, m. in. przez obniżenie sprawności regulacji, w pew-
nych przypadkach, obniżenie sprawności wytwarzania ciepła.

Harmonogram pracy
W budynkach użyteczności publicznej bardzo często nie ma potrzeby utrzy-

mania tych samych warunków środowiska wewnętrznego przez cały czas. Bardzo 
często można zastosować osłabienie ogrzewania w okresie nocnym, w weekendy 
i inne dni wolne od pracy, a czasami podczas przerw urlopowych. Osłabienie ogrze-
wania powinno być zaprojektowane w sposób przemyślany. Z jednej strony osłabie-
nie ogrzewania pozwala na zmniejszenie zużycia energii, a z drugiej strony przed 
okresem, w którym wymagane jest uzyskanie standardowej temperatury konieczne 
jest dostarczanie większego strumienia ciepła niż w przypadku, gdyby osłabienie 
ogrzewania nie występowało. Wtedy podstawowym rozwiązaniem jest zwiększenie 
maksymalnej mocy systemu. Takie rozwiązanie przewidziane jest w normie PN-EN 
12831 w postaci nadwyżki mocy do skompensowania skutków osłabienia ogrzewa-
nia. Jednak rozwiązanie to może znacząco powiększyć instalację i w konsekwencji 
jej koszty inwestycyjne. Zwiększenie to zależy od przyjętych założeń w zakresie 
wielkości osłabienia (o ile temperatura wewnętrzna może być niższa w okresie osła-
bienia) oraz czasu, w jakim oczekuje się „odzyskania” temperatury standardowej.

W przypadku źródeł ciepła o stałej mocy podczas większej części sezonu 
grzewczego i tak występuje nadwyżka mocy. Wówczas osłabienie ogrzewania 
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może być stosowane nawet bez zwiększenia mocy systemu. Natomiast z osłabie-
nia ogrzewania należy zrezygnować w okresie najniższych wartości temperatury 
zewnętrznej, stosunkowo krótko występujących w sezonie grzewczym. Stała moc 
cechuje wiele źródeł lokalnych, lecz nie sieci ciepłowniczych z centralną regula-
cją jakościową. W tym przypadku, jeśli temperatura zewnętrzna rośnie, to obni-
żana jest temperatura zasilania, a co za tym idzie przy ograniczonym strumieniu 
czynnika, obniża się moc doprowadzana do systemu ogrzewania w budynku.

Należy podkreślić, że harmonogram pracy nie zawsze jest jednakowy w całym 
budynku. Poszczególne jego części mogą być używane w różny sposób i dlatego 
możliwe jest stosowanie osłabienia ogrzewania różnych części budynku w róż-
nym harmonogramie czasowym. Jednak wówczas (zwłaszcza, jeśli osłabienie 
ogrzewania trwa dłużej) mogą pojawiać się wewnętrzne przepływy ciepła po-
między poszczególnymi częściami budynków, inne niż w przypadku gdy nie ma 
osłabienia ogrzewania.

Zyski ciepła
W budynkach użyteczności publicznej bardzo często występują znaczne zyski 

ciepła – znacząco większe niż w budynkach mieszkalnych. Zyski te spowodowa-
ne są przede wszystkim dużą ilością sprzętu elektrycznego oraz, w pewnym za-
kresie, dużą liczbą osób przebywających w budynku. Zyski te zmniejszają rzeczy-
wiste zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. Natomiast w okresie chłodzenia 
zwiększają one zapotrzebowanie na chłód. Nierzadko powstaje sytuacja, w której 
część budynku wymaga chłodzenia w czasie zimy. Wówczas można wykorzystać 
zyski ciepła odprowadzanego z jednej części budynku do ogrzewania innej, np. 
możliwe jest wykorzystanie do ogrzewania zysków ciepła z serwerowni.

Przewidując wykorzystanie zysków ciepła do ogrzewania należy określić, 
czy będą one występować zawsze, czy tylko w pewnym okresie. Zyski okreso-
we umożliwiają zmniejszenie zużycia ciepła, jednak najczęściej nie pozwalają na 
zmniejszenie mocy podstawowego źródła ciepła.

Prędkość przepływu wody
W budynkach użyteczności publicznej prędkość przepływu wody w prze-

wodach może być wyższa niż w budynkach mieszkalnych, ponieważ w budyn-
kach użyteczności publicznej zazwyczaj dopuszcza się wyższy poziom hałasu. 
W związku z tym mogą być stosowane mniejsze średnice rur. Jednak w przypad-
ku dużej prędkości przepływu wzrastają znacząco opory hydrauliczne i w konse-
kwencji koszty pompowania. 

Powłoka zewnętrzna budynku o wysokiej izolacyjności
Współczesne budynki charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną 

i szczelnością powłoki – znacznie wyższą niż jeszcze niedawno. Zjawisko to ma 
duży wpływ na funkcjonowanie instalacji w budynku.
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Długość sezonu grzewczego
Wysoka izolacyjność powłoki budynku nie tylko obniża straty ciepła przez przeni-

kanie, ale również skraca czas trwania sezonu grzewczego, ponieważ w ciągu więk-
szej liczby dni straty ciepła mogą być zrównoważone przez jego zyski. Jest to szcze-
gólnie widoczne w przypadku budynków użyteczności publicznej, gdzie wewnętrzne 
zyski ciepła są bardzo duże. W tym przypadku może pojawić się konieczność aktyw-
nego chłodzenia, nawet w czasie stosunkowo niskiej temperatury zewnętrznej.

Udział zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej
W przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania bu-

dynku, rośnie udział zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku budynków miesz-
kalnych, ale występuje również w budynkach użyteczności publicznej.

Straty ciepła elementów systemu ogrzewania
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku powoduje 

wzrost udziału strat ciepła elementów systemu ogrzewania (rury, zbiorniki bu-
forowe, itp.). Straty te mogą w pewnym zakresie efektywnie wspomagać ogrze-
wanie. Jednak jest to tylko możliwe, jeśli występują one wewnątrz izolowanej 
części budynku oraz w okresie ogrzewania. W innych przypadkach nie są one 
efektywnie wykorzystywane (tab. 5.14). W związku z tym, wskazana jest dobra 
izolacja elementów instalacji. W budynkach użyteczności publicznej można rów-
nież rozważać w tym kontekście zmniejszenie średnic rur.

Tabela 5.14. Możliwość wykorzystania zysków ciepła od elementów systemu ogrzewania

Straty ciepła systemu ogrzewania Wewnątrz izolowanej powłoki 
budynku

Na zewnątrz izolowanej powłoki 
budynku

W sezonie grzewczym możliwe niemożliwe

Poza sezonem grzewczym niemożliwe niemożliwe

Zmniejszenie strat ciepła elementów instalacji możliwe jest również przez 
obniżenie temperatury wody w systemie wodnym i m. in. dlatego zalecane jest 
stosowanie niskotemperaturowych systemów ogrzewania.

Regulacja systemu
Bardzo duży wpływ na sprawność systemu ogrzewania ma jakość regulacji 

wstępnej i eksploatacyjnej. Regulacja umożliwia dostosowanie chwilowej mocy 
dostarczanej do przestrzeni ogrzewanych do chwilowych potrzeb cieplnych przy 
uwzględnieniu specyfi ki budynków użyteczności publicznej.
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Projektowanie systemów ogrzewania
Projektowanie systemów ogrzewania składa się z następujących faz:

1. Opracowania koncepcji systemu ogrzewania.
2. Określenie projektowego obciążenia cieplnego.
3. Wykonanie zasadniczego projektu systemu ogrzewania.

Koncepcja systemu ogrzewania
Przed zasadniczymi pracami projektowymi należy wybrać rodzaj systemu 

ogrzewania budynku i ustalić jego ogólną koncepcję. W tej fazie projektowania 
konieczna jest ścisła współpraca projektanta z inwestorem. W trakcie podejmo-
wania decyzji o koncepcji systemu ogrzewania podejmuje się decyzję o wyborze 
nośnika ciepła, jego parametrów oraz schematu prowadzenia sieci przewodów 
i współpracy systemu ogrzewania z systemem wentylacji i klimatyzacji budynku.

Projektowe obciążenie cieplne
Projektowe obciążenie cieplne jest to wymagany strumień ciepła, który powi-

nien być dostarczany do pomieszczeń w budynku w celu zapewnienia określonej 
temperatury wewnętrznej. 

Metodyka obliczania projektowego obciążenia cieplnego jest podana w nor-
mie PN–EN 12831. Do zaprojektowania systemu ogrzewania potrzebne jest okre-
ślenie projektowego obciążenia cieplnego każdego pomieszczenia (tzw. metoda 
pomieszczenie po pomieszczeniu). Natomiast do doboru źródła ciepła niezbędna 
jest znajomość projektowego obciążenia cieplnego całego budynku, przy czym 
nie musi ono być sumą obciążeń wszystkich pomieszczeń, znajdujących się 
w budynku. Sposób określania obciążenia cieplnego pokazano na rysunku 5.13. 
Projektowe obciążenie cieplne uwzględnia przede wszystkim całkowitą projek-
tową stratę ciepła, która jest sumą projektowej straty ciepła przez przenikanie 
oraz wentylacyjnej straty ciepła. Dodatkowo projektowe obciążenie cieplne może 
uwzględniać nadwyżkę mocy cieplnej, wymaganą do skompensowania skutków 
osłabienia ogrzewania.

 

Rys. 5.13. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego (Wereszczyński, Strzeszewski 2016)
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Projektowe obciążenie cieplne przestrzeni ogrzewanej określone jest równaniem:

ΦHL,i = ΦT,i + ΦV,i + ΦRH,i

gdzie:
ΦT,i – projektowa strata ciepła przez przenikanie ogrzewanej przestrzeni (i), W, 
ΦV,i – projektowa wentylacyjna strata ciepła ogrzewanej przestrzeni (i), W, 
ΦRH,i –  nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków 

osłabienia ogrzewania strefy ogrzewanej (i), W.

W celu określenia projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia konieczna 
jest znajomość projektowej temperatury wewnętrznej w danym pomieszczeniu oraz 
projektowej temperatury zewnętrznej w miejscu, w którym znajduje się budynek. 
Projektową temperaturę wewnętrzną przyjmuje się w zależności od przeznaczenia po-
mieszczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z późn. zm). Przykładowo w typowych pomiesz-
czeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonywu-
jących w sposób ciągły pracy fi zycznej, przyjmuje się 20°C. Natomiast w pomieszcze-
niach przeznaczonych do rozbierania (np. łazienki, natryskownie, gabinety lekarskie 
z rozbieraniem pacjentów) przyjmuje się 24°C. Projektowa temperatura zewnętrzna 
zależy od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek (rys. 5.14, tab. 5.15). 

Rys. 5.14. Podział terytorium Polski na strefy klimatyczne. Na podstawie PN-EN 12831:2006
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Tabela 5.15. Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna (PN-EN 12831:2006)
Strefa klimatyczna Projektowa temperatura zewnętrzna, °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna, °C

I –16 7,7

II –18 7,9

III –20 7,6

IV –22 6,9

V –24 5,5

W praktyce projektowe obciążenie cieplne obliczane jest z wykorzystaniem 
specjalistycznych programów komputerowych, np. Audytor OZC (Wereszczyński, 
Strzeszewski 2017). Szczególnie szybko można wykonać obliczenia z wykorzysta-
niem metody grafi cznej, tzn. tworząc trójwymiarowy model budynku (rys. 5.15). Jak 
pokazały badania, metoda grafi czna jest 3 do 4 razy szybsza niż metoda tabelaryczna.

Rys. 5.15. Trójwymiarowy model budynku w programie Audytor OZC

Zasadniczy projekt systemu ogrzewania
Po wyznaczeniu projektowego obciążenia cieplnego wszystkich pomieszczeń 

ogrzewanych, można przystąpić do wykonywania zasadniczego projektu systemu 
ogrzewania. 

Podstawowe elementy projektu instalacji ogrzewania:
1. Ustalenie lokalizacji grzejników.
2. Projekt sieci przewodów (ustalenie trasy przewodów, dobór średnic, dobór izolacji).
3. Dobór grzejników.
4. Regulacja hydrauliczna instalacji (równoważenie hydrauliczne, dobór armatury).
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Sieć przewodów
Sieć przewodów ma za zadanie doprowadzenie odpowiedniej ilości nośnika 

ciepła do każdego grzejnika. Projektowanie sieci przewodów polega na dobraniu 
średnic przewodów i elementów regulacyjnych w celu:
 zapewnienia odpowiedniego rozdziału nośnika ciepła do poszczególnych 

grzejników,
 zapewnienia stateczności cieplnej i hydraulicznej instalacji,
 optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacji.

Dobór grzejników
Warto zauważyć, że grzejniki można dobrać dopiero po zaprojektowaniu sieci 

przewodów, a w szczególności po doborze średnic i izolacji przewodów, od któ-
rych zależą zyski ciepła oraz schłodzenie wody w przewodach. W czasie doboru 
grzejników uwzględnia się zyski ciepła od przewodów oraz rzeczywistą tempera-
turę zasilania (uwzględniającą schłodzenie w przewodach zasilających).

W ogólnym przypadku przepływ wody w sieci przewodów może być wymuszony 
przez pompę obiegową lub tylko ciśnienie grawitacyjne (wynikające z różnicy gęsto-
ści czynnika w części powrotnej i zasilającej instalacji). Obecnie (zwłaszcza w du-
żych, nowoczesnych budynkach) zdecydowanie przeważają systemy pompowe.

W ramach projektu systemu grzewczego przeprowadzany jest również dobór 
pomp obiegowych. W małych systemach może być jedna pompa, a w dużych 
może być ich więcej (np. osobna pompa w obiegu źródła ciepła i osobne pompy 
w wydzielonych częściach systemu).

W celu doboru pompy należy ustalić dwie wielkości:
 wydajność,
 wysokość podnoszenia.

Następnie należy dobrać pompę, której charakterystyka pozwoli na spełnienie 
powyższych wymagań. Dobierając pompę należy w miarę możliwości zapew-
nić warunki, aby punkt pracy znajdował się w obszarze wysokiej sprawności. 
W przypadku pomp, które mają kilka biegów, należy również wskazać bieg, na 
którym pompa ma pracować.

Regulacja hydrauliczna instalacji
Aby poszczególne grzejniki mogły uzyskać wymaganą moc przy założonym spad-

ku temperatury nośnika ciepła (np. 20 K), niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego 
strumienia masy wody przepływającej przez grzejnik. Warunek ten spełnia się przez 
odpowiednie wyregulowanie instalacji w warunkach projektowych (regulacja wstępna).

W ogólnym przypadku wyróżnia się:
 regulację wstępną,
 regulację eksploatacyjną.
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Regulacja wstępna (zwana czasami również regulacją montażową lub trwałą) 
ma na celu zapewnienie odpowiednich strumieni masy wody w poszczególnych 
odcinkach przewodów w warunkach projektowych.

Regulacja eksploatacyjna (zwana również regulacją bieżącą) to ciągłe dosto-
sowywanie mocy ogrzewania do chwilowych potrzeb cieplnych.

Regulację wstępną można przeprowadzić:
 obliczeniowo,
 za pomocą pomiarów.

W Polsce przeważa sposób obliczeniowy, polegający na ustaleniu przez pro-
jektanta odpowiednich nastaw zaworów regulacyjnych. Następnie wykonawca 
ustawia dobrane nastawy na poszczególnych zaworach.

Natomiast w przypadku metody pomiarowej, projektant oblicza wymagane 
przepływy, a następnie wykonawca, operując zaworami regulacyjnymi, ustawia 
wymagane przepływy. W tym przypadku konieczne jest stosowanie odpowiedniej 
armatury umożliwiającej wykonanie pomiarów przepływów. Można powiedzieć, 
że celem regulacji wstępnej jest „sprawiedliwy” rozdział czynnika, przy czym 
„sprawiedliwy” oznacza tu: „każdemu (grzejnikowi) wg potrzeb”. Tzn. większy 
grzejnik, który ma za zadanie dostarczać więcej ciepła, powinien mieć zapewnio-
ny większy strumień masy wody niż grzejnik mniejszy.

Jeśli regulacja wstępna nie zostanie przeprowadzona, to strumienie masy 
wody dopływającej do poszczególnych grzejników będą przypadkowe, a w kon-
sekwencji również ich moce i spadki temperatury będą się różniły od wartości 
projektowych. Brak regulacji wstępnej można co prawda w pewnym stopniu 
skompensować przez regulację eksploatacyjną (np. termostaty grzejnikowe), ale 
obniża to znacznie jakość regulacji eksploatacyjnej. Mniej kłopotliwy jest zbyt 
duży strumień masy, który może być zdławiony przez zawór grzejnikowy. Na-
tomiast w przypadku zbyt małego strumienia masy wody spada moc grzejnika, 
a zawór grzejnikowy, nawet przy pełnym otwarciu, nie może „pomóc”. Instala-
cja niewyregulowana wstępnie, nawet jeśli działa w sposób akceptowany przez 
użytkownika, oznacza zazwyczaj gorszą jakość dostawy ciepła (moce grzejników 
nie są dostosowane do chwilowych potrzeb cieplnych) oraz może prowadzić do 
niepotrzebnego wzrostu kosztów ogrzewania. Podstawową zasadą równoważe-
nia hydraulicznego obiegu jest wyrównanie strat ciśnienia (przy obliczeniowych 
strumieniach masy wody) z działającym w tym obiegu ciśnieniem czynnym. Gdy 
wielkości te nie są wyrównane, to w czasie eksploatacji instalacji równość ta – 
zgodnie z prawami fi zyki – i tak zostanie osiągnięta, jednak kosztem zmian wiel-
kości strumieni masy wody w obiegach w stosunku do wymaganych wartości. 
Poza tym należy zapewnić co najmniej minimalny opór obiegu z grzejnikiem (w 
przypadku zaworów ręcznych) lub odpowiedni autorytet zaworu (w przypadku 
zaworów termostatycznych).
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Projektowanie wspomagane komputerowo
W praktyce do projektowania systemów ogrzewania wykorzystywane są spe-

cjalistyczne programy komputerowe, np. program Audytor C.O. (Wereszczyński, 
Strzeszewski 2016). W 2015 r. została wprowadzona na rynek kolejna generacja 
tego programu (wersja 4.0). W generacji tej znacznie ułatwiono projektowanie 
instalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia oraz wprowadzono nowe podejście 
do projektowania instalacji. Projektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji, 
a trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program. 

Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwymiaro-
wy model instalacji. Natomiast w roku 2016 autorzy programu udostępnili jego 
nową, udoskonaloną wersję, oznaczoną jako 6.0. Program Audytor C.O. został 
wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji (rys. 5.16), analo-
giczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC, 
począwszy od wersji 6.0. Nowy moduł pozwala projektantowi obejrzeć trójwy-
miarowy obraz instalacji w całym budynku lub na wybranej kondygnacji. Ułatwia 
to sprawdzenie poprawności instalacji i jej optymalizację. Poza tym wizualizacja 
umożliwia edycję pionowego wymiaru instalacji (np. możliwa jest zmiana po-
ziomów rur lub grzejników). Trójwymiarowy model instalacji odgrywa również 
rolę nawigacyjną. Zaznaczenie elementu instalacji (np. grzejnika) na modelu trój-
wymiarowym powoduje podświetlenie go na rzucie. W razie potrzeby okienko 
z rzutami przełączane jest na odpowiednią kondygnację.

Rys. 5.16. Trójwymiarowa wizualizacja systemu ogrzewania w programie Audytor C.O. 6.0

Efektywność energetyczna systemu ogrzewania
Miarą efektywności energetycznej systemu ogrzewania jest jego eksploatacyj-

na sprawność cieplna określona stosunkiem ilości ciepła, które byłoby rozprasza-
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ne z pomieszczeń do otoczenia w okresie sezonu grzewczego (przy utrzymywaniu 
w pomieszczeniach wymaganej temperatury w granicach komfortu cieplnego) do 
ilości ciepła dostarczonego w tym okresie do systemu. W praktyce ogólną sprawność 
systemu ogrzewczego określa się na podstawie sprawności składowych, a więc:
 sprawności wytwarzania ciepła,
 sprawności akumulacji ciepła,
 sprawności przesyłania (transportu, dystrybucji) ciepła,
 sprawności emisji (wykorzystania) ciepła,
 sprawności regulacji dostawy ciepła.

Straty emisji ciepła przy ogrzewaniu pomieszczenia związane są przede wszyst-
kim z usytuowaniem grzejników przy ścianach zewnętrznych oraz występowaniem 
pionowego gradientu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Główne czynniki 
powodujące zmniejszenie sprawności emisji ciepła są następujące:
 usytuowanie grzejnika w sąsiedztwie kratki wentylacyjnej wywiewnej,
 mała izolacyjność cieplna przegrody zewnętrznej za grzejnikiem,
 zasłonięcie grzejnika.

Systemy ogrzewania parowego
W budynkach użyteczności publicznej specjalnego przeznaczenia, np. w szpi-

talach stosowane są niekiedy parowe instalacje grzewcze.
W instalacjach ogrzewania parowego nośnikiem ciepła jest para wodna. Wy-

tworzona w kotłach para wodna doprowadzana jest przewodami instalacji ogrze-
wania do grzejników lub wymienników ciepła stosowanych w celu transformacji 
parametrów nośnika ciepła w dalszych częściach instalacji. Skropliny z grzejni-
ków lub wymienników ciepła powracają do kotła parowego przewodami konden-
sacyjnymi.

Wyróżnia się następujące typy parowych instalacji ogrzewania:
 ze względu na połączenie z atmosferą,

– systemy parowe otwarte,
– systemy parowe zamknięte,

 ze względu na ciśnienie pary w instalacji parowej:
– ogrzewanie parowe wysokociśnieniowe,
– ogrzewanie parowe niskociśnieniowe,
– ogrzewanie parowe próżniowe,

 ze względu na schemat sieci przewodów:
– instalacje parowe jednorurowe,
– instalacje parowe dwururowe,

 ze względu na położenie głównego przewodu rozdzielającego:
– instalacje z rozdziałem górnym,
– instalacje z rozdziałem dolnym,



J. Sowa, M. Mijakowski, M. Strzeszewski, J. Chudzicki, P. Pracki, P. Narowski 149

 ze względu na położenie głównego przewodu powrotu kondensatu:
– układ z górnym powrotem kondensatu,
– układ z dolnym powrotem kondensatu,

 ze względu na sposób powrotu kondensatu:
– grawitacyjny powrót kondensatu,
– pompowy powrót kondensatu.

Istnieje wiele różnych kombinacji powyższych systemów ogrzewania parowe-
go, które mogą być wykorzystane do pokrycia szczególnych potrzeb cieplnych 
w budynkach. Obecnie rzadko wykorzystuje się systemy ogrzewania parowego 
w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Wyjątek stano-
wią szpitale, gdzie para wodna wykorzystywana jest w celach technologicznych, 
a kotły parowe stanowią główne źródło ciepła. Innym zastosowaniem instalacji 
parowej są hale obiektów wielkokubaturowych, gdzie istnieje potrzeba okreso-
wego ogrzewania w krótkim czasie. Wtedy mała bezwładność cieplna instalacji 
parowych umożliwia realizację takich procesów.

Najpopularniejsze systemy ogrzewania parowego to systemy niskociśnienio-
we typu otwartego, w których para wodna wytwarzana jest w niskociśnieniowych 
kotłach parowych o maksymalnym nadciśnieniu 100 kPa. W przypadku ogrze-
wania pomieszczeń mieszkalnych wystarczające nadciśnienie pary wodnej wy-
nosi do 20 kPa, natomiast w przypadku innych instalacji technologicznych do 
50 kPa. Zaletami tego typu instalacji są: niewielka bezwładność cieplna, małe 
koszty inwestycyjne, łatwość pomiaru wykorzystanego ciepła za pomocą po-
miaru ilości powracającego kondensatu. Wady tych instalacji to: brak możliwo-
ści regulacji centralnej systemu, co powoduje często przegrzewania w okresach 
przejściowych (jesień, wiosna), a tym samym prowadzi do nadmiernego zużycia 
ciepła i pogorszenia sprawności systemu ogrzewania, wysoka temperatura grzej-
ników – zagrożenie poparzeniem, niekorzystna higienicznie wysoka temperatura 
powierzchni grzejnych – wysoka temperatura promieniowania, sucha destylacja 
zanieczyszczeń, brak akumulacyjności cieplnej grzejników, duże zagrożenie ko-
rozją, zwłaszcza przewodów kondensacyjnych.

Wysokociśnieniowe systemy ogrzewania parowego eksploatowane są z nad-
ciśnieniem pary wodnej powyżej 100 kPa. Stosowane są one przede wszystkim 
w obiektach przemysłowych oraz szpitalach (potrzeby technologiczne). Systemy 
takie podlegają urzędom dozoru technicznego jako instalacje wysokociśnienio-
we. W tego typu instalacji para wodna wytwarzana jest w wysokociśnieniowych 
kotłach parowych o nadciśnieniu do 0,5 MPa. Para wodna o takim nadciśnieniu 
jest obecnie niezmiernie rzadko wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń 
w budynkach. Niekiedy jest ona wykorzystywana do zasilania parowych wen-
tylatorowych nagrzewnic powietrza wewnątrz obiektów wielkokubaturowych. 
Wydajność tego typu ogrzewania regulowana jest przez zmianę strumienia obję-
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tości powietrza przepływającego przez nagrzewnice. Zalety tego typu instalacji 
to: małe średnice przewodów parowych, co skutkuje niskimi kosztami inwesty-
cyjnymi, łatwość przebudowy instalacji i jej dostosowania do zmiennych potrzeb, 
niewielkie wymiary wymienników ciepła i grzejników. Natomiast główne wady 
to: bardzo wysoka temperatura powierzchni grzejnych, trudności regulacji mocy 
cieplnej urządzeń, problemy z korozją instalacji powrotu kondensatu oraz gospo-
darką kondensatem i instalacją uzdatniania wody kotłowej.

W systemach ogrzewania parowego próżniowego (podciśnieniowego) wykorzy-
stywana jest para wodna o ciśnieniu bezwzględnym niższym niż ciśnienie atmos-
feryczne. Podciśnienie w układzie wytwarzane jest za pomocą pomp próżniowych. 
Regulacja ciśnienia (bezwzględnego) w instalacji tego typu w granicach od 0,2 bar 
do 1,2 bar pozwala na regulację temperatury skraplania pary wodnej w grzejnikach 
i wymiennikach ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest regulacja wydajno-
ści instalacji w zależności od chwilowych potrzeb cieplnych budynku przez obniżanie 
temperatury grzejników. Wartości ciśnienia bezwzględnego wewnątrz instalacji, zbli-
żone do ciśnienia atmosferycznego, zdarzają się w okresach najniższej temperatury 
powietrza zewnętrznego. Główne zalety ogrzewania parowego podciśnieniowego to: 
niska temperatura powierzchni elementów grzejnych, możliwość centralnej regulacji 
wydajności cieplnej systemu, uproszczone odprowadzanie kondensatu do kotła dzię-
ki podciśnieniu panującemu w niskociśnieniowym kotle parowym. Za podstawowe 
wady tego typu instalacji uznaje się: wysokie koszty instalacji oraz jej obsługi, kosz-
ty wytwarzania podciśnienia w instalacji – zużycie energii pomocniczej do napędu 
pomp próżniowych, konieczność wysokiej jakości połączeń ze względu na wyma-
ganą szczelność instalacji i armatury. Instalacje tego typu popularne są w systemach 
ogrzewania wysokich budynków (problem ciśnienia statycznego w instalacjach wod-
nych) w miastach, w których istnieją miejskie sieci parowe.

Ze względu na specyfi czny charakter grzewcze instalacje parowe mogą być 
sporadycznie wykorzystywane w budynkach budowanych lub modernizowanych 
w standardzie nZEB. Zastosowanie tego typu instalacji najczęściej może być po-
dyktowane szczególnymi uwarunkowaniami technicznymi lub technologicznymi.

Systemy ogrzewania powietrznego
W systemach ogrzewania powietrznego, jako nośnik ciepła, wykorzystuje się 

krążące w budynku powietrze. Powietrze ogrzane w urządzeniach grzewczych 
lub nagrzewnicach transportowane jest do ogrzewanych pomieszczeń budyn-
ku, gdzie przekazuje ciepło, a następnie powraca do urządzenia grzewczego. 
W systemach tego typu stosowane są różnego typu rozwiązania wykorzystujące 
częściowe mieszanie powracającego powietrza ze świeżym powietrzem wentyla-
cyjnym. Możliwe są rozwiązania, w których ciepłe powietrze transportowane jest 
za pomocą sieci kanałów powietrznych lub takie, w których powietrze przepływa 
przez całą objętość poszczególnych stref budynku – na przykład klatka schodo-
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wa i korytarze, które mogą służyć jako główne elementy dystrybucji powietrza 
do pozostałych pomieszczeń; powietrze doprowadzane jest za pomocą otworów 
wentylacyjnych umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy stre-
fami. Systemy ogrzewania powietrznego można podzielić, w zależności od siły 
napędowej wymuszającej ruch powietrza, na:
 grawitacyjne powietrzne systemy ogrzewcze,
 wentylatorowe powietrzne systemy ogrzewcze.

Udział świeżego powietrza zewnętrznego w obiegu powietrza grzewczego de-
terminuje podział systemów ogrzewania powietrznego na:
 ogrzewania powietrzem obiegowym – w przybliżeniu cała ilość powietrza słu-

żącego jako nośnik ciepła jest powietrzem krążącym wewnątrz budynku,
 ogrzewania z powietrzem mieszanym – powietrze cyrkulacyjne mieszane jest 

z powietrzem wentylacyjnym pobieranym z zewnątrz, a następnie mieszanina 
dystrybuowana jest wewnątrz ogrzewanego budynku,

 ogrzewanie powietrzem zewnętrznym – nośnikiem ciepła jest ogrzewane po-
wietrze zewnętrzne, które pełni jednocześnie funkcję wentylacyjną.

W systemach ogrzewania powietrznego stosowane są różne urządzenia do 
podgrzewania powietrza dystrybuowanego wewnątrz budynku. W zależności od 
typu tych urządzeń systemy ogrzewania powietrznego dzieli się na:
 bezpośrednio opalane urządzenia ogrzewania powietrznego – wytwornice 

ciepłego powietrza zasilane paliwem gazowym lub płynnym; w urządzeniach 
tego typu występują wymienniki ciepła spaliny – powietrze,

 pośrednie urządzenia ogrzewania powietrznego, które wykorzystują różne no-
śniki ciepła, takie jak ciepła lub gorąca woda, czynniki chłodnicze w pompach 
ciepła, para wodna – w urządzeniach tego typu wykorzystuje się odpowiednie 
wymienniki ciepła dostosowane do przekazywania ciepła od danego nośnika 
do powietrza służącego jako nośnik ciepła w systemie ogrzewania.

Systemy ogrzewania powietrznego mogą być scentralizowane z siecią kana-
łów dystrybucyjnych lub całkowicie zdecentralizowane, przy czym dystrybucję 
ciepła wraz z przepływem powietrza między pomieszczeniami budynku zapewnia 
system otworów i przestrzeni wentylacyjnych. Występują także systemy miesza-
ne z głównymi kanałami doprowadzającymi ciepłe powietrze do poszczególnych 
przestrzeni budynku, gdzie następnie rozprowadzane jest ono między poszcze-
gólnymi pomieszczeniami w zorganizowany sposób za pomocą kratek i otwo-
rów wentylacyjnych. Rozwiązania tego typu umożliwiają dystrybucję powietrza 
w budynkach o dużych otwartych przestrzeniach, co w przypadku budynków 
standardu nZEB może być bardzo wygodnym rozwiązaniem ze względu na małe 
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania tego typu obiektów.
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Istnieją również systemy ogrzewania powietrznego, w których wykorzystuje 
się promieniowanie cieplne kanałów, przez które przepływa gorące powietrze – 
w takich przypadkach powietrze będące nośnikiem ciepła nie spełnia funkcji wen-
tylacji budynku, a przepływa jedynie przez sieć kanałów promieniujących. Roz-
wiązania takie znane są już od starożytności. Kanały powietrzne wykonywane 
były w stropach i podłogach oraz w ścianach budynków, przez które przepływało 
gorące powietrze podgrzewane w zewnętrznych paleniskach.

W powietrznych ogrzewaniach grawitacyjnych wykorzystuje się centralnie po-
łożone urządzenie do podgrzewania powietrza. W systemach tych różnica ciśnienia 
wynikająca z różnicy gęstości ciepłego i chłodnego, powracającego powietrza jest 
siłą napędową przepływu powietrza w budynku. W systemach tego typu wymagane 
są kanały lub szyby o dużych przekrojach poprzecznych ze względu na małe róż-
nice ciśnienia. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie grawitacyjnego 
ogrzewania powietrznego wykorzystuje się pomocnicze wentylatory wytwarzające 
dodatkową różnicę ciśnienia niezbędną do pokonania oporów przepływu powie-
trza przez sieć kanałów dystrybucyjnych lub przestrzeni, przez które przepływa 
powietrze grzewcze. Zaletą systemów wentylatorowych jest możliwość regulacji 
strumienia objętości powietrza krążącego w tym systemie, a zatem bardziej precy-
zyjne dostosowanie ilości transportowanego ciepła do potrzeb cieplnych pomiesz-
czeń budynku. Systemy tego typu pracują przy niewielkich stratach ciśnienia, co 
pozwala na minimalizację zużycia energii pomocniczej. W wentylatorowych sys-
temach ogrzewania powietrznego możliwa jest regulacja stopnia mieszania powie-
trza obiegowego z powietrzem zewnętrznym, co umożliwia wykorzystanie energii 
promieniowania słonecznego do wstępnego podgrzania powietrza wentylacyjnego 
lub wykorzystania chłodnego powietrza nocą do pasywnego chłodzenia budynków 
w okresach letnich. Systemy wentylatorowe pozwalają również na okresową inten-
syfi kację wentylacji, która umożliwia usuwanie obszarów stagnacji powietrza oraz 
zmniejszanie jego stratyfi kacji, zapewniając bardziej równomierny rozkład tem-
peratury w przekroju pionowym budynku. Dzięki zastosowaniu wentylatorów po-
mocniczych w systemach wentylatorowych ogrzewania powietrznego możliwe jest 
również wykorzystanie dodatkowych funkcji przygotowania powietrza w budynku, 
takich jak oczyszczanie z użyciem fi ltrów lub nawilżanie powietrza.

Zdalaczynne systemy ogrzewcze
Zdalaczynne systemy ogrzewania to z reguły systemy wodne zasilane ciepłą 

woda przygotowywaną w lokalnej kotłowni lub grupowym węźle ciepłowniczym 
zasilanym z miejskiej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej. Kotłownia lokalna 
lub grupowy węzeł ciepłowniczy jest zdalaczynnym źródłem ciepła na potrzeby 
grupy budynków zasilanych z niskoparametrowej sieci ciepłowniczej. Sieci te mogą 
być dwururowe (w przypadku dostarczania ciepła jedynie do ogrzewania) lub czte-
rorurowe w przypadku dostawy ciepła do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 
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wody użytkowej. W wodnych systemach ogrzewania zdalaczynnego obowiązują 
identyczne zasady jak w przypadku systemów centralnego ogrzewania opisanych 
powyżej. Różnica wynika jedynie z położenia źródła ciepła poza ogrzewanym bu-
dynkiem, przy czym zasila ono jednocześnie grupę budynków. Wszystkie zespoły 
pompowe i zabezpieczenia instalacji znajdują się w lokalnej kotłowni lub węźle 
grupowym. Również centralny układ regulacji i sterowania znajduje się w źródle 
ciepła, natomiast instalacje wewnętrzne budynków mają systemy regulacji indy-
widualnej w mieszkaniach w postaci zaworów termostatycznych lub nastawnych. 
W budynkach znajdują się również systemy rozliczeniowe ilości ciepła dostarczo-
nego do poszczególnych mieszkań lub grup ogrzewanych pomieszczeń.

5.2.5. Systemy mechanicznego chłodzenia budynków użyteczności publicznej

Istnieje wiele kryteriów klasyfi kacji systemów mechanicznego chłodzenia bu-
dynków. Najczęściej spotykanym jest podział ze względu na rodzaj nośnika chło-
du w budynku. W konsekwencji rozróżnia się:
 systemy powietrzne,
 systemy wodne,
 systemy z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego.

Systemy powietrzne korzystają z faktu, iż wszystkie pomieszczenia przeznaczo-
ne do przebywania ludzi muszą być wentylowane. Nadając powietrzu rozprowa-
dzanemu w budynku temperaturę odpowiednio niższą lub wyższą niż temperatura 
w pomieszczeniach można te pomieszczenia chłodzić lub ogrzewać. Wadą tego roz-
wiązania jest to, że z powodu niewielkiej gęstości powietrza (ok. 1,2 kg/m3) i jego 
niewielkiego ciepła właściwego ok. 1 kJ/(kg·K) trzeba przetłaczać duże ilości nośni-
ka ciepła. W dużych budynkach wymaga to stosowania przewodów wentylacyjnych 
o bardzo dużych przekrojach, co nie jest akceptowane przez architektów. Systemy 
wodne, ze względu na dużo większą objętościową pojemność cieplną wody, pozwa-
lają na znaczne zmniejszenie przekrojów przewodów (rur) transportujących czynnik. 
Jeszcze mniejsze przekroje rurek uzyskuje się stosując systemy chłodzenia z bezpo-
średnim odparowaniem czynnika chłodniczego. Taką klasyfi kację jako podstawową 
przyjmuje przegląd systemów HVAC zamieszczony w PN-EN 15243 (tab. 5.16).

Innym, niezmiernie istotnym kryterium podziału, jest rozdzielenie systemu wen-
tylacji od funkcji chłodzenia lub klimatyzacji oraz stopień centralizacji systemu. Je-
śli nie ma specjalnych wymagań wynikających z użytkowania budynku, to w więk-
szości typowych budynków biurowych za najbardziej efektywne energetycznie na-
leży uznać systemy z rozdzieloną funkcją wentylacji i klimatyzacji i równocześnie, 
o jak najmniejszej strefi e wpływającej na układ sterowania i regulacji (bardziej lo-
kalne niż centralne, przy czym nie dotyczy to źródeł ciepła i chłodu rozpatrywanych 
oddzielnie jako układy zasilania budynku w energię elektryczną, ciepło i chłód).
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Tabela 5.16. Przegląd systemów HVAC wg PN-EN 15243

Ozn. Nazwa systemu

Nie zawsze zawiera urzą-
dzenia ogrzewcze i może 

być stosowany z oddzielnym 
systemem ogrzewania (w tym 
ogrzewaczami pomieszczeń, 
które mogą znajdować się 

w urządzeniach końcowych)

Nie zawsze zawiera 
wbudowane urzą-

dzenia wentylacyjne 
i może być stosowany 

z oddzielnym systemem 
wentylacyjnym (z chło-

dzeniem)
A SYSTEMY POWIETRZNE
A1 System jednoprzewodowy (w tym wielostrefowy)
A2 System dwuprzewodowy
A3 System jednoprzewodowy z ogrzewaniem 

wtórnym powietrza
A4 System o stałym strumieniu powietrza (z od-

dzielnym ogrzewaniem) 

A5 System o zmiennym strumieniu powietrza 
(z oddzielnym ogrzewaniem) 

B SYSTEMY WODNE
B1 System z klimakonwektorami wentylatoro-

wymi 2-rurowy  

B2 System z klimakonwektorami wentylatoro-
wymi 3-rurowy 

B3 System z klimakonwektorami wentylatoro-
wymi 4-rurowy 

B4 System indukcyjny 2-rurowy, bez przełączania 

B5 System indukcyjny 2-rurowy, z przełączaniem
B6 System indukcyjny 3-rurowy
B7 System indukcyjny 4-rurowy
B8 Promieniujące płaszczyzny chłodzące 2-rurowe (w 

tym sufi ty chłodzące) i pasywne belki chłodzące  

B9 Promieniujące płaszczyzny chłodzące 4-ruro-
we (w tym sufi ty chłodzące) i pasywne belki 
chłodzące



B10 Zintegrowane z konstrukcją budynku syste-
my chłodzące (podłogi, ściany lub sufi ty) 

B11 System z aktywnymi belkami chłodzącymi  

B12 System pomp ciepła z pierścieniem wodnym 

C SYSTEMY Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM CZYNNIKA
C1 Klimatyzatory pomieszczeniowe (w tym 

urządzenia jednoprzewodowe)  

C2 Systemy z bezpośrednim odparowaniem 
czynnika chłodniczego typu split  

C3 Systemy z bezpośrednim odparowaniem 
czynnika chłodniczego typu multi split 
(w tym systemy ze zmiennym strumieniem 
czynnika chłodniczego)
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Biorąc pod uwagę takie kryterium klasyfi kacji, można wyróżnić budynki cha-
rakteryzujące się następującymi rodzajami systemu HVAC:
 system z rozdzielonymi układami wentylacji centralnej i klimatyzacji lokalnej 

(np. część 1 na rys. 5.17),
 system z rozdzielonymi lokalnymi układami wentylacji i klimatyzacji (np. 

część 2 na rys. 5.17),
 system ze wspólnymi lokalnymi układami wentylacji i klimatyzacji (np. część 

3 na rys. 5.17),
 system ze wspólnym centralnym układem wentylacji i klimatyzacji (np. część 

4 na rys. 5.17).

Rys. 5.17. Ilustracja rozdziału lub łączenia funkcji wentylacji i klimatyzacji o charakterze lokalnym lub central-
nym (oprac. P. Ziętek)

Systemy z rozdzielonymi układami wentylacji centralnej i klimatyzacji lokalnej
Ta grupa obejmuje budynki lub części budynków z rozdzielonymi układami za-

pewniającymi utrzymanie wymaganych parametrów cieplnych powietrza wewnętrz-
nego i zapewniającymi wymaganą wymianę powietrza. Moc systemu klimatyzacji re-
gulowana jest lokalnie czyli w każdym pomieszczeniu, natomiast wydatek powietrza 
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regulowany jest centralnie w całym budynku lub grupie pomieszczeń. W większości 
budynków biurowych potrzeby chłodzenia pomieszczenia są bardziej energochłonne 
niż proces wymiany powietrza; z tego względu dużo większe znaczenia ma lokalne 
sterowanie mocą cieplną/chłodniczą dostarczaną do pomieszczenia niż sterowanie 
ilością powietrza, które może odbywać się na zasadzie włącz–wyłącz odpowiadającej 
godzinom pracy (rozszerzonym na godzinę przed rozpoczęciem pracy i godzinę po 
zakończeniu pracy). Ze względu na łączenie większej liczby pomieszczeń w stero-
waniu strumieniem powietrza trudno wykorzystać możliwości DCV (Demand Con-
trolled Ventilation). Przykłady rozwiązań należących do tej grupy układów wentylacji 
i klimatyzacji przedstawiono na rysunku 5.18. Głównie są to wszystkie budynki z sys-
temem wentylacji zapewniającym wymianę powietrza ze względów higienicznych 
oraz systemem chłodzenia/ogrzewania zapewniającym utrzymanie wymaganej tem-
peratury powietrza wewnętrznego z możliwością sterowania mocą cieplną w każdym 
pomieszczeniu. Gdy zachodzi konieczność regulacji parametrów wilgotnościowych 
powietrza wewnętrznego, to zapewnia to system wentylacji (nawiew powietrza o od-
powiedniej zawartości wilgoci) lub rzadziej układ lokalny za pomocą nawilżaczy lub 
osuszaczy znajdujących się w pomieszczeniach.

Rys. 5.18. Przykład systemu z rozdzielonym układem wentylacji centralnej i klimatyzacji lokalnej (oprac. P. Ziętek)
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Wentylacja pomieszczeń może być mechaniczna: wywiewna lub nawiewno-
wywiewna. Pomieszczenia mogą być chłodzone za pomocą systemów freono-
wych (z bezpośrednim odparowaniem), np.: split i multi-spit (VRV/VRF), lub 
wodnych, np.: klimakonwektorów, fan-coili, pomp ciepła w pętli wodnej, belek 
chłodzących, itp. Źródło ciepła lub chłodu może być lokalne (np. split), central-
ne w ramach systemu chłodzenia/ogrzewania (np. VRV/VRF), lub wspólne dla 
wentylacji i chłodzenia/ogrzewania (np. fan-coile i chłodnica w centrali wenty-
lacyjnej). 

Systemy z rozdzielonymi lokalnymi układami wentylacji i klimatyzacji
Ta grupa obejmuje budynki lub części budynków z rozdzielonymi układami: 

układ odpowiadający za utrzymanie wymaganych parametrów cieplnych powie-
trza wewnętrznego jest oddzielony od układu zapewniającego wymaganą wymia-
nę powietrza. Sterowanie zarówno mocą systemu klimatyzacji, jak i strumieniem 
objętości powietrza odbywa się w sposób lokalny, czyli w każdym pomieszczeniu. 
W większości budynków biurowych potrzeby chłodzenia pomieszczenia, są bar-
dziej energochłonne niż proces wymiany powietrza. Z tego względu dużo więk-
sze znaczenia ma lokalne sterowanie mocą cieplną/chłodniczą dostarczaną do po-
mieszczenia niż sterowanie ilością powietrza, które może odbywać się na zasadzie 
włącz–wyłącz odpowiadającym godzinom pracy (rozszerzonym na godzinę przed 
rozpoczęciem pracy i godzinę po zakończeniu pracy). W niektórych przypadkach 
(np. w dużych pomieszczeniach, takich jak sale konferencyjne, sale kinowe, itp.) 
wskazane jest zastosowanie sterowania ilością powietrza wentylacyjnego w zależ-
ności od liczby użytkowników typu DCV (Demand Controlled Ventilation).

Przykłady rozwiązań należących do grupy lokalnych systemów o rozdzielonym 
układzie wentylacji i klimatyzacji przedstawiono na rysunku 5.19. W praktyce są to 
wszystkie budynki z systemem wentylacji zaprojektowanym do zapewnienia higie-
nicznej wymiany powietrza oraz systemem chłodzenia/ogrzewania do zapewniania 
wymaganej temperatury powietrza wewnętrznego z możliwością sterowania mocą 
cieplną w każdym pomieszczeniu. Gdy zachodzi konieczność regulacji parametrów 
wilgotnościowych powietrza wewnętrznego, to zapewnia to system wentylacji (na-
wiew powietrza o odpowiedniej zawartości wilgoci) lub rzadziej układy lokalne za 
pomocą nawilżaczy lub osuszaczy powietrza znajdujących się w pomieszczeniach.

Wentylacja pomieszczeń może być mechaniczna: wywiewna lub nawiewno-
wywiewna, przy czym jedna instalacja obsługuje jedno pomieszczenie. Pomiesz-
czenia mogą być chłodzone za pomocą systemów freonowych (z bezpośrednim 
odparowaniem), np.: split i multi-spit (VRV/VRF) lub wodnych np.: klimakon-
wektorów, fan-coili, pomp ciepła w pętli wodnej, belek chłodzących, itp. Źródło 
ciepła i chłodu może być lokalne (np. split), centralne w ramach systemu chłodze-
nia/ogrzewania (np. VRV/VRF), lub wspólne dla wentylacji i chłodzenia/ogrze-
wania (np. fan-coile i chłodnica w centrali wentylacyjnej).
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Rys. 5.19. Przykład systemu z rozdzielonym lokalnym układem wentylacji i klimatyzacji (oprac. P. Ziętek)

Systemy ze wspólnymi lokalnymi układami wentylacji i klimatyzacji
Ta grupa obejmuje budynki lub części budynków, w których utrzymanie wy-

maganych parametrów cieplnych powietrza wewnętrznego oraz wymaganej wy-
miany powietrza zapewnia jeden system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Sterowanie 
mocą tego systemu odbywa się w sposób lokalny, czyli w każdym pomieszczeniu. 
W większości budynków biurowych potrzeby chłodzenia (ewentualnie ogrzewania) 
pomieszczenia są bardziej energochłonne niż proces wymiany powietrza, z tego 
względu strumień objętości powietrza wynika z obciążenia cieplnego (chłodni-
czego) i jest zazwyczaj dużo większy niż wynikałoby to ze względów higienicz-
nych. W takiej sytuacji może być stosowana recyrkulacja powietrza wywiewanego. 
W niektórych przypadkach (np. w dużych pomieszczeniach, takich jak sale kon-
ferencyjne, sale kinowe, hale basenowe itp.) wskazane jest zastosowanie sterowa-
nia udziałem powietrza zewnętrznego w zależności od liczby użytkowników lub 
stężenia kluczowego zanieczyszczenia powietrza typu DCV (Demand Control-
led Ventilation). Pomieszczenia są chłodzone za pomocą powietrza nawiewanego 
ochładzanego w chłodnicach wodnych lub freonowych. Źródło ciepła i chłodu jest 
najczęściej centralne z lokalnym dostarczeniem czynnika roboczego.

Przykłady rozwiązań należących do grupy systemów lokalnych ze wspólnym 
układem wentylacji i klimatyzacji przedstawiono na rysunku 5.20. W praktyce 
są to wszystkie budynki z systemem wentylacji i klimatyzacji fasadowej lub jed-
nostrefowe budynki z systemem wentylacji i klimatyzacji typu CAV (Constant 
Air Volume). W przypadku konieczności zapewnienia wymaganych parametrów 
wilgotnościowych powietrza wewnętrznego do pomieszczenia nawiewane jest 
powietrze odpowiednio wilgotne (nawilżanie) lub suche (osuszanie).
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Rys. 5.20. Przykład systemu ze wspólnym lokalnym układem wentylacji i klimatyzacji (oprac. P. Ziętek)

W praktyce nie jest to popularne rozwiązanie; można je spotkać w przypadku 
ogrzewania powietrznego, wentylacji fasadowej, wentylacji dużych jednostrefo-
wych budynków – jak, np. hal basenowych. Wadą tego rodzaju systemu jest brak 
możliwości oddzielnego kontrolowania jakości powietrza wewnętrznego i warun-
ków komfortu cieplnego, przez co strumień objętości powietrza może być prze-
wymiarowany. 

Systemy centralne ze wspólnym układem wentylacji i klimatyzacji
Ta grupa obejmuje budynki lub części budynków, w których utrzymanie wy-

maganych parametrów cieplnych powietrza wewnętrznego oraz zapewnienie wy-
maganej wymiany powietrza realizowane jest przez jeden system wentylacyjno-
klimatyzacyjny. Sterowanie mocą tego systemu odbywa się w sposób centralny 
– wspólny w całym budynku lub części pomieszczeń. Niekiedy stosuje się stre-
fowanie budynku w formie grup pomieszczeń o podobnej funkcji i obciążeniu 
cieplnym. W większości budynków biurowych potrzeby chłodzenia (ewentualnie 
ogrzewania) pomieszczenia są dużo bardziej wymagające niż proces wymiany po-
wietrza, z tego względu strumień objętości powietrza wynika z obciążenia ciepl-
nego (chłodniczego) i jest zazwyczaj dużo większy niż wynikałoby to ze wzglę-
dów higienicznych. W takiej sytuacji może być stosowana recyrkulacja powietrza 
wywiewanego. W niektórych przypadkach (np. grupa jednorodnych pomiesz-
czeń) wskazane jest zastosowanie sterowania udziałem powietrza zewnętrznego 
w zależności od liczby użytkowników lub stężenia głównego zanieczyszczenia 
powietrza typu DCV (Demand Controlled Ventilation). Chłodzenie pomieszczeń 
zapewnia nawiew powietrza ochładzanego w chłodnicach wodnych lub freono-
wych. Źródło ciepła i chłodu zasila centralny układ wentylacji i klimatyzacji.
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Przykłady rozwiązań należących do grupy systemów centralnych ze wspólnym 
układem wentylacji i klimatyzacji przedstawiono na rysunku 5.21. W praktyce są 
to wszystkie budynki z systemem wentylacji i klimatyzacji typu CAV (Constant 
Air Volume) lub VAV (Variant Air Volume). W przypadku konieczności zapew-
nienia wymaganych parametrów wilgotnościowych powietrza wewnętrznego do 
pomieszczeń nawiewane jest powietrze odpowiednio wilgotne (nawilżanie) lub 
suche (osuszanie).

Rys. 5.21. Przykłady systemów centralnych ze wspólnym układem wentylacji i klimatyzacji (oprac. P. Ziętek)

Obecnie nie jest to popularne rozwiązanie, jest jednak spora grupa budynków, 
w których zaprojektowano tego typu system kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu. 
Wadą tego systemu jest brak możliwości oddzielnego kontrolowania jakości po-
wietrza wewnętrznego i warunków komfortu cieplnego, przez co strumień ob-
jętości powietrza może być przewymiarowany. Natomiast zaletą jest możliwość 
wykorzystania chłodnego powietrza zewnętrznego do asymilacji zysków ciepła.

5.2.6. Systemy pasywnego chłodzenia budynków

Chłodzenie powietrzem zewnętrznym
Przepływ powietrza przez budynek w ciągu nocy, gdy powietrze zewnętrz-

ne jest chłodniejsze niż w budynku, obniża temperaturę wewnętrznych warstw 
przegród budynku. Zwiększa to możliwość akumulacji ciepła w przegrodach 
i elementach konstrukcyjnych w dniu następnym. W wyniku tych zjawisk przy-
rost temperatury powietrza w pomieszczeniu, wywoływany zyskami ciepła (we-
wnętrznymi lub zewnętrznymi) jest znacznie mniejszy niż w przypadku gdyby 
chłodzenia nocnego nie było. Gdy pojemność cieplna tych elementów nie jest 
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wystarczająca, to można rozważyć jej zwiększenie wznosząc masywne ścianki 
działowe lub stosując materiały zmiennofazowe – PCM. Wtedy możliwe jest za-
pewnienie akceptowalnych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach bez ich 
mechanicznego chłodzenia.

Do nocnej wentylacji pomieszczeń można wykorzystać systemy:
 wentylacji naturalnej (np. uchylanie okien na jednej lub – co jest bardziej ko-

rzystne – na dwóch przeciwległych fasadach),
 wentylacji hybrydowej (np. działanie wentylacji naturalnej jest wspomagane 

pracą wentylatorów zamontowanych w przewodach wywiewnych),
 wentylacji mechanicznej (np. wykorzystując do tego celu system wentylacji 

nawiewno-wywiewnej przewidziany do pracy w porze dziennej).

Efektywność wentylacji nocnej zależy od strumienia objętości powietrza 
nawiewanego do pomieszczenia z zewnątrz, jego temperatury, a także od po-
wierzchni, grubości, gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła elementów 
akumulujących ciepło.

Analiza istniejących budynków wykorzystujących wentylację nocną wskazu-
je, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zadowalających parametrów powietrza 
zdecydowanie wzrasta, gdy w budynku spełnione są następujące warunki (He-
iselberg 2002):
 przeszklenie fasady ok. 30%,
 efektywne urządzenia przeciwsłoneczne zamontowane od strony zewnętrznej,
 bardzo niska lub niska emisja zanieczyszczeń z materiałów wykończeniowych,
 wysokość pomieszczenia powyżej 3 m,
 głębokość pomieszczenia nieprzekraczająca 6 m,
 duża pojemność cieplna pomieszczenia (masywne stropy i ściany),
 elementy masywne we wnętrzach nie powinny być przesłonięte (nie należy 

stosować sufi tów podwieszonych, wykładzin dywanowych itp.),
 wewnętrzne zyski ciepła < 20 W/m2,
 drukarki, kopiarki i inne sprzęty biurowe, będące źródłem dużych zysków cie-

pła, powinny być umieszczane w wydzielonym pomieszczeniu.

W celu scharakteryzowania wpływu klimatu na cieplne właściwości budynku, 
można odwołać się do, tzw. wskaźnika CCP (Cooling Climatic Potential) (Art-
mann i in. 2007). Jest on zdefi niowany jako zliczana z krokiem godzinowym suma 
różnic temperatury w budynku i temperatury powietrza zewnętrznego. Obliczenia 
te dokonywane są osobno każdej nocy i tylko w przypadkach, gdy różnica tem-
peratury przekracza wartość minimalną uważaną za graniczną z punktu widzenia 
efektywności działania wentylacji nocnej (zwykle ΔTcrit = 3 K, patrz rys. 5.22). 
Oczywiście temperatura powietrza w różnych budynkach może się znacznie róż-
nić. Dlatego na potrzeby oceny potencjału możliwości stosowania wentylacji 
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nocnej zakłada się, że temperatura powietrza w hipotetycznych pomieszczeniach 
zmienia się sinusoidalnie w okresie 24 godzin między wartościami 22°C a 27°C. 
Przyjmuje się jednocześnie, że potencjalny czas pracy wentylacji nocnej możliwy 
jest od godziny 19 do 7 rano dnia następnego.

Analizy danych klimatycznych całej Europy wykazały, że kraje Euro-
py Północnej charakteryzują się dużym potencjałem możliwości stosowania 
wentylacji nocnej (średni wskaźnik CCP/noc w lipcu mieści się w zakresie 
120–180 (K∙h)/noc), a w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz niektó-
rych regionach Europy Południowej potencjał ten może być uznany jako znacz-
ny (średni wskaźnik CCP/noc w lipcu mieści się w zakresie 80–140 (K∙h)/noc) 
(Artmann i in. 2007).

Rys. 5.22. Okresy działania wentylacji nocnej na tle przebiegu temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrz-
nego (fragment danych klimatycznych dotyczących Warszawy)

Na rysunku 5.23 przedstawiono uporządkowany rozkład współczynnika CCP/
noc w warunkach klimatycznych Warszawy. Wykres opracowano na podstawie 
typowego roku meteorologicznego w Warszawie, rekomendowanego przez Mini-
sterstwo Infrastruktury i Rozwoju do obliczeń energetycznych budynków.

Na podstawie danych meteorologicznych ze stacji Warszawa-Okęcie można 
stwierdzić, że najniższa wartość współczynnika CCP/noc wynosi 33,5 (K∙h)/noc. 
Wartość średnia w całym roku wynosi 213 (K∙h)/noc, a wartość średnia w lip-
cu 91,7 (K∙h)/noc. Wartości współczynnika CCP/noc < 50 (K∙h)/noc występują 
przez 6 nocy w roku; < 60 (K∙h)/noc przez 10 nocy w roku; < 70 (K∙h)/noc przez 
12 nocy w roku; < 80 (K∙h)/noc przez 21 nocy w roku; < 90 (K∙h)/noc przez 
28 nocy w roku oraz < 100 (K∙h)/noc 37 nocy w roku.
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Rys. 5.23. Uporządkowany rozkład współczynnika CCP/noc (Warszawa).

Wskaźnik CCP/noc można wykorzystać do oszacowania jednostkowych zy-
sków ciepła (w W/m2), które może zakumulować budynek po uprzedniej nocnej 
wentylacji. Wyniki takich analiz przedstawiono w tabeli 5.17. W oszacowaniu 
założono, że pomieszczenie ma wysokość 3 m, a czas jego wykorzystania wyno-
sił 8 godzin dziennie. Ponadto w oszacowaniu założono, że zapewniona zostanie 
pojemność cieplna pomieszczenia taka, że zyski ciepła generowane w dzień będą 
akumulowane w przegrodach budowlanych, a następnie usuwane z pomieszcze-
nia dzięki wentylacji nocnej.

Tabela 5.17. Jednostkowe zyski ciepła (W/m2), które może zakumulować budynek po uprzedniej nocnej wentylacji

Liczba wymian 
powietrza Wartość współczynnika CCP/noc

h–1 50,0 K∙h 60,0 K∙h 70,0 K∙h 80,0 K∙h 90,0 K∙h 100,0 K∙h

0,5 3,1 3,8 4,4 5,0 5,6 6,3

1 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5

2 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

5 31,3 37,5 43,8 50,0 56,3 62,5

Analiza wyników prowadzi do wniosku, że w warunkach polskich wentyla-
cja naturalna (liczba wymian ok 0,5–1 h–1) nie może odprowadzić znaczących 
zysków ciepła (< 12,5 W/m2). Zdolność do usuwania zysków ciepła spotyka-
nych w budynkach biurowych (ok. 50 W/m2 przy stosowaniu rozsądnych za-
łożeń dotyczących architektury i organizacji pracy) uzyskuje się dopiero przy 
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intensywności wentylacji 5 h–1, co zdecydowanie uzasadnia stosowanie w tych 
budynkach systemów mechanicznych do wentylowania budynków w porze 
nocnej.

Czynnikiem zmniejszającym efektywność stosowania wentylacji nocnej do 
pasywnego chłodzenia budynków jest dodatkowe zużycie energii do napędu wen-
tylatorów. Nie występuje ono w przypadku wentylacji naturalnej, a w wentylacji 
hybrydowej jest ono zazwyczaj niewielkie. Wykorzystując istniejące w budynku 
systemy wentylacji mechanicznej do wentylacji nocnej należy się liczyć z faktem, 
że przetłaczanie 1 m3/s (3600 m3/h) powietrza spowoduje zużycie energii wyno-
szące od 0,8 do 1,6 kWh.

Wentylacja nocna, poza niezaprzeczalnymi korzyściami, ma także pewne ogra-
niczenia. Wykorzystanie powietrza o niskiej temperaturze do chłodzenia może 
w niektórych przypadkach spowodować kondensację pary wodnej w pomieszcze-
niach. Ponadto, uchylanie okien w porze nocnej, co jest typowym działaniem 
przy stosowaniu do chłodzenia wentylacji naturalnej, stwarza problemy związane 
z akustyką (szczególnie w budynkach mieszkalnych), zanieczyszczeniem powie-
trza oraz brakiem bezpieczeństwa i prywatności (Santamouris 2004).

W miastach o dużej liczbie mieszkańców dodatkowym czynnikiem ryzyka 
związanego ze stosowaniem tej technologii jest zjawisko „miejskiej wyspy cie-
pła” (Sowa 2015). Jej występowanie powoduje podwyższanie temperatury po-
wietrza w okresie nocnym. W niektórych badaniach zwraca się uwagę na wysoką 
wrażliwość wyników symulacji komputerowych działania wentylacji nocnej na 
wcześniejszy sposób opracowania danych klimatycznych. Wykazano, że symula-
cje, których podstawą są powszechnie stosowane półsyntetyczne zestawy danych 
rocznych, takich jak DRY (Design Reference Year) lub METEONORM, mają ten-
dencję do niedoceniania stopnia przegrzania budynków w porównaniu z wynika-
mi badań obiektów rzeczywistych (Artman i in. 2008).

Chłodzenie wyparne
Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego są obecnie po-

wszechnie stosowane nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również z po-
wodu wymagań prawnych (patrz punkt 5.1.7). Ich głównym zadaniem jest jednak 
odzyskiwanie ciepła. W przypadku urządzenia pracującego w okresie lata odzy-
skiwanie chłodu jest często nieopłacalne ze względu na:
 mały potencjał odzyskiwania chłodu ze względu na niewielką różnicę tem-

peratury powietrza zewnętrznego i wywiewanego, które jest dodatkowo pod-
grzewane w sieci kanałów i wentylatorze wywiewnym,

 duże opory przepływu przez wymiennik i fi ltry, co zwiększa zużycie energii 
elektrycznej,

 równoczesne odzyskiwanie ciepła utajonego jest często niekorzystne ze wzglę-
du na osuszanie powietrza.
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Technika wspomagania odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego w okresie 
lata powoduje ochłodzenie powietrza bez przyrostu zawartości wilgoci. Przykła-
dowy schemat urządzeń do odzyskiwania ciepła z wykorzystaniem zraszania po-
wietrza usuwanego pokazano na rysunku 5.24

Rys. 5.24. Schemat urządzeń do odzyskiwania ciepła wspomaganego zraszaniem powietrza usuwanego (oprac. 
M. Mijakowski)

Przebieg procesu zachodzącego w centrali klimatyzacyjnej z wykorzystaniem 
chłodzenia wyparnego można zilustrować na wykresie h–x (rys. 5.25).

Urządzenia tego typu od niedawna są już dostępne na polskim rynku. Możliwe 
jest również wykorzystanie standardowych urządzeń do odzyskiwania ciepła po-
łączonych z komorą zraszania w układzie powietrza usuwanego. Przykład sche-
matu funkcjonalnego urządzenia tego typu przedstawiono na rysunku 5.26.

Rys. 5.25. proces odzyskiwania ciepła wspomagany zraszaniem powietrza usuwanego

Odpowiednio dobrany system chłodzenia (zwiększenie strumienia objętości 
powietrza w okresach przejściowych), typowego budynku biurowego z wyko-
rzystaniem chłodzenia wyparnego pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na 
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chłód o ok. 30%. Niestety w polskim klimacie i typowym budynku biurowym, nie 
jest to związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na moc chłodniczą, jak rów-
nież nie można zrezygnować z klasycznego chłodzenia w okresie ekstremalnych 
parametrów powietrza zewnętrznego. Jedynie przy zmniejszonych wymaganiach 
dotyczących warunków komfortu cieplnego oraz przy wykorzystaniu rozwiązań 
architektonicznych (masa akumulacyjna, zacienienie) system chłodzenia wypar-
nego może całkowicie zastąpić klasyczny system chłodzenia.

Rys. 5.26. Schemat funkcjonalny urządzenia do odzyskiwania ciepła wspomaganego zraszaniem powietrza usu-
wanego (prod. Menerga)

Chłodzenie w wykorzystaniem osuszaczy powietrza (dessicant cooling)
Technika chłodzenia powietrza typu: „desiccant cooling” jest jednym ze spo-

sobów wykorzystania energii promieniowania słonecznego do celów klimatyza-
cyjnych. Desiccant cooling (lub inaczej Solar Desiccant and Evaporative Cooling 
– SDEC) stanowi przykład konwersji ciepła w układzie otwartym. Konwersja 
energii promieniowania słonecznego w układzie zamkniętym, możliwa jest, 
np. w absorpcyjnych chłodziarkach bromolitowych lub amoniakalnych. Zasto-
sowanie techniki desiccant cooling w różnych sposobach wykorzystania energii 
słonecznej na potrzeby klimatyzacji przedstawiono na rysunku 5.27.

W literaturze można znaleźć informację (Kaczyński 2006) o tym, że w Europie 
pracuje około 60 instalacji klimatyzacyjnych zasilanych energią słoneczną o mocy 
chłodniczej około 6 MW, z czego jedynie około 12 w układzie otwartym, czyli typu 
desiccant cooling. Stanowi to niewielki udział w instalacjach klimatyzacyjnych 
zasilanych energią słoneczną. Jednak w przeciwieństwie do układów zamkniętych 
rozwijanych od ponad 100 lat, desiccant cooling jest stosunkowo nową technologią 
i wydaje się, że tego typu instalacje będą się dynamicznie rozwijać. Szybki rozwój 
umożliwia między innymi wprowadzenie na rynek komór zraszania nowej gene-
racji, w których ze względu na niewielką ilość rozpylanej wody (praktycznie cała 
rozpylona woda odparowuje do powietrza) wyeliminowano zagrożenia higieniczne. 
Nie bez znaczenia jest również szerokie upowszechnienie obrotowych wymienni-
ków ciepła typu powietrze – powietrze ze złożami higroskopijnymi.
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Rys. 5.27. Otwarta (szary obszar) i zamknięta konwersja energii słonecznej na potrzeby klimatyzacyji (oprac. 
M. Mijakowski)

W systemie typu desiccant cooling energia promieniowania słonecznego wy-
korzystywana jest do regeneracji złoża służącego do osuszania powietrza ze-
wnętrznego. Suche powietrze jest następnie chłodzone i nawilżane w procesie 
adiabatycznego zraszania do parametrów wymaganych w systemie klimatyzacji. 
Schemat najpopularniejszego sposobu uzdatnienia powietrza za pomocą techniki 
desiccant cooling pokazano na rysunku 5.28.

Rys. 5.28. Procesy uzdatniania powietrza w technice typu desiccant cooling (oprac. M. Mijakowski)
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Powietrze zewnętrzne (punkt 1) jest osuszane w wymienniku obrotowym ze zło-
żem typu dessicant; ponieważ jednak złoże jest regenerowane gorącym powietrzem, 
to oprócz osuszenia następuje również podgrzanie powietrza. W ten sposób osiąga-
ne są parametry punktu 2, czyli otrzymuje się bardzo suche, ale gorące powietrze. 
Nadmiar ciepła odprowadzany jest w kolejnym wymienniku obrotowym (punkt 3) 
dzięki zimnemu powietrzu usuwanemu (dodatkowo ochłodzonemu adiabatycznie). 
Następnie powietrze o parametrach 3 jest ochładzane i nawilżane adiabatycznie do 
punktu 4. W polskich warunkach klimatycznych można uzyskać minimalną tempe-
raturę powietrza nawiewanego wynoszącą ok. 18°C (Besler i inni 2008).

Widoczna na rysunku 5.28 nagrzewnica powietrza ilustruje ciepło doprowa-
dzane do powietrza w celu regeneracji złoża desiccant. Ciepło może pochodzić 
z kolektorów słonecznych (wymagane parametry około 60–70°C (Besler i inni 
2008)) lub innego dostępnego źródła.

Ten podstawowy schemat pracy instalacji typu desiccant cooling może być prak-
tycznie, bez dużych modyfi kacji, stosowany w polskich warunkach klimatycznych (Be-
sler i inni 2008). Jeżeli powietrze usuwane z pomieszczenia nie może być wykorzystane 
w instalacji, to istnieje możliwość regeneracji złoża za pomocą ogrzanego powietrza 
zewnętrznego, aczkolwiek jest to rozwiązanie mniej efektywne (Besler i inni 2008).

Współczynnik COP tego typu układów zależy od parametrów powietrza ze-
wnętrznego, usuwanego i nawiewanego; Szacunkowa, średnia wartość COP wy-
nosi ok. 0,7 w odniesieniu do ilości ciepła niezbędnego do regeneracji złoża. Na-
leży pamiętać, że ze względu na niewygórowane parametry, ciepło to może być 
pozyskane w prosty i tani sposób.

Przykładowe zapotrzebowanie na ciepło, chłód i wodę instalacji uzdatnia-
nia powietrza typu desiccant cooling przedstawiono na rysunku 5.29 (Kalinow-
ski 2013). Obliczenia wykonano przyjmując centralę klimatyzacyjną o wydatku 
10000 m3/h, parametry powietrza nawiewanego: 18°C i 7,3 g/kg przy danych kli-
matycznych Warszawy.

Rys. 5.29. Porównanie zużycia chłodu, ciepła i wody w sezonie chłodzenia (Kalinowski, Mijakowski 2013)
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5.3. INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

5.3.1. Energooszczędne rozwiązania techniczne instalacji rozprowadzania ciepłej wody

Klasyfi kacja znanych rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędzanie wody
Wybierając rozwiązanie techniczne zapewniające oszczędzanie wody i energii 

należy zwrócić uwagę na to, aby elementy instalacji użyte do jej budowy były 
zgodne z odpowiednimi normami wyrobów, miały ważne atesty higieniczne 
i były dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wymagania te mają nie tylko 
charakter formalny – np. w przypadku baterii czerpalnych kryterium zgodności 
z odpowiednią normą zapewnia, że oceniana bateria czerpalna spełnia wymagania 
dotyczące szczelności, właściwości mechanicznych i hydraulicznych, odporności 
mechanicznej na zużycie, jak też spełnia odpowiednie wymagania akustyczne. 
W tabeli 5.18 podano zestawienie norm, jakim powinny odpowiadać różne typy 
baterii czerpalnych. 

Tabela 5.18. Normy dotyczące różnych typów baterii czerpalnych stosowanych w instalacjach wodociągowych 
w budynkach

Rodzaj baterii czerpalnej Norma przedmiotowa Tytuł normy

Baterie dwuuchwytowe PN-93/M-750201) Zawory wypływowe i baterie mieszające (wiel-
kość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie 
wypływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymaga-
nia techniczne

Baterie jednouchwytowe EN 817:1997 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 
10). Ogólne wymagania techniczne

Baterie termostatyczne EN 1111:1998 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 
10) Ogólne wymagania techniczne 

Baterie prysznicowe 
i głowice natryskowe

PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)

Baterie termostatyczne 
niskociśnieniowe

EN 1287:1999 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne ni-
skociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne

Baterie jedno- i dwu-
uchwytowe niskociśnie-
niowe

EN 1286:1999 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne nisko-
ciśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne

Baterie przyciskowe EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie 
zamykana. Ogólne wymagania techniczne

Baterie bezdotykowe brak 
1) Norma PN-93/M-75020 jest identyczna z normą europejską EN 200:1989.
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Istotnym elementem działania instalacji wodociągowych są właściwie dobrane 
typy baterii czerpalnych, które powinny być zainstalowane nad odpowiadającymi 
im funkcją przyborami sanitarnymi, tzn. bateria umywalkowa nad umywalką, itp. 
Niedopuszczalne jest np. instalowanie baterii wannowej (o większej wydajno-
ści niż pozostałe rodzaje baterii) nad przyborami przeznaczonymi do zużywania 
znacznie mniejszych ilości wody (np. umywalki czy zlewozmywaki). 

Właściwości użytkowe baterii czerpalnych powinny być analizowane pod 
względem miejsca zainstalowania i sposobu ich użytkowania zgodnie z tabe-
lą 5.19. Sposoby oszczędzania wody i energii w bateriach czerpalnych można 
ogólnie podzielić na te, które umożliwiają zmniejszenie wypływu wody z baterii 
oraz skrócenie czasu ich wykorzystania (Chudzicki 2001).

Tabela 5.19. Zastosowanie różnych typów energooszczędnych baterii czerpalnych w zależności od miejsca zainstalowania

Miejsce 
zainstalowania 

(przybór 
sanitarny)

Miejsce użytkowania (rodzaj budynku)

Budynki mieszkalne Budynki użyteczności publicznej 
i zamieszkania zbiorowego

Zlewozmy-
waki

 bateria bezdotykowa
 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem wypływu
 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem tem-

peratury

nie występuje

Umywalki

 bateria bezdotykowa
 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem wypływu
 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem tem-

peratury

 bateria bezdotykowa
 bateria przyciskowa

Wanny

 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem wy-
pływu

 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem tem-
peratury

 bateria termostatyczna

nie występuje

Natryski
 bateria z ekoprzyciskiem
 bateria termostatyczna

 bateria bezdotykowa
 bateria przyciskowa
 bateria termostatyczna

Pisuary nie rozważa się  zawór bezdotykowy
 zawór przyciskowy

Ustępy spłuki-
wane

płuczki zbiornikowe 6/9 dm3  zawór bezdotykowy
 zawór przyciskowy

Bidety

 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem wy-
pływu

 bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem tem-
peratury

 zawór bezdotykowy
 zawór przyciskowy
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5.3.2. Rozwiązania polegające na zmniejszeniu wypływu wody

W tym przypadku możliwości oszczędzania wody i energii można prześledzić 
na podstawie charakterystyk hydraulicznych baterii czerpalnych (rys. 5.30).

Do tej grupy sposobów oszczędzania wody i energii można zaliczyć następują-
ce rozwiązania konstrukcyjne stosowane w bateriach czerpalnych:
 perlatory,
 ograniczniki wypływu (tzw. ekoprzyciski),
 regulatory przepływu,
 reduktory ciśnienia.

Porównując charakterystyki przedstawione na rysunku 5.30 można zauważyć, 
że zastosowanie baterii energooszczędnej, wyposażonej w ogranicznik wypły-
wu, może ponad pięciokrotnie zmniejszyć zużycie wody w stosunku do baterii 
standardowej wyposażonej tylko w perlator przy tej samej wysokości ciśnienia 
przed baterią.

Rys. 5.30. Porównanie charakterystyk hydraulicznych baterii czerpalnych energooszczędnych i standardowych 
(Chudzicki, Sosnowski 2011)

Należy zauważyć, że w zależności od zastosowanej baterii czerpalnej zbytnie 
ograniczanie wypływu wody może powodować utratę właściwości użytkowych 
baterii, np. w przypadku baterii wannowej musi być zapewniony większy wypływ 
wody, tak aby można było w krótkim czasie napełnić wannę wodą bez zbytniego 
obniżenia jej temperatury.

Z konstrukcji armatury czerpalnej wynika jej charakterystyka stanowiąca za-
leżność między wydatkiem wody a wysokością ciśnienia w przewodzie dopro-
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wadzającym wodę (rys. 5.31). Jak wiadomo, przyrostowi ciśnienia wody odpo-
wiada zwiększenie wydatku baterii. Jest również oczywiste, że wykonanie okre-
ślonej czynności nad przyborem, z którym związana jest bateria, wymaga użycia 
określonej ilości wody, a zatem i określonego wydatku baterii (na rys. 5.31a 
oznaczono ten wydatek jako q1). Wynika stąd, że możliwe są sytuacje, w których 
wydajność baterii będzie większa niż potrzebna do wykonania określonej czyn-
ności. Ta nadmiernie zużywana ilość wody wypływającej z baterii stanowi mar-
notrawstwo. Na rysunku 5.31b porównano przykładowe charakterystyki baterii 
czerpalnej z tradycyjną wylewką, wylewką zaopatrzoną w perlator oraz baterii 
wyposażonej w specjalny regulator wydatku. Jak wynika z porównania charakte-
rystyk, już zastosowanie perlatora powoduje zmniejszenie marnotrawstwa wody, 
natomiast użycie regulatora wydatku może prawie całkowicie wyeliminować 
marnotrawstwo.

Rys. 5.31. Porównanie charakterystyki baterii z wymaganym zakresem jej wydajności: a) charakterystyka ba-
terii czerpalnej z zaznaczonymi obszarami wydajności wymaganej i marnotrawstwa wody, b) Charakterystyki 
baterii z urządzeniami do zmniejszania jej wydajności: 1 – wymagana wydajność q1, 2 – regulator wydajności, 
3 – bateria z perlatorem, 4 – bateria bez perlatora (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Perlator powoduje wytworzenie mieszaniny wodno-powietrznej, która zmniej-
sza udział wody w całkowitym strumieniu wypływającym z wylewki baterii. Po-
woduje on znaczne zmniejszenie przepływu wody, w rezultacie czego zmniejsza-
ją się wahania ciśnienia w instalacji wodociągowej oraz znacznie zmniejsza się 
zużycie wody (rys. 5.32). Źródłem marnotrawstwa wody może być również nie-
dostateczne wyposażenie sanitarne mieszkań. Na przykład brak umywalki w ła-
zience powoduje konieczność mycia rąk pod baterią wannową (baterią o dużej 
wydajności), co powoduje nadmierne zużycie wody, a więc jej marnotrawstwo. 
W czasie 30 s mycia rąk pod baterią umywalkową z perlatorem zużywa się od 
3 do 4 dm3 wody, natomiast w tym samym czasie i przy tej samej czynności z uży-
ciem baterii wannowej zużyje się od 8 do 10 dm3 wody (rys. 5.33).
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Rys. 5.32. Schemat perlatora: a) części składowe, b) zasada działania: 1 – obudowa, 2 – sitko, 3 – siatki druciane, 
4 – dopływ powietrza, 5 – dopływ wody, 6 – wypływ mieszaniny wody z powietrzem, 7 – uszczelka (Chudzicki, 
Sosnowski 2011)

Rys. 5.33. Przykładowa charakterystyka baterii wannowej dwuuchwytowej z całkowicie otwartymi oboma zawo-
rami: 1 – z perlatorem, 2 – bez perlatora. (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Ograniczniki wypływu mogą spełniać w baterii czerpalnej podwójną funkcję 
(rys. 5.34):
 wstępnie ograniczają strumień wypływającej wody do 60% jego maksymalnej 

wartości,
 wstępnie ograniczają wypływ wody ciepłej do takiej ilości, aby woda zmiesza-

na wypływająca z wylewki miała temperaturę ok. 37°C, czyli taką, która jest 
najczęściej wymagana.

W bateriach z ogranicznikami wypływu można szybko ustawić żądaną tem-
peraturę wody, bez konieczności jej wcześniejszego sprawdzania. Ten prosty 
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mechanizm umożliwia skrócenie czasu wypływu wody z baterii czerpalnej bez 
ograniczania potrzeb higienicznych użytkownika. 

Rys. 5.34. Zasada działania ogranicznika: a) wypływu wody b) temperatury wody (Chudzicki, Sosnowski 2011)

5.3.3. Rozwiązania polegające na skróceniu czasu wypływu wody

Ta grupa sposobów oszczędzania wody i energii polega na uzyskaniu takich 
właściwości użytkowych baterii, które skrócą czas nieużytecznego wypływu 
wody. Przykładem może być bateria dwuuchwytowa, gdzie po odkręceniu zawo-
rów zimnej i ciepłej wody użytkownik musi metodą prób i błędów ustawić żądaną 
temperaturę wody wypływającej z wylewki. Dopiero po tym czasie może w spo-
sób racjonalny skorzystać z wypływającej wody, np. umyć ręce. Przeciwieństwem 
takiego rozwiązania może być bateria termostatyczna, w której wcześniej – jesz-
cze przed otwarciem wypływu wody – można ustawić żądaną temperaturę wody 
zmieszanej wyskalowanym pokrętłem temperatury, a następnie otworzyć zawór 
baterii i od razu korzystać z wody o ustalonej wcześniej temperaturze (rys. 5.35). 
Ta grupa sposobów wykorzystywana jest w następujących rozwiązaniach kon-
strukcyjnych baterii czerpalnych:
 baterie jednouchwytowe (ta sama dźwignia służy do jednoczesnego ustawia-

nia natężenia wypływu wody i temperatury wody wypływającej),
 baterie termostatyczne (automatyczne ustawienie żądanej temperatury wody 

wypływającej),
 baterie przyciskowe (po naciśnięciu przycisku z baterii wypływa ustalona 

wcześniej ilość wody – zastosowanie do użytku publicznego),
 baterie bezdotykowe (automatyczne otwarcie wypływu wody przy zbliżeniu 

rąk do wylewki i automatyczne zamknięcie wypływu po cofnięciu rąk). 

Możliwe jest łączenie różnych sposobów oszczędzania wody i energii w jed-
nej baterii czerpalnej jednak w taki sposób, aby nie obniżyć jej właściwości użyt-
kowych. 

Zamiana baterii dwuuchwytowej na jednouchwytową umożliwia zmniejszenie 
zużycia wody o 25%. Wynika to z faktu, że w baterii jednouchwytowej szybciej 
można ustawić żądaną temperaturę wypływającej wody. Konstrukcja mieszacza 
w baterii jednouchwytowej umożliwia utrzymywanie przez cały czas takiej samej 
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pozycji mieszania wody zimnej i ciepłej – w tradycyjnej baterii dwuuchwytowej 
temperatura wody zmieszanej może się wahać w zależności od konstrukcji i stop-
nia zużycia głowic w zaworach wody zimnej i ciepłej.

Rys. 5.35. Wpływ skracania czasu korzystania z baterii czerpalnej na oszczędność wody i energii: a) – rzeczywisty 
czas poboru wody, t1 – czas nieużyteczny (ustawianie temperatury), t2 – zwilżenie rąk, t3 – mydlenie rąk (woda nie 
płynie), t4 – spłukanie rąk (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Baterie termostatyczne utrzymują stałą temperaturę wypływającej wody, nie-
zależnie od zmian temperatury i ciśnienia wody zasilającej baterię. Są najczęściej 
stosowane jako baterie wannowe i prysznicowe. Zasada działania tych baterii 
umożliwia skrócenie do minimum czasu nieużytecznego, tzn. czasu potrzebnego 
do ustawiania właściwej temperatury wody w trakcie trwania kąpieli. W tabeli. 5.20 
porównano zużycie wody do pojedynczej kąpieli pod prysznicem przy użyciu róż-
nych typów baterii czerpalnych na podstawie danych zachodnioeuropejskich.
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Tabela 5.20, Zużycie wody do jednej kąpieli pod prysznicem

Zużycie wody przez Jednostki Bateria 
dwuuchwytowa

Bateria 
jednouchwytowa

Bateria 
jednouchwytowa 

z „eko-przyciskiem”

Bateria 
termostatyczna

1 osoba/dobę [dm3] 60 45 36 33

4 osoby/dobę [dm3] 240 180 144 132

4 osoby/rok*) [dm3] 84 000 63 000 50 400 46 200

4 osoby/rok [m3] 84 63 50,4 46,2

Oszczędność 
wody w porów-
naniu z baterią 
dwuuchwytową

[m3/rok] – 21 33,6 37,8

[%] – 25 40 45
*) przy założeniu 350 kąpieli na 1 osobę w ciągu roku.

Baterie bezdotykowe są wyposażone sensory, które automatycznie sterują włą-
czaniem i wyłączaniem wypływu wody. Działanie i konstrukcja baterii ograniczają 
do minimum wpływ nawyków użytkownika na zużycie wody (np. otwarty wypływ 
podczas mydlenia rąk lub mycia zębów). Woda zaczyna wypływać w momencie 
zbliżenia rąk do baterii i automatycznie przestaje płynąć po ich umyciu (rys. 5.36). 
Natężenie wypływu i temperatura wody są wcześniej ustawione i nie muszą być re-
gulowane podczas każdego korzystania z baterii. Regulatory wypływu, które są za-
instalowane w bateriach bezdotykowych, zapewniają wypływ zawsze takiej samej 
ilości wody, niezależnie od ciśnienia wody zasilającej baterię, tj. około 6 dm3/min 
(0,1 dm3/s). W tabeli 5.21 zestawiono wyniki badań porównawczych czasu użycia 
baterii umywalkowych dwuuchwytowych i bezdotykowych podczas typowej czyn-
ności mycia rąk, a w tabeli 5.22 zestawiono podobne wyniki badań porównawczych 
czasu użycia baterii prysznicowych podczas natrysku. Uwzględniając zastosowanie 
regulatorów wypływu oraz skrócenie czasów trwania poszczególnych czynności 
podczas korzystania z baterii (tab. 5.21 i 5.22) można oszacować, że baterie bez-
dotykowe umożliwiają oszczędność wody do 50% w przypadku baterii umywalko-
wych i do 60% oszczędności wody w przypadku baterii prysznicowych.

Rys. 5.36. Korzystanie z baterii bezdotykowej (fot. J. Chudzicki)



J. Sowa, M. Mijakowski, M. Strzeszewski, J. Chudzicki, P. Pracki, P. Narowski 177

Tabela 5.21. Porównanie czasów użycia baterii umywalkowych

Czynności 
cząstkowe [–]

Czas trwania czynności

Bateria dwuuchwytowa [s] Bateria bezdotykowa [s]

Zmoczenie rąk 5 5

Namydlenie 10 0

Spłukanie rąk 10 10

Razem: 25 15

Tabela 5.22. Porównanie czasów użycia baterii prysznicowych

Czynności 
cząstkowe [–]

Czas trwania czynności

Bateria dwuuchwytowa [mm] Bateria bezdotykowa [min]

Zmoczenie ciała 1 1

Namydlenie 1,5 0

Spłukanie ciała 1 1

Ponowne namydlenie 1,5 0

Ponowne spłukanie 1 1

Razem: 6 3

5.3.4. Układ i strefowanie instalacji

Zakres zmian ciśnienia w sieci wodociągowej zależy od intensywności roz-
biorów wody. Ponadto należy pamiętać, że wysokość zabudowy na terenie zur-
banizowanym jest zróżnicowana. Projektowane i wykonywane są budynki niskie, 
średnio-wysokie, wysokie i wysokościowe. Z uwagi na dość duże zróżnicowanie 
wysokościowe tylko część instalacji w budynkach może być zasilana w wodę 
bezpośrednio z sieci wodociągowej. W budynkach wyższych należy przewidzieć 
dodatkowe podnoszenie wody, a w niskich zastosować redukcję ciśnienia wody. 
Podstawą do projektowania układu instalacji (rys. 5.37) jest minimalna wyso-
kość ciśnienia wody w przewodzie wodociągowym H2 (dyspozycyjna wysokość 
ciśnienia) występująca przy największej intensywności rozbiorów wody. Ponad-
to w toku projektowania należy określić wymaganą wysokość ciśnienia wody H 
w instalacji budynku A, B lub C (HA; HB; HC). Sposób rozwiązania układu insta-
lacji można ustalić porównując wysokość ciśnienia dyspozycyjnego H2 z wyso-
kością ciśnienia wymaganego H. Instalacja w budynku A i B nie wymaga dodat-
kowego podnoszenia ciśnienia wody, co z kolei występuje w budynku C. Jednak 
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wysokość ciśnienia wody w budynku A jest nadmierna, wobec tego należy prze-
widzieć redukcję i obniżenie ciśnienia dostarczanego do wysokości H3. W wyniku 
powyższej analizy można stwierdzić, że:
a) w budynku A instalacja będzie zasilana w wodę bezpośrednio z sieci wodocią-

gowej z zastosowaniem redukcji ciśnienia, bo zachodzi zależność H2 >> HA,
b) w budynku B instalacja będzie zasilana bezpośrednio z wodociągu bo H2 ≥ HB,
c) w budynku C wymagane jest zastosowanie stacji podwyższania ciśnienia, bo 

H2 < HC.
Opisane wyżej sytuacje pokazano na rysunku 5.38.

Rys. 5.37. Wysokość budynków w strefi e zasilania w wodę: 1 – przewód rozdzielczy sieci miejskiej, 2 – budynki 
A, B i C, 3 – redukcja ciśnienia RC (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Rys. 5.38. Schematy instalacji w budynkach o różnej wysokości: a) zasilane bezpośrednio z redukcją ciśnienia 
(RC), b) zasilanie bezpośrednie, c) zasilanie pośrednie z zastosowaniem stacji podwyższania ciśnienia (SPC). 
(Chudzicki, Sosnowski 2011)

Na wymaganą wysokość ciśnienia wody H składają się takie elementy jak: 
geometryczna wysokość położenia punktu czerpalnego wody hg, suma strat wy-
sokości ciśnienia hstr i wymagana wysokość ciśnienia wody przed punktem czer-
palnym h. Opisaną sytuację zilustrowano na rysunku 5.39. Do obliczeń należy 
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wybrać najwyżej położony zawór czerpalny na pionie (miarodajnym), najdalej 
położonym od punktu zasilania i najbardziej obciążonym punktami czerpalnymi.

Rys. 5.39. Wymagana wysokość ciśnienia H: 1 – punkty czerpalne, 2 – pion wodociągowy, 3 – połączenie wodo-
ciągowe (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Bardziej szczegółowo pokazano linię ciśnienia w instalacji wodociągowej 
bezpośrednio zasilanej w wodę z wodociągu centralnego na rysunku 5.40.

Linię ciśnienia zaczęto kreślić od zaworu umieszczonego w punkcie A, na 
pionie miarodajnym nr 3 i ustalono, że wymagana wysokość ciśnienia wody H 
w instalacji wynosi:

H = hg + h1 + h2 + h3 + h4 + h5

gdzie:
hg – geometryczna wysokość położenia zaworu w p. A w m,
h1 – wymagana wysokość ciśnienia wody w p. A to znaczy przed zaworem w m,
h2 = hl + hm –  suma wysokości strat liniowych hl i miejscowych hm na odcinku 

A–B w m,
h3 – wysokość strat ciśnienia (hl + hm) na odcinku B–C w m,
h4 – wysokość strat ciśnienia w obrębie wodomierza w m,
h5 – wysokość strat ciśnienia (hl + hm) na odcinku C–D w m.
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Rys. 5.40. Linie wysokości ciśnienia: a) w instalacji, b) w pionie nr 3 (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Na rysunku 5.41 pokazano zakres zmian wysokości ciśnienia w pionie i wy-
znaczono wymaganą wysokość ciśnienia wody w punkcie B.

hB = h1 + hg + h2

W analizie przyjęto upraszczające założenie, że zawór czerpalny jest umiesz-
czony bezpośrednio przy pionie wodociągowym. W rzeczywistości odcinek od 
najdalej położonego zaworu czerpalnego do pionu ma pewną długość oraz odpo-
wiednie wyposażenie w urządzenia pomiarowe i armaturę odcinającą.

Instalację można podzielić na trzy części, a mianowicie: połączenie od zaworu 
(baterii) czerpalnego do pionu (odcinek 1–2), pion (2–3) i główne przewody rozpro-
wadzające wodę, łącznie z połączeniem wodociągowym (odcinek 3–4). Schemat 
takiej instalacji z linią ciśnienia pokazano na rysunku 5.41. Na wymaganą wysokość 
ciśnienia wody w instalacji pokazanej na rysunku 5.41 składają się kolejno:
 wymagana wysokość ciśnienia w punkcie 2:

h2 = h1 + h’

 wymagana wysokość ciśnienia w punkcie 3:

h3 = h2 + hg + h”,

 wymagana wysokość ciśnienia w punkcie 4:

h4 = h3 + h”’.

czyli wymagana wysokość ciśnienia w całej instalacji wynosi:

H = hg + h1 + h’ + h” + h”’ [m]
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gdzie:
hg – geometryczna wysokość położenia zaworu w p. 1,
h1 – wymagana wysokość ciśnienia wody w p. 1,
h’ – suma wysokości strat ciśnienia (hl + hm) na odcinku 1–2,
h” – suma wysokości strat ciśnienia (hl + hm) na odcinku 2–3,
h”’ – suma wysokości strat ciśnienia (hl + hm) na odcinku 3–4.

Rys. 5.41. Wysokość strat ciśnienia w elementach instalacji: a) połączenie do baterii, odcinek 1–2, b) pion, odcinek 
2–3, c) połączenie wodociągowe, odcinek 3–4. (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Jeżeli wysokość ciśnienia dyspozycyjnego H2 jest większa niż wysokość ci-
śnienia wymaganego H (H2 > H), to rzeczywista wysokość ciśnienia wody przez 
zaworem hrz będzie większa niż wymagana h1 (hrz > h1) i takie obliczenia można 
uznać za poprawne. Można też postąpić inaczej, a mianowicie pominąć wstępnie 
wartość h” i przyjąć, że H = hg + h1 + h’ + h”’, a następnie obliczyć dyspozycyjną 
wielkość strat ciśnienia w pionie h”dysp. = H2 – H. W takim sposobie postępowania 
można wykorzystać ustaloną wartość h”dysp. w ten sposób, aby w projektowanej 
instalacji przyjąć mniejsze średnice pionów, przez co zwiększa się opór hydrau-
liczny układu, ale jednocześnie zwiększy się prędkość przepływu wody w pio-
nach, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie poziomu hałasu emitowanego 
przez instalację.

Poza układem bezpośredniego zasilania instalacji w wodę, gdy H2 ≥ H, wy-
stępuje sytuacja, gdy H2 < H i wtedy zachodzi konieczność stosowania pomp. 
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W takiej sytuacji należy, tak jak poprzednio, ustalić wymagane ciśnienie wody 
w sieci wewnętrznej, to jest od zaworu miarodajnego do pomp, obliczyć ciśnienie 
dyspozycyjne po stronie ssawnej pomp i dobrać wysokość ich podnoszenia; bę-
dzie to omówione w następnym rozdziale.

Nieco innym problemem wskazanym wcześniej jest konieczność redukcji nad-
miernego ciśnienia w instalacji wtedy, gdy H2 >> H oraz redukcji nadmiernego 
ciśnienia przed zaworami położonymi na niższych kondygnacjach budynku. Do 
obliczeń przyjęto wymaganą wysokość ciśnienia przed miarodajnym zaworem 
h1, przy czym w takich warunkach pracuje tylko zawór na najwyższej kondygna-
cji, natomiast na kondygnacjach niższych przed zaworami wysokość ciśnienia 
ma wartość większą. A zatem wysokość ciśnienia wody przed zaworami wynosi:

hz1 = h1

hz2 = hz1 + hg(z1¸z2) + h2(z1¸z2)

hz3 = hz1 + hg(z1¸z3) + h2(z1¸z3)

gdzie:
hz1 – wymagana wysokość ciśnienia na kondygnacji trzeciej,
hz2 – rzeczywista wysokość ciśnienia na kondygnacji drugiej,
hz3 – rzeczywista wysokość ciśnienia na kondygnacji pierwszej.

Na rysunku 5.42 pokazano instalację z reduktorem ciśnienia na przewodzie 
głównym oraz na przewodach zimnej i ciepłej wody w mieszkaniach. Stosując 
redukcję ciśnienia na zasileniu całej sieci wewnętrznej, można wyeliminować 
wahania ciśnienia przenoszące się z sieci zewnętrznej (miejskiej) i zapewnić do-
stateczną wysokość ciśnienia H3. Regulatory instalowane na kondygnacjach dają 
możliwość zapewnienia wymaganego ciśnienia, np. 0,1 MPa bez względu na 
wysokość położenia baterii czerpalnej, co pokazano na rysunku 5.43. Jak widać, 
różnica ciśnienia przed i za regulatorem (R’ i R”) zwiększa się w miarę przecho-
dzenia z wyższych na niższe kondygnacje budynku. Omawiany rysunek stanowi 
rozwinięcie części rysunku 5.42 i punkty 1 i 2 na obu rysunkach mają takie same 
znaczenie, a punkt 2’ jest miejscem połączenia linii ciśnienia przedstawionych na 
obu rysunkach.

Przed podjęciem decyzji o sposobie rozwiązania układu instalacji, należy 
orientacyjnie (wstępnie) wyznaczyć wymaganą wysokość ciśnienia H, czyli przy-
jąć wysokość geometryczną, ciśnienie wody przed zaworem i oszacować poziom 
strat ciśnienia wody w instalacji. W obliczeniach wstępnych można przyjąć, że:
 zgodnie z normą PN-92/B-01706 ciśnienie wody przed baterią czerpalną z per-

latorem wynosi 0,1 MPa, czyli h1 = 10 m,
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 maksymalna strata ciśnienia w obrębie wodomierza mieszkaniowego (skrzy-
dełkowego) wynosi 0,025 MPa, czyli hm = 2,5 m,

 maksymalna strata ciśnienia w obrębie wodomierza domowego (śrubowego) 
wynosi 0,01 MPa, czyli hd = 1 m,

 suma wysokości liniowych i miejscowych strat ciśnienia dla jednej kondygna-
cji zależy od wielkości (rozległości) instalacji i wynosi 1,5 m w budynkach 
niskich, a 0,8 m w budynkach wysokich; przyjęto hs = 1,5; 1,2; 1,0 i 0,8 m.

 wysokość jednej kondygnacji w budynku mieszkalnym wynosi 2,8 m, czyli   
hj = 2,8 m.

Rys. 5.42. Wybrane elementy wyposażenia z linią ciśnienia w instalacji wodociągowej. 2’ – wysokość ciśnienia 
w punkcie 2, h2–3 – wysokość strat ciśnienia w pionie. (Chudzicki, Sosnowski 2011)

Suma wymaganego ciśnienia przed baterią czerpalną i strat ciśnienia w obrę-
bie wodomierzy wynosi:

ha = h1 + hm + hd [m]

ha = 13,5 m

Suma wysokości strat ciśnienia w instalacji obsługującej jedną kondygnację 
oraz danej wysokości kondygnacji wynosi:

hk = hs + hj [m]
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Rys. 5.43. Regulacja ciśnienia w połączeniach instalacji od pionu do baterii czerpalnych: R1 i W1 – regulator 
ciśnienia i wodomierz na najwyższej kondygnacji, RII i WII – regulator ciśnienia na niższej kondygnacji, R’I i W’II 
– ciśnienie przed regulatorem RI i RII, R’’I i R’’II – ciśnienie za regulatorem RI i RII, 2’ – ciśnienie w punkcie 2 
(Chudzicki, Sosnowski 2011)

Wielkość hk w budynkach o liczbie kondygnacji n:

 n = 1¸3; hk = 2,8 + 1,5 = 4,3 m,

 n = 4¸6; hk = 2,8 + 1,2 = 4,0 m,

 n = 7¸9; hk = 2,8 + 1,0 = 3,8 m,

 n = 10¸12; hk = 2,8 + 0,8 = 3,6 m.

Przyjmując ustalone wielkości ha i hk można wstępnie obliczyć wysokość wy-
maganego ciśnienia wody H w budynkach mieszkalnych o liczbie kondygnacji 
nadziemnych n.

H = ha + hk × n [m]

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 5.23. Stosowanie w instalacjach bate-
rii z perlatorem i wodomierzy mieszkaniowych spowodowało wzrost wysokości 
ciśnienia wymaganego o 8÷10 m, w porównaniu z wymogami przyjmowanymi 
wcześniej w pracach projektowych i w literaturze dotyczącej tematu.

Różnica pomiędzy wymaganą wysokością ciśnienia H, a wysokością budynku 
hg wynosi od 15 m (budynki niskie) do 23 m (budynki wysokie), co pokazano na 
rysunku 5.44.
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Tabela 5.23. Wysokość ciśnienia wymaganego w instalacji budynków mieszkalnych odniesiona do poziomu terenu

Wysokość 
budynku hg [m]

Liczba 
kondygnacji n

Orientacyjna wielkość Różnica
Δh = H – hg [m]Wysokość ciśnienia H [m] Ciśnienie p [MPa]

3 1 18 0,18 15

6 2 22 0,22 16

8 3 26 0,26 18

11 4 30 0,30 19

14 5 34 0,34 20

17 6 37 0,37 20

20 7 40 0,40 20

22 8 44 0,44 22

25 9 48 0,48 22

28 10 50 0,50 22

31 11 53 0,53 22

34 12 57 0,57 23

Rys. 5.44. Wymagana wysokość ciśnienia wody H w zależności od wysokości budynków (Chudzicki, Sosnowski 2011)
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5.3.5. Rozwiązania z powtórnym wykorzystaniem części wody zużytej

Techniczne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach domowych można 
podzielić na następujące grupy:
 stosowanie oszczędnych urządzeń do poboru wody w powiązaniu z kształto-

waniem odpowiednich nawyków ich użytkowania,
 usprawnienie obiegów ciepłej wody użytkowej oraz instalowanie urządzeń za-

pewniających utrzymanie żądanej temperatury wody,
 centralne redukowanie ciśnienia wody,
 wyposażenie mieszkań w wodomierze,
 wykorzystywanie wody zużytej (ścieków szarych),
 wykorzystywanie deszczówki (wód opadowych).

Wszystkie te sposoby są istotne, lecz jako główny należy traktować sposób 
pierwszy. Główny udział w zużyciu wody w gospodarstwie domowym ma ką-
piel (około 30%) i spłukiwanie miski ustępowej (około 30%). W związku z tym 
oszczędzanie wody właśnie w tych czynnościach jest najbardziej efektywne, nie-
mniej nie należy pomijać również innych czynników zużycia wody i dążyć do ich 
racjonalizacji. Oczekiwanym efektem jest w tym przypadku obniżenie jednostko-
wego zużycia wody w gospodarstwach domowych do 100 lub 90 dm3/(M×d). Na-
leży podkreślić, że można to osiągnąć dość prostymi środkami technicznymi (np. 
zastosowanie płuczek ustępowych o zmniejszonych pojemnościach, ograniczni-
ków wypływu w bateriach czerpalnych, zastosowanie baterii termostatycznych 
lub bezdotykowych). 

Jednocześnie można stwierdzić, że dalsze zmniejszanie jednostkowego zuży-
cia wody jest możliwe, jednak nakłady na inwestycję i modernizację w tym przy-
padku będą znacznie wyższe niż osiągnięcie poziomu zużycia wody 100 dm3/
(M×d) (np. poprzez zastosowanie instalacji dualnych, w których wykorzystuje się 
powtórnie część zużytej wody).

5.3.6. Izolacja cieplna przewodów wody ciepłej

Przewody wykonane z tworzyw sztucznych mają lepsze właściwości izola-
cyjne niż tradycyjne materiały instalacyjne (stal, miedź). Mimo to przewody te 
powinny być izolowane z następujących względów:
 skraplania pary wodnej (roszenie) i podwyższanie temperatury przesyłanej 

wody – dotyczy to przewodów instalacji wody zimnej,
 obniżanie temperatury przesyłanej wody – dotyczy to przewodów instalacji 

wody ciepłej.

Do izolowania przewodów instalacji wodociągowych można stosować wszystkie 
rodzaje materiałów izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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Minimalną grubość warstwy izolacji przewodów instalacji wody ciepłej i prze-
wodów cyrkulacyjnych podano w tabeli. 5.24.

W przypadku izolowania przewodów instalacji wody ciepłej minimalną gru-
bość izolacji cieplnej obliczyć można według normy PN-B-02421:2000 lub do-
brać z rozporządzenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Tabela 5.24. Minimalne grubości warstwy izolacji na przewodach instalacji ciepłej wody prowadzonych w róż-
nych pomieszczeniach (wg PN-B-02421:2000)

Rodzaj pomieszczenia

Minimalna grubość izolacji [mm]

Średnica nominalna przewodu DN [mm]

≤ 20 25 32 40 50 65 80 100

Pomieszczenia ogrzewane, T  12C 15 15 15 15 20 20 25 25

Pomieszczenia ogrzewane, T < 12C,
pomieszczenia nieogrzewane, T  –2C 30 30 30 30 35 40 40 45Pomieszczenia nieogrzewane, T < –2C 50 50 50 50 55 60 60 65

T – temperatura obliczeniowa wg PN-82/B-02402 (Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych 
pomieszczeń w budynkach),
Temperatura wody ciepłej Tcw  60C. 

Układy cyrkulacyjne (systemy sterowania pracą pomp cyrkulacyjnych)
W układach instalacji z centralnym przygotowaniem wody ciepłej na po-

trzeby całego budynku lub jego części, po wyznaczeniu średnic przewodów za-
silających, a więc przewodów rozdzielczych, pionów i połączeń do punktów 
czerpalnych, należy wykonać obliczenia przewodów cyrkulacyjnych (powrot-
nych). Zasady obliczania tej części instalacji wodociągowej podano w normie 
PN-92/B-01706. 

Obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulacyjnej qvc oblicza się ze wzoru:

3,6
P

vc
V uq 


 
[dm3/s]

gdzie:
Vp – objętość wody w przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnych w m3,
u –  krotność wymiany w układzie wody ciepłej w warunkach obliczeniowych, 

u = 3÷5 wymian na godzinę.

Obliczeniowy strumień masy qmc oblicza się ze wzoru:

c
mc

w

Qq
t C


   

[kg/s]
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gdzie:
Qc – straty mocy cieplnej instalacji wody ciepłej, kW,
∆t –  obliczeniowy spadek temperatury ciepłej wody w przewodach od węzła cie-

płowniczego do najniekorzystniej położonego punktu czerpalnego, K,
Cw – ciepło właściwe wody w kJ/(kg∙K), Cw = 4,2 kJ/(kg·K).

Wzory do obliczania współczynnika przenikania ciepła przez ściankę nieizo-
lowanych cieplnie rur w zależności od materiału i różnych sposobów prowadze-
nia rur zamieszczono w tabeli 5.25.

Tabela 5.25. Wzory do obliczania współczynnika przenikania ciepła przez ściankę nieizolowanych cieplnie rur 
(Chudzicki, Sosnowski 2011)

Rodzaj przewodów Sposób ułożenia przewodu Wzór

Rury stalowe 
ocynkowane średnie

poziomo K = 3,73 · Dz–0,16 · ∆t0,24

pionowo K = 4,45 · Δt0,27

Rury miedziane
poziomo K = 3,69 · Dz–0,15 · Δt0,24

pionowo K = 4,45 · Δt0,27

Rury z polipropylenu PP typ PN20
poziomo K = 1,38 · Dz–0,45 · Δt0,13

pionowo K = 1,72 · Dz–0,28 · Δt0,15

Dz – średnica zewnętrzna rury, mm,
K – współczynnik przenikania ciepła, W/(m2∙K)

Jednostkową stratę temperatury oblicza się ze wzoru:

j
tt

L


 
 
[K/m]

a obliczeniową różnicę temperatury na odcinku:

2
p k

obl o
t t

t t


  
 
[K]

Stratę ciepła na obliczeniowy odcinku, oblicza się ze wzoru:

 1i i i oblQ Dz l K t         [W]

gdzie:
Δtj – jednostkowy spadek temperatury, [K/m],
Δt – różnica temperatury, [K],
L – długość przewodu, [m],
Δtobl – obliczeniowa różnica temperatury na odcinku, [K],
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tp – temperatura wody na początku odcinka obliczeniowego, [oC],
tk – temperatura wody na końcu odcinka obliczeniowego, [oC],
to – temperatura otoczenia przewodu, [oC]; wartości to przyjmuje się: 

 przewody prowadzone w bruzdach i kanałach: to = 40ºC,
 przewody w nie ogrzewanych piwnicach: to = 5ºC,
 przewody w nie ogrzewanych poddaszach: to = –10ºC,
 przewody prowadzone po wierzchu ścian w pomieszczeniach mieszkal-

nych: to = 20ºC.
Qi – jednostkowa strata ciepła, [W], 
Dzi – średnica zewnętrzna i-tego przewodu, [m],
li – długość odcinka i-tego przewodu, [m],
K – współczynnik przenikania ciepła, [W/(m2∙K)],
ŋ –  współczynnik sprawności izolacji cieplnej przewodu, [–]; wartości ŋ 

przyjmuje się:
 przewód izolowany ŋ = 0,7÷ 0,9,
 przewód nieizolowany ŋ = 0.

Po wyznaczeniu oporów hydraulicznych całej instalacji wody ciepłej i przewo-
dów cyrkulacyjnych należy zrównoważyć pod względem hydraulicznym poszczegól-
ne piony instalacyjne. W tym celu należy obliczyć wartości ciśnienia w węzłowych 
punktach instalacji cyrkulacyjnej oraz dobrać odpowiednie urządzenia dławiące nad-
miar ciśnienia w poszczególnych węzłach; są nimi zawory regulacyjne z nastawami. 

Innym rozwiązaniem, obecnie coraz częściej spotykanym, jest zastosowanie 
termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych zapewniających utrzymanie stałej 
temperatury w każdym pionie instalacji, niezależnie od zmieniających się para-
metrów przepływającej wody (rys. 5.45). Regulacja sprowadza się do nastawy 
zadanej temperatury w układzie cyrkulacji. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny 
w sposób automatyczny utrzymuje minimalny przepływ w układzie cyrkulacji 
przy jednoczesnym utrzymaniu zadanej temperatury.

Rys. 5.45. Schemat instalacji cyrkulacyjnej z zaworami podpionowymi MCTV do równoważenia przepływów 
w poszczególnych pionach instalacyjnych (Danfoss): FV –  fi ltr siatkowy (Chudzicki, Sosnowski 2011)
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5.4. OŚWIETLENIE SZTUCZNE I DZIENNE

5.4.1. Wstęp

Ludzie wykorzystują światło do realizacji swych różnorodnych potrzeb. Za-
tem oświetlenie pomieszczeń w budynkach należy analizować właśnie pod ką-
tem ułatwienia realizacji tych potrzeb. Oświetlenie powinno umożliwiać nie tylko 
widzenie obiektów i ich otoczenia w warunkach komfortu widzenia, ale także 
współtworzyć estetyczne i stymulujące środowisko życia ludzi, wpływać na ich 
zdrowie i bezpieczeństwo, a ponadto być efektywne pod względem energetycz-
nym i ekonomicznym oraz „przyjazne dla środowiska” (IESNA 2000).

Efektywność energetyczna jest ważnym kryterium projektowania i oceny 
systemów oświetleniowych. Światowe zużycie energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia stanowi 19% całkowitego zużycia energii elektrycznej (IEA 2006). 
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetleniowe budynków w USA sta-
nowi: 30% całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynkach edukacyjnych, 
39% całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynkach biurowych i 42% cał-
kowitego zużycia energii elektrycznej w budynkach służby zdrowia (US Depart-
ment of Energy 2003). Tak duży udział systemów oświetleniowych w ogólnym 
zużyciu energii elektrycznej wymusza poszukiwanie efektywnych technologii 
i rozwiązań oświetleniowych.

O zużyciu energii elektrycznej na potrzeby oświetleniowe decydują m.in.: cha-
rakterystyka oświetlanych pomieszczeń (m.in. wielkość pomieszczeń, charakte-
rystyka odbiciowa głównych płaszczyzn wnętrz, wielkość i rozmieszczenie okien 
i świetlików), wymagane warunki oświetleniowe, rodzaj zastosowanego sprzętu 
oświetleniowego (źródeł światła i układów zasilających, opraw oświetleniowych, 
układów sterowania oświetleniem) i czas jego wykorzystania, rozmieszczenie 
opraw oświetleniowych, stopień wykorzystania światła dziennego, rodzaj i cha-
rakterystyka fotometryczna zastosowanych systemów oświetlenia dziennego, ro-
dzaj i sposób sterowania oświetleniem, sposób utrzymania oświetlenia. Należy 
mieć świadomość, że nieumiejętne wykorzystanie efektywnych technologii może 
skutkować nieefektywnym rozwiązaniem oświetleniowym.

Problematyka projektowania, realizacji i eksploatacji oświetlenia wnętrz, 
w tym wymagań oświetleniowych, doboru sprzętu oświetleniowego do oświe-
tlenia wnętrz, strategii oświetleniowych i sposobów oświetlania oraz utrzymania 
oświetlenia w czasie jest szeroko opisana w literaturze przedmiotowej.

5.4.2. Źródła światła elektrycznego

Źródło światła jest podstawowym elementem systemu oświetleniowego emi-
tującym światło. W praktyce oświetlania wnętrz wykorzystywane jest światło 
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naturalne (np. światło słoneczne i nieboskłonu) i światło sztuczne, wytwarzane 
przez elektryczne źródła światła. 

Elektryczne źródła światła, będąc odbiornikami energii elektrycznej, charak-
teryzowane są przez wartości znamionowe: mocy lampy, napięcia zasilającego 
oraz prądu. Wyładowcze źródła światła opisuje się także wartością znamionową 
napięcia na lampie (napięcia pracy), współczynnikiem mocy obwodu oraz warto-
ścią strat mocy w elementach stabilizujących. Czasami podawana jest także czę-
stotliwość napięcia zasilającego oraz prądu płynącego przez lampę. Praca lamp 
wyładowczych w sieciach elektroenergetycznych oceniana jest według stopnia 
odkształcenia od sinusoidy przebiegów prądowych i napięciowych w obwodzie 
lampy. Stopień odkształcenia oceniany jest najczęściej zawartością wyższych har-
monicznych oraz współczynnikiem zniekształceń nieliniowych.

Podstawowymi parametrami fotometrycznymi źródeł są strumień świetlny 
Fźr i luminancja Lźr. Strumień świetlny podawany w katalogach przez producen-
tów źródeł, określany jest dla początku okresu eksploatacji i maleje z czasem eks-
ploatacji źródła. Luminancja charakteryzuje jaskrawość źródła i jeżeli jest podana 
w katalogach, to dotyczy także nowego źródła światła.

Elektryczne źródła światła przemieniają energię elektryczną na światło Mia-
rą sprawności takiej przemiany jest skuteczność świetlna źródła h. Skuteczność 
świetlna źródła światła określana jest stosunkiem wytwarzanego strumienia 
świetlnego Fźr do mocy elektrycznej źródła światła Pźr. W przypadku wyładow-
czych źródeł światła określa się także skuteczność świetlną obwodu hob: źródło 
światła – układ stabilizacyjno-zapłonowy, uwzględniając straty mocy we współ-
pracującym ze źródłem światła układem Puk. Zazwyczaj źródła światła wytwa-
rzają promieniowanie widzialne składające się z szeregu promieniowań mono-
chromatycznych. Postrzegana barwa źródeł światła zależy od stopnia udziału 
poszczególnych promieniowań barwnych – jest mieszaniną promieniowań barw-
nych. W praktyce oświetlania miejsc pracy we wnętrzach budynków stosuje się 
źródła światła „białego”, rozróżniając – w zależności od rozkładu spektralnego 
promieniowania – barwę ciepłą, chłodną i pośrednią między ciepłą a chłodną. Do 
opisania barwy światła źródeł stosuje się pojęcie temperatury barwowej (tempe-
ratury barwowej najbliższej w lampach wyładowczych).

Temperatura barwowa Tc danego źródła światła jest to temperatura ciała czar-
nego, które promieniuje światło o barwie identycznej z barwą promieniowania 
tego źródła. Wartości temperatury barwowej stosowanych źródeł światła zawiera-
ją się w przedziale od około 2000 do 10000 K. Światło o temperaturze barwowej 
do około 3300 K postrzegane będzie jako ciepło-białe, światło o temperaturze 
powyżej 5300 K postrzegane będzie jako chłodno-białe, a światło o temperaturze 
pośredniej postrzegane będzie jako „neutralne”.

Ocena jakości promieniowania źródła światła związana jest także z wiernością 
odtworzenia kolorów oświetlanych przedmiotów. Wskaźnik oddawania barw 
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jest parametrem umożliwiającym ocenę tej właściwości promieniowania. W prak-
tyce oświetleniowej stosowany jest ogólny wskaźnik oddawania barw Ra. Stosuje 
się następujące stopniowanie poziomów wskaźnika oddawania barw: 20–40–60–
80–90. Górna granica stopniowania (90) jest wartością, przy której oddawanie 
barw jest bardzo dobre, 80 – dobre, 60 – przeciętne, 40 – słabe, 20 – bardzo słabe.

Źródła światła zasilane prądem przemiennym wytwarzają światło tętniące 
z częstotliwością dwukrotnie większą niż częstotliwość prądu. Miarą tętnienia 
promieniowania źródeł światła jest współczynnik tętnienia, odnoszony do stru-
mienia świetlnego źródła. Wysokie tętnienie strumienia świetlnego w miejscach 
pracy nie jest pożądane i należy je ograniczać, gdyż pogarsza komfort widzenia 
i prowadzi do wystąpienia zjawiska stroboskopowego, które może być bardzo 
niebezpieczne. 

Parametrem charakteryzującym właściwości eksploatacyjne źródeł światła 
jest trwałość. Określona jest ona jako czas (w godzinach), w ciągu którego źródło 
pracuje zanim stanie się nieprzydatne (trwałość absolutna) lub przestanie spełniać 
określone wymagania (trwałość użytkowa). 

Podstawowy podział elektrycznych źródeł światła wynika z różnicy wytwa-
rzania światła. Poniżej scharakteryzowano rodzaje źródeł światła najpowszech-
niej stosowanych we wnętrzach budynków:
 żarowe,
 świetlówkowe,
 metalohalogenkowe,
 elektroluminescencyjne (LED).

Żarówki tradycyjne charakteryzują się najniższą skutecznością świetlną spo-
śród dostępnych źródeł światła (skuteczność świetlna nie przekracza 15 lm/W). 
Także ich trwałość jest najniższa spośród dostępnych źródeł światła (wynosi 
1000 h). Światło żarówek tradycyjnych charakteryzuje się ciepłą barwą (tempera-
tura barwowa wynosi około 2700 K) i bardzo dobrymi właściwościami oddawania 
barw (wskaźnik oddawania barw wynosi 100). Są to najtańsze z dostępnych źródeł 
światła, niewymagające do poprawnej pracy jakichkolwiek dodatkowych układów, 
co powoduje, że koszt opraw żarówkowych jest niski. Regulowanie ich strumienia 
świetlnego jest także proste i nie wymaga dużych, dodatkowych nakładów fi nanso-
wych. Tradycyjne żarówki są wciąż, pomimo eliminowania ich z rynku UE, stoso-
wane w budynkach mieszkalnych, ale wypierane przez żarówki halogenowe, świe-
tlówki kompaktowe i źródła LED. W budynkach użyteczności publicznej stosowa-
nie żarówek tradycyjnych jest bardzo ograniczone, praktycznie do wnętrz, gdzie 
oświetlenie jest użytkowane krótkookresowo, a także pomieszczeń, gdzie oczekuje 
się efektu oświetleniowego typowego dla oświetlenia żarowego.

Żarówki halogenowe charakteryzują się niską skutecznością świetlną (wyż-
szą jedynie od żarówek tradycyjnych). Ich skuteczność świetlna dochodzi do 



J. Sowa, M. Mijakowski, M. Strzeszewski, J. Chudzicki, P. Pracki, P. Narowski 193

25 lm/W. Trwałość tych źródeł jest dwu- czterokrotnie większa niż żarówek 
tradycyjnych (osiąga 4000 h). Wytworzone światło charakteryzuje się podobną, 
ciepłą barwą, z niewielkim przesunięciem w kierunku światła białego neutral-
nego (temperatura barwowa dochodzi do około 3500 K) . Wskaźnik oddawania 
barw wynosi 100, czyli jest bardzo wysoki. Żarówki halogenowe są stosunkowo 
tanimi źródłami światła, pracującymi z napięciem sieciowym (nie wymagają do 
poprawnej pracy żadnych dodatkowych układów) lub z napięciem obniżonym 
(do poprawnej pracy wymagają transformatora obniżającego napięcie). Regu-
lacja strumienia świetlnego nie jest wskazana. Żarówki halogenowe znajdują 
zastosowanie we wnętrzach budynków mieszkalnych. Ich stosowanie w budyn-
kach użyteczności publicznej jest ograniczone. Żarówki halogenowe są mało-
gabarytowymi źródłami światła i ze względu na możliwość uzyskania bardzo 
specyfi cznych efektów świetlnych są często stosowane przez architektów i de-
koratorów wnętrz.

Świetlówki to najbardziej różnorodna i rozpowszechniona grupa źródeł 
światła. Różnią się wielkością i kształtem, sposobem zasilania i ceną. Charak-
teryzują się wysoką skutecznością świetlną, dochodzącą do około 100 lm/W. 
Trwałości świetlówek zależą istotnie od liczby włączeń/wyłączeń i rodzaju ukła-
du stabilizacyjno – zapłonowego. W warunkach odniesienia, producenci dekla-
rują trwałość źródeł najbardziej skutecznych ok. 25 tys. godzin. W zależności 
od rodzaju luminoforu, świetlówki mogą emitować światło o barwie zarówno 
ciepłej, jak i chłodnej. Istnieje zatem możliwość wyboru świetlówek o różnych 
„odcieniach” światła białego. Temperatury barwowe dostępnych świetlówek 
zawierają się w przedziale 2700–8800 K. Rodzaj luminoforu przesądza także 
o właściwościach oddawania barw. Świetlówki przemysłowe charakteryzują 
się przeciętnym stopniem oddawania barw (z zakresu 60–80), a świetlówki do 
stosowania w pomieszczeniach publicznych, w których pracują i przebywają 
ludzie, charakteryzują się dobrym (z zakresu 80–90) lub bardzo dobrym (oko-
ło 95) stopniem oddawania barw. Do poprawnej pracy świetlówki wymagają 
układu stabilizacyjno – zapłonowego, co podnosi koszt oprawy oświetleniowej. 
Świetlówki produkuje się z układami zewnętrznymi lub o konstrukcji zwartej 
(układ zintegrowany w trzonku świetlówki – w przypadku świetlówek będących 
bezpośrednimi zamiennikami żarówek tradycyjnych). Bardzo dobrze rozwija 
się i jest coraz powszechniej wdrażana regulacja świetlówek. Z punktu widze-
nia oświetlania wnętrz budynków użyteczności publicznej świetlówki są naj-
korzystniejszym źródłem światła do większości typów pomieszczeń. Znajdują 
szerokie zastosowanie budynkach użyteczności publicznej, m.in. w biurach, 
szkołach, szpitalach. 

Lampy metalohalogenkowe są od lat alternatywą świetlówek stosowanych 
w oświetleniu wnętrz i lamp sodowych w oświetleniu zewnętrznym. Różnią się 
wielkością, kształtem, układem zasilania i ceną. Lampy te charakteryzują się 
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wysoką skutecznością świetlną, dochodzącą do około 120 lm/W. Trwałości lamp 
metalohalogenkowych są średnio niższe niż świetlówek i są rzędu kilkunastu 
tysięcy godzin. W zależności od rodzaju zastosowanych halogenków, wytwa-
rzają one światło o barwach od ciepłej do chłodnej. Temperatury barwowe do-
stępnych lamp metalohalogenkowych zawierają się w przedziale 2700–6500 K.
Oddawanie barw jest różne i w zależności od zastosowania istnieje możliwość 
wyboru źródeł o przeciętnym, dobrym lub bardzo dobrym stopniu oddawania 
barw (z zakresu 60–95). Lampy metalohalogenkowe są drogimi źródłami świa-
tła, a ich koszt rośnie ze względu na potrzebę zastosowania układu stabiliza-
cyjno-zapłonowego. Stosuje się magnetyczne układy konwencjonalne i ukła-
dy elektroniczne. Regulacja strumienia świetlnego tych lamp jest ograniczona, 
a przy ich ściemnianiu pojawiają się problemy ze stabilnością barwy światła. 
Tym niemniej lampy metalohalogenkowe należy uznać za atrakcyjne źródło 
światła do stosowania we wnętrzach i w terenach zewnętrznych.

Źródła elektroluminescencyjne (potocznie zwane LEDami) w ostatnich la-
tach coraz powszechniej pojawiają się we wnętrzach budynków. Z całą pewno-
ścią, obecnie ich zastosowanie jest jeszcze bardzo ograniczone, ale perspektywa 
ich bardziej powszechnego stosowania staje się coraz bardziej realna. Rozwój 
tych źródeł, z punktu widzenia oświetlania, związany jest z wdrażaniem źródeł 
o coraz większej mocy, poprawą skuteczności świetlnej i wskaźnika oddawania 
barw. LEDy zaliczane są do półprzewodnikowych, elektroluminescencyjnych 
źródeł światła. Tworzenie światła w LEDach polega na rekombinacji elektro-
nów i dziur w warstwie p złącza półprzewodnikowego p-n. Dobór materiału 
półprzewodnikowego decyduje o barwie emitowanego światła. Białe światło 
może być wytwarzane dwoma sposobami: na drodze mieszania barwnego świa-
tła trzech diod składowych (mieszanie światła czerwonego, zielonego i niebie-
skiego), oraz przekształcenie światła diody niebieskiej przez luminofor. Obec-
nie skuteczności świetlne LEDów dochodzą do 100 lm/W (w warunkach la-
boratoryjnych mówi się o skutecznościach na poziomie 150 lm/W). Trwałość 
LEDów jest bardzo wysoka, od 30 do 50 tysięcy godzin, co oznacza, że są to 
bardzo trwałe źródła światła. Umożliwiają uzyskiwanie barw światła w całym 
praktycznym zakresie temperatury barwowej od 2700 do 6500 K. Oddawanie 
barw jest przeciętne do dobrego. Koszt całego układu oświetleniowego LED 
jest bardzo wysoki, co stanowi podstawowe ograniczenie ich powszechnego 
stosowania. Regulacja strumienia świetlnego jest bardzo dobra. Diody elektro-
luminescencyjne należy uznać za atrakcyjne źródła światła, pamiętając, że jak 
na razie ich stosowanie jest istotnie ograniczone. Szczegółowe informacje do-
tyczące charakterystyki elektrycznych źródeł światła można znaleźć np. w (Il-
luminating Engineering Society 2011), (SLL Lighting Handbook 2009), (Pracki 
2012), a w tabeli 5.26 porównano podstawowe cechy źródeł światła stosowa-
nych w oświetleniu wnętrz.



J. Sowa, M. Mijakowski, M. Strzeszewski, J. Chudzicki, P. Pracki, P. Narowski 195

Tabela 5.26. Porównanie podstawowych cech źródeł światła stosowanych w oświetleniu wnętrz

Rodzaj źródła 
światła

Skuteczność 
świetlna Trwałość Barwa światła Oddawanie barw

Możliwość 
regulacji 

strumienia

Cena źródło 
układ

Żarówki 
tradycyjne Bardzo niska Bardzo 

niska Ciepła Bardzo dobre Bardzo 
dobra

Bardzo 
niska

Żarówki 
halogenowe Niska Niska Ciepła Bardzo dobre Ograni-

czona Niska

Świetlówki Przeciętna 
do wysokiej Wysoka Od ciepłej 

do chłodnej

Przeciętne 
do bardzo 
dobrego

Bardzo 
dobra Wysoka

Lampy me-
talo-halogen-

kowe

Przeciętna 
do wysokiej Przeciętna Od ciepłej 

do chłodnej

Przeciętne 
do bardzo 
dobrego

Ograni-
czona

Bardzo 
wysoka

LED Przeciętna 
do wysokiej

Bardzo 
wysoka

Od ciepłej 
do chłodnej

Przeciętne do 
dobrego

Bardzo 
dobra

Bardzo 
wysoka

5.4.3. Oprawy oświetleniowe

Zadaniem oprawy oświetleniowej jest kształtowanie rozsyłania strumienia świetlne-
go i ograniczanie luminancji w określonych kierunkach, związanych z ograniczeniem 
olśnienia. Oprócz źródła światła, o kształcie bryły fotometrycznej oprawy decydują za-
stosowane elementy optyczne, takie jak odbłyśnik, raster czy klosz. Obecnie, elemen-
ty optyczne są coraz bardziej wyrafi nowane, zaawansowane technicznie i atrakcyjne 
wizualnie. Różnorodność typów opraw oświetleniowych jest olbrzymia, co powoduje, 
że wybór opraw do różnych zastosowań jest bardzo duży. Oprócz źródła światła i ele-
mentów optycznych, kształtujących bryłę fotometryczną, oprawa oświetleniowa musi 
mieć elementy mechaniczne i elektryczne. Przewody elektryczne, osprzęt elektryczny, 
gniazda, wyłączniki, oprawki i inne służą do niezawodnego zasilania oprawy z sieci 
zasilającej i mocowania w obudowie oprawy. Sam korpus i zwieszaki, służą do mo-
cowania elementów oprawy i decydują o stabilnym położeniu oprawy. W przypadku 
opraw do specjalnych zastosowań stosowane są dodatkowe uszczelnienia i zabezpie-
czenia ograniczające przedostawanie się zanieczyszczeń i wilgoci do wnętrza oprawy, 
decydujące o niezawodnej eksploatacji i bezpieczeństwie pracy.

Podstawowe podziały opraw oświetleniowych związane są z rodzajem rozsyła-
nia strumienia świetlnego, klasą ochronności i stopniem ochrony. Oprawy oświetle-
niowe różnicuje się w zależności od rodzaju zastosowanych w nich źródeł światła 
i przeznaczenia (warunków, w jakich pracują). Ten ostatni podział wyróżnia opra-
wy wnętrzowe i zewnętrzne. W grupie opraw wnętrzowych mówi się o oprawach 
do oświetlenia mieszkań, wnętrz użyteczności publicznej i wnętrz przemysłowych. 
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Z punktu widzenia rozmieszczenia opraw względem płaszczyzny pracy mówi się 
o oświetleniu ogólnym, zlokalizowanym, miejscowym i złożonym.

W opisie opraw oświetleniowych stosuje się szereg parametrów charakteryzu-
jących ich właściwości elektryczne, fotometryczne i eksploatacyjne.

Ze względu na stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym oprawy 
oświetleniowe dzieli się na cztery klasy ochronności. Ze względu na stopień ochrony 
przed wpływami środowiskowymi oprawy oświetleniowe dzieli się na kilka klas. 

Dla specjalistów od oświetlenia decydujące znaczenie mają podziały opraw 
związane z bryłą fotometryczną. Najważniejsze klasyfi kacje związane są z po-
działem strumienia świetlnego oprawy w zakresie półprzestrzeni dolnej i górnej – 
klasy oświetlenia; kształtem bryły fotometrycznej, ukierunkowaniem strumienia 
świetlnego, kierunkiem występowania maksymalnej światłości i inne. W przy-
padku opraw wnętrzowych oświetlenia ogólnego ważny jest podział strumie-
nia świetlnego w przestrzeni, gdyż w znacznym stopniu przesądza to o cechach 
oświetlenia wnętrza, w którym zastosowano dane oprawy.

Straty strumienia świetlnego powstające w oprawie oświetleniowej ujmuje 
sprawność oprawy. Jest to stosunek strumienia świetlnego oprawy F do sumy 
strumieni świetlnych źródeł umieszczonych w oprawie Fo. Określa się również 
sprawność optyczną i eksploatacyjną opraw oraz sprawności oprawy w zakresie 
półprzestrzeni dolnej i górnej.

Podaje się również kąt ochrony oprawy, który ma wpływ na stopień olśnienia 
przeszkadzającego. Kąt ochrony oprawy jest to kąt dopełniający do kąta wy-
promieniowania bezpośredniego. Określa go kąt między kierunkiem poziomym 
a kierunkiem, przy którym bezpośredni obraz źródła światła przestaje pojawiać 
się w polu widzenia, przy normalnym kierunku obserwacji. 

O stopniu olśnienia decyduje luminancja oprawy. Z punktu widzenia ograni-
czania olśnienia decydujące znaczenie ma luminancja oprawy przy określonych 
kątach. Przyjmuje się, że są to kąty: 55°, 65°, 75° i 85°. 

Do oświetlenia pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej stosowane 
są oprawy, które można scharakteryzować, uwzględniających ich podział wynika-
jący z miejsca zainstalowania:
 oprawy do bezpośredniego lokowania na sufi cie,
 oprawy sufi towe, zwieszakowe,
 oprawy naścienne i przestawne.

Bardzo powszechne stosowanie sufi tów podwieszanych, ale też małe wyso-
kości pomieszczeń powodują, że oprawy lokowane bezpośrednio w/na sufi tach 
stanowią często podstawową ofertę producentów opraw. Oprawy sufi towe dostęp-
ne są do wszelkich stosowanych rodzajów źródeł światła i zapewniają w zasa-
dzie jedynie oświetlenie bezpośrednie i przeważnie bezpośrednie. W budynkach 
użyteczności publicznej decydujące znaczenie mają oprawy do świetlówek linio-
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wych, które są uzupełniane bogatą ofertą opraw do świetlówek kompaktowych 
i metalohalogenkowych. Stosowane są także oprawy do żarówek halogenowych, 
również tradycyjnych i LED. Odrębną grupę opraw sufi towych stanowią oprawy 
do pomieszczeń przemysłowych, o większych gabarytach i z reguły przeznaczone 
do źródeł światła o większych mocach (lamp wysokoprężnych) i do lokowania na 
większych wysokościach. Różnorodność stosowanych w tych oprawach układów 
optycznych jest bardzo duża, od odbłyśników, poprzez rastry, aż po klosze. 

W pomieszczeniach wyższych, ale także i tam, gdzie oczekuje się mocniejszego roz-
świetlenia sufi tu, stosowane są oprawy lokowane na sufi tach za pomocą zwieszaków. 
Oprawy zwieszakowe dostępne są do wszelkich stosowanych rodzajów źródeł światła 
i zapewniają przede wszystkim wyższe klasy oświetlenia (od oświetlenia przeważnie 
bezpośredniego, poprzez mieszane, przeważnie pośrednie, do pośredniego). W budyn-
kach użyteczności publicznej decydujące znaczenie mają oprawy do świetlówek linio-
wych, choć pozostałe rodzaje źródeł światła są także spotykane. Podobnie, jak w przy-
padku opraw bezpośrednio lokowanych na sufi tach, także w oprawach sufi towych wy-
korzystywane są elementy optyczne, takie jak odbłyśniki, rastry czy klosze. 

Dążenie do uzyskania oświetlenia wydajnego energetycznie powoduje, że wpro-
wadzane są coraz bardziej zaawansowane oprawy służące do oświetlenia miejsco-
wego. Mogą one być lokowane na sufi tach, zwieszakach lub szynach (nie w bezpo-
średnim sąsiedztwie pola pracy) i charakteryzować się wąskimi i bardzo wąskimi 
rozsyłami strumienia świetlnego oraz tradycyjnie, mogą one być lokowane blisko 
pola pracy – oprawy na biurkach, naścienne lub podłogowe. Oprawy miejscowe su-
fi towe dostępne są do wszelkich stosowanych rodzajów źródeł światła i zapewniają 
przede wszystkim oświetlenie bezpośrednie, ale też mogą część swojego strumienia 
wysyłać w zakresie półprzestrzeni górnej, realizując jednocześnie oświetlenie ogól-
ne. Oprawy lokalizowane w pobliżu pola pracy przeznaczone są przede wszystkim 
do świetlówek kompaktowych, żarówek i LED, ale także do świetlówek liniowych. 
Decydujące znaczenie w kształtowaniu rozsyłu strumienia świetlnego w tego typu 
oprawach odgrywają odbłyśniki i rastry, choć elementy rozpraszające światło tak-
że są wykorzystywane. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki opraw 
oświetleniowych można znaleźć, np. w (Illuminating Engineering Society 2011), 
(SLL Lighting Handbook 2009), (PN-EN 12464-1:2012).

5.4.4. Systemy oświetlenia dziennego

Wykorzystanie światła dziennego do oświetlenia wnętrz jest jednym z podstawo-
wych elementów, tzw. „oświetlenia zrównoważonego” (oświetlenia respektującego za-
sady zrównoważonego rozwoju), którego elementem jest oświetlenie wydajne energe-
tycznie. Obecnie, dostępne są bardzo zróżnicowane systemy oświetlenia dziennego, choć 
ich stosowanie jest często istotnie ograniczone. Wprowadzenie światła dziennego do 
wnętrza jedynie za pomocą zwykłych okien lub świetlików z reguły nie jest optymalne. 
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Tak wprowadzone światło tworzy najczęściej warunki, tak ilościowo, jak i jakościowo, 
niezadowalające. Poszukiwania optymalnego wykorzystania światła dziennego w oświe-
tleniu wnętrz doprowadziły do opracowania systemów oświetlenia dziennego. Obecnie 
dostępnych jest już wiele systemów spełniających różnorodne, często bardzo złożone, 
zadania. Wybór systemu oświetlenia dziennego zależy od wielu czynników. Najczęściej 
zastosowanie systemu należy rozpatrywać już w fazie projektowania budynku. Podsta-
wowym problemem jest wykazanie potrzeby zastosowania systemu przez zaprezentowa-
nie wynikających z tego korzyści. Należy uwzględniać korzyści dla inwestorów i użyt-
kowników budynku. Po podjęciu decyzji o zastosowaniu systemu oświetlenia dziennego 
należy przeprowadzić analizę mającą na celu wybór optymalnego systemu. 

W analizie podstawowymi czynnikami są:
 zewnętrzne warunki oświetleniowe (położenie geografi czne budynku 

i dominujące warunki pogodowe),
 przesłanianie sąsiednimi budynkami i innymi obiektami,
 wielkość otworów świetlnych i ich lokalizacja,
 potrzeby architektoniczne,
 potrzeby oświetleniowe,
 potrzeby dotyczące innych systemów budynku (ogrzewanie, wentylacja, kli-

matyzacja, akustyka),
 funkcje systemu (podniesienie poziomu natężenia oświetlenia we wnętrzu 

i w miejscach pracy, poprawa wygody widzenia, poprawa komfortu),
 ograniczenia eksploatacyjne, energetyczne i ekonomiczne.

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę systemów oświetlenia dziennego 
na podstawie (IEA 2000). W przedstawionej charakterystyce zawarto wybrane, pod-
stawowe informacje o systemach i dotyczące: ochrony przed olśnieniem, widoku ze-
wnętrznego, przekierowania światła, poprawy równomierności oświetlenia, oszczęd-
ności zużycia energii elektrycznej, konieczności śledzenia i dostępności. Niektóre 
systemy spełniają wiele funkcji i z tego względu występują w różnych grupach.

Podstawowe zadania systemu oświetlenia dziennego związane są z poprawą po-
ziomów natężenia i równomierności oświetlenia w całym wnętrzu i miejscach pracy. 
Przy oświetleniu bocznym jednostronnym (najpowszechniejszym sposobie oświe-
tlenia dziennego wnętrz budynków) strefy w głębi pomieszczeń są niedoświetlone, 
a równomierność oświetlenia w całym wnętrzu jest bardzo niska. Zadaniem nowocze-
snych systemów oświetlenia dziennego jest poprawa tych warunków, np. dzięki prze-
kierowaniu światła do głębszych partii pomieszczeń (znajdujących się w oddaleniu od 
okien) i ograniczeniu poziomów natężenia oświetlenia w strefi e przyokiennej.

Bardzo ważnym zadaniem systemu oświetlenia dziennego jest ochrona przed 
olśnieniem pochodzącym od otworów świetlnych. Problem olśnienia przy oświe-
tleniu dziennym jest szczególnie istotny przy oświetleniu bocznym, zwłaszcza 
w sytuacji bezpośredniego penetrowania wnętrz światłem słonecznym (gdy słoń-
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ce znajduje się nisko nad horyzontem). Równocześnie z olśnieniem z reguły poja-
wia się problem przegrzewania pomieszczeń.

Zastosowanie systemu oświetlenia dziennego może prowadzić do zniekształce-
nia lub całkowitego pozbawienia użytkowników widoku zewnętrznego. Jest to ważna 
charakterystyka systemu oświetlenia dziennego, którą należy zawsze rozpatrywać.

Zastosowanie nowoczesnych systemów oświetlenia dziennego, zintegrowanych 
z systemami oświetlenia elektrycznego, powinno zmierzać do ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej. W konsekwencji powinno prowadzić do obniżenia kosztów 
eksploatacji oświetlenia w budynku i mniejszego zanieczyszczenia środowiska.

Niektóre systemy, w celu utrzymania wysokiej sprawności, muszą dopasowywać 
swoje położenie do zmieniających się warunków zewnętrznych, np. śledzić zmianę 
położenia Słońca. Konieczność śledzenia jest zatem ważną charakterystyką systemu.

Trzeba także wiedzieć, że choć wiele systemów oświetlenia dziennego jest już 
dostępnych na rynku, są eksploatowane od lat i znane są dokładnie ich wady i za-
lety, to niektóre z nich są dopiero w fazie testowania lub opracowania prototypu.

Systemy oświetlenia dziennego można podzielić na dwie grupy:
 systemy z przesłanianiem,
 systemy bez przesłaniania.

Systemy oświetlenia dziennego z przesłanianiem chronią wnętrza przed 
skutkami bezpośredniego promieniowania słonecznego, jednocześnie umożli-
wiając optymalne wykorzystanie wprowadzonego do wnętrza światła dziennego. 
Mogą również ograniczać olśnienie pochodzące od okien i przekierowywać świa-
tło dzienne w górne partie wnętrza. Zastosowanie najprostszych systemów (np. 
żaluzje) zazwyczaj znacząco ogranicza dostęp światła dziennego. Zaawansowane 
systemy redukują negatywne skutki promieniowania słonecznego z możliwie peł-
nym wykorzystaniem dostępnego światła dziennego.

Systemy oświetlenia dziennego z przesłanianiem dzieli się na dwie grupy:
 systemy wykorzystujące głównie światło nieboskłonu,
 systemy wykorzystujące głównie bezpośrednie światło słoneczne.

Systemy oświetlenia dziennego bez przesłaniania umożliwiają przekierowa-
nie światła dziennego w górne partie wnętrza znajdujące się w głębi pomieszcze-
nia. Spotyka się systemy bez przesłaniania, blokujące bezpośrednie promieniowa-
nie słoneczne, jak i bez takiego blokowania. 

Systemy oświetlenia dziennego bez przesłaniania dzieli się dodatkowo na 
cztery grupy:
 systemy przekierowujące głównie światło nieboskłonu,
 systemy przekierowujące głównie bezpośrednie światło słoneczne,
 systemy rozpraszające światło,
 systemy transportujące światło.
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Systemy oświetlenia dziennego obejmują takie, które są efektywniejsze w strefach 
klimatycznych ciepłych (z dominującym nieboskłonem bezchmurnym), jak i takie, 
które przewidziane zostały do stosowania w strefach klimatycznych umiarkowanych 
(z dominującym nieboskłonem pokrytym). W polskich warunkach klimatycznych 
mogą być stosowane zarówno systemy z przesłanianiem, jak i bez przesłaniania, ale 
raczej te, które wykorzystują światło pochodzące głównie z nieboskłonu.

Systemy oświetlenia dziennego są jak dotąd bardzo rzadko stosowane z powodu:
 wysokiej ceny systemu,
 konieczności uwzględnienia systemu w fazie projektowania budynku, 
 konieczności integrowania oświetlenia dziennego i elektrycznego,
 braku praktycznych wytycznych dotyczących stosowania systemów w różnych 

warunkach,
 braku informacji dla inwestorów, deweloperów i użytkowników budynków 

o istotnym wpływie światła dziennego na zdrowie i samopoczucie ludzi,
 braku naukowo udokumentowanych wyników wskazujących na pozytywny 

wpływ światła dziennego na wydajność pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące systemów oświetlenia dziennego można 

znaleźć, np. w (Illuminating Engineering Society 2011), (IEA 2000).

5.4.5. Sterowanie oświetleniem

Układy stabilizacyjno-zapłonowe są niezbędne do poprawnej pracy lamp wy-
ładowczych (świetlówek, lamp rtęciowych, metalohalogenkowych i sodowych). 
W zależności od zastosowanego rozwiązania wpływają one na stan i efektywność 
energetyczną oświetlenia. Dla różnych rodzajów źródeł światła produkowane są 
różne układy. Niezależnie od rodzaju źródeł światła wyróżnia się dwa rozwiąza-
nia układów stabilizacyjno-zapłonowych:
 konwencjonalne,
 elektroniczne.

Dodatkowo układy elektroniczne dzielą się na układy z możliwością i bez 
możliwości regulacji strumienia świetlnego. 

Efektywne wykorzystanie dostępnego światła dziennego w oświetleniu po-
szczególnych wnętrz i całego budynku, prowadzące do oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, umożliwiają systemy sterowania 
oświetleniem. Zapewniają one jednocześnie efektywne, globalne gospodarowanie 
zużyciem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w budynku. Szczegółowa 
charakterystyka dotycząca sposobów sterowania oświetleniem, technik sterowa-
nia oraz charakterystyka sprzętu do sterowania w aspekcie regulacji strumienia 
świetlnego poszczególnych typów źródeł światła, a także związek sterowania 
oświetleniem i systemem HVAC, są przedstawione są w literaturze, np. w (Illu-
minating Engineering Society 2011), (SLL Lighting Handbook 2009).
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6.1. WPROWADZENIE

Wykonanie budynku w standardzie budynku niemal zeroenergetycznego 
(nZEB) oznacza zastosowanie bardzo wysokiej jakości elementów i systemów 
instalacyjnych, których połączenie pozwala na spełnienie podwyższonych wyma-
gań dotyczących zużycia energii. Zapewnienie optymalnych parametrów pracy 
poszczególnych systemów, wraz z dopasowaniem do chwilowych warunków, sta-
nowi podstawowe zadanie systemów automatycznego sterowania i regulacji, czy-
li automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej. Współczesne budynki zawiera-
jące wiele systemów wymagają ponadto integracji i koordynacji pracy systemów, 
za co odpowiadają systemy BMS (Building Management Systems). Ponieważ 
w przypadku budynków nZEB cechą użytkową (performance) jest małe zużycie 
energii, to ważnym uzupełnieniem systemu BMS staje się wykorzystanie BEMS 
(Building Energy Management Systems) odpowiadającego za optymalną pracę 
systemów w aspekcie ograniczenia zużycia energii.

6.2. AUTOMATYCZNA REGULACJA I STEROWANIE

W systemach regulacji i sterowania systemów występują dwa podstawowe po-
jęcia – sterowanie i regulacja.

Sterowaniem nazywany jest proces w systemie, w którym jedna lub więcej 
wielkości będących wielkościami wejściowymi, wpływają na inne wielkości – 
zwane wielkościami wyjściowymi w sposób właściwy systemowi. Wyróżnikiem 
sterowania jest otwarty proces działania w pojedynczym członie przekazywania 
lub w łańcuchu sterowania. W opisie procesu sterowania wyróżnia się zatem wiel-
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kości wejściowe rejestrowane przez element pomiarowy i przekazywane do regu-
latora przygotowującego sygnał do elementu wykonawczego sterującego syste-
mem obsługującym obiekt regulacji.

Regulacją nazywany jest proces w systemie, w którym w sposób ciągły wy-
znaczane są pewne wielkości (wielkości regulowane) i porównywane z innymi 
wielkościami (wielkościami zadanymi) w celu zmiany wielkości regulowanych 
i ich wyrównania z wielkościami zadanymi. Ten obieg działania odbywa się w za-
mkniętym obwodzie – tzw. pętli regulacji. W tym przypadku występuje pętla ste-
rująca, w której na podstawie wielkości rejestrowanych przez element pomiarowy 
i po ich przekazaniu do regulatora, następuje ich porównanie z wielkościami za-
danymi i na podstawie aktualnego stanu układu generowany jest sygnał do ele-
mentu wykonawczego sterującego systemem obsługującym obiekt regulacji.

W budowie systemów automatycznej regulacji i sterowania możemy wyróżnić 
kilka warstw, w tym:
 fi zyczną (elementy pomiarowe, elementy wykonawcze), 
 sterowania (sterowniki, np. PLC, serwery automatyki, regulatory), 
 okablowania strukturalnego,
 komunikacji (protokoły komunikacyjne, np. BACnet, Modbus, LonWorks),
 oprogramowania zawierającą niezbędne oprogramowanie sterujące, analityc-

zne, raportowania i archiwizacji. 

Całość połączona jest zwykle w określonej strukturze hierarchicznej – to-
pologii sieciowej pozwalającej zapewnić dwukierunkową komunikację wszyst-
kich elementów systemu. Budowa systemów zakłada najczęściej niezależną 
i autonomiczną pracę na poziomie warstwy sterowania poszczególnymi systemami 
budynku w przypadku problemów komunikacyjnych z systemem zarządzającym 
całym budynkiem. Stąd preferowanym układem jest układ zdecentralizowany.

Systemy automatycznej regulacji i sterowania wykorzystują trzy podstawowe 
składniki:
 elementy pomiarowe (zależne od mierzonej wielkości w poszczególnych sys-

temach, np. elementy do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu),
 regulator – sterownik (porównujący zmierzone wartości z wartościami zadany-

mi i przygotowujący, w zależności od zastosowanego algorytmu, sygnał 
sterujący do elementu wykonawczego),

 element wykonawczy (element systemu odpowiadający za fi zyczną zmianę 
parametrów obsługiwanego systemu, np. siłownik przepustnic, siłownik zaworów).

W budynkach nZEB coraz częściej wykorzystuje się ponadstandardowe sys-
temy regulacji. Do najważniejszych z nich można zaliczyć regulację adaptacyjną 
(wykorzystującą zbieranie informacji i syntezę algorytmów na podstawie bieżą-
cego zachowania układu) oraz regulację rozmytą (podstawą jest przekształcanie 
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informacji wykorzystując logikę rozmytą). Coraz częściej, także do algorytmów 
sterowania, włączane są moduły wykorzystujące sieci neuronowe lub algorytmy 
genetyczne pozwalające w większym stopniu na zbieranie i zarządzanie infor-
macjami o zachowaniu się budynku, systemu, użytkowników, otoczenia itp. Po-
zwalają one, w nieco dokładniejszy sposób, korzystać z systemów automatyki 
w przypadku zjawisk trudnych do spójnego opisu fi zycznego lub matematyczne-
go. Jednym z najbardziej zaawansowanych systemów regulacji, który jest obecnie 
w fazie prac wdrożeniowych, jest system łączony wykorzystujący zarówno dane 
historyczne, jak i metody predykcji. W systemie tym do regulacji wykorzystuje 
się zatem modele funkcjonowania budynku, zweryfi kowane na podstawie danych 
z przeszłości, jak i wielkości prognozowane pochodzące, np. z prognozy pogody 
i prognozy wykorzystania budynku przez użytkowników.

6.3. SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA W BUDYNKACH

Systemy wykorzystujące automatyczne sterowanie i regulację poszczególnych 
instalacji budowlanych są obecnie uznawane za standard. Zakres stosowania tych 
rozwiązań obejmuje systemy instalacji elektrycznych, oświetlenia, ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, instalacji wod-kan, instalacji teletechnicz-
nych, kontroli dostępu nadzoru i bezpieczeństwa oraz pozostałych systemów 
technologicznych budynku.

W nowoczesnych budynkach, poza elementami regulacji i sterowania po-
szczególnymi systemami, zakłada się możliwość sterowania pomiędzy systema-
mi. Oznacza to z jednej strony kompleksową regulację wykorzystującą współza-
leżność systemów, z drugiej zaś optymalizację pracy całego budynku przez wyko-
rzystywanie chwilowych parametrów pracy współzależnych instalacji.

Takie podejście reprezentowane jest od lat 90-tych ubiegłego wieku pod ha-
słem budynku inteligentnego. Celem stosowania systemów zintegrowanych jest 
obniżenie kosztów eksploatacji budynku przy zachowaniu właściwych parame-
trów środowiska wewnętrznego. Dodatkowo zwraca się uwagę na zwiększone 
bezpieczeństwo techniczne integrowanych układów, optymalne parametry pracy 
poszczególnych systemów i łatwiejsze wykrywanie usterek i awarii. 

Przedstawione powyżej podejście zintegrowane zawarte zostało w nazwie sys-
temu zarządzania budynkiem – BMS (Building Management System).

6.4. SYSTEMY BMS – BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Podstawową cechą systemu BMS jest integracja istniejących systemów stero-
wania i regulacji w budynku. Wiodącym zadaniem systemów BMS jest pełnienie 
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nadrzędnej funkcji w stosunku do automatyki poszczególnych instalacji i utrzy-
manie odpowiednich, zakładanych parametrów wewnętrznych. Jako pomocniczą 
funkcję systemów BMS wymienia się z reguły możliwość zarządzania informa-
cją o poszczególnych systemach w celu prawidłowej eksploatacji infrastruktury 
technicznej budynku. W przypadku budynków nZEB pojawia się jeszcze jedno 
wyzwanie – funkcja optymalizacji pracy instalacji budowlanych w aspekcie ra-
cjonalnie niskiego zużycia energii.

Przedstawione powyżej funkcje oznaczają konieczność zaprojektowania, wy-
konania i eksploatacji systemu BMS uwzględniającą możliwość nastaw wszyst-
kich charakterystycznych parametrów instalacji, urządzeń i elementów wraz 
z monitoringiem ich pracy. W przypadku urządzeń mających własną aparaturę 
kontrolno-pomiarową i automatykę (AKPiA) niezbędne jest zintegrowanie ich 
z systemem BMS za pomocą interfejsów komunikacyjnych umożliwiających 
swobodną wymianę danych z systemem zarządzania budynkiem.

Do systemów obsługiwanych przez BMS należą najczęściej:
 instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 źródła (obsługa źródła ciepła, energii elektrycznej, chłodu, układy OZE),
 instalacje wody grzewczej (np. c.o., c.t.),
 instalacje chłodnicze (np. wody lodowej),
 instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 instalacje wodno – kanalizacyjne,
 instalacje elektryczne,
 instalacje elektryczne niskiego napięcia,
 instalacji oświetlenia,
 systemy pomiaru zużycia czynników.

6.5.UKŁADY INSTALACYJNE OBJĘTE SYSTEMEM BMS

W instalacji ogrzewania najczęściej stosowane jest kompleksowe rozwią-
zanie włączające wszystkie elementy (źródła ciepła, pompy obiegowe, zawory 
strefowe, zawory przygrzejnikowe itp.) do systemu automatyki. Najczęściej ob-
sługiwanymi systemami są instalacje centralnego ogrzewania (c.o.), ciepła tech-
nologicznego (c.t.), czasami także ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W układach 
wyposażonych w węzeł ciepłowniczy automatyka odpowiada za sterowanie pom-
pami i zaworami oraz za utrzymywanie zadanej temperatury w poszczególnych 
obiegach grzewczych w wymiennikowni obiektu. Podobne rozwiązania stosowa-
ne są w przypadku pozostałych źródeł ciepła, np. kotłów. Jako główne urządzenie 
przyjmuje się zwykle sterownik wyposażony w moduły I/O oraz panel operator-
ski za pomocą którego możliwe jest zadawanie parametrów obiegów grzewczych 
oraz przegląd wszelkich wartości rzeczywistych.
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W instalacji wentylacyjnej najczęściej stosowane są kompleksowe rozwiąza-
nia obejmujące monitorowanie stanu oraz sterowanie wszystkimi urządzeniami 
systemu, w tym szczególnie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami, wenty-
latorami oddymiającymi, regulatorami przepływu, a w przypadku nawiewników 
z możliwością regulacji także elementów nawiewnych. Układ automatyki cen-
tral powinien zapewniać pomiary parametrów powietrza w centrali (temperatura, 
wilgotność) oraz parametrów zasilania i powrotu wykorzystywanych czynników 
(woda ciepła – ciepło technologiczne i woda lodowa). Dodatkowo, układ powinien 
sygnalizować stan, pracę, włączenie wentylatorów, falowników i pomp. Ważną 
funkcją staje się regulacja prędkości obrotowej napędów (w tym przede wszyst-
kim wentylatorów). W odniesieniu do ciśnienia niezbędne staje się monitorowanie 
braku sprężu wentylatorów oraz zanieczyszczenie fi ltrów. Ważnym, w kontekście 
utrzymania wymagań nZEB, staje się prawidłowe włączenie w układ sterowania 
elementów odzyskiwania ciepła, a w tym także gruntowych wymienników ciepła. 
Uzupełnieniem sterowania systemu powinno być sterowanie siłownikami prze-
pustnic i zaworów regulacyjnych. W budynkach wyposażonych w system wenty-
lacji pożarowej dodatkowym układem jest monitorowanie i sterowanie układem 
wentylacji pożarowej wraz z wentylatorami oddymiającymi, wentylatorami stru-
mieniowymi, klapami i przepustnicami. Monitorowanie tego systemu powinno 
być podłączone do systemu zabezpieczenia i sygnalizacji pożaru.

Budynek nZEB w wielu przypadkach wymaga zastosowanie niekonwencjo-
nalnych źródeł energii. Niezbędnym elementem systemów wykorzystujących 
OZE jest precyzyjne sterowanie i regulacja zarówno samych źródeł, jak i ich 
współpraca z konwencjonalnymi elementami systemów instalacyjnych. Do przy-
kładowych systemów występujących coraz częściej w budynkach polskich moż-
na zaliczyć, np. stosowanie gruntowych wymienników ciepła jako źródła ciepła 
i chłodu. W takim przypadku konieczne jest rozbudowanie systemu o funkcje 
zarządzanie pracą, w tym pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia oraz regenera-
cji wymiennika. Należy podkreślić, iż w przypadku systemów wykorzystujących 
OZE, niezbędne jest precyzyjne oprogramowanie zasad współpracy poszczegól-
nych źródeł zarówno między sobą (źródło podstawowe i szczytowe), jak i pra-
cy z pozostałymi elementami instalacji, np. elementami do odzyskiwania ciepła. 
Z podobnymi zagadnieniami można mieć do czynienia w przypadku systemów 
zawierających kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Niezbędne jest 
wtedy połączenie ww. źródeł z instalacją c.w.u. lub elektryczną za pomocą jedne-
go ze standardowych protokołów.

System sterowania instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) po-
winien zapewnić założone parametry cieplne w pomieszczeniach. Najczęściej stosuje 
się zatem wspólne wykorzystanie podstawowych wielkości mierzonych w pomiesz-
czeniu (np. temperatury powietrza, wilgotności, stężenia CO2, czujników obecności 
osób). Pozwala to na spójną pracę elementów wykonawczych ww. instalacji (np. siłow-
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ników c.o., c.t., wody lodowej, regulatorów przepływu VAV, itp). W typowym rozwią-
zaniu instalacyjnym (np. fan-coil) stosuje się regulatory pomieszczeniowe (umiesz-
czone, np. w przestrzeni międzystropowej) przeznaczone do sterowania wentylatorem 
klimakonwektora oraz siłownikami zaworów ogrzewania i chłodzenia. Regulatory 
pomieszczeniowe współpracują z zadajnikami pomieszczeniowymi (umieszczonymi, 
np. na ścianie pomieszczenia) służącymi do pomiaru temperatury w pomieszczeniu 
oraz ustawiania nastaw do sterowania. Zadajniki wyposażone w wyświetlacz ciekło-
krystaliczny pozwalają na zaprogramowanie wizualnej prezentacji stanu pracy, jak 
i interfejsu użytkownika umożliwiającego wprowadzenie wielkości roboczych, np. 
oczekiwanej temperatury powietrza w pomieszczeniu.

W instalacji chłodniczej najczęściej stosowane jest kompleksowe rozwiązanie 
obejmujące zarówno urządzenia wytwarzające chłód (np. agregaty wody lodo-
wej), jak i urządzenia zapewniające przepływ (pompy), zaś w przypadku złożo-
nych systemów także zaworów strefowych na głównych odgałęzieniach. Układy 
automatyki powinny zapewniać sterowanie pompami obiegowymi oraz zaworami 
regulacyjnymi. Podstawowym elementem sterowania jest zazwyczaj sterownik 
mikroprocesorowy monitorujący pracę i stany awaryjne agregatów wody lodowej 
i pomp oraz sterujący włączeniem i wyłączeniem pomp, ich prędkością obrotową 
i zaworami. W tych układach stosowane jest także monitorowanie temperatury 
nośnika zarówno po stronie zasilania, jak i powrotu. 

W instalacjach wodno-kanalizacyjnych najczęściej stosowane jest komplek-
sowe rozwiązanie obejmujące wszystkie elementy systemu, w tym, np. zestawy 
hydroforowe wody pitnej i hydrantowej. Jeśli w budynku występują pompow-
nie ścieków, to są one z reguły także włączane w system BMS. Podstawowymi 
elementami sterowania jest zazwyczaj sterownik mikroprocesorowy realizujący 
funkcje monitoringu pracy zestawów hydroforowych (w tym pracę pomp, awarię 
pomp, oraz wykrywający zanik zasilania i suchobieg pomp). Dodatkowymi ukła-
dami włączanymi w system BMS są układy stacji uzdatniania wody, pompowni 
i agregatów pompowych oraz elementów kanalizacji. Często do tych systemów 
podłączane są także separatory substancji ropopochodnych lub tłuszczów. W bu-
dynku z systemem wykorzystania wody deszczowej konieczne jest monitorowa-
nie stanu wody w zbiorniku oraz pracy układu sterującego systemem.

W instalacjach elektrycznych najczęściej stosowane jest kompleksowe rozwią-
zanie obejmujące monitorowanie pracy rozdzielnic głównych i tablic rozdziel-
czych, w tym sygnalizacji położenia łączników, stanów awaryjnych, stanów wy-
łączników w rozdzielnicach, ochronników przepięciowych oraz kabli grzewczych 
i podgrzewanych wpustów dachowych. W przypadku budynków zawierających 
dodatkową infrastrukturę wykorzystującą energię elektryczną (np. dźwigi win-
dowe, schody ruchome itp.) układ BMS musi zawierać możliwość monitoringu 
ich stanu. Podobnie monitorowane są stany pracy dodatkowych systemów w tym 
SSP, CCTV, SKD, SSWiN, generatorów i instalacji paliwowych itp.
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Integralną częścią systemów BMS jest układ monitorowania i sterowania 
systemami niskiego napięcia. Uzyskane dane pozwalają na ocenę jakości pracy, 
w tym przesyłanie danych z analizatorów za pomocą magistrali, np. Modbus.

W instalacjach oświetlenia najczęściej stosowane jest kompleksowe rozwiąza-
nie obejmujące możliwość ich strefowania w obrębie budynku lub pomieszczeń. 
W bardziej zaawansowanych systemach wykorzystuje się dodatkowe układy ste-
rowania natężeniem oświetlenia w zależności od natężenia światła dziennego lub 
harmonogramu użytkowego. Dodatkową funkcją systemu jest monitorowanie sta-
nu oświetlenia.

6.6. BUDOWA SYSTEMÓW BMS W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój systemów sterowania 
i regulacji dostosowanych do niewielkich budynków, w tym budynków jednoro-
dzinnych. Systemy te zawierają kompletne rozwiązanie obejmujące najczęściej:
 centralną jednostkę sterującą,
 układ sterowania systemem ogrzewania (sterowanie podstawowym źródłami 

ciepła – np. pompą ciepła, kolektorami słonecznymi, systemami OZE, stero-
wanie dodatkowym źródłem ciepła – np. kotłem gazowym, czujniki tempera-
tury w pomieszczeniach, sterowanie zaworami termostatycznymi),

 układ sterowania systemem wentylacji (sterowanie systemu wentylacji mecha-
nicznej lub hybrydowej, w tym także w zakresie strumienia objętości powie-
trza, czujniki temperatury i stężenia CO2 w pomieszczeniach),

 układ sterowania systemem klimatyzacji (sterowanie systemem klimatyzacji, 
np. multisplit z pompą ciepła, czujniki temperatury w pomieszczeniach),

 układ sterowania parametrami środowiska wewnętrznego (np. z analogowymi 
czujnikami temperatury, wilgotności, jakości powietrza, wiatru, nasłonecznie-
nia itp),

 układ sterowania zewnętrznymi elementami zacieniającymi (np. żaluzje, role-
ty, markizy),

 układ sterowania oświetleniem (z czujnikami światła, wraz z tworzeniem scen 
oświetlenia),

 układ sterowania urządzeniami elektrycznymi (z przełącznikami sterowanymi),
 układ kontroli wilgotności powietrza (z czujnikami wilgotności),
 układ kontroli dostępu i alarmu (z czujnikami kontaktronowymi, czujnikami 

ruchu, kamerami, wideofonami bramowymi),
 układ kontroli bezpieczeństwa (z czujnikami dymu, CO, gazu, zalania),
 układ kontroli multimediów (Audio, Video, Multimedia),
 układ kontroli zdarzeń,
 układ zarządzania energią w budynku.
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Rys. 6.1. Schemat Systemu BMS w budynku jednorodzinym (źródło: Vision)

Coraz częściej kompleksowe i modułowe rozwiązania BMS w budynkach 
jednorodzinnych wykorzystują sieci bezprzewodowe zapewniające łatwiejszą 
komunikację i znaczne uproszczenie montażu oraz ewentualnej rozbudowy 
systemu.

Ważną cechą systemów przeznaczonych do budynków jednorodzinnych jest 
łatwa konfi guracja systemu za pomocą, tzw. scen. Oznacza to proste dla użyt-
kownika określenie co ma się wydarzyć (sterowanie poszczególnymi elementami 
wykonawczymi) w określonych przypadkach (defi niowanych czasowo, warunka-
mi zewnętrznymi lub stanami czujników). W ten prosty sposób użytkownik może 
określić jak mają się zachować poszczególne systemy w określonych warunkach, 
np. przy dużym nasłonecznieniu – przymknąć żaluzje zewnętrzne od strony połu-
dniowej przy przejściu systemu klimatyzacji w tryb pracy oszczędnej itp). Jest to 
szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania OZE, gdyż zapewnia właściwą 
pracę systemu przy zmiennych, często uzależnionych od warunków pogodowych, 
chwilowych stanów pracy źródeł. Podobnie, w przypadku systemów hybrydo-
wych (wykorzystujących zarówno chwilowe korzystne warunki pogodowe do 
wykorzystania warunków naturalnych – np. do wentylacji, jak i wspomaganie 
mechaniczne w pozostałym okresie) niezbędnym staje się właściwe sterowanie 
systemem w obu trybach pracy.
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Rys. 6.2. System BMS w budynku jednorodzinnym (źródło: GE)

Ponieważ są to systemy wyposażone w interfejs przyjazny dla użytkownika 
pozwalający na wykorzystanie zarówno komputerów, jak i tabletów oraz smart-
fonów, znacznie wygodniejsze stało się zarówno ich programowanie, jak i dostęp 
do danych bieżących i historycznych.

W kontekście zastosowania systemów BMS w domach nZEB ważnym staje 
się ciągłe monitorowanie stanu chwilowego zużycia energii przez poszczególne 
odbiorniki oraz tworzenie czytelnych analiz zużycia energii w czasie. W tym celu 
producenci tworzą dodatkowe interfejsy obrazujące zużycie energii wraz z suge-
stiami jej redukcji.

6.7. BUDOWA SYSTEMÓW BMS W INNYCH BUDYNKACH

W skład typowego systemu automatyki wchodzą:
 sterowniki – z reguły swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe,
 rozdzielnice i szafy zasilająco – sterownicze,
 okablowanie zasilające do urządzeń siłowych podłączone do rozdzielnic zasi-

lająco-sterowniczych,
 okablowanie obiektowych urządzeń automatyki,
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 elementy aparatury obiektowej (sygnalizatory, czujniki, przetworniki, siłow-
niki, zawory itp.),

 magistrale i sieci komunikacyjne, w tym także wzmacniacze sygnału,
 trasy kablowe.

W skład typowego systemu BMS wchodzą:
 serwer BMS,
 stacja operatorska,
 sterowniki – z reguły swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe,
 rozdzielnice monitorujące i sterownicze,
 magistrale i sieci komunikacyjne, w tym także wzmacniacze sygnału,
 okablowanie zasilające urządzenia sieciowe tworzące sieć BMS (sterowniki 

lokalne, konwertery, stacje operatorskie itp.) – rysunki 6.3 i 6.4.

Rys. 6.3. Moduł analizy zużycia energii w budynku jednorodzinnym (źródło: Fibaro)

Celem serwera BMS jest połączenie i integracja systemów technicznych i za-
pewnienie dostępu do stacji operatorskich.

Stacja operatorska jest stanowiskiem z wydzielonym komputerem, najczęściej 
klasy PC wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym dostęp do wszystkich ste-
rowanych i monitorowanych elementów systemu za pomocą specjalizowanego 
i dopasowanego do danego budynku interfejsu użytkownika. Dodatkowymi ele-
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mentami są zazwyczaj monitory wyświetlające poszczególne ekrany systemowe 
oraz drukarki rejestrujące listy alarmowe, raporty oraz zaprogramowane trendy 
– rysunek 6.5.

Rys. 6.4. Schemat instalacyjny systemu BMS (źródło: Schneider Electric)
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Rys. 6.5. Interfejs użytkownika stacji operatorskiej (źródło: cooper.edu)

Ważnym uzupełnieniem pracy stacji operatorskiej jest możliwość tworzenia 
trendów oraz zapisywanie parametrów eksploatacyjnych podłączonych systemów 
wraz z archiwizacją danych historycznych. Coraz częściej funkcjonalność stacji 
uzupełniana jest o możliwość zdalnego dostępu, dzięki któremu możliwa jest tak-
że praca zdalna.

Stacja operatorska będąca interfejsem działu technicznego FM z systemem 
BMS musi zawierać przyjazny dla użytkownika interfejs grafi czny, w ramach 
którego przedstawione są schematy wszystkich instalacji, schemat budynku wraz 
z pomieszczeniami, elementami regulacyjnymi, dostępem do wszystkich udostęp-
nionych wielkości nastaw i parametrów zadanych. Ważnym elementem systemu 
jest możliwość tworzenia dowolnych raportów i zestawień na podstawie danych 
historycznych. W przypadku systemów BMS w budynkach nZEB niezbędne jest 
precyzyjne monitorowanie zużycia energii przez poszczególne systemy budynko-
we wraz z możliwością przeprowadzenia szczegółowych analiz korelacji pomię-
dzy parametrami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

System automatyki budynku wykorzystuje głównie sterowniki typu DDC (ang. 
Direct Digital Control). W rozdzielnicach sterowniczych automatyki stosowane są 
sterowniki swobodnie programowalne. Sterowniki DDC zapewniają komunikację 
ze stacją operatorską umożliwiając start i zatrzymanie instalacji, podgląd i zmianę 
parametrów pracy itp. Oprogramowanie instalacji jest przechowywane w nieulot-
nej pamięci sterownika. Sterowniki komunikują się między sobą przy użyciu pro-
tokołu komunikacyjnego. W razie konieczności, w magistrali stosowane bywają 
odpowiednie wzmacniacze sygnału. Urządzenia, takie jak centrale wentylacyjne, 
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agregaty wody lodowej wyposażone są we własne sterowniki i szafy sterownicze 
dostarczane wraz z urządzeniami. Sterowniki te komunikują się za pomocą proto-
kołu komunikacyjnego ze sterownikami DDC systemu automatyki BMS.

Sieci komunikacyjne, wykorzystujące najczęściej sieci Ethernet z protokoła-
mi TCP/IP, zapewniają udostępnianie plików serwera BMS pomiędzy stacjami 
operatorskimi. Sieci te są najczęściej elementem strukturalnego okablowania bu-
dynku.

6.8. URUCHOMIENIE I ODBIÓR SYSTEMÓW BMS

Jednym z najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego jest uruchomienie 
i odbiór systemów BMS. Ponieważ następuje on stosunkowo późno, w większo-
ści przypadków oznacza to pracę na granicy fazy wykonawstwa budynku i jego 
eksploatacji. W budynkach nZEB dużego znaczenia nabiera sposób sterowania 
systemami instalacyjnymi, co oznacza, iż niezbędny jest właściwy odbiór syste-
mów automatyki i BMS. W czasie odbioru należy sprawdzić, czy montaż, mate-
riały i urządzenia użyte są zgodne z normami oraz dokumentacja powykonawcza 
jest zgodna z rzeczywistym stanem instalacji. Dodatkowo należy sprawdzić, czy 
instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności czy: wszystkie 
urządzenia są sprawne, informacje przekazywane do sterowników są prawidłowe 
i spełniają wymagania dokumentacji, czy wszystkie funkcje pomocnicze działają 
prawidłowo oraz czy dokumenty i instrukcje określone normami zostały dostar-
czone inwestorowi.

Ważnym etapem jest wykonanie testów systemów BMS obejmujących m.in.:
 kontrolę wykonawstwa mechanicznego,
 sprawdzenie poprawności lokalizacji i numeracji urządzeń,
 testy funkcjonowania okablowania i połączeń,
 kontrolę połączeń głównych i sterujących,
 pomiary izolacji i skuteczności uziemienia,
 kontrolę wykonania pod względem zgodności z zatwierdzoną dokumentacją 

dostawcy,
 oględziny, sprawdzanie czy obudowy nie zostały uszkodzone, sprawdzanie 

montażu i dostępu,
 kontrolę ustawień,
 sprawdzenie i przetestowanie wszystkich punktów automatyki po stronie szafy 

sterowniczej i sterowników,
 symulację przerwy w zasilaniu podstawowym,
 symulację przerwy w zasilaniu awaryjnym,
 testy funkcjonalne systemu obejmujące sprawdzenie reakcji systemu BMS na 

symulowane, zmienne wymuszenia.
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Wspomniane testy funkcjonalne stanowią jeden z najważniejszych etapów 
procesu inwestycyjnego i w dużej mierze odpowiadają za poprawne funkcjono-
wanie systemu w warunkach eksploatacyjnych. Stanowią one zatem także podsta-
wowy etap procesu Commissioningu systemów automatyki.

6.9. MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH ZA POMOCĄ 
SYSTEMÓW BMS

Budynki nZEB charakteryzujące się niskim poziomem zużycia energii wy-
magają precyzyjnego pomiaru i monitorowania jej zużycia. Do zapewnienia cią-
głej analizy zużycia czynników i możliwości prowadzenia prac prowadzących 
do optymalizacji eksploatacyjnej efektywności energetycznej oraz działań zmie-
rzających do minimalizacji zużycia czynników w budynku nZEB konieczne jest 
ciągłe monitorowanie (warstwa nadrzędna systemu BMS: wizualizacja, archi-
wizacja, trendowanie, raportowanie) oraz pomiar zużycia (odpowiednie liczniki 
i analizatory) energii elektrycznej, ciepła, chłodu.

Do najczęściej stosowanych rozwiązań należy system pomiarów i rejestracji 
zużycia energii za pomocą sieci Modbus w przypadku liczników energii elek-
trycznej oraz M-Bus w przypadku ciepłomierzy i wodomierzy.

Pomiar zużycia energii elektrycznej powinien zawierać monitorowanie, zdalny 
odczyt, rejestrację oraz raportowanie energii elektrycznej głównych odbiorów, w tym:
 rozdzielnic administracyjnych,
 rozdzielnic strefowych,
 rozdzielnic technologicznych,
 oświetlenia,
 agregatów chłodniczych,
 central wentylacyjnych,
 pompowni.

Dalszą analizę zużycia energii zapewniają w budynkach nZEB funkcje okre-
sowego zapisu, tworzenie raportów zbiorczych, możliwość tworzenia trendów, 
wyznaczania wartości średnich, maksymalnych i minimalnych oraz wizualizacja 
wyników pomiarów, wraz z możliwością analizy wyników dzięki algorytmom 
analizy danych. 

Na podstawie powyższych analiz możliwe staje się wprowadzenie systemu za-
pewniającego, np. miesięczne raportowanie o stanie technicznym budynku i insta-
lacji. Usługi typu GreenFM zawierające przetworzone dane, wraz z interpretacją 
techniczną oraz wnioskami eksploatacyjnymi, w tym porównanie z planowanym 
zużyciem energii, stają się coraz częściej stosowanym sposobem wspomagającym 
zarządzanie w budynkach nZEB.



P. Bartkiewicz 215

6.10. SYSTEMY BEMS

W przypadku budynków, w których zastosowane systemy BMS pozwalają na 
przeprowadzenie pełnej analizy zużycia energii, cenne wydaje się uzupełnienie 
warstwy analitycznej systemu o zaawansowane algorytmy pozwalające na opty-
malizację pracy systemu w aspekcie oszczędności energii. Systemy mające za-
awansowaną analizę i sterowanie nazywane są BEMS (Building Energy Manage-
ment Systems) – rysunek 6.6.

Integralną częścią systemów BEMS jest wykorzystanie do sterowania systema-
mi w budynku zarówno danych historycznych (pochodzących z pomiarów i obser-
wacji zachowania się infrastruktury budynkowej w przeszłości), jak i prognoz. 

Rys. 6.6. System BEMS (źródło: Projekt oBEMS)

Systemy BEMS, wykorzystujące najczęściej istniejącą infrastrukturę budynku, 
mają znacznie bardziej rozbudowaną warstwę analityczną. Dane o zużyciu energii 
i zachowaniu się poszczególnych instalacji stanowią komponent modelu budyn-
ku, na podstawie którego możliwe staje się określenie zachowania się struktury 
budynku i instalacji w określonych warunkach (zewnętrznych, wewnętrznych, 
czasowych itp.). Skorelowanie ich z rzeczywistym zużyciem energii pozwala na 
opisanie stanu energetycznego budynku w przeszłości i stanowi podstawową bazę 
danych historycznych.

W podstawowych aplikacjach BEMS baza danych historycznych pozwala na 
modyfi kację strategii sterowania budynkiem. Często wykorzystywanymi algoryt-
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mami są metody wykorzystujące sieci neuronowe i algorytmy genetyczne, które 
warto stosować szczególnie w przypadku złożonych, nie dających się wyznaczyć 
innymi metodami procesów i zjawisk. Na podstawie tych danych tworzony jest 
algorytm sterowania systemami, który pozwala na dostosowanie budynku do 
chwilowych warunków przy wykorzystaniu wiedzy o zachowaniu budynku i sys-
temów w przeszłości.

Bardziej zaawansowane aplikacje BEMS pozwalają na uzupełnienie powyż-
szych metod o moduły predykcji. Do najczęściej wykorzystywanych można za-
liczyć prognozy pogody i obciążenia wewnętrznego (np. liczby osób). W tych 
aplikacjach tworzone są scenariusze sterowania na najbliższe godziny umożli-
wiające przygotowanie budynku (np. przez wykorzystanie masy akumulacyjnej) 
do prognozowanych, warunków. Kryterium zużycia energii odgrywa w tym wy-
padku decydujący wpływ na strategię sterowania, co pozwala na energetyczną 
optymalizację pracy systemów HVAC.

Ważnym elementem, uzupełniającym powyższe idee BEMS, staje się moż-
liwość włączenia analiz zużycia energii w budynku do systemu zakupu energii. 
Oznacza to potencjalnie możliwość wykorzystywania energii na cele przygotowa-
nia budynku do przyszłych warunków także na podstawie ceny energii w poszcze-
gólnych dniach i godzinach. Idea ta, wykorzystywana jest głównie przez dużych 
odbiorców energii i z racji skali nie znalazła jeszcze zastosowania w budynkach, 
choć wydaje się, że przy właściwie wdrożonym systemie BEMS możliwe będzie 
w przyszłości także zarządzanie zakupami energii w mniejszej skali.
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7.1. ANALIZA POTENCJAŁU NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dążąc do osiągnięcia standardu nZEB, oprócz odpowiednich rozwiązań archi-
tektonicznych oraz instalacyjnych, należy rozważyć wykorzystanie energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych. Obecnie możliwe jest pozyskiwanie energii 
pochodzącej z następujących źródeł:
 energia wiatru – energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza;
 energia promieniowania słonecznego;
 energia aerotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym (tzn. nie-

wytworzona przez człowieka), magazynowana w postaci ciepła w powietrzu 
na danym terenie;

 energia geotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym, skumulo-
wana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi (w gruncie, wodach grunto-
wych oraz wodach geotermalnych);

 energia hydrotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym, skumu-
lowana w postaci ciepła w wodach powierzchniowych (np. rzeki, jeziora);

 hydroenergia – energia spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z wy-
łączeniem energii uzyskiwanej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub 
elektrowniach wodnych z członem pompowym;

 energia fal, prądów i pływów morskich;
 energia otrzymywana z biomasy, biogazu oraz z biopłynów.

Niestety możliwości wykorzystania wielu technologii pozyskiwania energii 
z tych źródeł bezpośrednio w budynkach oraz na potrzeby niewielkich grup bu-
dynków są często bardzo ograniczone. Przykładem może być tutaj wykorzysta-
nie energetyki wodnej wymagającej odpowiednich warunków hydrologicznych. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
I SYSTEMY ZASILANIA BUDYNKÓW

Opracowanie: A. Wiszniewski, 
L. Mirosz, A. Trząski7
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Z tego względu w większości przypadków do dyspozycji projektanta pozostają 
następujące technologie:
 kolektory słoneczne – wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej, po-

legające na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego na ciepło – 
dzięki temu energia promieniowania słonecznego padającego na powierzch-
nię kolektora słonecznego jest wykorzystywana do podgrzania nośnika prze-
pływającego przez absorber (w przypadku kolektorów cieczowych jest to 
najczęściej woda/glikol, a w przypadku kolektorów powietrznych – powie-
trze);

 ogniwa fotowoltaiczne – wykorzystują, tzw. efekt fotowoltaiczny; jest to zja-
wisko powstawania siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem pro-
mieniowania świetlnego;

 małe- i mikroturbiny wiatrowe – wykorzystują energię kinetyczną przemiesz-
czających się mas powietrza do wytwarzania energii elektrycznej (turbiny wia-
trowe), lub też bezpośrednio do wykonywania pracy mechanicznej (wiatraki, 
pompy wiatrowe);

 sprężarkowe pompy ciepła – pobierają ciepło z tzw. dolnego źródła, a następ-
nie dzięki sprężaniu czynnika roboczego krążącego w obiegu pompy ciepła, 
podnoszą jego temperaturę i oddają ciepło do instalacji w obiekcie;

 instalacje opalane biomasą – kotły na paliwo stałe oraz gaz uzyskany ze zga-
zowania lub fermentacji biomasy;

 kogeneracja – to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jed-
nym procesie energetycznym. Gospodarka skojarzona umożliwia efektywniej-
sze wykorzystanie paliwa; oprócz energii elektrycznej zagospodarowywane 
jest również ciepło odpadowe z procesu. Z tego względu, nawet jeżeli w pro-
cesie jest wykorzystywana jedynie energia zawarta w paliwach kopalnych, 
kogeneracja zaliczana jest do alternatywnych (w stosunku do tradycyjnych) 
źródeł energii.

7.1.1. Energia słoneczna 

Możliwy do osiągnięcia uzysk energii słonecznej zależy w głównej mierze 
od dostępności promieniowania słonecznego. Dostępność promieniowania moż-
na scharakteryzować za pośrednictwem rocznej sumy napromieniowania na 
powierzchnię poziomą. W Polsce średnia wartość rocznego napromieniowania, 
w zależności od lokalizacji, zmienia się w stosunkowo niewielkim zakresie i wy-
nosi około 1000 kWh/(m²∙rok). Należy jednak pamiętać, że sama wartość rocz-
nego napromieniowania może nie być wystarczająca do określenia możliwego do 
osiągnięcia uzysku energii lub ciepła. Na ilość efektywnie wykorzystanej energii 
mają wpływ również roczna i dobowa nierównomierność natężenia promieniowa-
nia, jak również udział promieniowania rozproszonego. 



A. Wiszniewski, L. Mirosz, A. Trząski 219

Na rysunku 7.1 przedstawiono średnie wieloletnie (z lat 1976–1985) sumy 
miesięczne promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą 
w Warszawie z rozbiciem na promieniowanie bezpośrednie i rozproszone.

Napromieniowanie miesięczne w miesiącach zimowych jest znacznie niższe niż 
w miesiącach letnich, co w znacznej mierze wpływa na możliwość jego wykorzy-
stania. Na przykład charakterystyka ta nie sprzyja wykorzystaniu energii słonecznej 
ogrzewania. Ponadto, biorąc pod uwagę dużą zmienność dobową, może to stanowić 
problem w przypadku produkcji energii elektrycznej (ze względu na dużą nierów-
nomierność produkcji). Promieniowanie słoneczne na obszarze Polski charaktery-
zuje duży udział promieniowania rozproszonego. Średnio w skali rocznej blisko 
50% energii dociera do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania rozproszone-
go. Udział ten jest większy w okresie zimowym i sięga 77%. Tak duży udział pro-
mieniowania rozproszonego nie sprzyja technologiom wykorzystującym głównie 
promieniowanie bezpośrednie, jak np. skupiające kolektory słoneczne.

Rys. 7.1. Miesięczne sumy napromieniowania z rozbiciem na promieniowanie bezpośrednie i rozproszone w War-
szawie (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2016; Pluta 2000)

7.1.2. Energia wiatru

Najpowszechniej używaną technologią do produkcji energii elektrycznej 
z wiatru są turbiny wiatrowe. Do zasilania budynków użyteczności publicznej 
stosowane mogą być małe- oraz mikroturbiny wiatrowe. Małe turbiny wiatrowe 
przeznaczone są do produkcji energii elektrycznej na potrzeby wydzielonych in-
stalacji, zaś występujące nadwyżki energii eksportowane są do sieci elektroener-
getycznej. Do małych turbin wiatrowych zalicza się turbiny o mocy elektrycznej 
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od 100 W do 50 kW. Turbiny wiatrowe w skali mikro, o mocy poniżej 100 W, 
najczęściej służą do ładowania baterii akumulatorów i zasilania wydzielonych 
obwodów, np. części oświetlenia budynku. Małe- i mikrosiłownie wiatrowe loka-
lizowane są na krótkich masztach na dachach (od ok. 1,5 m) lub na masztach zain-
stalowanych na gruncie (Miąskowski i in. 2011). Wybór wysokości i konstrukcji 
masztów zazwyczaj zależy od wymagań formalnych wynikających z prawa bu-
dowlanego oraz dotyczącego ochrony środowiska (niższe instalacje, niezwiązane 
trwale z gruntem podlegają uproszczonym procedurom). Na rynku pojawiają się 
również rozwiązania, które nie wymagają masztu.

Ilość energii, jaką można wyprodukować w siłowniach wiatrowych, zależy od ich 
konstrukcji i wielkości oraz od warunków wiatrowych panujących w danej lokaliza-
cji. Głównym problemem, który występuje przy uwzględnianiu tego typu instalacji 
w bilansie energii obiektu, jest zmienność prędkości wiatru, co pociąga za sobą brak 
stabilności w produkcji energii elektrycznej. Przykładowe wahania prędkości wiatru 
w ciągu doby i miesiąca, z uwzględnieniem prędkości w porywie określanej jako mak-
symalna wartość prędkości chwilowej wiatru w ciągu 10 minut, ilustruje rysunek 7.2.

Rys. 7.2. Zmiany prędkości wiatru w ciągu doby i w ciągu miesiąca (Warszawa), linia czerwona – prędkość wia-
tru, linia zielona – prędkość w porywie (LAB-EL 2016)



A. Wiszniewski, L. Mirosz, A. Trząski 221

W Polsce najkorzystniejsze warunki wietrzne panują zazwyczaj w okresie 
jesienno-zimowym. W cyklu dobowym najwyższe prędkości wiatru występują 
najczęściej ok. godzin południowych. Zarządzanie produkowaną w ten sposób 
energią elektryczną jest kłopotliwe. Poza niewielkimi bateriami akumulatorów, 
systemy magazynowania energii elektrycznej, tj. w formie chemicznej w postaci 
wodoru otrzymywanego w procesie elektrolizy wody lub magazynowania ciepła 
i energii mechanicznej w postaci sprężonego powietrza, są bardzo kosztowne 
i ekonomicznie nieuzasadnione w przypadku małych i mikrosiłowni wiatro-
wych. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż energii elektrycznej 
niewykorzystanej w obiekcie do sieci elektroenergetycznej. Nierównomierność 
wiatru powoduje, że turbiny wiatrowe, niewyposażone w instalacje do magazy-
nowania energii elektrycznej, nie mogą istnieć jako samodzielne źródła energii 
elektrycznej. 

Dobierając instalację należy analizować przede wszystkim prędkości wiatru 
i czas ich występowania w ciągu roku. W przypadku turbin nastawianych na kie-
runek wiatru istotnym parametrem jest także kierunek wiatru, mający znaczenie 
ze względu na sterowanie siłownią wiatrową. Projektując taką instalację, należy 
wykorzystać dane historyczne dotyczące prędkości i kierunków wiatru. Warunki 
wietrzności w poszczególnych rejonach Polski różnią się między sobą; dane na 
ten temat można znaleźć w bazach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMiGW) (IMiGW 2016). Należy pamiętać, że w każdym roku warunki te są inne, 
zatem w każdym roku siłownie wiatrowe wyprodukują różne ilości energii elek-
trycznej. 

Uwzględniając powyższe, w warunkach polskich można przyjąć, że instalacje 
z turbinami wiatrowymi wytwarzają z 1 kW mocy zainstalowanej średnio ok. 0,9–
1,3 MWh energii elektrycznej w ciągu roku, przy prędkości wiatru 3 do 15 m/s 
(Wiśniewski, Michałowska-Knap, Koć 2012), (Wojciechowski 2013). Wartości 
te będą wyższe, nawet do ok. 1,8 MWh/rok, w przypadku turbin pracujących 
w większym zakresie prędkości wiatru (Tytko 2010).

Mapy wiatrowe kraju, publikowane przez IMiGW, wykazują w wielu rejo-
nach Polski słabe warunki wiatrowe (IMiGW 2016). Jednak praca małych siłow-
ni wiatrowych, dostarczających energię na potrzeby jednego budynku, wykorzy-
stuje warunki lokalne, które często są znacznie bardziej korzystne niż warunki 
uśrednione dla rozleglejszych terenów pokazywane na ogólnopolskich mapach 
wiatrowych. Warunki lokalne opisywane są klasami szorstkości w skali od 0 do 
4. Najniższa klasa odpowiada otwartym przestrzeniom, najwyższa miastom 
z gęstą i wysoką zabudową. Rysunek 7.3 ilustruje istotny spadek prędkości wia-
tru w gorszych klasach warunków wietrzności. W rzeczywistości, na terenach 
miejskich opisywanych najmniej korzystną klasą 4, często występują bardzo ko-
rzystne warunki wietrzności, spowodowane spiętrzeniami linii wiatru, np. nad 
dachami. 
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Rys. 7.3. Poprawa Warunków wietrzności 4 klasy szorstkości spowodowana spiętrzeniami wiatru nad dachem 
budynku (oprac. L. Mirosz)

W celu doboru wielkości siłowni wiatrowej należy oszacować potencjał siły 
wiatru w danym miejscu. W przypadku dużych instalacji badania warunków 
wietrzności trwają co najmniej 1 rok. W przypadku małych instalacji badania ta-
kie byłyby zbyt kosztowne w stosunku do nakładów na całą inwestycję. Dlatego 
projektując niewielkie turbiny wiatrowe zaleca się wykonanie oceny warunków 
wietrzności na podstawie analizy danych historycznych dotyczących prędkości 
wiatru (np. z zasobów IMiGW) przy uwzględnieniu elementów ukształtowania 
terenu (w tym obiektów budowlanych) (IMiGW 2016). Szacunki takie przepro-
wadza się z wykorzystaniem programów do symulacji zjawisk przepływowych. 
W przypadku montowania turbin wiatrowych na dachu budynków, poza wybra-
niem lokalizacji z najlepszym rozkładem wiatru, należy przeanalizować, czy kon-
strukcja budynku pozwoli na montaż instalacji ze względu na dodatkowe obcią-
żenie statyczne i dynamiczne.

7.1.3. Energia geotermalna

Energia o charakterze nieantropogenicznym (tzn. niewytworzona przez czło-
wieka) skumulowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi może być pozy-
skiwana bezpośrednio z gruntu, za pośrednictwem wód gruntowych lub też wód 
geotermalnych.

Potencjał energii geotermalnej zależy w głównej mierze od temperatury gruntu 
na danej głębokości. Na rozkład temperatury w gruncie mają wpływ następujące 
czynniki:
 termofi zyczne właściwości gruntu (ciepło właściwe, przewodność cieplna 

i gęstość),
 warunki i zdarzenia klimatyczne długo- i krótkoterminowe,
 rodzaj pokrycia powierzchni gruntu oraz jej zacienienie.
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Na rysunku 7.4 przedstawiono, określone metodą analityczną przebiegi tem-
peratury gruntu w zależności od zagłębienia. Jak widać temperatura gruntu waha 
się wokół średniej odpowiadającej, tzw. średniej rocznej temperaturze słonecznej 
(tzn. temperaturze powietrza z uwzględnieniem nasłonecznienia), która w Polsce 
wynosi około 9°C. 

Rys. 7.4. Przykładowe roczne przebiegi temperatury gruntu na różnych głębokościach (oprac. A. Trząski)

Taka temperatura pozwala na wykorzystanie gruntu jako dolnego źródła 
w pompach ciepła, w instalacjach wykorzystujących, tzw. „free cooling” oraz do 
wstępnego podgrzewania/chłodzenia powietrza wentylacyjnego za pomocą wy-
mienników ciepła powietrze/grunt.

Potencjał energetyczny gruntu zależy od technologii wykorzystania zmagazy-
nowanego w nim ciepła lub chłodu. W przypadku pomp ciepła uzyskanie 1 kW 
mocy grzewczej możliwe jest przez zastosowanie poziomego wymiennika ciepła 
o powierzchni gruntu od około 20 m2 (grunty nasycone wodą) do 70 m2 (grunt 
suchy). Alternatywą wymienników poziomych są sondy pionowe, które umożli-
wiają uzyskanie 1kW mocy grzewczej za pomocą sondy o głębokości 10–35 m 
(w zależności od rodzaju gruntu) (Rubik 2006).

Instalacje typu „free cooling” oraz gruntowe wymienniki ciepła do wstępne-
go przygotowania powietrza wentylacyjnego, ze względu na ograniczenia tech-
nologiczne wynikające z różnicy temperatury między czynnikiem ogrzewanym/
chłodzonym a źródłem ciepła/chłodu, wymagają zastosowania wymienników 
ciepła o znacznie większej powierzchni, niż w przypadku wykorzystania pomp 
ciepła. 
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7.1.4. Energia biomasy

Energię zawartą w biomasie (drewno, rośliny, odpady organiczne) można 
przekształcić w inne formy energii do zasilania budynku. Najpopularniejszą 
metodą jest spalenie biomasy w kotle w celu uzyskania ciepła do ogrzewania 
lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. W dużych instalacjach biomasę 
można również zgazować, uzyskując gaz procesowy (syngaz), lub poddać pro-
cesowi fermentacji beztlenowej, otrzymując biogaz. Gazy te można wykorzy-
stać do wytworzenia ciepła w kotłach gazowych lub ciepła i energii elektrycz-
nej w układzie skojarzonym. Wybór technologii zależy głównie od dostępności 
i rodzaju biomasy. Na przykład biomasa pochodzenia drzewnego nie nadaje się 
do beztlenowej fermentacji. W budynkach użyteczności publicznej surowcem 
w takiej technologii mogłyby być odpady z zakładów żywienia zbiorowego.

Istotne znaczenie ma także możliwość przechowywania biomasy i ewentual-
nie magazynowania oraz zagospodarowania produktów ubocznych powstających 
w procesach jej wykorzystania (tj. popiół i żużel w instalacjach spalania lub masa 
pofermentacyjna w przypadku biogazowni). W przypadku przechowywania bio-
masy bardzo istotnym zagadnieniem jest spełnienie wymagań ochrony pożarowej. 
Podczas gdy magazynowanie popiołu i żużla w instalacjach spalania biomasy nie 
stanowi dużego kłopotu, to sposób zagospodarowania masy pofermentacyjnej 
wymaga szczegółowej analizy.

W przypadku instalacji spalania biomasy najważniejszym parametrem jest 
zawartość energii chemicznej w biomasie, wyrażana jej wartością opałową 
(lub ciepłem spalania). Różni się ona w zależności od rodzaju biomasy oraz 
jej przygotowania do wykorzystania jako paliwo (suszenie, cięcie, prasowanie 
itd.). Z reguły wartość opałowa biomasy nie przekracza ok. 18 MJ/kg. Biomasa 
cechuje się niską gęstością energetyczną (mała zawartość energii chemicznej 
w jednostce objętości), zatem koszt transportu, jak i wymagane miejsce do prze-
chowywania tego paliwa mogą być stosunkowo duże. Dlatego opisując bioma-
sę, poza wartością opałową i formą w jakiej jest dostarczana, podaje się również 
jej gęstość. Istotnym parametrem biomasy jest także wilgotność, która wpływa 
na wartość energetyczną (im mniejsza wilgotność, tym większa wartość opało-
wa) oraz zawartość popiołu, która determinuje ilość materiału, który nie ulegnie 
spaleniu.

W przypadku wykorzystania biomasy w procesach fermentacji istotnym pa-
rametrem jest wydajność biogazu w odniesieniu do suchej masy organicznej. 
Wydajność biogazowni zasilanej resztkami żywności osiąga od 150 do 600 l/kg 
suchej masy organicznej, o zawartości metanu ok. 58–65% (FNR 2006). W przy-
padku obiektu użyteczności publicznej z dostępem do surowców rolniczych war-
tość ta wynosi od ok. 400 do ok. 700 l/kg suchej masy organicznej, o zawartości 
metanu w biogazie na poziomie ok. 50–60% (KTBL 2015).
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Gdy ciągłość dostaw paliwa jest zapewniona, to praca źródła energii wyko-
rzystującego biomasę jest stabilna, a budynek nie wymaga dodatkowego źródła 
energii. Szczególnym przypadkiem jest użytkowanie biomasy w większych insta-
lacjach, np. do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu, 
silnik powinien współpracować z siecią elektroenergetyczną w celu bilansowania 
produkcji energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w bu-
dynku.

Energia chemiczna zawarta w biomasie jest energią odnawialną (odnawiana 
jest w procesie fotosyntezy). Mimo że w procesie spalenia generowana jest po-
dobna emisja zanieczyszczeń, jak przy spalaniu paliw kopalnych, to jest ona uzna-
wana jako paliwo zero- lub niskoemisyjne.

7.1.5. Kogeneracja

W konwencjonalnym układzie zasilania budynku w ciepło i energię elek-
tryczną, energia elektryczna wytwarzana jest za pomocą tradycyjnych elektrowni 
kondensacyjnych, w których ciepło odpadowe powstające przy zamianie energii 
chemicznej paliwa w pracę mechaniczną, jest odprowadzane do otoczenia (at-
mosfery lub wód powierzchniowych). Ponieważ sprawność mechaniczna tego 
typu układów sięga zaledwie 30% oznacza to, iż 70% energii jest bezpowrotnie 
tracone. Wykorzystanie tego ciepła odpadowego pozwala na osiągnięcie spraw-
ności całkowitej rzędu 90%.

Na rysunku 7.5 przedstawiono wpływ wykorzystania kogeneracji na wypad-
kową wartość współczynnika nakładu energii pierwotnej w systemie grzewczym, 
w zależności od udziału produkcji ciepła w skojarzeniu oraz sprawności wytwa-
rzania energii elektrycznej. Jak widać teoretycznie możliwe jest uzyskanie nawet 
ujemnej wartości współczynnika wi (przy odpowiednio dużym stopniu skojarzenia 
oraz wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej); z dość oczywistych 
względów w praktyce stosuje się jednak ograniczenie minimalne wi = 0 (w prze-
ciwnym razie promowałoby się większą energochłonność obiektów zasilanych 
ciepłem, które w ten sposób „generowałyby” oszczędności energii pierwotnej).

Jak widać korzyści wynikające z zastosowania kogeneracji są tym większe, 
im większa część zapotrzebowania na ciepło zostanie pokryta za pośrednictwem 
układu kogeneracyjnego, oraz im większa jest jego sprawność elektryczna. Na-
leży jednak pamiętać, że praca modułu kogeneracyjnego jest efektywna jedynie 
wtedy, gdy istnieje jednoczesne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. 
Podczas gdy średniodobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przekroju 
roku ma charakter w miarę zrównoważony, to zapotrzebowanie na ciepło ma cha-
rakter sezonowy. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że nadmiar produkcji 
energii elektrycznej może być zwykle odprowadzany do sieci, podczas gdy sprze-
daż ciepła stanowi zazwyczaj istotny problem techniczny. 
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Rys. 7.5. Porównanie efektywności produkcji ciepła w układzie rozdzielonym i skojarzonym – przykład (oprac. 
A. Trząski)

Rozwinięciem koncepcji kogeneracji jest tzw. trigeneracja (trójgeneracja) 
czyli jednoczesne wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej (CCHP – 
Combined Cooling, Heat and Power). W układach tego typu wykorzystywane są 
chłodziarki absorpcyjne do produkcji chłodu z ciepła powstającego w procesie 
kogeneracyjnym. Rozwiązanie takie pozwala na zwiększenie zapotrzebowania na 
ciepło, a co za tym idzie, zwiększenie udziału energii wytwarzanej w procesie 
kogeneracyjnym w ogólnym bilansie energetycznym.

Zastosowanie trigeneracji jest korzystne w przypadku budynków, w których 
występuje zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Trigene-
racja pozwala tam na wyrównanie zapotrzebowania na ciepło, przez zwiększenie 
jego odbioru w okresie letnim, co z kolei umożliwia zwiększenie produkcji ener-
gii elektrycznej przy zachowaniu mocy zespołu kogeneracyjnego.

Sezonowy współczynnik wydajności chłodniczej chłodziarek absorpcyjnych 
(SEER około 0,8 (Dincer i Rosen, 2015)) jest wprawdzie znacznie niższy niż 
chłodziarek sprężarkowych (SEER około 4,0), jednak w układzie trigeneracyjnym 
chłód jest wytwarzany z wykorzystaniem ciepła charakteryzującego się znacznie 
niższym wskaźnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej niż w przypad-
ku energii elektrycznej zasilającej sprężarkowe wytwornice chłodu. Przykładowo 
w przypadku zespołu kogeneracyjnego o sprawności cieplnej 56% oraz elektrycz-
nej 35% wskaźnik wi generowanego ciepła wynosi wi = 0,12. Na rysunku 7.6 
pokazano zapotrzebowanie na energię pierwotną do pokrycia potrzeb cieplnych 
i chłodniczych trzech różnych systemów zasilania budynku – konwencjonalnego 
(kocioł gazowy + chłodziarka sprężarkowa), układu kogeneracyjnego współpra-
cującego z chłodziarką sprężarkową oraz układu trigeneracyjnego.
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Rys. 7.6. Przykładowe zapotrzebowanie na energię pierwotną różnych systemów pokrywających zapotrzebowa-
nie budynku na ciepło i chłód (oprac. A. Trząski)

Jak widać zastosowanie trigeneracji, która wyrównuje obciążenia cieplne ze-
społu kogeneracyjnego, umożliwia efektywniejsze wykorzystanie potencjału pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Niezwykle istotne jest, iż dzięki 
bardzo niskiemu wskaźnikowi nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wy-
tworzenie ciepła w skojarzeniu, produkcja chłodu z wykorzystaniem tego ciepła 
za pośrednictwem chłodziarek absorpcyjnych pozwala na osiągnięcie znacznych 
oszczędności w stosunku do konwencjonalnych źródeł chłodu.

7.1.6. Zapotrzebowanie na energię oraz jej wytwarzanie

O efektywności wykorzystania źródeł ciepła i/lub energii elektrycznej decydu-
je nie tylko potencjał dostępnej energii lub paliwa, ale również stopień ich wyko-
rzystania wynikający z korelacji produkcji oraz zapotrzebowania na poszczególne 
nośniki energii. 

Zapotrzebowanie na poszczególne formy energii może zmieniać się w bardzo sze-
rokim zakresie w zależności od typu budynku oraz rozpatrywanego okresu. Przykła-
dowo budynki biurowe charakteryzują się zazwyczaj stosunkowo niższym zapotrze-
bowaniem na ciepło do przygotowania ciepłej wody niż budynki mieszkalne. W re-
zultacie budynki biurowe charakteryzują się zazwyczaj niższym zapotrzebowaniem 
na ciepło niż budynki mieszkalne o zbliżonej powierzchni i technologii wykonania. 
Ponadto niższy udział zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w budynku biuro-
wym skutkuje bardziej nierównomiernym zapotrzebowaniem na ciepło w ciągu roku.

Sezonowe oraz dobowe zmiany zapotrzebowania na poszczególne nośniki ener-
gii (rys. 7.7) mogą stanowić barierę uniemożliwiającą efektywne wykorzystanie 
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potencjału niekonwencjonalnych źródeł energii. Ze względu na możliwość efek-
tywnego krótkookresowego magazynowania ciepła i chłodu zmienność dobowa 
zapotrzebowania nie będzie miała zazwyczaj wpływu na możliwość wykorzystania 
energii pochodzącej ze źródeł niekonwencjonalnych. Barierę stanowią natomiast 
ograniczone możliwości długoterminowego (sezonowego) magazynowania ciepła.

Rys. 7.7. Przykładowe przebiegi rocznego zapotrzebowania na moc cieplną, chłodniczą oraz elektryczną w bu-
dynku biurowym (oprac. A. Trząski)

W przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną można również dostrzec 
zmienność sezonową, wynikającą zazwyczaj ze zmiennego zapotrzebowania na 
sztuczne oświetlenie oraz wykorzystaniem energii elektrycznej do pokrywania po-
trzeb cieplnych. Zmienność ta będzie miała jednak zazwyczaj drugorzędne znaczenie 
w stosunku do zmienności dobowej wynikającej z charakterystyki użytkowania bu-
dynku. W przeciwieństwie do ciepła, nawet krótkookresowe magazynowanie energii 
elektrycznej stanowi istotny problem, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne 
oraz eksploatacyjne instalacji wykorzystujących akumulatory. Rozwiązaniem proble-
mu okresowej nadprodukcji energii elektrycznej może być eksportowanie jej do sieci. 
Technicznie jest to stosunkowo proste, jednak barierą mogą być towarzyszące temu 
uwarunkowania formalne oraz kwestia stosowanego systemu rozliczeń.

Zróżnicowane profi le zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną będą 
zatem często decydowały o możliwości efektywnego wykorzystania poszczegól-
nych nośników energii. W przypadku ciepła osiągnięcie wysokiej efektywności 
energetyczno-ekonomicznej będzie wymagało dostosowania profi lu produkcji 
ciepła do sezonowych zmian na jego zapotrzebowanie. Przykładowo wielkość 
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instalacji wykorzystującej cieczowe kolektory słoneczne powinna być określo-
na tak, aby w okresie letnim (gdy jest największa dostępność promieniowania 
słonecznego) produkcja ciepła pozwalała na pokrycie 100% zapotrzebowania na 
ciepło. Taka konfi guracja systemu będzie się cechowała wprawdzie stosunkowo 
niskim stopniem pokrycia rocznego zapotrzebowania na ciepło, jednak pozwoli to 
na efektywniejsze wykorzystanie potencjału kolektorów. 

Podobna sytuacja występuje w przypadku analizy zastosowania kogeneracji. 
Aby umożliwić efektywne wykorzystanie zespołu kogeneracyjnego, jego moc 
dobierana jest tak, aby mógł pracować możliwie z równym obciążeniem przez 
większą część roku. Porównując charakterystykę zapotrzebowania na moc ciepl-
ną (rys. 7.8) w różnych typach budynków, można zauważyć, że w istotny sposób 
wpływa to na możliwą moc zainstalowanego zespołu. Znacznie większy udział 
zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku 
mieszkalnym sprzyja wykorzystaniu zespołów o większej mocy oraz pokrycie 
większej części zapotrzebowania na ciepło.

 

Rys. 7.8. Porównanie przykładowych uporządkowanych profi li zapotrzebowania na moc cieplną: a) w budynku 
biurowym,  b) mieszkalnym (oprac. A. Trząski)
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W przypadku energii elektrycznej niezwykle istotnym problemem jest do-
bowa nierównomierność poboru energii wynikająca z charakterystyki użytko-
wania budynku. W przypadku budynków mieszkalnych można zaobserwować 
zazwyczaj dwa szczyty zapotrzebowania – poranny oraz wieczorny. Taka cha-
rakterystyka zapotrzebowania może stanowić barierę, np. przy wykorzystaniu 
energii elektrycznej produkowanej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych 
ze względu na dużą rozbieżność występowania zapotrzebowania na energię i jej 
produkcję.

Rys. 7.9. Przykładowe zestawienie profi lu produkcji energii elektrycznej z modułów PV o mocy zainstalowa-
nej stanowiącej 120% szczytowego zapotrzebowania budynku mieszkalnego, biurowego i centrum handlowego: 
a) słoneczny letni dzień, b) – pochmurny letni dzień (lekkie zachmurzenie) (oprac. A. Trząski)

Rozbieżność profi li zapotrzebowania i produkcji może skutkować tym, że na-
wet w przypadku gdy średnioroczna produkcja energii będzie znacznie niższa niż 
średnioroczne zapotrzebowanie, to znaczną część produkowanej energii należało-
by magazynować lub też eksportować do sieci elektroenergetycznej. 
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7.2. POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO

W budynku użyteczności publicznej jest wiele procesów, w których stosowana 
technologia jest źródłem ciepła odpadowego. Najczęściej są to obiekty, w których 
wytwarzana jest duża ilość ciepła, np. serwerownie, bądź duża ilość odpadów or-
ganicznych, np. kuchnie w obiektach z żywieniem zbiorowym. Ciepło odpadowe 
ma często niską temperaturę, która ogranicza możliwości jego bezpośredniego 
wykorzystania. Jednak postępujący rozwój technologii odzyskiwania, przekształ-
cania i magazynowania ciepła pozwala na coraz szersze wykorzystanie traconego 
dotąd ciepła, dzięki czemu w procesie eksploatacji obiektu zużywana jest mniej-
sza ilość energii pierwotnej.

Najpopularniejszym źródłem ciepła odpadowego jest powietrze wywiewane 
(Rosiński 2008). Ciepło to można wykorzystać jako dolne źródło pomp ciepła 
albo do podgrzewania powietrza wentylacyjnego metodą regeneracji lub rekupe-
racji. Odpadowe ciepło można także wykorzystać do zasilania absorpcyjnych sys-
temów chłodzenia. Jednak te systemy chłodzenia wymagają znacznie wyższych 
nakładów fi nansowych niż systemy sprężarkowe. Ciepło odpadowe o niskich pa-
rametrach może służyć do odladzania parkingów zastępując elektryczne systemy 
odladzające.

Źródłem ciepła odpadowego może być szara woda; wykorzystując ją można za 
pomocą wymiennika ciepła wstępnie podgrzać wodę instalacyjną lub powietrze 
wentylacyjne; woda szara może być również dolnym źródłem ciepła w instalacji 
pompy ciepła. Temperatura wody szarej zależy od temperatury zużywanej wody 
ciepłej. W zależności od typu budynku użyteczności publicznej źródłem ciepła 
mogą być ścieki (woda szara) z umywalek, wanien i pryszniców (o temperaturze 
ok. 35°C), pralni (ok. 40–90°C), basenu (ok. 25–30°C) i kuchni (ok. 35–75°C).

Energię i ciepło można także otrzymywać z odpadów powstających w obiek-
tach użyteczności publicznej. W budynkach z żywieniem zbiorowym z resztek 
żywności można produkować biogaz, z którego można wytwarzać ciepło w kotle 
gazowym lub energię elektryczną i ciepło w układzie mikrokogeneracji.

7.3. MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ PRODUKCJI ENERGII

7.3.1. Produkcja on-site i off-site

Koncepcja budynku niemal zeroenergetycznego zakłada, że saldo ilości ener-
gii zużywanej oraz produkowanej wewnątrz granicy bilansowej budynku powin-
no być zbliżone do zera. Utrzymanie żądanych parametrów komfortu w pomiesz-
czeniach budynku związane jest z koniecznością dostarczenia odpowiedniej ilości 
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ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Zatem zbliżona ilość energii powinna zostać 
wyprodukowana w granicy bilansowej budynku. Na rysunku 7.10 zilustrowa-
no podział dostępnych technologii produkcji energii, uwzględniając lokalizację 
źródła, a także miejsce z którego dostarczane jest paliwo do zasilania instalacji 
wytwórczej. Energia dostarczana do budynku może być produkowana na jego 
terenie (z ang. on-site) lub poza nim (z ang. off-site) z paliw dostępnych na jego 
terenie lub dostarczanych z zewnątrz. Szczególnym przypadkiem jest zastosowa-
nie pomp ciepła, które korzystają z obu źródeł paliwa: on-site (dolne źródło, np. 
grunt) i off-site (np. energia elektryczna z sieci).

Rys. 7.10. Podział źródeł energii na potrzeby budynku (oprac. L. Mirosz)

Uwzględniono źródła odnawialne i nieodnawialne, których zastosowanie 
może być niezbędne z technologicznego punktu widzenia (np. sieć elektroener-
getyczna współpracująca z panelami fotowoltaicznymi). Wyszczególnione tech-
nologie opisano w kolejnych rozdziałach poradnika. Niektóre instalacje służą do 
wytwarzania tylko energii elektrycznej, inne – tylko ciepła i/lub chłodu, a niektó-
re produkują energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu.

7.3.2. Technologie on-site wykorzystujące źródła on-site

Panele fotowoltaiczne
System fotowoltaiczny składa się z kilku elementów. Podstawowym elemen-

tem są ogniwa fotowoltaiczne, które przekształcają promieniowanie słoneczne 
bezpośrednio w energię elektryczną. W budowie każdego ogniwa wyróżnia-
my dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (–). Pomiędzy tymi warstwami, 
w momencie, gdy w ogniwo trafi ają promienie słoneczne, wytwarza się napięcie 
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elektryczne. Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie to nieznacznie przekra-
cza 0,5V, a moc 2W, dlatego aby uzyskać użyteczną wartość napięcia i więk-
szą moc, ogniwa są łączone szeregowo. Z połączenia od kilku do kilkunastu, 
a czasem nawet kilkudziesięciu ogniw, uzyskiwany jest moduł (panel), którego 
napięcie wynosi 12V, a moc nie przekracza 80W. Coraz częściej spotyka się 
również panele o napięciu 24V i większym, których moc może przekraczać na-
wet 200W.

Najpopularniejszym materiałem używanym do produkcji ogniw jest krzem 
(około 90% wszystkich ogniw wykonanych jest z krzemu). Największą spraw-
ność zamiany promieniowania słonecznego w prąd elektryczny uzyskuje się 
w ogniwach wytworzonych z arsenku galu (GaAs) (w modułach typu multi-junc-
tion w warunkach laboratoryjnych sprawność dochodzi do 46% (MIT 2015)), lecz 
proces wytwarzania tego typu ogniw jest najdroższy. Z tego powodu wykorzysty-
wane są one jedynie w zastosowaniach specjalnych – technologie militarne i in-
stalacje badawcze. W przypadku ogniw wytwarzanych na bazie krzemu, najwyż-
sza sprawność osiągana w warunkach laboratoryjnych dochodzi do 26%. Należy 
jednak pamiętać, że sprawność stosowanych w praktyce ogniw odbiega w znacz-
nej mierze od wartości uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych i zazwyczaj 
wynosi nie więcej niż 20% (MIT 2015).

Wyróżnia się trzy główne rodzaje fotoogniw wytwarzanych na bazie krzemu: 
 monokrystaliczne – cały panel składa się z pojedynczych ogniw, które tworzo-

ne są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrz-
nej. Podstawą do tworzenia ogniw są odpowiedniej wielkości bloki krzemu. Są 
one cięte na warstwy, których grubość wynosi około 0,3 mm. Ogniwa mono-
krystaliczne osiągają najwyższą sprawność (nawet powyżej 15%) oraz charak-
teryzują się długą żywotnością,

 polikrystaliczne (multikrystaliczne) – moduły polikrystaliczne zbudowane są 
z ogniw, składających się z wielu małych kryształów krzemu. W efekcie po-
wstaje niejednolita powierzchnia, która przypomina szron na szybie. Panele 
te mają mniejszą wydajność niż panele monokrystaliczne. Proces ich produk-
cji jest mniej złożony, a cena niższa. Z tego powodu panele polikrystaliczne 
są najbardziej rozpowszechnione zarówno w zastosowaniach domowych, jak 
i dużych elektrowniach słonecznych,

 amorfi czne (wykonywane w technologii thin-fi lm) – mają inną strukturę krze-
mu. Technologia ta stwarza możliwość oszczędzania surowca. Warstwa krze-
mu o grubości zaledwie 2 mikrometrów nakładana jest na powierzchnię innego 
materiału, np. szkła. W tego typu panelach nie można wyróżnić pojedynczych 
ogniw. Moduły amorfi czne najczęściej stosowane są w małych urządzeniach, 
takich jak kalkulatory lub zegarki, aczkolwiek wykorzystywane są również 
w dużych systemach do zasilania całych domów. Ich sprawność osiąga war-
tość 8,5%.
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Prawdopodobnie w przyszłości technologia thin-fi lm, wykorzystująca krzem, 
pomoże pokonać ograniczenia sprawności ogniw konwencjonalnych, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu zalet ogniw krzemowych oraz istniejącej infrastruktury 
wytwórczej. Już w chwili obecnej udało się osiągnąć sprawność ogniw wykona-
nych w technologii thin-fi lm na wynoszącą 22,3%. 

O ile obecnie ogniwa wykonane w kosztownej technologii krzemowej domi-
nują na rynku, oczekuje się, że w przyszłości nowe technologie pozwolą na ob-
niżenie nakładów. Wykorzystanie materiałów półprzewodnikowych w technolo-
gii cienkowarstwowej prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców, jak również 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia ogniw. Materiały, takie jak 
tellurek kadmu (CdTe), diselenek miedzi indu i galu (CIGS) czy uwodorniony 
krzem amorfi czny (A-Si: H) mają od 10 do 100 razy wyższą absorpcję promie-
niowania słonecznego niż krzem; umożliwia to stosowanie warstw o grubości za-
ledwie kilku mikrometrów.

Bardzo interesującą grupę paneli fotowoltaicznych stanowią układy ogniw 
przepuszczające promieniowanie słoneczne. Można tutaj wyróżnić dwa podsta-
wowe kierunki działań:
1. Wykorzystanie konwencjonalnych ogniw wbudowanych w materiał przepusz-

czający promieniowanie widzialne.
2. Pokrycie powierzchni szklanej cienką warstwą materiału umożliwiającego 

konwersję części padającego promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia przepuszczalności 
promieniowania widzialnego. 

Panele fotowoltaiczne przepuszczające promieniowanie słoneczne, mają wiele 
ograniczeń, takich jak ograniczona sprawność (nieprzekraczająca zazwyczaj 10%) 
oraz przepuszczalność promieniowania widzialnego (osiągająca około 40%). Prze-
puszczalność promieniowania widzialnego (nawet częściowa) pozwala jednak na 
zastosowanie ich w miejscach, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie rozwiązań kon-
wencjonalnych (np. wbudowanie ich w strukturę okien czy fasad przeszklonych).

Podstawową wielkością charakteryzującą ogniwa fotowoltaiczne jest spraw-
ność przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Aby uzyskać większą moc, 
ogniwa łączone są w moduły, a następnie w panele fotowoltaiczne. Parametrem 
charakteryzującym panel fotowoltaiczny jest, oprócz sprawności, moc szczyto-
wa (kWp), która określa maksymalną moc dostarczoną przez panel w warunkach 
standardowych (natężenie promieniowania 1000 W/m² – letni, w pełni słoneczny 
dzień, temperatura ogniwa 25°C, widmo promieniowania AM 1.5).

Ze względu na sposób zasilania odbiorników systemy fotowoltaiczne moż-
na podzielić na dwie grupy: stałoprądowe i zmiennoprądowe. W każdej z grup 
można wyróżnić systemy z akumulacją energii lub bez niej. Panele fotowoltaicz-
ne podłączone są do, tzw. regulatora ładowania, który zapewnia ładowanie aku-
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mulatorów odpowiednim napięciem i zabezpiecza je przed przeładowaniem lub 
zbytnim rozładowaniem. Do regulatora podłączony jest akumulator, który ma za 
zadanie gromadzić energię wyprodukowaną w ciągu dnia i stworzyć możliwość 
wykorzystania jej w nocy. Aby uzyskać napięcie takie jak z sieci, czyli 230V, 
muszą być zastosowane przetwornice odpowiedniej wielkości, które przekształcą 
napięcie stałe o wartości 12V na napięcie przemienne o wartości skutecznej 230V.

Można założyć, że średnio z 1 kWp zainstalowanych paneli fotowoltaicznych 
można w regionie Warszawy uzyskać około 0,8 MWh/rok energii elektrycznej.

Kolektory słoneczne 
Kolektory cieczowe używane są obecnie głównie do przygotowania ciepłej 

wody użytkowej oraz podgrzewania wody w basenach kąpielowych. Mogą być 
one również wykorzystywane do wspomagania systemów ogrzewania budynków. 
Ze względu na charakterystykę dostępności promieniowania słonecznego w więk-
szości przypadków kolektory muszą być wspomagane przez inne źródło ciepła, 
jak np. kotły grzewcze lub pompy ciepła. Typowy zakres temperatury pracy ko-
lektorów cieczowych wynosi od 40 do 60°C, choć w niektórych zastosowaniach 
czynnik roboczy podgrzewany jest do temperatury niższej niż 30°C (np. w base-
nach kąpielowych) lub przekraczającej 80°C lub nawet, w przypadku kolektorów 
skupiających, kilkuset stopni Celsjusza (ciepło technologiczne).

Kolektory cieczowe można podzielić na dwie grupy, różniące się sposobem po-
zyskiwania energii słonecznej: kolektory płaskie oraz kolektory skupiające. Ko-
lektory skupiające wykorzystują promieniowanie słoneczne padające na znacz-
nie większą powierzchnię niż powierzchnia absorbera, co pozwala na uzyska-
nie znacznie wyższej temperatury nośnika ciepła niż w klasycznych kolektorach 
płaskich. Jednak w przypadku podgrzewania wody na cele sanitarne, grzewcze 
lub w basenach kąpielowych wymagana temperatura nie przekracza zwykle 60°C 
i w zastosowaniach tych najczęściej wykorzystuje się kolektory płaskie. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż termin „płaskie” odnosi się do kształtu absorbera, a nie 
do obudowy kolektora słonecznego (Duffi e i Beckman 1991). Kolektory płaskie, 
w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu ograniczenie strat 
ciepła podczas ich eksploatacji, można podzielić na: 
 kolektory odkryte – mają najprostszą konstrukcję, w której nie ma jakiejkol-

wiek izolacji cieplnej absorbera, co sprawia, że kolektory te stosowane są 
praktycznie jedynie w przypadku podgrzewania wody do niewysokiej tempe-
ratury (30–40°C) i eksploatowane w korzystnych warunkach atmosferycznych 
(wysoka temperatura powietrza zewnętrznego),

 kolektory zakryte – wykorzystują przykrycie przeźroczyste, a izolacja cieplna 
bocznej i spodniej powierzchni ogranicza straty ciepła do otoczenia. Dzięki 
temu możliwa jest eksploatacja kolektora w mniej korzystnych warunkach at-
mosferycznych i uzyskanie temperatury wody wyższej niż 40°C,
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 kolektory próżniowe – izolację cieplną stanowi wysoka próżnia utrzymywana 
najczęściej wewnątrz rur szklanych; dlatego też nazywane są one często ko-
lektorami rurowymi. Wykorzystanie próżni pozwala na jeszcze większe ogra-
niczenie strat ciepła, co umożliwia eksploatację kolektorów nawet w bardzo 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Najważniejszą cechą charakteryzującą kolektor słoneczny jest sprawność de-
cydująca o jego mocy w danych warunkach pracy, a zatem o ilości ciepła, którą 
można za jego pośrednictwem uzyskać. Sprawność kolektora cieczowego zależy 
od warunków eksploatacji (natężenia promieniowania słonecznego oraz różnicy 
temperatury kolektora i otoczenia) i jest określana z wykorzystaniem następują-
cych parametrów – tabela 7.1: 
 sprawność optyczna – jest to najwyższa sprawność danego kolektora 

wynikająca z jego konstrukcji określana współczynnikiem η0,
 współczynniki strat k1 i k2 – charakteryzujące straty ciepła spowodowane 

różnicą temperatury kolektora i temperatury otoczenia.

Tabela 7.1. Podstawowe parametry charakteryzujące płaskie kolektory cieczowe (w odniesieniu do powierzchni 
czynnej – apertury)

Parametr Jednostka
Typ kolektora

odkryte zakryte próżniowe

η0 – 0,7–0,9 0,75–0,85 0,75–0,8

k1 W/(m2·K) 12–25 3,5–6 1–2

k2 W/(m2·K2) – 0,01–0,02 0,005–0,01

Aby ujednolicić metody obliczeniowe i umożliwić porównywanie różnych ko-
lektorów, przyjęto, że sprawność optyczna i współczynniki strat wyznaczane są 
w odniesieniu do powierzchni apertury (czynnej) kolektora. Powierzchnia zarów-
no kolektorów płaskich, jak i próżniowych jest wyznaczana w ściśle określony 
sposób.

Głównym kryterium przy projektowaniu instalacji wykorzystujących kolek-
tory słonecznej jest zazwyczaj współczynnik pokrycia zapotrzebowania na cie-
pło; określa on jaka część zapotrzebowania na ciepło w danym okresie, zostanie 
pokryta za pomocą kolektorów słonecznych. Zwykle największą efektywność 
ekonomiczną można osiągnąć, projektując instalację pokrywającą niemal 100% 
zapotrzebowania w najkorzystniejszych miesiącach, co przekłada się na to, że 
sezonowy współczynnik pokrycia wynosi 40–50% w przypadku kolektorów za-
krytych i 50–60% w przypadku kolektorów próżniowych.
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Zyski możliwe do osiągnięcia za pośrednictwem kolektorów cieczowych za-
leżą w głównej mierze od powierzchni absorbera zainstalowanych kolektorów. 
W tabeli 7.2 przedstawiono wpływ powierzchni absorbera na wydajność instalacji 
solarnej.

Tabela 7.2. Porównanie typowych wydajności systemów wykorzystujących zakryte i próżniowe kolektory słoneczne

Jednostka Rodzaj 
kolektora

Powierzchnia kolektorów/
dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. 

m2/(100 dm3/d)

1 2 3 4 5

Stopień pokrycia zapotrzebowania %
płaski 27% 46% 58% 64% 67%

próżniowy 31% 53% 67% 73% 76%

Jednostkowy roczny uzysk ciepła kWh/m2
płaski 549 459 388 320 268

próżniowy 617 533 447 367 307

Średnia sprawność konwersji %
płaski 54% 45% 38% 31% 26%

próżniowy 60% 52% 44% 36% 30%

Wydajność kolektora zależy, oprócz powierzchni, od innych parametrów, ta-
kich jak: 
 orientacja – w przypadku eksploatacji całorocznej największe zyski energe-

tyczne zapewnia kolektor zorientowany w kierunku południowym i nachylony 
do poziomu pod kątem 30–45°,

 żądana temperatura wody – ograniczenie wartości temperatury podgrzewanej 
wody umożliwia podniesienie wydajności systemu solarnego. W przypad-
ku kolektorów próżniowych, ze względu na ich lepszą izolacyjność cieplną 
wpływ tej temperatury jest znacznie mniejszy, co pozwala na uzyskanie wody 
o wyższej temperaturze,

 objętość zasobnika ciepła – zasobnik solarny powinien umożliwić zmagazyno-
wanie ciepła w ilości pokrywającej co najmniej dobowe zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę użytkową; dalsze zwiększanie pojemności zasobnika w niewiel-
kim stopniu wpływa na wydajność instalacji solarnej. W praktyce stosowane 
są zwykle zasobniki pozwalające na zmagazynowanie ciepłej wody w ilości od 
1,5 do 2-krotnego dziennego zapotrzebowania na nią.

W zależności od przeznaczenia instalacji zmienia się charakter zapotrzebowa-
nia na ciepło, dlatego też wielkość powierzchni czynnej (apertury) kolektorów 
słonecznych powinna być określana na podstawie obliczeń energetycznych wy-
konywanych w konkretnych przypadkach.
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Kolektory powietrzne
Powietrzne kolektory słoneczne, podobnie jak kolektory cieczowe, wykorzy-

stują zjawisko konwersji fototermicznej, polegające na przetworzeniu energii 
promieniowania słonecznego na ciepło. Dzięki temu energia promieniowania sło-
necznego padającego na powierzchnię kolektora słonecznego jest wykorzysty-
wana do podwyższenia temperatury powietrza przepływającego przez kolektor. 
W instalacjach tego typu nie wykorzystuje się zazwyczaj magazynowania ciepła 
i pozyskiwane ciepło jest wykorzystywane na bieżąco.

Kolektory tego typu mogą być montowane na fasadzie budynku lub też na jego 
dachu. Mogą być one dostarczane jako odrębne urządzenia, ale mogą być również 
wykonywane jako elementy przegród lub prefabrykaty do wbudowania w przegrody.

Kolektory powietrzne mogą współpracować z instalacją wentylacyjną budyn-
ku lub stanowić urządzenia działające autonomicznie, wyposażone są wówczas 
w wentylator zapewniający obieg powietrza, a czasem również w autonomiczny 
system zasilania wykorzystujący ogniwa PV.

Kolektory powietrzne używane są obecnie głównie do suszenia płodów rol-
nych oraz ogrzewania szklarni, budynków oszklonych, budynków mieszkalnych, 
hal, magazynów. W porównaniu z kolektorami cieczowymi kolektory powietrzne 
mają kilka zalet: przede wszystkim są od nich tańsze, a ponadto nie stwarzają pro-
blemów wynikających z korozji części metalowych oraz wrzenia lub zamarzania 
nośnika ciepła. Natomiast wadami kolektorów powietrznych są: hałas wytwarza-
ny przez wentylatory oraz niższa sprawność spowodowana niewielkim współ-
czynnikiem przejmowania ciepła przez powietrze, co skutkuje wyższą temperatu-
rą absorbera i większymi stratami ciepła niż kolektorów cieczowych.

Kolektory komercyjne dostępne na rynku, wykonane są z różnych materiałów 
i charakteryzują się różnymi zasadami działania. Możliwe do osiągnięcia przyro-
sty temperatury powietrza oraz osiągane sprawności zależą głównie od prędkości 
przepływu powietrza odniesionej do powierzchni absorbera. Przyrost temperatu-
ry powietrza, szczególnie przy małych natężeniach przepływu powietrza, może 
być nawet większy niż 30 K (przy 25 m³/h); a przy natężeniach przepływu ok. 
100 m³/h przyrost ok. 15 K (przy powierzchni kolektora wynoszącej ok. 1 m²). 
Sprawność kolektorów słonecznych dostępnych na rynku zmienia się w szerokim 
zakresie od ok. 25% do 50% – przy małych natężeniach przepływu, aż do blisko 
70%, gdy jednostkowe natężenie przepływu wynosi ok. 100 m³/(m²∙h).

W przypadku wykorzystania kolektorów powietrznych do wspomagania 
ogrzewania budynku możliwy do osiągnięcia uzysk zależy od dostępności pro-
mieniowania słonecznego w okresie grzewczym (tab. 7.3).

Ilość dostępnego promieniowania w sezonie grzewczym stanowi około 1/3 
rocznego napromieniowania. Należy zwrócić uwagę, że większość dostępnej 
energii słonecznej przypada w okresie przejściowym (wiosna/jesień), a zatem 
w okresie gdy potrzeby grzewcze mogą nie występować.
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Tabela 7.3 Wartości napromieniowania w sezonie grzewczym w zależności od orientacji (Warszawa)

Orientacja Napromieniowanie
(kWh/m2)

SR 0° 353

SR N 90° 151

SR NE 90° 185

SR E 90° 270

SR SE 90° 346

SR S 90° 378

SR SW 90° 346

SR W 90° 270

SR NW 90° 185

Turbiny wiatrowe – mikro i małe

Siłownie wiatrowe wytwarzają energię elektryczną na potrzeby budynku. Pro-
dukcja energii elektrycznej jest warunkowana siłą wiatru, która jest wielkością nie-
stabilną. Zatem turbiny wiatrowe są niestabilnym źródłem energii i stanowią uzu-
pełnienie innych źródeł zapewniających dostawę energii elektrycznej do budynku.

Najważniejszym elementem siłowni wiatrowej jest wirnik, który energię wia-
tru przekształca w energię mechaniczną, przekazywaną do generatora. Oś obrotu 
wirnika może być pozioma lub pionowa. W małych i mikroturbinach wiatrowych 
łopaty wirnika o poziomej osi obrotu nastawiane są do kierunku wiatru, wykorzy-
stując siły aerodynamiczne działające na ster kierunkowy. Wirniki z pionową osią 
obrotu pracują niezależnie od kierunku wiatru i nie mają mechanizmu ustawiania 
turbiny „na wiatr”. Wirniki mogą być wyposażone w jedną lub więcej łopat. Pracą 
siłowni wiatrowej steruje mikroprocesor, który włącza i wyłącza turbinę w zależ-
ności od prędkości wiatru. 

Wartość napięcia generowanego za pośrednictwem turbin wiatrowych nie od-
powiada najczęściej wartości napięcia wymaganego do zasilania urządzeń (np. 
230V); dlatego stosowane są inwertery (falowniki), których zadaniem jest dosto-
sowanie napięcia i częstotliwość prądu przemiennego do tych wymagań. W przy-
padku instalacji podłączonych do sieci elektroenergetycznej, należy dodatkowo 
zsynchronizować częstotliwość napięcia z częstotliwością w sieci. W oblicze-
niach energetycznych siłowni wiatrowych należy brać pod uwagę sprawność fa-
lownika (zwykle około 92–95%). 

W przypadku instalacji podłączonych do sieci elektroenergetycznej konieczne 
jest zastosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zadaniem takiego układu 
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jest pomiar ilości energii elektrycznej zakupionej z sieci, jak również ilości ener-
gii, wyprodukowanej przez turbiny wiatrowe i wysłanej do sieci.

Teoretyczna sprawność turbin wiatrowych wynosi ok. 59%, w rzeczywisto-
ści w wirniku występują straty aerodynamiczne i rzeczywiste sprawności małych 
i mikroturbin wiatrowych wynoszą od ok. 25% do ok. 45% w zależności od kon-
strukcji turbiny (Wood 2011, Dincer i Zamfi rescu 2011).

W związku z niestabilnością wiatru, moc znamionowa turbiny jest wykorzy-
stywana tylko w krótkich okresach. Turbiny wiatrowe rozpoczynają pracę od 
pewnej minimalnej prędkości wiatru i wyłączane są przy ustalonej wartości mak-
symalnej, ze względu na bezpieczeństwo ich pracy. Wartości tego zakresu zależą 
od konstrukcji turbiny oraz elementów całej siłowni wiatrowej. Zagadnienie to 
opisuje, tzw. współczynnik mocy, który jednocześnie określa parametry konstruk-
cyjne turbiny i zależy od chwilowych warunków jej pracy. Jest on defi niowany 
jako stosunek mocy turbiny do całkowitej mocy strumienia powietrza przepływa-
jącego przez powierzchnię turbiny (Uracz i Karolewski, 2006). Stopień wykorzy-
stania energii wiatru opisywany jest, tzw. krzywą mocy, której przykład w przy-
padku małej turbiny wiatrowej pokazano na rysunku 7.11. Krzywe te przedstawia-
ją moc lub współczynnik mocy w funkcji prędkości wiatru. Współczynniki mocy 
małych turbin wiatrowych rzadko przekraczają wartość 0,4. Krzywe mocy turbin 
wiatrowych powinny być certyfi kowane.

Rys. 7.11. Przykładowa krzywa mocy małej turbiny wiatrowej (oprac. L. Mirosz)

Prędkość rozruchowa (tzw. punkt startu „cut-on”) małych i mikroturbin wia-
trowych wynosi już ok. 2,5 m/s (w przypadku mikroturbin i małych turbin z wir-
nikami o wielu łopatach), najczęściej jednak ma ona wartość ok. 3÷4 m/s (w przy-
padku wirników z trzema łopatami) (Miąskowski i in. 2011, Dincer i Zamfi rescu 
2011, Wood 2011). Zatrzymanie turbiny (tzw. punkt wyłączenia „cut-off”) nastę-
puje przy prędkości wiatru ok. 15÷25 m/s (Dincer i Zamfi rescu, 2011). W powyż-
szym zakresie prędkości wiatru turbina osiąga moc znamionową przeważnie przy 
prędkości wynoszącej ok. 10÷14 m/s (Miąskowski i in. 2011).
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W obliczeniach zmienności prędkości wiatru pomocne jest zastosowanie, tzw. 
krzywej uporządkowanej prędkości wiatru (rys. 7.12). Wykres ten dostarcza in-
formacji na temat liczby godzin w roku, kiedy wiatr wieje z daną prędkością.

Rys. 7.12. Przykładowa krzywa uporządkowana prędkości wiatru (Warszawa)

W budynkach użyteczności publicznej mogą być stosowane małe siłownie 
wiatrowe (o mocy od 100 W do 50 kW) oraz mikrosiłownie (o mocy do 100 W). 
Obecnie produkowane są turbiny wiatrowe z poziomą (HAWT, z ang. Horizontal 
Axis Wind Turbine) lub z pionową (VAWT, z ang. Vertical Axis Wind Turbine) 
osią obrotu wirnika. Turbiny wiatrowe z poziomą osią obrotu wirnika są roz-
wiązaniami stosowanymi najczęściej i mają one sprawności wyższe niż turbiny 
VAWT (Dincer i Zamfi rescu 2011). Turbiny z pionową osią obrotu wirnika pracu-
ją niezależnie od kierunku wiatru, zatem mogą być stosowane w rejonach, gdzie 
wiatr często zmienia kierunek. Brak potrzeby ustawiania ich do kierunku wiatru 
powoduje, że sterowanie i konstrukcja mechaniczna jest prostsza. Turbiny VAWT 
emitują także mniejszy hałas i są odporniejsze na wysokie prędkości wiatru niż 
turbiny HAWT. Z kolei konstrukcja turbin VAWT jest lżejsza niż HAWT (przy tej 
samej mocy), co jest istotne w przypadku montowania turbin na dachu budynku.

Istotnymi zagadnieniami, mówiącymi o jakości konstrukcji turbin, jest zakres 
prędkości wiatru, przy której turbiny mogą pracować, masa materiałów, z których 
produkowane są wirniki, oraz hałas emitowany podczas ich pracy. 

Turbiny o poziomej osi obrotu mają wiele rozwiązań konstrukcyjnych, których 
zadaniem jest zwiększenie zakresu wykorzystania prędkości wiatru oraz ograni-
czenie emisji hałasu. W przypadku turbin HAWT dotyczy to różnej liczby łopat 
wirnika. Najczęściej są to 3 lub 4 łopaty (Dincer i Zamfi rescu 2011). Popular-
ne są mikroturbiny wiatrowe z wirnikami o wielu łopatach; są one uruchamiane 
przy mniejszej prędkości wiatru niż turbiny z wirnikami trójłopatowymi, mają 
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duży moment obrotowy i prostą konstrukcję łopat (Miąskowski 2011). Modyfi -
kacje turbin HAWT polegają, np. na wykorzystaniu efektu Magnusa (z łopatami 
w kształcie walca), efektu Venturiego (o wirniku w kształcie kuli), dwuwirniko-
we, z dyfuzorem, bębnowe (Miąskowski 2011, Ehsan i in. 2012).

W przypadku turbin o pionowej osi obrotu VAWT różnorodność konstrukcji 
oraz liczba pracujących jednostek, jest znacznie niższa niż turbin HAWT w więk-
szości z nich wykorzystuje się konstrukcję Savoniusa, stosowaną w obszarach 
miejskich (Dincer i Zamfi rescu, 2011). Współczynnik mocy takiej turbiny wynosi 
maksymalnie ok. 0,3 (Dincer i Zamfi rescu, 2011). Dostępne są także konstruk-
cje Darrieusa, z wirnikami typu H (pozwalają na wykorzystanie prądów wzno-
szących o dość dużych prędkościach, występujących w terenach gęsto zaludnio-
nych), z wirnikami bębnowymi, Zephyr (Nalepa i in., 2011). 

Koszty eksploatacji małych i mikroturbin wiatrowych stanowią ok. 2–2,5% 
kosztów zakupu instalacji, przy czym dominują tu koszty amortyzacji oraz koszty 
fi nansowe wynikające z dużych odpisów na środki trwałe (Schmid i Klein 1991, 
NAPE 2009).

Sprężarkowe pompy ciepła 
System grzewczy z pompą ciepła wykorzystuje ciepło pobierane z tzw. dol-

nego źródła, przekazuje je do czynnika roboczego krążącego w obiegu pompy 
ciepła, w którym jest podnoszona temperatura czynnika roboczego i następnie 
oddaje uzyskane ciepło do instalacji ogrzewania obiektu. Charakterystyczną ce-
chą pomp ciepła jest to, że temperatura dolnego źródła ciepła może być niższa 
niż wymagana temperatura czynnika grzewczego, co pozwala na wykorzystanie 
niskotemperaturowych źródeł ciepła, takich jak:
 powietrze (zewnętrzne lub wywiewane),
 wody powierzchniowe,
 grunt,
 wody gruntowe,
 niskoparametrowe wody geotermalne,
 ścieki.

Ten pozornie stojący w sprzeczności z podstawowymi zasadami termodynamiki 
przepływ ciepła ze źródła o niższej temperaturze do wyższej możliwy jest dzięki 
wykorzystaniu zjawiska zmiany temperatury czynnika roboczego (pary lub gazu) 
przy jego sprężaniu/rozprężaniu oraz wykorzystaniu ciepła przemian fazowych 
(wrzenia i skraplania) przebiegających w temperaturze w zależnej od ciśnienia.

Ciepło z dolnego źródła pobrane w parowaczu wykorzystane zostaje do od-
parowania cieczy czynnika roboczego krążącego w obiegu pompy ciepła. Para 
czynnika roboczego jest następnie sprężana, co powoduje przyrost jej temperatu-
ry. Sprężona para czynnika roboczego przekazuje ciepło do instalacji w obiekcie 
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w skraplaczu, w którym następuje proces skraplania pary i ochładzania cieczy 
czynnika roboczego. Ciekły czynnik roboczy odpływający ze skraplacza jest na-
stępnie rozprężany w wyniku czego jego temperatura jest obniżana. W parowaczu 
czynnik odparowuje, a para zasysana jest przez sprężarkę. 

W praktyce dostępność źródeł ciepła jest dość ograniczona i najczęściej spotkać 
można powietrzne pompy ciepła (wykorzystujące jako dolne źródło ciepła powietrze 
zewnętrzne) lub gruntowe pompy ciepła (wykorzystujące ciepło zawarte w gruncie).

Ciepło z gruntu jest pobierane za pomocą wymiennika gruntowego – krążący 
w wymienniku nośnik ciepła pobiera ciepło z gruntu i przekazuje do czynnika 
roboczego w parowaczu pompy ciepła. Inny sposób poboru ciepła z gruntu polega 
na wykorzystaniu wody gruntowej ujmowanej w studni głębinowej – zw. czerpal-
ną. Woda ta przekazuje ciepło do czynnika roboczego w parowaczu, a następnie 
jest wprowadzana ponownie do gruntu przez, tzw. studnię zrzutową. Producenci 
pomp ciepła charakteryzują swe produkty zazwyczaj za pomocą sprawności okre-
ślanej jako współczynnik wydajności grzejnej (tzw. COP, z ang. Coeffi cient of 
Performance) wyznaczany w konkretnym punkcie pracy (np. 0/35°C – temperatu-
ry nośnika ciepła dopływającego do parowacza wynosi 0oC, a temperatura nośni-
ka ciepła użytecznego odpływającego ze skraplacza wynosi 35oC). W rzeczywi-
stości COP pompy ciepła jest wielkością zmienną i zależy głównie od temperatury 
dolnego oraz górnego źródła ciepła. Na rysunku 7.13 przedstawiono zmienność 
współczynnika COP przykładowej gruntowej pompy ciepła o zadeklarowanej 
wartości COP = 4,57 w zależności od temperatury wody lub solanki zasilającej 
parowacz pompy ciepła oraz temperatury czynnika grzewczego (wody) odpły-
wającego ze skraplacza pompy ciepła. Zgodnie z przedstawioną charakterystyką 
COP pompy ciepła zmieniać się może w zakresie od 2,6 w najbardziej niekorzyst-
nych warunkach do ponad 6 w warunkach optymalnych.

Rys. 7.13. Zależność współczynnika COP gruntowej pompy ciepła od temperatury dolnego i górnego (Th) źródła 
ciepła (oprac. A. Trząski)
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Powietrzne pompy ciepła, z powodu większej amplitudy wahań temperatury 
dolnego źródła ciepła, charakteryzują się większymi zmianami współczynni-
ka wydajności grzejnej, a w skrajnych przypadkach nawet nie można uzyskać 
żądanej temperatury czynnika grzewczego. Ponadto, w przypadku wykorzy-
stania jako źródła ciepła powietrza atmosferycznego, dość często (nawet do 
ok. 20% czasu pracy) dochodzi do zjawiska zamarzania na powierzchni wy-
miennika ciepła wykroplonej wilgoci. Usuwanie szronu wiąże się najczęściej 
z koniecznością przeprowadzania energochłonnego procesu odszraniania. Na 
rysunku 7.14. przedstawiono zależność współczynnika COP powietrznej pompy 
ciepła o deklarowanej nominalnej wartości COP = 3,18 od temperatury powie-
trza zewnętrznego oraz czynnika grzewczego odpływającego z pompy ciepła. 
Zgodnie z przedstawioną charakterystyką COP pompy ciepła zmieniać się może 
w zakresie od 1,8 w najbardziej niekorzystnych warunkach do 5 w warunkach 
optymalnych.

Rys. 7.14. Zależność współczynnika COP powietrznej pompy ciepła od temperatury dolnego i górnego (Th) źró-
dła ciepła (oprac. A. Trząski)

Z powodu zmiennej wartości COP w warunkach eksploatacyjnych wprowa-
dzono pojęcie sezonowego współczynnika wydajności grzejnej SPF (z ang. Se-
asonal Performance Factor). Znając charakterystykę pompy ciepła oraz instalacji 
grzewczej, wartość SPF można określić posługując się procedurą opisaną w nor-
mie PN-EN 15316-4-2:2008. Jeżeli nie ma odpowiednich danych, to wartość SPF 
można przyjmować, w zależności od parametrów instalacji i systemu pompy cie-
pła: SPF = 3,6–4.0 – system woda–woda (W/W); SPF = 3,5–4.0 – system solan-
ka–woda (B/W) oraz SPF = 2,6–3,0 – system powietrze–woda (A/W) (Dz. U. 
2015 poz. 376).

Ze względu na stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne oraz niskie kosz-
ty eksploatacji przy projektowaniu systemu zasilania w ciepło z wykorzystaniem 
pompy ciepła wskazane jest zazwyczaj rozpatrzenie różnych schematów wytwa-
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rzania ciepła pozwalających na optymalizację ekonomicznej i ekologicznej efek-
tywności systemu. Proces optymalizacji powinien obejmować:
 wybór dolnego źródła ciepła, 
 określenie wielkości źródła podstawowego (pompa ciepła) i szczytowego 

(np. kocioł olejowy), 
 okres eksploatacji pompy ciepła (np. ograniczenie czasu eksploatacji jedynie 

do okresu przejściowego),
 zastosowanie magazynowania ciepła (zbiornik buforowy),
 wykorzystanie taryf dwu- lub trzystrefowych na energię. 

Istotny wpływ na efektywność pompy ciepła ma dolne źródło ciepła. Rozwią-
zaniem o najniższych kosztach inwestycyjnych jest wykorzystanie pomp ciepła po-
wietrze-woda. Jednak wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jako dolnego źródła 
ciepła, w znacznym stopniu ogranicza efektywność energetyczną pompy ciepła. 
Najlepsze efekty można zwykle osiągnąć wykorzystując wody gruntowe, jednak 
nie wszędzie ich eksploatacja jest możliwa. W przypadku pomp ciepła z pozio-
mym gruntowym wymiennikiem ciepła (kolektorami gruntowymi) podstawowymi 
ograniczeniami są dostępność terenu oraz rodzaj gruntu, wpływające w znacznym 
stopniu na koszty wykonania wymiennika gruntowego. Często poprawę efektywno-
ści ekonomicznej można osiągnąć dzięki wykorzystaniu współpracy pompy ciepła 
z dodatkowym konwencjonalnym źródłem ciepła o odpowiednio dobranej mocy. 
Zastosowane źródło szczytowe, powinno się charakteryzować przede wszystkim 
niskimi nakładami inwestycyjnymi (koszty eksploatacji mają drugorzędne znacze-
nie ze względu na bardzo krótki okres eksploatacji źródła szczytowego). 

W wyniku redukcji mocy cieplnej pompy ciepła cechującej się wysokimi na-
kładami jednostkowymi, możliwe jest obniżenie nakładów inwestycyjnych. Jed-
nak ze względu na znaczne jednostkowe nakłady inwestycyjne na pompy ciepła, 
rozwiązanie takie jest efektywne ekonomicznie zazwyczaj jedynie w przypadku 
większych budynków (o wymaganej mocy cieplnej powyżej 20 kW). 

Nieco odmienną metodą optymalizacji kosztów eksploatacji jest wykorzysta-
nie pompy ciepła jako źródła ciepła, np. w okresie przejściowym. Rozwiązanie 
tego typu stosowane jest zazwyczaj w przypadku pomp ciepła typu split jako urzą-
dzeń wspomagających źródło ciepła o stosunkowo dużych kosztach eksploatacji 
(np. kocioł olejowy). Wykorzystanie pomp ciepła jedynie w okresach przejścio-
wych pozwala na ograniczenie nakładów inwestycyjnych (mniejsza wymagana 
moc pomp), jak również kosztów eksploatacji (wyższy współczynnik SPF dzięki 
korzystniejszym parametrom powietrza zewnętrznego).

Zastosowanie zasobnika ciepła może ograniczyć wymaganą moc cieplną 
pompy ciepła (dzięki rozłożeniu zapotrzebowania szczytowego w czasie); zasob-
nik stwarza również możliwość obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej, 
w wyniku zmiany taryfy i zakupu tańszej energii w okresach pozaszczytowych.
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Wytwarzanie chłodu
Obecnie istnieje wiele technologii wytwarzania chłodu na potrzeby klimaty-

zacji:
 chłodziarki sprężarkowe,
 chłodziarki absorpcyjne,
 chłodziarki adsorpcyjne,
 chłodziarki termoelektryczne,
 chłodziarki magnetyczne,
 chłodziarki termoakustyczne.

Ze względu na ograniczenia poszczególnych technologii potrzeby chłodnicze 
w budynkach pokrywane są zazwyczaj przez chłodziarki (agregaty chłodnicze) 
sprężarkowe oraz (znacznie rzadziej) absorpcyjne.

Zadaniem chłodziarki sprężarkowej jest odbieranie ciepła z „dolnego źródła 
ciepła”, którym jest budynek i oddawanie go do otoczenia. Niektóre chłodziarki 
sprężarkowe mogą pracować w tzw. trybie odwracalnym umożliwiając naprze-
mienne pokrywanie zarówno potrzeb cieplnych, jak i chłodniczych – urządzenia 
tego typu określane są mianem „odwracalnej pompy ciepła”. Możliwość pracy 
odwracalnej związana jest głównie z rodzajem i charakterystyką dolnego oraz 
górnego źródła ciepła. Aby praca taka była możliwa niezbędne jest to, aby oba 
źródła umożliwiały zarówno oddawanie, jak i pobieranie ciepła.

Chłodziarka absorpcyjna, podobnie jak chłodziarka sprężarkowa, wykorzystu-
je do wytwarzania chłodu obieg czynnika roboczego (chłodniczego). Zasadnicza 
różnica między chłodziarką sprężarkową a chłodziarką absorpcyjną polega na ro-
dzaju doprowadzanej energii napędowej. W przypadku chłodziarki absorpcyjnej, 
zamiast energii elektrycznej wykorzystywanej do napędu sprężarki, wykorzysty-
wane jest ciepło zasilające warnik (desorber). W chłodziarkach tego typu układ 
absorbera i desorbera pełni funkcję, tzw. sprężarki termochemicznej, natomiast 
pozostałe elementy układu działają na tej samej zasadzie co w chłodziarkach sprę-
żarkowych.

Podobnie, jak w przypadku pomp ciepła efektywność energetyczna chłodzia-
rek zależy od ich przeznaczenia, a więc temperatury środowiska chłodzonego, 
a w szczególności od różnicy temperatury między środowiskiem chłodzonym 
a otoczeniem. Producenci chłodziarek charakteryzują swe produkty zazwyczaj za 
pomocą współczynnika wydajności chłodniczej (EER – Energy Effi ciency Ratio) 
określanego w konkretnym punkcie pracy. Ze względu na możliwość wykraplania 
się pary wodnej w procesie chłodzenia powietrza, jednoznaczne określenie punk-
tu pracy chłodziarki wymaga określenia parametrów powietrza uwzględniających 
jego wilgotność (np. temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB)/19°C mokry ter-
mometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB)/24°C mokry termometr 
(WB)).
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Tak jak w przypadku COP, ze względu na zmienność warunków eksploatacji 
chłodziarki, wartość EER zmienia się w zależności od warunków pracy. Z tego 
względu sezonową efektywność urządzeń chłodniczych wyraża się za pośrednic-
twem sezonowego współczynnika wydajności chłodniczej SEER (Seasonal Ener-
gy Effi ciency Ratio). 

Efektywność energetyczna agregatów chłodniczych zależy nie tylko od tempe-
ratury dolnego i górnego źródła ciepła, ale również od ich typu oraz konkretnych 
rozwiązań konstrukcyjnych i zastosowanego czynnika chłodniczego. W przypadku 
urządzeń sprężarkowych możliwe jest uzyskanie wyższej wartości współczynnika 
wydajności (EER = 3–5) niż w przypadku urządzeń absorpcyjnych (EER = 0,5–
1,5). Należy jednak pamiętać, że w przypadku urządzeń sprężarkowych energią na-
pędową jest energia elektryczna charakteryzująca się znacznie wyższym nakładem 
energii pierwotnej niż ciepło służące do napędu agregatów absorpcyjnych.

W obliczeniach energetycznych jako wartość SEER agregatów chłodniczych 
przyjmuje się wartość średniego europejskiego współczynnika wydajności chłod-
niczej (ESEER) na podstawie specyfi kacji producenta. W przypadku braku takich 
danych można też posłużyć się tabelą 7.4.

Tabela 7.4. Wartości referencyjnego średniego współczynnika efektywności energetycznej wytwarzania chłodu 
SEERref (Dz. U. 2015 poz. 376)

Lp. Rodzaj systemu chłodzenia SEERref

1 Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem

1.1 Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem:
a) R407C,
b) R410A,
c) innym niż wymienione w poz. a i b

3,8
4,0
3,6

1.2 Sprężarki śrubowe z czynnikiem:
a) R407C,
b) R134a,
c) innym niż wymienione w poz. a i b

3,1
3,5
3,0

1.3 Sprężarki inne niż wymienione w poz. 1.1 i 1.2 2,8

2 Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym cieczą

2.1 Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem:
a) R407C,
b) R410A,
c) innym niż wymienione w poz. a i b

5,0
5,6
4,7

2.2 Sprężarki śrubowe z czynnikiem:
a) R407C,
b) R134a,
c) innym niż wymienione w poz. a i b

4,5
5,4
4,2
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Lp. Rodzaj systemu chłodzenia SEERref

2.3 Sprężarki inne niż wymienione w poz. 2.1 i 2.2 3,9

3 Systemy chłodzenia z bezpośrednim ochładzaniem powietrza

3.1 Klimatyzator (split lub monoblok o mocy chłodniczej < 12 kW)
z czynnikiem:
a) R407C,
b) R410A,
c) innym niż wymienione w poz. a i b

3,3
3,9
3,0

3.2 System multisplit ze zmiennym przepływem czynnika (VRV, VRF) 4,1

3.3 Agregat skraplający z chłodnicą umieszczoną w centrali o mocy chłodniczej
≥ 12 kW z czynnikiem:
a) R407C,
b) R410A,
c) innym niż wymienione w poz. a i b

3,0
3,4
2,8

3.4 Centrala klimatyzacyjna dachowa („roof top”) z czynnikiem:
a) R407C,
b) R410A

3,2
3,7

4 Rewersyjna pompa ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym 
jako dolnym źródłem ciepła, wyposażona w układ chłodzenia pasywnego 
(tylko w trybie chłodzenia)

10,0

5 Agregaty absorpcyjne chłodnicze (tylko w trybie chłodzenia) 0,8

Wartości współczynnika SEER podane w tabeli 7.4 dotyczą typowych roz-
wiązań dostępnych na rynku. W przypadku budynków o wysokiej efektywności 
energetycznej, którymi są budynki nZEB, należy brać pod uwagę charakterystykę 
dostępnych na rynku rozwiązań pozwalających na uzyskanie wyższej efektywno-
ści. W przypadku agregatów sprężarkowych wymienić tu można chłodziarki wy-
korzystujące sprężarki z łożyskami elektromagnetycznymi. W urządzeniach tego 
typu zastosowanie poduszki magnetycznej, zamiast tradycyjnych łożysk, pozwala 
na zwiększenie mocy i trwałości urządzeń zarówno przez zmniejszenie tarcia, jak 
i rezygnację z oleju do smarowania. Brak oleju w układzie przekłada się na kil-
ku- kilkunasto procentowy wzrost efektywności, gdyż olej w obiegu chłodniczym 
powoduje niekorzystne zmiany właściwości czynników, co pogarsza warunki wy-
miany ciepła w skraplaczu i parowniku (Wentylacja.com.pl 2015).

7.3.3. Technologie on-site wykorzystujące źródła off-site

Instalacje przetwarzania energii chemicznej zawartej w biomasie
Instalacje przetwarzania energii chemicznej zawartej w biomasie są zazwyczaj 

jedynie źródłem ciepła na potrzeby budynku, ale w przypadku współpracy z in-
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stalacją kogeneracji wytwarzają również energię elektryczną. Produkcja ciepła 
i energii z biomasy jest stabilna pod warunkiem zapewnienia dostawy paliwa. 
Zatem instalacje biomasowe mogą stanowić podstawowe źródła ciepła i energii 
elektrycznej na potrzeby budynku – rysunek 7.15.

Znakomitą większość kotłów przeznaczonych do przekształcania energii che-
micznej biomasy na ciepło użyteczne pokrywające potrzeby budynków użytecz-
ności publicznej, stanowią kotły tradycyjne przystosowane do spalania biomasy. 
Natomiast instalacje wykorzystujące gaz ze zgazowania lub z fermentacji bioma-
sy stanowią niewielką część rynku. 

Rys. 7.15. Możliwości wykorzystania biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej (oprac. L. Mirosz)

Najprostszym sposobem przekształcenia energii chemicznej zawartej w bio-
masie w ciepło użyteczne jest jej spalanie w kotle. W komorze spalania następuje 
reakcja utleniania pierwiastków palnych, tj. węgla, wodoru i siarki. Następnie go-
rące spaliny oddają ciepło do wody kotłowej przez powierzchnie wymiany ciepła 
(powierzchnia komory spalania i przewodów spalinowych), a następnie przewo-
dami kominowymi są one odprowadzane do atmosfery. 

Tradycyjne kotły na biomasę mają z reguły sprawność niższą niż kotły opa-
lane paliwami kopalnymi. Przyjmuje się, że średnioroczna sprawność (niższa niż 
sprawność maksymalna podawana przez producentów) kotłów automatycznych 
z mechanicznym podawaniem paliwa o mocy większej niż 600 kW wynosi ok. 
85% (Dz. U. 2015 poz. 376). Kotły na biomasę mają dość dużą pojemność wodną 
i dużą powierzchnię wymiany ciepła. W kotłach ze spalaniem biomasy powstaje 
popiół, który należy odprowadzić z instalacji.

Kotły gazowe lub instalacje mikrokogeneracji wykorzystujące energię bioma-
sy mogą współpracować z instalacją fermentacji beztlenowej lub instalacją zga-
zowania. 

Instalacja zgazowania konwertuje energię chemiczną biomasy na energię che-
miczną gazu palnego w tzw. reaktorze. W reaktorach zgazowania małej mocy sto-
sowane jest głównie złoże stałe (ang. fi xed bed gasifi er). Ze względu na kierunek 
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przepływu paliw i gazu procesowego reaktory te dzielą się na: przeciwprądowe, 
współprądowe, współprądowe z otwartym rdzeniem i krzyżowo-prądowe. Małe 
reaktory zgazowania osiągają średnioroczną sprawność ok. 85%. Uwzględniając 
średnioroczną sprawność kotła gazowego, całkowita sprawność instalacji będzie 
istotnie niższa.

Fermentacja beztlenowa przebiega w tzw. komorze fermentacyjnej, będącej 
najważniejszym elementem biogazowni. W zależności od dostępnego wsadu (bio-
masy) dobierane są poszczególne elementy biogazowni (zespoły przygotowujące 
biomasę, przewody hydrauliczne, pompy, metody oczyszczania i magazynowania 
biogazu). Sprawny proces przebiegu fermentacji beztlenowej biomasy wymaga 
zapewnienia odpowiednich warunków mikroorganizmom uczestniczącym w po-
szczególnych procesach (tj. pH, temperatura itd.). Proces wytwarzania gazu, który 
obejmuje hydrolizę, zakwaszanie, formowanie kwasu octowego i następnie metanu, 
jest bardzo wrażliwy i szybkość jego produkcji może być łatwo zmniejszona. Naj-
ważniejszym zagadnieniem jest regularność (z zachowaniem odpowiednich odstę-
pów) dostarczania biomasy do komory fermentacyjnej, a jednocześnie jej skład i ro-
dzaj nie powinien być często zmieniany. Biogaz powstający w biogazowni składa 
się głównie z metanu i dwutlenku węgla, oraz z wodoru, siarkowodoru, amoniaku 
i śladowych ilości innych gazów. Produktem ubocznym w procesie fermentacji jest, 
tzw. poferment, czyli masa pofermentacyjna, zawierająca wiele mikro- i makro-
składników; jest ona wykorzystywana jako nawóz organiczny.

Średnioroczna sprawność kotła gazowego, zasilanego gazem ze zgazowania 
lub fermentacji biomasy, wynosi ok. 86%, lub ok. 94% w przypadku urządzeń 
przygotowujących wodę o niskich parametrach – 55/45°C (Dz. U. 2015 poz. 376). 
W celu uzyskania większej sprawności kotłów opalanych gazem stosowany jest 
proces wykraplania pary wodnej zawartej w spalinach (kotły kondensacyjne). 
W urządzeniach tych spaliny ochładzane są do temperatury niższej niż tempera-
tura punktu rosy. Wówczas następuje wykroplenie pary wodnej ze spalin, a wy-
dzielone w procesie dodatkowe ciepło (tzw. ciepło utajone) wykorzystywane jest 
do podgrzewania wody kotłowej. Kondensacyjne kotły gazowe, współpracując 
z instalacją o niskich parametrach (55/45°C), osiągają sprawność dochodzącą do 
98% (Dz. U. 2015 poz. 376). W przypadku podłączenia kotła do instalacji o wyż-
szych parametrach (70/55°C) sprawność spada do 95% (Dz. U. 2015 poz. 376).

Skropliny powstające w kotłach kondensacyjnych należy odprowadzić . Mają 
one odczyn pH ok. 3,5÷5,5, więc przed odprowadzeniem do kanalizacji powin-
ny być rozcieńczane do wartości pH co najmniej 6,5. Skropliny takie nie muszą 
być ochładzane (temperatura nie przekracza 30°C) (Mizielińska i Olszak 2005). 
Zatem zastosowanie kotłów kondensacyjnych wymaga zainstalowania odpowied-
nich urządzeń do przetłaczania i zobojętniania kwaśnych skroplin.

Wytworzony gaz procesowy może być wykorzystany, poza podgrzewaniem 
wody, do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracji (CHP), 
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przy czym gaz musi być oczyszczony do poziomu, gwarantującego bezawaryjną 
pracę silnika. Silniki z zapłonem iskrowym są specjalnie przystosowane do spa-
lania biogazu z zawartością metanu w biogazie wynoszącą około 45%. W pilo-
tażowych rozwiązaniach z wtryskiem bezpośrednim stosowane są silniki Diesla, 
odpowiednio przystosowane do spalania biogazu. Często używa się ich w insta-
lacjach o mniejszej wydajności, ponieważ sprężone mieszaniny gazów można 
mieszać z małymi ilościami oleju napędowego (biodiesel, olej roślinny). Silnik 
CHP może być zasilany wyłącznie olejem napędowym w przypadku małej zawar-
tości metanu w biogazie (a także w przypadkach awarii układu zasilania biogazem 
(LFU Bayern 2007).

Układy kogeneracyjne (CHP)
Zespół kogeneracyjny składa się z silnika napędzającego generator prądu 

i układu odzyskiwania ciepła, które są zintegrowane z systemem ogrzewania oraz 
zasilania elektrycznego budynku. Nadmiar wytwarzanej energii elektrycznej, nie-
wykorzystywanej na terenie obiektu, może być oddawany do sieci energetycznej.

Kogeneracja znajduje szerokie zastosowanie w dużych obiektach o zapotrze-
bowaniu na moc elektryczną: średnim (> 100 kW) oraz dużym (> 1000 kW). 
Z powodu rosnących cen energii oraz spadku kosztów urządzeń wzrasta również 
zainteresowanie tą technologią w przypadku systemów o małym zapotrzebowa-
niu na moc (< 100kW). Obecnie istnieje wiele technologii pozwalających na sko-
jarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w budynkach: silniki tłokowe, 
mikroturbiny gazowe, silniki Stirlinga, ogniwa paliwowe, układy ORC (z ang. 
Organic Rankine Cycle).

Dostępne są dwie, główne technologie silników tłokowych z wewnętrznym 
spalaniem: z zapłonem iskrowym (obieg Otto) i zapłonem samoczynnym (obieg 
Diesla). Obieg Otto składa się z czterech przemian: izentropowego sprężania, 
izochorycznego doprowadzania ciepła, izentropowego rozprężania i izochorycz-
nego odprowadzania ciepła. Sprawność obiegu Otto rośnie ze wzrostem stopnia 
sprężania oraz wykładnika izentropy gazu. Drugim rodzajem silników gazowych 
stosowanych w kogeneracji są silniki Diesla. Obieg Diesla składa się z czterech 
przemian: izobarycznego ogrzewania czynnika w wyniku spalania paliwa, adiaba-
tycznego rozprężania, izochorycznego chłodzenia oraz adiabatycznego sprężania. 
Silniki Diesla są to silniki o zapłonie samoczynnym, z tego względu mogą być 
zasilane gazem ziemnym lub biogazem, jednak ilość oleju zapłonowego doprowa-
dzanego instalacją wtryskową do komory spalania nie powinna przekraczać 10% 
mocy dostarczanej w paliwie. W silnikach tych stosuje się również ubogą mieszan-
kę paliwa. Jako olej zapłonowy stosowany jest olej opałowy lub napędowy.

Zalety silnika Otto polegają na łatwym przystosowaniu do zasilania gazem oraz 
niskiej emisji zanieczyszczeń. Natomiast wadą jest niższy współczynnik sprawno-
ści elektrycznej w dolnych zakresach mocy niż silników o zapłonie samoczynnym.
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Większy współczynnik wydajności elektrycznej w dolnym zakresie mocy 
stanowi zaletę silnika Diesla. Natomiast wadą jest konieczność stosowania oleju 
jako czynnika inicjującego zapłon oraz niższa wartość ogólnego współczynnika 
sprawności silnika Diesla niż silnika Otto.

Kolejną technologię stanowią turbiny gazowe. Jest to silnik cieplny, w którym 
energia napędowa pobierana jest ze strumienia przepływających spalin. Turbina 
gazowa składa się ze sprężarki, komory spalania oraz wirnika osadzonego na wale 
zintegrowanym z generatorem prądu. Turbina gazowa pracuje w obiegu otwar-
tym (obieg Braytona). Sprężone powietrze jest mieszane z paliwem, następnie 
w komorze spalania następuje zapłon. Spaliny są rozprężane do ciśnienia atmos-
ferycznego na wirniku turbiny, powodując obracanie się wału i w konsekwencji 
produkcję energii elektrycznej za pomocą generatora prądu. Elementy turbiny są 
chłodzone. W celu odzyskania ciepła z rozprężonych spalin stosowane są często 
dodatkowe wymienniki ciepła. Odzyskane ciepło może być częściowo wykorzy-
stane do wstępnego podgrzania sprężanego powietrza w celu podniesienia efek-
tywności procesu.

Mikroturbiny to turbiny gazowe o mocy elektrycznej od 30 kW do 350 kW. 
Turbiny te są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach (np. zasilanie w ciepło 
i energię elektryczną budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych). Mikro-
turbiny mają konstrukcję nieco bardziej złożoną niż typowy turbogenerator małej 
mocy. Są one produkowane w dwóch zasadniczych rodzajach: bez i z odzyskiwa-
niem ciepła spalin. W mikroturbinach bez odzyskiwania ciepła sprężona mieszanka 
gazu ziemnego i powietrza jest spalana przy stałym ciśnieniu, a uzyskany strumień 
gorących spalin rozpręża się w turbinie gazowej napędzając generator. W układach 
tych realizowany jest prosty obieg termodynamiczny; są one tańsze i zarazem bar-
dziej niezawodne niż mikroturbiny z odzyskiwaniem ciepła. Mikroturbiny z odzy-
skiwaniem ciepła mają wymiennik, w którym część ciepła zawarta w strumieniu 
spalin wylotowych z turbiny zostaje przekazana do strumienia powietrza wloto-
wego. Dzięki temu osiągają wyższą sprawnością, a oszczędność paliwa dochodzi 
nawet 30 do 40% w stosunku do mikroturbin bez odzyskiwania ciepła; sprawność 
mikroturbin jest porównywalna z elektrociepłowniami z silnikami Diesla.

Następną technologią wykorzystywaną w układzie skojarzonym są silniki 
Stirlinga. Silnik Stirlinga jest tłokową maszyną roboczą pracującą w obiegu za-
mkniętym z gazem roboczym (np. helem, wodorem, neonem lub powietrzem) 
oraz z regeneracją ciepła przy stałej objętości. Silnik wynalazł Robert Stirling 
i opatentował go w 1816 roku. W silniku tym czynnikiem roboczym było po-
wietrze. W przestrzeni roboczej silnika Stirlinga zamknięta jest stała masa gazu 
roboczego, która uczestniczy w kolejnych cyklach pracy. W zespołach kogene-
racyjnych z silnikiem Sterlinga silnik przetwarza ciepło w energię mechaniczną 
(bez procesu wewnętrznego spalania paliwa). Dzięki dostarczaniu ciepła z ze-
wnątrz możliwe jest zasilanie silnika energią pochodzącą z dowolnego źródła 
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(spalanie paliwa stałego, ciekłego, gazowego lub energia ze źródeł odnawialnych, 
np. energia słoneczna, geotermalna itp.). W cyklu pracy silnika Stirlinga czynnik 
roboczy sprężany jest i oziębiany w zimnej komorze. Następnie przepływa on 
do komory gorącej, gdzie następuje jego rozprężanie, a powstająca w ten spo-
sób energia napędza tłok. Rozprężanie gazu w wysokiej temperaturze dostarcza 
więcej energii, niż wymaga sprężenie go w niskiej temperaturze; zatem w silniku 
wykorzystywana jest ta różnica i ciepło zamieniane jest na energię mechaniczną. 
Niezbędne do pracy silnika ciepło pochodzi ze spalania dowolnej nadającej się 
do tego celu substancji. Silnik Stirlinga nie ma rozrządu, nie korzysta ze spalania 
wybuchowego i nie ma wydechu (czyli nie ma źródeł hałasu), dzięki temu jest 
niemal bezgłośny. Do wad można zaliczyć niskie obroty, które kompensowane są 
możliwością dokładnej kontroli procesu spalania paliwa (lepszej niż w przypad-
ku silnika tłokowego). Dlatego silniki Stirlinga charakteryzują się niską emisją 
substancji szkodliwych oraz niskimi kosztami konserwacji. Temperatura spalin 
wynosi około 250 do 300°C. Z uwagi na zewnętrzne spalanie, wymagania doty-
czące jakości, np. biogazu nie są wysokie, a zatem w układach tego typu można 
wykorzystywać biogaz o niskiej zawartości metanu.

Do technologii wykorzystywanych do skojarzonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej zaliczane są również ogniwa paliwowe. Są to urządzenia elektroche-
miczne, które wytwarzają energię użyteczną (elektryczną i ciepło) w wyniku re-
akcji chemicznej wodoru z tlenem. Produktem ubocznym jest woda. Ogniwo pali-
wowe zbudowane jest z dwóch elektrod: anody i katody. Elektrody odseparowane 
są przez elektrolit występujący w formie ciekłej lub jako ciało stałe. Elektrolit 
umożliwia przepływ kationów, natomiast uniemożliwia przepływ elektronów. 
Reakcja chemiczna zachodząca w ogniwie polega na rozbiciu wodoru na proton 
i elektron na anodzie, a następnie na połączeniu substratów reakcji na katodzie. 
Procesom elektrochemicznym towarzyszy przepływ elektronu od anody do kato-
dy z pominięciem nieprzepuszczalnej membrany. W wyniku elektrochemicznej 
reakcji wodoru i tlenu powstaje energia elektryczna, woda i ciepło. Paliwo (wodór 
w stanie czystym lub w mieszaninie z innymi gazami) jest doprowadzany w spo-
sób ciągły do anody, a utleniacz (tlen w stanie czystym lub mieszaninie – powie-
trze podawany jest w sposób ciągły do katody.

Ogniwo paliwowe teoretycznie nie ulega rozładowaniu. W rzeczywistości de-
gradacja lub niesprawność komponentów ograniczają żywotność ogniwa paliwo-
wego. Końcowym produktem jest woda w postaci ciekłej lub parowej. Obecnie 
znaczący postęp dokonuje się w produkcji materiałów do budowy elektrod, mem-
bran, uszczelnień oraz katalizatorów. Celem badań jest wydłużenie żywotności 
i sprawności ogniwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego produkcji. 

Systemy kogeneracyjne wykorzystujące procesy ORC działają na tej samej 
zasadzie co klasyczne obiegi parowe. Różnica polega na zastosowaniu inne-
go czynnika roboczego, którym zamiast pary wodnej, jest czynnik organiczny 
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(węglowodory, czynniki chłodnicze lub olej silikonowy) charakteryzujący się 
niską temperaturą wrzenia. Zaletą tego procesu jest możliwość wykorzystania 
niskotemperaturowych źródeł energii, wadą zaś ograniczenie sprawności i wydaj-
ności procesu spowodowane ograniczeniem wartości maksymalnej temperatury 
procesu. Jako maszyny robocze mogą być używane turbiny, silniki tłokowe oraz 
inne urządzenia. Podstawowe parametry różnych technologii skojarzonego wy-
twarzania energii elektrycznej i ciepła porównano w tabeli 7.5.

Tabela 7.5. Porównanie podstawowych parametrów różnych technologii skojarzonego wytwarzania energii elek-
trycznej oraz ciepła (Polysmart 2008) (Núñez 2010)

Silniki
tłokowe

Mikroturbiny 
gazowe

Silniki 
Stirlinga

Ogniwa 
paliwowe

Układy 
ORC

Moc [kW] 5–6000 30–100000 1–100 1–400 1–400

Wskaźnik mocy 
elektrycznej do 
mocy cieplnej

0,5–0,75 0,55 0,2–0,6 0,8–1,0 0,2–0,4

Sprawność elek-
tryczna [%] 25–45 15–35 10–35 35–55 6–20

Sprawność 
cieplna [%] 40–60 40–60 40–80 20–50 20–70

Sprawność cał-
kowita [%] 70–95 60–85 do 90 55–90 75–85

Rodzaj paliwa Różne (gazowe
/płynne)

Gaz ziemny, 
oleje lekkie Dowolne Różne (bogate 

w wodór) Dowolne

W celu osiągnięcia wysokiej rentowności inwestycji, zespół kogeneracyjny 
powinien być tak dobrany do charakterystyki energetycznej obiektu, aby mógł 
pracować jak najdłużej w roku. Z tego względu, przy doborze wielkości zespołu 
kogeneracyjnego wykorzystuje się zwykle, tzw. uporządkowany wykres zapo-
trzebowania na moc cieplną, pozwalający na określenie możliwego czasu pracy 
urządzeń – rysunek 7.16.

W praktyce wielkość zespołu kogeneracyjnego jest ograniczona zazwyczaj 
minimalnym zapotrzebowaniem na moc cieplną opowiadającą średniemu zapo-
trzebowaniu na moc do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dobierając układ 
należy uwzględnić możliwość jego pracy przy zmiennym obciążeniu. W zależno-
ści od zastosowanej technologii, możliwa jest zazwyczaj eksploatacja urządzeń 
w pewnym zakresie mocy poniżej mocy nominalnej. Należy jednak pamiętać, że 
praca z mocą zredukowaną wiąże się zazwyczaj z obniżeniem sprawności wytwa-
rzania (głównie produkcji energii elektrycznej) i jest ono tym większe im większy 
jest stopień redukcji mocy – rysunek 7.17.
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Rys. 7.16. Dobór wielkości zespołu kogeneracyjnego z wykorzystaniem wykresu uporządkowanego (oprac. A. Trząski)

Rys. 7.17. Przykładowy wpływ poziomu obciążenia silnika tłokowego na sprawność wytwarzania energii (oprac. 
A. Trząski na podstawie Viessmann 2015)

7.3.4. Technologie off-site

Sieć ciepłownicza
Część technologii produkujących ciepło lub chłód on-site musi współpraco-

wać z dodatkowymi źródłami, dostarczającymi energię w czasie, gdy instalacje 
te nie pracują lub ilość produkowanej energii jest niższa niż zapotrzebowanie na 
tę energię. Ciepło sieciowe jest stabilnym źródłem energii, w przeciwieństwie do 
systemów solarnych czy technologii wykorzystujących ciepło ziemi (gruntowe 
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pompy ciepła, wymienniki gruntowe) lub powietrza (pompy ciepła powietrze-
woda/powietrze).

Ciepło dostarczane siecią ciepłowniczą produkowane może być w ciepłow-
ni lub elektrociepłowni zasilanej paliwami kopalnymi (węgiel, gaz ziemny, olej 
opałowy), paliwem jądrowym, paliwami z odpadów, biomasą itp. Jeśli zewnętrz-
ne źródło ciepła zasilane jest paliwem odnawialnym, to dostarczane z niego cie-
pło charakteryzuje się niższym, niż w przypadku zasilania paliwami kopalnymi, 
wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej. Wykorzystanie ciepła z takiego źródła 
powoduje obniżenie zużycia energii pierwotnej na potrzeby budynku. Biomasa 
może być bezpośrednio spalana w kotle lub poddana zgazowaniu albo fermenta-
cji. Wytworzone gazy procesowe mogą być paliwem zasilającym układy pracują-
ce w kogeneracji. Wówczas zakup energii elektrycznej z takiego źródła również 
prowadzi do zmniejszenia wskaźnika zużycia energii pierwotnej.

Ciepło dostarczane jest do węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w obiekcie, 
z którego jest ono rozprowadzane instalacją grzewczą, ciepłej wody użytkowej, 
czy doprowadzane do urządzeń chłodniczych zasilanych ciepłem.

Uwzględniając pobór ciepła sieciowego przez budynek, należy pamiętać, że na 
drodze od miejsca produkcji do miejsca wykorzystania ciepła występują znaczne 
straty, co obniża ogólną efektywność wykorzystania paliw zasilających źródło 
off-site.

Rozliczenie za ciepło sieciowe między dostawcą a odbiorcą odbywa się na 
podstawie taryf. Koszt eksploatacji węzłów ciepłowniczych obejmuje koszt za-
kupu ciepła sieciowego, i ewentualnie (jeśli jest to dodatkowo wyszczególnione 
w taryfi e lub jeśli właścicielem węzła jest właściciel budynku) koszt konserwacji 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, konserwacji regulatora natężenia przepły-
wu, dokonywania nastaw regulacyjnych oraz okresowej kontroli pracy parame-
trów węzła.

Sieć elektroenergetyczna
Źródła wytwarzania energii elektrycznej on-site muszą współpracować z sie-

cią elektroenergetyczną ze względu na niedopasowanie ilości chwilowo wytwa-
rzanej energii do chwilowego zapotrzebowania. W warunkach niedoboru energia 
elektryczna jest pobierana z sieci elektroenergetycznej, natomiast w warunkach 
nadwyżki jest ona oddawana do sieci. Taki przepływ energii elektrycznej mógłby 
zachodzić przy wykorzystywaniu systemów magazynowania energii, np. baterii 
akumulatorów. Jednak ze względu na specyfi kę zapotrzebowania na energię bu-
dynków użyteczności publicznej oraz jej korelację z produkcją on-site z energii 
wiatru czy słońca, takie baterie musiałyby mieć duże rozmiary, co jest obecnie 
ekonomicznie nieuzasadnione.

Systemy on-site, które nie mogą pracować jako samodzielne źródła energii elek-
trycznej, to panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. Również silniki kogene-
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racyjne, których wielkość dobrana jest tak, aby ich moc nominalna nie przekraczała 
maksymalnego zapotrzebowania na moc cieplną budynku użyteczności publicznej, 
na ogół wytwarzają zbyt małą ilość energii elektrycznej, a dodatkowo krzywa wy-
twarzania energii rzadko pokrywa się w tym samym czasie z krzywą jej zapotrze-
bowania, zatem muszą być one wsparte dodatkowym źródłem energii elektrycznej.

Sieciowa energia elektryczna produkowana może być w elektrociepłowni 
zasilanej paliwami kopalnymi (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy), paliwem ją-
drowym, paliwami z odpadów, biomasą itp. Do sieci elektroenergetycznej wpro-
wadzana jest także energia z farm wiatrowych czy hydroelektrowni oraz energia 
ze źródeł on-site innych, niewielkich producentów. Struktura produkcji sieciowej 
energii elektrycznej, tzw. mix energetyczny (z ang. energy mix), w zależności od 
rodzaju stosowanych paliw czy źródeł energii, decyduje o poziomie zużycia ener-
gii pierwotnej do jej wyprodukowania. Budynek w standardzie niemal zeroener-
getycznym może być zasilany taką energią elektryczną, o relatywnie wysokim 
wskaźniku nakładu energii pierwotnej określonym na podstawie polskiego mixu 
energetycznego, którego podstawą są paliwa kopalne. Jednak w celu obniżenia 
zużycia energii pierwotnej przez budynek, można zasilać go energią odnawialną 
bezpośrednio od jej producenta (o ile taka techniczna możliwość występuje), przy 
czym energia taka będzie droższa. Takie postępowanie jest szczególnie istotne 
w przypadku produkcji ciepła w pompach ciepła, zasilanych energią elektryczną 
wytwarzaną off-site. 

Rozliczenie za energię elektryczną z sieci odbywa się na podstawie taryf. 
Zasady zakupu i sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej są 
określone w taryfach oraz porządku prawnym, często warunkując rentowność 
współpracującej instalacji on-site.

7.3.5.  Sposoby dostosowania profi lu zapotrzebowania na energię elektryczną do profi lu 
jej produkcji 

Ilość energii elektrycznej produkowanej przez moduły fotowoltaiczne lub 
turbiny wiatrowe jest zmienna w czasie, zależna od warunków atmosferycznych 
i praktycznie nieprzewidywalna. Profi le zapotrzebowania na energię w budyn-
kach użyteczności publicznej również charakteryzują się występowaniem w cią-
gu doby okresów szczytowego zapotrzebowania oraz tzw. obniżenia nocnego. 
Niestety na ogół okresy szczytowego zapotrzebowania na energię nie pokrywa-
ją się z okresami jej maksymalnej produkcji. Konieczne zatem jest kupowanie 
energii elektrycznej w warunkach niedoboru oraz sprzedawanie jej nadwyżek do 
sieci. Rentowność produkcji energii ze źródeł odnawialnych „on-site” zależna 
jest od polityki energetycznej i związanego z nią porządku prawnego w zakresie 
wsparcia budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Regulacje prawne 
charakteryzują się brakiem stabilności, co właściwie uniemożliwia prawidłowe 
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zwymiarowanie, zaplanowanie i budowę instalacji. W przypadku, gdy sprzedaż 
energii elektrycznej do sieci nie jest opłacalna, należy rozważyć inne sposoby 
jej wykorzystania lub zmagazynowania i wykorzystania w późniejszym okresie. 
Energia elektryczna jest trudna i kosztowna do magazynowania, ponieważ wy-
maga przekształcenia w inną formę energii (chemiczną, potencjalną, kinetycz-
ną). Obecnie magazynowanie energii elektrycznej w dużej baterii akumulatorów 
jest ekonomicznie nieuzasadnione, natomiast magazynowanie w formie wodoru 
lub sprężonego powietrza racjonalne jest jedynie w dużej skali. Dlatego poniżej 
zostaną omówione jedynie sposoby bieżącego wykorzystania nadwyżek energii 
elektrycznej (np. przez skorygowanie profi lu zapotrzebowania na energię).

Wykorzystanie nadwyżek produkowanej energii elektrycznej do zasilania 
urządzeń

Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej może być wykorzystana 
z użyciem odpowiedniej automatyki do zasilania urządzeń, których czas pracy 
można elastycznie przesunąć (np. pralnie). Nadmiar energii może być także wy-
korzystany do ładowania pojazdów elektrycznych lub innych urządzeń.

W budynkach w standardzie niemal zeroenergetycznym nadwyżki energii 
elektrycznej można wykorzystać w systemie podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej do ładowania zasobników ciepła.

Zastosowanie instalacji zmieniających profi l zapotrzebowania na energię
W przypadku modernizacji budynków użyteczności publicznej można roz-

ważyć zastosowanie miejscowych podgrzewaczy elektrycznych w instalacjach 
ciepłej wody użytkowej, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 
kosztem zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną.

W budynkach wyposażonych w instalację chłodniczą do wyboru są dwa sposoby 
zasilania urządzeń chłodniczych: ciepłem (absorpcyjne) i energią elektryczną (sprę-
żarkowe). Zastosowanie absorpcyjnych urządzeń chłodniczych (które są znacznie 
kosztowniejsze niż chłodziarki sprężarkowe, ale mogą być zasilane ciepłem odpa-
dowym) istotnie zmienia profi l zapotrzebowania na energię elektryczną.

Magazynowanie chłodu 
W budynkach wyposażonych w sprężarkową instalację chłodniczą należy 

rozważyć możliwość magazynowania chłodu, np. w postaci lodu, wody czy ma-
teriałach zmiennofazowych, w porze o mniejszym zapotrzebowaniu na chłód. 
Magazynowanie chłodu pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
elektryczną w przypadku chłodziarek sprężarkowych, co pociąga za sobą zmniej-
szenie wielkości tych instalacji (Roth, Zogg i Brodrick 2006). Zastosowanie ma-
gazynów chłodu obniża szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w bu-
dynku – rys. 7.18.
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Rys. 7.18. Przykładowe profi le zapotrzebowania na moc elektryczną w ciągu doby przy zastosowaniu dwóch spo-
sobów chłodzenia: za pomocą chłodziarek sprężarkowych oraz zasobników chłodu (oprac. L. Mirosz)

7.3.6. Sposoby dostosowania profi lu zapotrzebowania na ciepło do profi lu jego produkcji 

Produkcja ciepła w instalacjach on-site wykorzystujących energię wiatru, słoń-
ca, czy ziemi zależna jest od chwilowej dostępności tej energii. Często brakuje ko-
relacji pomiędzy chwilowym zapotrzebowaniem na ciepło w budynku a produkcją 
tego ciepła. W przypadku, gdy produkowana ilość ciepła nie pokrywa zapotrze-
bowania, to niedobór może być pobierany z sieci ciepłowniczej lub z wcześniej 
zmagazynowanych zasobów, np. w systemach solarnych funkcję tę pełnią zasobniki 
ciepłej wody użytkowej oraz zasobniki buforowe. W przeciwnym przypadku, gdy 
wytworzone ciepło nie będzie natychmiast zużyte w budynku, to najczęściej jest 
ono krótkookresowo akumulowane w wodnych zasobnikach, ale może być również 
magazynowane w innych mediach lub na dłuższy okres w gruncie (Cabeza 2015). 
Sprzedaż nadwyżki ciepła do sieci wymaga spełnienia wymagań, które są ujęte 
w porządku prawnym oraz regulacjach fi rm dystrybuujących ciepło.

Magazyny ciepła mogą pełnić dodatkowe funkcje, np. topienia śniegu oraz zabez-
pieczania dróg, parkingów czy chodników przed zamarzaniem (Loomans i in. 2003).
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Krótkookresowe magazynowanie ciepła i chłodu
Najprostszy sposób magazynowania ciepła polega na wykorzystaniu pojem-

ności cieplnej cieczy i ciał stałych (tzw. ciepło jawne). Ciepło magazynowane 
jest w wyniku podwyższenia lub obniżenia temperatury czynnika znajdującego 
się w zbiorniku (najczęściej wody) lub materiałów ceramicznych (piece akumu-
lacyjne). Są to tzw. systemy TES (z ang. Thermal Energy Storage), używane do 
krótkookresowego magazynowania ciepła. Stosowane są również technologie 
wykorzystujące ciepło przemiany fazowej (tzw. ciepło utajone), podczas której 
temperatura materiału nie ulega zmianie, pomimo dostarczania lub odbierania 
ciepła. Zagadnienie magazynowania ciepła utajonego ilustruje rysunek 7.19.

Rys. 7.19. Magazynowanie ciepła jawnego i utajonego podczas przemiany fazowej (oprac. L. Mirosz)

W instalacjach grzewczych ciepło jawne można magazynować w różnego 
rodzaju materiałach stałych, np. drewnianych, ceramicznych. Ciepło właściwe 
odniesione do jednostki objętości drewna wynosi ok. 1,7 GJ/(m³∙K), betonu – 
ok. 1,8 GJ/(m³∙K) (Cabeza 2015).

Najpopularniejszą metodą magazynowania ciepła jawnego w instalacjach 
wodnych są zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz zasobniki buforowe, współ-
pracujące z systemami solarnymi. Ciepło doprowadzone jest do zasobników wę-
żownicą i odbierane na potrzeby instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej. 
Straty ciepła zasobników są zależne od temperatury ich otoczenia (przestrzeń 
ogrzewana lub nieogrzewana), jego pojemności i grubości stosowanej izolacji 
cieplnej. Jednostkowe straty ciepła wynoszą od ok. 0,1 W/dm³ w dużych zasob-
nikach (ok. 2000 dm³) z izolacją o grubości warstwy 100 mm zlokalizowanych 
w przestrzeni ogrzewanej do ok. 2 W/dm³ w małych zasobnikach (ok. 25 dm³) 
z izolacją o grubości warstwy 20 mm umieszczonych w przestrzeni nieogrzewa-
nej (Dz. U. 2015 poz. 376). Przyjmuje się, że średnioroczna sprawność obecnie 
produkowanych zasobników wynosi ok. 85% (Dz. U. 2015 poz. 376).

Magazynowanie ciepła w wodzie jest ograniczone jej pojemnością cieplną 
(ok. 84 MJ/(m³∙K)) (Cabeza 2015). W przypadku, gdy konieczne jest zmaga-
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zynowanie dużej ilości ciepła, a jednocześnie nie ma miejsca na duże zbiorniki 
magazynujące, wykorzystywany jest lód lub materiały zmiennofazowe, latentne 
(tzw. PCM, z ang. Phase Change Materials). Pojemność cieplna takich materia-
łów jest wyższa niż wody, gdyż wykorzystuje się ciepło przemiany fazowej, tzw. 
ciepło utajone. Pojemność cieplna wody uwzględniająca jej przemianę fazową 
w lód wynosi ok. 300 MJ/m³, natomiast materiały PCM mają nawet dwukrot-
nie (i więcej) większą pojemność cieplną (Cabeza 2015). Materiały PCM mogą 
pracować w dużym zakresie temperatury, dlatego wykorzystywane są zarówno 
w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych. Prowadzone są również badania 
materiałów, które będą mogły zmagazynować tą samą ilość ciepła przy niższej 
temperaturze (przemiana fazowa będzie zachodzić przy niższych parametrach).

Inną technologią magazynowania ciepła utajonego są zasobniki termoche-
miczne wykorzystujące materiały w odwracalnych, sorpcyjnych procesach ter-
mochemicznych (tzw. TCM, z ang. Termochemical Materials). Gdy zasobnik jest 
ładowany ciepłem, to następuje odprowadzenie wilgoci z materiału sorpcyjnego 
(np. żelu krzemionkowego). Rozładowanie zasobnika zachodzi podczas nawilża-
nia materiału sorpcyjnego.

Rozważając metodę magazynowania ciepła, należy uwzględnić: zakres tem-
peratury, w której dana technologia ma pracować, ciepło właściwe (pojemność 
cieplną) wpływające na konieczną objętość czynnika magazynującego ciepła oraz 
jego przewodność cieplną, możliwość ciągłej pracy, sposób współpracy ze źró-
dłem ciepła, podatność na korozję, długość czasu eksploatacji oraz nakład inwe-
stycyjny (Cabeza 2015).

Długookresowe magazynowanie ciepła 
Do długookresowego magazynowania ciepła stosowane są technologie wy-

korzystujące pojemność cieplną ciał stałych i cieczy oraz rozwiązania, których 
podstawą są odwracalne reakcje termochemiczne (sorpcji) opisane w poprzednim 
punkcie.

Technologie magazynowania ciepła i chłodu w gruncie (tzw. UTES, z ang. 
Underground Thermal Energy Storage) polegają na sezonowym lub dobowym 
ładowaniu i rozładowywaniu magazynu ciepła, którym jest grunt. 

Ze względu na wyższą pojemność cieplną wody niż gruntu, najbardziej efek-
tywne do magazynowania ciepła są warstwy wodonośne (tzw. ATES, z ang. 
Aquifi er Thermal Energy Storage). W rozwiązaniu tym woda jest przetłaczana 
ze studni czerpalnej do systemu wymienników i po oddaniu lub pobraniu ciepła 
z instalacji, z powrotem jest wtłaczana do gruntu poprzez studzienkę zrzutową. 
Pomiędzy studzienkami musi być utrzymana odpowiednia odległość zapewnia-
jąca właściwe magazynowanie ciepła. W przypadku, gdy nie ma możliwości 
wykonania tego typu instalacji, stosowane są inne sposoby wykorzystania ciepła 
gruntu (tzw. BTES, z ang. Boreholes Thermal Energy Storage) (Cabeza 2015). 
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Ciepło pobierane jest z gruntu i przenoszone do wymiennika ciepła znajdującego 
się w budynku za pomocą nośnika krążącego w układzie zamkniętym przez prze-
wody ułożone w gruncie (pionowo lub poziomo).

Szczególnym przypadkiem systemu BTES jest wykorzystanie ciepła zmaga-
zynowanego pod drogami (z ang. tzw. Road Energy). Wiele powierzchni natural-
nych (np. trawa) cechuje się wyższym stosunkiem ilości promieniowania odbite-
go do całkowitego (tzw. albedo) niż asfalt, zatem do gruntu pokrytego asfaltem 
doprowadzana jest większa ilość ciepła. 

Technologie długookresowego magazynowania ciepła na potrzeby budynków 
z wykorzystaniem procesów sorpcji w zasobnikach termochemicznych TCM są 
obecnie przedmiotem wielu badań naukowych (Heat Saver 2014, Cabeza 2015). 
Zasadniczą cechą tego rodzaju magazynowania jest wysoka pojemność cieplna 
zasobników TCM, która może nawet pięciokrotnie przewyższać pojemność ciepl-
ną magazynów wodnych (Cabeza 2015).

7.3.7. Porównanie układów zasilania w energię na przykładzie obiektu użyteczności publiczne

Strategia modernizacji budynków do standardu niemal zeroenergetycznego 
może być podzielona na trzy fazy przedstawione na rysunku 7.20. W pierwszej 
fazie należy zaproponować ulepszenia powodujące obniżenie zapotrzebowania na 
energię. W kolejnej fazie trzeba przeanalizować możliwości odzyskiwania ciepła. 
W ostatniej fazie należy rozważyć produkcję energii lub ciepła ze źródeł odnawial-
nych, które znacząco zmniejszają zapotrzebowanie na energię pierwotną. Analiza 
układów modernizacji budynku użyteczności publicznej do standardu nZEB po-
winna uwzględniać różne schematy zasilania w energię wraz z oszacowaniem za-
potrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia (jeśli występuje), 
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego.

Rys. 7.20. Strategia modernizacji budynków

Poniżej przeanalizowano modernizację budynku akademika o powierzchni 
użytkowej 3575 m². Jest on zasilany ciepłem sieciowym z węzła ciepłowniczego 
oraz energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej.
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Pierwsza faza analizy modernizacji budynku akademika, zgodnie z wyżej opi-
saną strategią, to następujące przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na 
energię:
 docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, 
 wymiana okien, 
 poprawa szczelności budynku,
 zastosowanie mechanicznej wentylacji wywiewnej,
 modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, polegająca na indywidualnym 

pomiarze zużycia ciepłej i zimnej wody (może to spowodować zmniejszenie 
zużycia ciepłej wody użytkowej o ok. 20%),

 modernizacja instalacji oświetlenia, polegająca na wymianie oświetlenia na 
energooszczędne, skutkujące zmniejszeniem zużycia energii o ok. 50% oraz 
na zastosowaniu indywidualnych liczników energii elektrycznej, dające efekt 
zmniejszenia zużycia energii o ok. 20%.

Zgodnie z kolejnymi fazami strategii modernizacji budynków zaproponowano 
następujące warianty modernizacji zasilania budynku w energię:
 wariant 1 – zastosowanie nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej (podnie-

sienie sprawności systemu ciepłej wody z 0,3 do 0,46), 
 wariant 2 – modernizacje z wariantu 1 oraz zastosowanie odzyskiwania ciepła 

z wentylacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystując pompę 
ciepła (sezonowy współczynnik wydajności grzejnej pompy ciepła SPF = 4,5; 
strumień objętości powietrza wentylacyjnego 3020 m3/h, spadek temperatury 
powietrza 15K),

 wariant 3 – modernizacje z wariantu 2 oraz zastosowanie paneli fotowolta-
icznych na dachu (740 m2) o mocy elektrycznej 70 kW i ilości wytwarzanej 
energii 60 MWh/rok.

Porównanie propozycji modernizacji budynku akademika zilustrowano na ry-
sunku 7.21. Poza wymienionymi powyżej wariantami na rysunku podano wskaź-
niki zużycia energii w stanie wyjściowym oraz po wykonaniu modernizacji bu-
dynku w wyniku której zmniejszono zapotrzebowanie na energię. W obliczeniach 
uwzględniono zużycie ciepła i energii na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody użytkowej, oświetlenia, wentylacji oraz napędów urządzeń stosowanych 
w wymienionych systemach. W obliczeniach zużycia energii pierwotnej przyjęto 
wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej: energia elektryczna – 3, 
ciepło sieciowe – 0,68.

Rysunek 7.21 ilustruje wpływ poszczególnych wariantów modernizacji 
na obniżanie wskaźnika zużycia energii pierwotnej, aż do standardu budyn-
ku niemal zeroenergetycznego. Należy zauważyć, że modernizacja budynku 
skutkująca jedynie obniżeniem zapotrzebowania na energię użytkową jest nie-
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wystarczająca do osiągnięcia standardu budynku niemal zeroenergetycznego. 
W analizowanym przypadku po takiej modernizacji zużycie energii przekracza 
100 kWh/(m2∙rok). Niezbędna jest lokalna produkcja energii ze źródła odna-
wialnego, która ujęta w bilansie zużycia energii pierwotnej, znacznie obniży jej 
wskaźnik. W przypadku wariantu 3 zastosowanie paneli fotowoltaicznych obni-
ża zużycie energii pierwotnej o 50 kWh/(m2∙rok). Natomiast odzyskiwanie cie-
pła z wentylacji mechanicznej za pomocą pompy ciepła obniża zużycie energii 
jedynie o 3 kWh/(m2∙rok). Jest to spowodowane tym, że pompa ciepła zasilana 
jest energią elektryczną z instalacji off-site, która w Polsce cechuje się wysokim 
wskaźnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. Jednocześnie wpływ 
obu odnawialnych źródeł na zużycie energii końcowej będzie się kształtował 
w odwrotnej kolejności – redukcja osiągnięta za pomocą pompy ciepła będzie 
większa.

Rys. 7.21. Wpływ poszczególnych wariantów modernizacji na zmianę wskaźnika zużycia energii pierwotnej, koń-
cowej i użytkowej (oprac. L. Mirosz)

Straty energii wynikające z pracy systemów ogrzewania i ciepłej wody w bu-
dynku są wyraźnie zredukowane zarówno w wyniku modernizacji zmniejsza-
jących energię użytkową, ujętych we wszystkich wariantach, jak i w wyniku 
zastosowania nowego zasobnika ciepłej wody. Zastosowanie niekonwencjonal-
nych źródeł energii w kolejnych wariantach nie powoduje już zmniejszenia tych 
strat.
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Zrealizowanie wszystkich propozycji modernizacji obniża wskaźnik energii 
pierwotnej o 87% w stosunku do stanu istniejącego, tj. do 40 kWh/(m2∙rok). Naj-
większy udział mają modernizacje budynku wpływające na zmianę zapotrzebo-
wania na energię użytkową. Jednak analizowany przypadek uzasadnia koniecz-
ność stosowania lokalnej produkcji energii ze źródła odnawialnego oraz wska-
zuje, który system będzie miał bardziej znaczący udział w osiąganiu standardu 
budynku niemal zeroenergetycznego.

7.4.  WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 
I PIERWOTNĄ

W układzie zasilania budynku należy wyróżnić trzy rodzaje energii: 
 energię użytkową, która jest bezpośrednio wykorzystywana w pomieszcze-

niach budynku,
 energię końcową, która obejmuje energię zawartą w nośnikach energii dostar-

czanych do granicy budynku (a więc energię użytkową oraz wszystkie straty 
energii, pojawiające się w budynku),

 energię pierwotną, która uwzględnia energię zawartą w nośnikach energii do-
starczanych do granicy budynku (czyli energię końcową) wraz z nakładami 
energetycznymi na jej przygotowanie i dostarczenie.

Zapotrzebowanie na energię końcową istniejącego obiektu można wprost od-
czytywać z liczników energii elektrycznej oraz ciepłomierzy lub określić na pod-
stawie danych dotyczących faktycznie zakupionego paliwa. W przypadku braku 
tego typu informacji dotyczących energii, zapotrzebowanie na energię końcową 
budynku po uwzględnieniu projektowanej modernizacji określa się na podstawie 
procedur zawartych, np. w aktach prawnych (Dz. U. 2015 poz. 376). Jednak ze 
względu na możliwe nieścisłości w publikowanych metodykach obliczeń, należy 
kierować się przede wszystkim zasadami fi zyki budowli. 

Zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku szacowane 
jest na podstawie ilości energii użytkowej niezbędnej do zapewnienia komfortu 
cieplnego oraz pokrycia innych potrzeb: przebywających w nim ludzi i wykorzy-
stywanych technologii. Wartość ta musi być następnie skorygowana o straty i zy-
ski energii, m.in. sprawności poszczególnych instalacji (straty energii ponoszone 
przy jej przekształcaniu, magazynowaniu i dystrybucji), wewnętrzne zyski ciepła 
(od osób, sprzętu, oświetlenia, instalacji ciepłej wody, urządzeń obsługujących 
systemy grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne itp.) oraz zyski ciepła od promie-
niowania słonecznego.

Energia pierwotna jest obliczana jako różnica pomiędzy energią końcową 
dostarczoną do budynku a energią wyeksportowaną. Obie wartości muszą być 
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przemnożone przez wskaźnik uwzględniający nakłady energetyczne na przy-
gotowanie i dostarczenie danego rodzaju energii lub paliwa. Tzw. wskaźniki 
nakładu w odniesieniu do paliw nieodnawialnych zawarte są w zakresie od ok. 
1 do ok. 3, a paliw odnawialnych są bliskie lub równe 0. W literaturze wartości 
tych wskaźników mogą różnić się dla tego samego rodzaju paliwa, ponieważ 
są one zależne od energochłonności procesów związanych z jego wydobyciem, 
przygotowaniem i transportem, a także w odniesieniu do podobnych źródeł, 
gdzie wartość wskaźnika dodatkowo zależy od struktury udziału paliw wyko-
rzystywanych w danym źródle energii. Na przykład w Polsce, gdzie zużywana 
energia elektryczna produkowana jest głównie z paliw nieodnawialnych, wskaź-
nik nakładu energii pierwotnej energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej 
wynosi ok. 3, podczas gdy w Szwecji, w większym stopniu produkującej ener-
gię elektryczną z paliw odnawialnych, wartość ta wynosi ok. 2 (Molenbroek, 
Stricker i Boermans 2011).

W przypadku energii wyeksportowanej przyjmuje się wskaźnik taki sam jak 
dla energii tego samego rodzaju dostarczanej do granicy budynku. Dlatego zasto-
sowanie źródeł odnawialnych, a w Polsce szczególnie wytwarzających energię 
elektryczną, znacząco obniża zużycie energii pierwotnej. 

Rys. 7.22. Redukcja zużycia energii pierwotnej w wyniku zastosowania odnawialnego źródła energii (oprac. własne)

Wartości wskaźników nakładu energii pierwotnej można znaleźć, np. w za-
leceniach ASHRAE czy w bazach U.S. Energy Information Administration, 
a także w polskich aktach prawnych (ASHRAE 2014, Dz. U. 2015 poz. 376, 
EIA 2016).

Znajomość zużycia energii pierwotnej i końcowej budynku w stanie istnieją-
cym oraz projektowanym, wraz z analizą ekonomiczną proponowanych technolo-
gii, powinna być podstawą wyboru rozwiązania modernizacji budynku.
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7.5.  EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ 
BUDYNKÓW

Emisja gazów cieplarnianych związana z budynkami rozpoczyna się już w fa-
zie produkcji elementów budowlanych czy instalacji wykonywanych w budynku, 
a kończy w fazie jego rozbiórki. Pomiędzy tymi dwiema fazami znajduje się wie-
loletni okres użytkowania obiektu, podczas którego gazy cieplarniane emitowane 
są głównie w procesach produkcji energii i ciepła na potrzeby ogrzewania, chło-
dzenia i technologii.

Rys. 7.23. Emisja gazów cieplarnianych w fazie użytkowania budynku na tle cyklu jego życia (oprac. własne)

Wielkość emisji gazów cieplarnianych związana z eksploatacją budynku, wy-
raża się w ekwiwalentnej ilości dwutlenku węgla, jaka emitowana jest do atmosfe-
ry przy wytwarzaniu jednostki energii dostarczonej do obiektu – kg CO2eq/GJ lub 
kg CO2eq/kWh. Emisja ta nazywana jest ekwiwalentną ponieważ, poza dwutlenkiem 
węgla, obejmuje także metan i tlenki azotu przeliczone na dwutlenek węgla zgodnie 
z wpływem danego związku na ocieplenie klimatu (tzw. potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego): 1 kg CH4 = 28 kg CO2eq oraz 1 kg N2O = 264 kg CO2eq (IPCC 
2015). Przy szacowaniu tej emisji uwzględnia się emisję związaną z wydobyciem, 
transportem i przygotowaniem paliwa, a następnie wynikającą z jego przekształcenia 
w energię elektryczną lub ciepło. Zatem całkowita emisja jest sumą gazów emito-
wanych podczas spalania paliwa (określonych za pomocą tzw. współczynnika emisji 
CO2 przy spalaniu poszczególnych paliw), oraz emisji powstającej na wcześniejszych 
etapach (uwzględnianej przez przemnożenie współczynnika emisji CO2 paliw przez 
tzw. wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, opisany uprzednio). Szacu-
jąc zużycie paliwa niezbędnego do pokrycia potrzeb użytkowników budynku, należy 
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uwzględniać sprawności wytwarzania oraz przesyłania ciepła, chłodu i energii elek-
trycznej.

Wartości współczynników emisji CO2 poszczególnych paliw można znaleźć 
w zasobach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (tzw. 
KOBiZE), gdzie w przypadku paliw, charakteryzujących się konkretnymi warto-
ściami opałowymi, podane są współczynniki emisji odniesione do ilości energii 
zawartej w paliwie (KOBIZE 2005). Źródłem informacji w tym zakresie są rów-
nież bazy U.S. Energy Information Administration oraz National Greenhouse Gas 
Inventories Programme Międzynarodowej Organizacji Intergovernmental Panel 
on Climate Change (tzw. IPCC NGGIP), przy czym podawane współczynniki 
emisji są rozdzielone na poszczególne gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, itp.) 
(IPCC 2015, EIA 2016). Baza ta jest także źródłem informacji o współczynnikach 
emisji gazów cieplarnianych związanych z wydobyciem i przygotowaniem paliw 
(ASHRAE 2014, EIA 2016).

Rozpatrując różne warianty dostarczania energii do budynku, należy przepro-
wadzić analizę porównawczą emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do jed-
nakowego czasu eksploatacji (np. jednego roku). Analiza ta powinna uwzględniać 
zagadnienia ekonomiczne. Można się posłużyć zdyskontowanym kosztem reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych. Wskaźnik ten obrazuje zdyskontowany koszt 
poniesiony w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do stanu 
istniejącego, który odniesiony jest do rocznej redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych – w PLN/Mg CO2. Koszt ten uwzględnia zdyskontowany nakład na źródło 
energii, sieć czy termomodernizację obiektu zmniejszającą jego zapotrzebowanie 
na energię, oraz roczny bezpośredni koszt eksploatacji źródła energii. W koszcie 
należy uwzględnić ewentualne dodatkowe przychody z tytułu sprzedaży energii 
zewnętrznym odbiorcom.
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8.1. WPROWADZENIE

Wykonanie budynku w standardzie budynku niemal zeroenergetycznego (nZEB) 
wymaga poniesienia kosztów opracowania wszystkich faz procesu inwestycyjnego. 
Uzyskanie końcowego rezultatu użytkowego „performance” zapewniającego utrzy-
manie oczekiwanych parametrów budynku przy zmniejszonym zużyciu energii 
wymaga znaczącego podniesienia standardów zarówno w fazie projektowania, wy-
konawstwa, jak i eksploatacji. Z tego powodu niezbędne jest opracowanie nowych, 
wydajniejszych metod projektowania, nowych procedur wykonawczych oraz wielu 
dodatkowych procedur usprawniających proces eksploatacji budynku.

8.2. PROCES PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW W WARUNKACH POLSKICH

8.2.1. Wymagania prawne

Proces projektowania budynków w warunkach krajowych określają zarówno prze-
pisy, jak i standardy projektowe dostosowane do polskiej tradycji projektowania. Pro-
ces projektowania związany jest z zakresem obowiązków projektanta oraz tradycyjnie 
stosowanym podziałem opracowania dokumentacji projektowej na poszczególne fazy.

Proces projektowania, jako element procesu inwestycyjnego, opisuje Ustawa 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami), która 
czyni projektanta ofi cjalnym uczestnikiem procesu budowlanego.

Art. 20 1.Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymagania-

mi ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych doty-
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czących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez 
te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 
z uwzględnieniem specyfi ki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ze względu na specyfi kę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań pro-

jektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim roz-

wiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicz-

nej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właści-
wego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności re-
alizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w sto-
sunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budo-
wy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przytoczony wyżej zakres obowiązków projektanta ogranicza się w warun-
kach polskich do precyzyjnego opracowania projektu budowlanego oraz do sze-
regu czynności związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwią-
zań projektowych. Analizując charakter tych przepisów można odnieść wrażenie, 
że ograniczają one zakres obowiązkowych opracowań projektowych do projek-
tu architektoniczno – budowlanego, co w przypadku budynków o podwyższo-
nym standardzie energetycznym, w tym budynków niemal zeroenergetycznych 
(nZEB) wydaje się niewystarczające.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane”:
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architek-

toniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym tech-
niczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
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3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie prze-

pisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budyn-

ki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie 
i składowe.

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu 
budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wskazany w przepisach wymóg konieczności zapewnienia sprawdzenia 
projektu architektoniczno – budowlanego, z którego wykluczone zostały m.in. 
budynki jednorodzinne, wskazuje na postępującą liberalizację opracowań doku-
mentacji projektowej, która w przypadku budynków niemal zeroenergetycznych 
(nZEB) może w niewystarczającym stopniu zapewniać utrzymanie podwyższone-
go standardu budynku.

Projektant w świetle Prawa Budowlanego ma wiele możliwości wykonywa-
nia dokumentacji budynku o podwyższonym standardzie energetycznym, me-
chanizm ogólny nie daje jednak dodatkowych bodźców sugerujących działania 
proenergetyczne. Szczegółowe wymagania związane z projektowaniem, w tym 
także budynków niemal zeroenergetycznych, zawarte zostały w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (z późniejszy-
mi zmianami), w tym szczególnie:

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.
§ 328 [Zużycie energii cieplnej – oszczędności]
1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 

ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, 
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych 
– również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wyko-
nane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimal-
nych:

1) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2·rok)] określającego roczne oblicze-
niowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewa-
nia, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w 
przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, 
produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia 
wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obli-
czania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości 
obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3, przy 
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uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o któ-
rych mowa w § 329 ust. 2;

2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przy-
najmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 
do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okre-
ślonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za 
spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz 
wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają 
przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom 
określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby 
ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.

Powyższe wymagania ogólne zostały w dalszej części Rozporządzenia uzupeł-
nione szczegółowymi wymaganiami projektowymi zawierającymi podstawowe 
wymagania dotyczące obowiązkowych teraz lub w najbliższym czasie wartości:
 cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EPHW na potrzeby ogrzewa-

nia, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodze-

nia,
 cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetle-

nia w zależności od czasu jego działania w ciągu roku,
oraz szczegółowych wymagań dotyczących sposobu wyznaczania wartości 
współczynnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku 
na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

Ważnym elementem Rozporządzenia jest Załącznik 2 określający wymaga-
nia dotyczące izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością 
energii. Załącznik ten precyzuje m.in.:
 wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, dachów, stropów i stropo-

dachów we wszystkich rodzajów budynków,
 wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych 

i drzwi zewnętrznych,
 wymagania dotyczące podłogi na gruncie i izolacji cieplnej obwodowej w bu-

dynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, 
produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych,

 izolację cieplną przewodów rozdzielczych i wyposażenia instalacji centralne-
go ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
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 wymagania szczegółowe dotyczące okien oraz przegród szklanych i przezro-
czystych, w tym współczynników przepuszczalności energii całkowitej promie-
niowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych – g,

 warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary 
wodnej,

 szczelność na przenikanie powietrza.

Projektant ma obowiązek spełnienia wymienionych powyżej wymagań 
w przypadku każdego projektu, co na stałe znalazło się w katalogu działań pro-
jektowych każdego budynku. Kwestią dyskusyjną stało się natomiast przypisanie 
sprawdzenia poszczególnych elementów do odpowiednich branży projektowych, 
choć z powodu powszechności tego zjawiska doczekało się ono rozwiązań stano-
wiących ustalenia dotyczące zakresu prac projektowych i z reguły stanowi ono 
element zapisów kontraktowych.

Znaczące uszczegółowienie zakresu projektu architektoniczno-budowlanego 
stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami). Szczegółowy opis po-
szczególnych elementów projektu został w ostatnich latach uzupełniony o kilka 
informacji związanych ze zużyciem energii. Do najważniejszych można zaliczyć 
konieczność uwzględnienia w opisie technicznym projektu:

§ 11 [Opis techniczny] p. 2 pp. 8) rozwiązania zasadniczych elemen-
tów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji 
i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, 
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 
chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budow-
lanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założe-
nia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy 
przedstawić:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem 
przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonali-
zacji użytkowania energii,

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych 
urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych 
oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 
związanej z tymi urządzeniami;
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co stanowi wymagania opisowe dotyczące przyjętych założeń. Ważnym elemen-
tem opisu technicznego w warunkach polskich stało się stworzenie w ramach pro-
jektu charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z:

§ 11 [Opis techniczny] p. 2 pp. 10) charakterystykę energetyczną bu-
dynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budyn-
ków (Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), określającą w zależności od 
potrzeb:

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne 
rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instala-
cyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych 
związanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wen-
tylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród 
zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród prze-
zroczystych i innych,

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wenty-
lacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mają-
cych wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowla-
nym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Przywołane zapisy obligują projektanta do przedłożenia obliczeń dotyczących 
charakterystyki energetycznej w ramach opisu technicznego. Z reguły zapis ten 
jest wykonywany w ramach wspólnych działań koordynowanych przez architekta 
z udziałem branż związanych z instalacjami w budynku.

Ponadto ważną zmianą ostatnich lat było uzupełnienie opisu techniczne-
go o analizę możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło. Zapis ten w obecnej formie odpowiada na wieloletnią prak-
tykę projektową, w której zespoły projektantów zgodnie twierdziły iż, takowe 
możliwości nie występują i owej analizy nie wykonywały. Wydaje się niezwykle 
ważne zaakcentowanie faktu, iż zakres analizy i jej wykorzystanie do typowych 
budynków stanowi element konieczny każdego projektu budynku, w którym roz-
wiązania stanowią standard budynku niemal zeroenergetycznego.

Zapis:
§ 11 [Opis techniczny] p. 2 pp. 12 w stosunku do budynku – analizę 

możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 
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alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się 
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub bloko-
we, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze 
źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz 
pompy ciepła, określającą:

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wen-
tylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone 
zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków,

b) dostępne nośniki energii,
c) (uchylona),
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porów-

nawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego 

jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 

zaopatrzenia w energię,
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia 

w energię;

stanowi wprowadzenie zasad rozszerzonego projektowania z uwzględnieniem 
cech użytkowych jakimi jest racjonalna gospodarka energią w budynku. Zapis ten 
precyzuje ponadto, iż:

§ 11 [Opis techniczny] p.3 Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, 
może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym sa-
mym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych para-
metrach techniczno-użytkowych.

Przedstawione wymagania prawne, dotyczące zagadnień związanych ze zuży-
ciem energii w budynku, stanowią podstawowe wymagania prawne kierujące pro-
cesem projektowym w Polsce. Obecny stan, w którym wiele dokumentów norma-
tywnych nie stanowi już obowiązkowego wymogu projektowego spowodował, iż 
coraz więcej fi rm projektowych wypracowało własne standardy projektowe.

8.2.2. Standardy projektowe

Standardy projektowe (rys. 8.1) stosowane w wielu pracowniach projek-
towych mają na celu stworzenie jednolitych procedur wykonywania projektu, 
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w tym określenia zawartości poszczególnych opracowań w poszczególnych fa-
zach projektowania, sposobu wykonywania analiz dodatkowych oraz opracowa-
nia wewnętrznych zasad wymiany informacji w ramach zespołu projektowego. 
Należy podkreślić, iż standardy projektowe podnoszą jakość opracowywanej 
dokumentacji, w znacznej mierze opisują sposoby projektowania, począwszy od 
procedur projektowania, przez szczegóły dotyczące zawartości opisu techniczne-
go i składowych dodatkowych, aż po sposoby przygotowania czytelnej i komplet-
nej dokumentacji rysunkowej. 

Rys. 8.1. Przykładowy standard projektowy (oprac. P. Bartkiewicz)

Projektowanie budynków niemal zeroenergetycznych powinno, poza speł-
nieniem wymagań prawnych, mieć bardzo dobrze opisaną strukturę działania, 
w czym może pomóc właściwie opracowany standard projektowy. Standard ten 
powinien dotyczyć wszystkich faz procesu projektowania.

8.2.3. Etapy projektowania w tradycyjnym procesie projektowym

Tradycyjny proces projektowania składa się najczęściej z następujących faz:
 koncepcji – podczas której opracowane zostają podstawy i założenia doty-

czące projektowanego budynku. W tej fazie formułowane są podstawowe 
wymagania inwestora, zaprezentowana zostaje bryła budynku i jego podsta-
wowe parametry architektoniczno-budowlane oraz analizowane są możliwe 
do wykorzystania rozwiązania instalacyjne. Zakres koncepcji jest najczęściej 
regulowany przez indywidualne ustalenia pomiędzy inwestorem i zespołem 
projektowym.
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 projektu architektoniczno-budowlanego – jedyna dokładnie opisana w pra-
wie faza projektowania. W jej zakresie wykonywane są podstawowe pro-
jekty, w tym: projekt zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, 
instalacje sanitarne, elektryczne i pozostałe branże. W skład każdego pro-
jektu branżowego wchodzi opis techniczny oraz część rysunkowa. Najczę-
ściej jest to opracowanie służące do uzyskania przez inwestora pozwolenia 
na budowę. 

 dokumentacji przetargowej – uszczegóławia projekt architektoniczno-budow-
lany w sposób umożliwiający wykonanie prac kosztorysowych oraz przepro-
wadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane.

 projektu wykonawczo-technicznego – uzupełnia dotychczasową dokumen-
tację szczegółami wykonawczymi, a w tym szczegółami niezbędnymi do re-
alizacji obiektu. W skład projektu wykonawczego mogą wchodzić bardziej 
szczegółowe rzuty i przekroje, dodatkowe detale budowlane z wytypowa-
niem producentów poszczególnych komponentów, dodatkowe zestawienia, 
dokładne rozwiązania przestrzenne i materiałowe, szczegółowe wymiaro-
wanie i dobór urządzeń, elementów i systemów. Podobnie, jak poprzednio, 
zakres projektu wykonawczego jest najczęściej regulowany przez indywidu-
alne ustalenia pomiędzy inwestorem i zespołem projektowym.

 projektu powykonawczego – wykonywanego wraz z pracami wykonawczy-
mi zawierającego naniesione w stosunku do projektu wykonawczego różnice 
dotyczące rzeczywistych, wykonanych elementów budynkowych i systemów. 
W założeniu proces opracowania dokumentacji powykonawczej pozwala na 
aktualizację projektu i przedstawienie rzeczywiście wykonanych rozwiązań 
w budynku.

W przypadku bardziej zaawansowanych procesów projektowych wyróżnia się 
dodatkową fazę opracowania dokumentacji szczegółowej – warsztatowej stano-
wiącej dalsze uszczegółowienie projektu niezbędnego do wykonania, np. elemen-
tów prefabrykowanych z dokładnością wymaganą przez producenta.

Uzupełnieniem zestawienia dokumentacji bywa dokumentacja eksploatacyjna 
będąca zapisem działań związanych z budynkiem, jego elementami i instalacjami 
w fazie eksploatacji.

Tradycyjny proces projektowania (rys. 8.2), którego czas zależy w znacznym 
stopniu od stopnia złożoności budynku, ze względu na sposób jego prowadzenia, 
uwarunkowania ekonomiczne i niejednokrotnie postawę inwestora jest przyczy-
ną tego, że zagadnienia mające bezpośredni wpływ na możliwość dotrzymania 
podwyższonych wymagań związanych ze zużyciem energii są często znacząco 
ograniczone w czasie. Może to prowadzić do „spłycenia” tego zagadnienia w ty-
powym, tradycyjnym projekcie. Powinno się tego unikać szczgólnie w przypadku 
projektowania budynków niemal zeroenergetycznych.
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Zagrożenia wynikające z możliwości niespełnienia wysokich wymagań zwią-
zanych ze zużyciem energii spowodowały, iż zaczęto poszukiwać nowych spo-
sobów projektowania umożliwiających wykonanie pełniejszych analiz i głęb-
szej integracji w ramach prowadzenia prac projektowych pomiędzy wszystkimi 
stronami procesu inwestycyjnego. Genezą tych działań stało się wdrożenie zasad 
nowoczesnego projektowania, którego podstawą są oczekiwane cechy użytkowe 
budynku, znane jako Performance Based Building Design.

Rys. 8.2. Tradycyjny proces projektowania

8.3.  PROCES PROJEKTOWANIA NA PODSTAWIE OCZEKIWANYCH CECH 
UŻYTKOWYCH – PERFORMANCE BASED BUILDING DESIGN

Proces projektowania na podstawie oczekiwanych cech użytkowych budynku 
(Performance Based Building Design) oznacza uzupełnienie klasycznego procesu 
projektowego o dodatkowe fazy opracowania dokumentacji oraz dodatkowe pro-
cedury projektowania umożliwiające wykonanie budynków w stosunku do któ-
rych inwestor stawia wymagania ponadstandardowe (rys. 8.3). Doskonałym przy-
kładem takich działań jest projekt budynku o znacząco odmiennym, niż w roz-
wiązaniach tradycyjnych, zużyciu energii. Zakres projektu jest w tym przypadku 
rozszerzony o prace dodatkowe:
 pomysł – jako faza przedprojektowa, w której znacznie dokładniej analizo-

wane są zgłoszone przez Inwestora potrzeby. W fazie tej należy dokładniej 
przeanalizować pomysł od strony poza projektowej (np. ekonomiczna analiza 
pomysłu Inwestora).

 koncepcję systemową – jako formę rozszerzenia fazy przedprojektowej, 
w trakcie której wybrana będzie droga dojścia w całym procesie projektowania 
do założonego celu energetycznego.
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Rys. 8.3. Rozszerzony proces projektowania

W przypadku zaawansowanych działań projektowych wg Performance Based 
Design zaleca się dodatkowe rozszerzenie zakresu projektowania (rys. 8.4) o po-
nadnormatywne opracowania, w tym:
 poprzedzenie fazy koncepcji stworzeniem i precyzyjnym zapisaniem wymagań 

Inwestora. Dokument, który powstaje w tej fazie charakteryzuje się próbą przeło-
żenia na wymagania techniczne życzeń, które Inwestor wyraża niekiedy w sposób 
nieprecyzyjny lub używając języka nietechnicznego (np. budynek musi mieć spek-
takularne źródło energii odnawialnej). Ważnym, i zarazem porządkującym proces 
projektowania, efektem tej fazy prac stają się zapisy, które w wielu przypadkach 
mogą stanowić wskaźniki cech użytkowych (KPI – Key Performance Indicators) 
umożliwiające po zakończeniu procesu inwestycyjnego weryfi kację uzyskanych 
rezultatów. Niniejszy dokument bywa określany jako Design Brief,

 pogłębienie analizy systemowej o analizę porównawczą dostępnych rozwiązań 
architektoniczno-materiałowo-instalacyjnych – System Benchmarking. Przy-
gotowanie zasad i przeprowadzenie analizy porównawczej pozwoli w dalszej 
fazie prac projektowych na dokonywanie (za pomocą symulacji) porównania 
przyjętych rozwiązań i wybór rozwiązania optymalnego,

 uzupełnienie fazy przedprojektowej analizą wartości budynku – (Value Ma-
nagement) zawierającą opis procedur pozwalających, przy podwyższonych 
cechach użytkowych (znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię), na 
utrzymanie efektywności ekonomicznej projektowanej inwestycji,

 uzupełnienie fazy koncepcji i późniejszych faz projektowych o wielokryterialną 
analizę elastyczności przyjętego rozwiązania – (Feasibility Study) zawierającą 
różne scenariusze eksploatacji budynku wraz z analizę ich wpływu na oczekiwa-
ny efekt użytkowy. Analiza ta ma na celu takie przewidzenie wpływu, różnego 
od założonego pierwotnie wykorzystania budynku, aby we wszystkich przypad-
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kach spełnione zostało wymaganie podstawowe, czyli przy różnym sposobie 
korzystania z budynku, odmiennych profi lach wykorzystania, zmiennych funk-
cjach budynek nadal spełniał kryteria budynku niemal zeroenergetycznego,

 uzupełnienie fazy koncepcji i późniejszych faz projektowych o analizę ryzyka 
przyjętych rozwiązań – (Risk Management). Analiza ta pozwala na wczesne 
wykrycie potencjalnych ryzyk, także technicznych, oraz na opracowanie pro-
cedur zapobiegających ich powstawaniu. Dodatkowo w późniejszych fazach 
projektowania, realizacji i eksploatacji budynku analiza ta pozwala na bieżący 
nadzór nad rozwiązaniami zastępczymi oraz sposobami zapobiegania poważ-
nym awariom w fazie eksploatacji obiektu.
Najwyższe standardy stosowane na świecie zakładają ponadto uruchomienie dodat-

kowych procesów i analiz pozwalających na podniesienie jakości budynku, w przypad-
ku budynków niemal zeroenergetycznych można do nich zaliczyć przede wszystkim:
 uzupełnienie analiz wykonywanych w fazie projektowania o analizy dotyczą-

ce całego cyklu życia budynku (LCA). Celem tych analiz jest przedstawie-
nie proponowanych rozwiązań w znacznie dłuższej, niż proces inwestycyjny 
perspektywie czasu, przy uwzględnieniu całego cyklu życia budynku. Analizy 
te pozwalają na precyzyjniejsze wskazanie kosztów (LCC) z uwzględnieniem 
kosztów ponoszonych w fazie eksploatacji, kompleksowego zużycia energii 
(wraz z energią zawartą w produktach budowlanych) oraz dokładniejszego 
opisu wpływu budynku na środowisko, otoczenie, ludzi,

 uruchomienie procesu Commissioningu będącego procedurą pozwalającą na bie-
żącą kontrolę postawionych w Design Brief celów we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego – począwszy od pomysłu, poprzez koncepcję, wszystkie fazy pro-
jektowania, realizacji aż po odbiory i pierwsze lata eksploatacji budynku.

Rys. 8.4. Fazy rozszerzonego procesu projektowania
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Tak określony nowy zakres procesu projektowania wymaga dodatkowych 
środków fi nansowych przeznaczonych na opracowanie dodatkowych analiz, co 
oznacza podniesienie wartości fazy projektowania, lecz w ujęciu całego procesu 
inwestycyjnego nie stanowi znaczącego obciążenia dla Inwestora dając mu znacz-
nie pełniejsze możliwości kontrolowania uzyskania projektowanych cech użytko-
wych budynku. W przypadku budynków niemal zeroenergetycznych, w których 
następuje znaczące podniesienie wymagań, zastosowanie tych technik projekto-
wania pozwala na zmniejszenie ryzyka niedotrzymania założeń oraz daje pełniej-
szą kontrolę nad wydatkami we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

8.4. COMMISSIONING

Commissioning jest procesem wdrażanym w budynkach o podwyższonych 
wymaganiach użytkowych. Jego podstawowym celem jest nadzór nad całym pro-
cesem inwestycyjnym, tak aby osiągnięty efekt końcowy (w przypadku budyn-
ków nZEB – rzeczywiste zużycie energii) nie odbiegał od oczekiwanego przez 
Inwestora.

Commissioning jest najczęściej wykonywany przez zespół specjalistów nie-
zależny od Inwestora, projektantów, wykonawców i zarządców technicznych bu-
dynku. Do najważniejszych etapów commissioningu można zaliczyć:
 określenie cech użytkowych w fazie pomysłu. Jest to szczególnie istotne 

w przypadku budynków niemal zeroenergetycznych, gdyż postawienie kon-
kretnych wymagań (KPI) musi być w sposób świadomy zaakceptowane przez 
Inwestora. Dlatego proces ten rozpoczyna się najczęściej od uświadomienia 
Inwestorowi skutków jego decyzji (w tym fi nansowych, technicznych i proce-
duralnych),

 stworzenie dokumentu zbierającego wszystkie oczekiwania inwestora (OPR 
– Owners Project Requirement) będącego w dalszym procesie inwestycyjnym 
podstawą do wyboru projektanta, wykonawcy i serwisu technicznego. Na jego 
podstawie formułowany jest zakres procesu projektowego oraz określane są 
krytyczne wskaźniki, których dotrzymanie stanowić będzie w przyszłości 
część procedury odbiorczej,

 ocenę projektu. W każdej fazie projektu dokonywane są analizy zgodności 
rozwiązań projektowych z OPR i jeśli występują odstępstwa, to dyskutowane 
są sposoby ich naprawy,

 ocenę fazy wykonawstwa. W tej fazie realizacji inwestycji dokonywane są 
oceny, w których sprawdzana jest zgodność wykonanych elementów i syste-
mów z OPR,

 przeprowadzenie testów w fazie odbioru,
 odbiory budynku i systemów instalacyjnych,
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 odbiory systemów automatyki i sterowania (BMS, BEMS),
 długoterminowe odbiory funkcjonalne budynku i systemów w fi nalnej fazie 

wykonawstwa,
 nadzór nad funkcjonowaniem budynku w pierwszym okresie eksploatacji. 

W warunkach polskich przyjmuje się średnio 2 lata opieki nad systemami i do-
pasowaniem ich do rzeczywistych warunków eksploatacji.

Proces Commissioningu wydaje się być jednym z najważniejszych narzędzi 
faktycznej opieki nad projektem, realizacją i początkowym okresem eksploatacji 
budynku niemal zeroenergetycznego. Pozwala on na zachowanie kontroli nad pro-
cesem projektowania i wykonawstwa oraz sprawdzenie rezultatów we wszystkich 
fazach procesu inwestycyjnego. Dodatkowym atutem jest dokonanie sprawdzenia 
systemów w pierwszej fazie eksploatacji i dopasowanie ich do rzeczywistych ob-
ciążeń budynku. W znacznej mierze ma on zatem realny wpływ na rzeczywiste 
zużycie energii w budynku.

Koszty przeprowadzenia procesu Commissioningu w Polsce wydają się dla wie-
lu Inwestorów zbyt wysokie. Światowe doświadczenia wykazują, że Commissio-
ning pełnego procesu może kosztować ok. 2% wartości typowego budynku. Dla-
tego w warunkach polskich zakres Commissioningu bywa redukowany do podsta-
wowych faz pozwalających na uzyskanie efektu końcowego przy redukcji kosztów. 
Nawet w tym wariancie szacowane, w warunkach polskich oszczędności w kosz-
tach eksploatacji budynków (zużycie energii i nośników) mogą sięgać 15–20%.

Proces Commissioningu ze względu na znaczenie dla przyszłego użytkow-
nika stał się elementem obowiązkowym w różnych systemach oceny budynku 
w aspekcie zrównoważonego budownictwa, w tym LEED, BREEAM.

Właściwe przygotowanie Inwestora do procesu projektowania pozwala w zna-
czący sposób ułatwić postawienie wymagań zespołowi projektowemu. Budynki 
niemal zeroenergetyczne wymagają przestawienia akcentu na zagadnienia zwią-
zane ze zużyciem energii w stopniu wykraczającym poza typowy krajowy proces 
projektowania. Oznacza to, że świadome postawienie tak wysokich wymagań ze-
społowi projektowemu będzie wymagało także od niego zmiany sposobu pracy 
i pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w nowoczesnych metodach pro-
jektowania interdyscyplinarnego.

8.5. DZIAŁANIE INTERDYSCYPLINARNYCH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

Współczesne budynki, ze względu na ich złożoność, wymagają tworzenia co-
raz bardziej złożonych zespołów projektowych. Poza znaczną liczbą projektantów 
branżowych zaangażowanych do opracowania projektu (architektów, konstrukto-
rów, instalatorów: elektryków, oświetleniowców, niskoprądowych, wentylacyjnych, 
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klimatyzacyjnych, grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, try-
skaczowych, hydrantowych, technologów, teletechników, automatyków, kontroli 
dostępu, alarmowych i kontroli dostępu, zabezpieczenia przeciwpożarowego, ziele-
ni itp.) ważną zmianą było dostrzeżenie współzależności między opracowywanymi 
projektami i istotnego wpływu synchronizacji tych opracowań na efekt końcowy.

Niezbędne stało się zatem opracowanie metod współpracy wykorzystujących 
multidyscyplinarne, interdyscyplinarne i transdyscyplinarne zasady pracy zespoło-
wej. Najbardziej zaawansowanym sposobem tworzenia zespołu projektowego jest 
połączenie powyższych zasad w ramach metody cross-dyscyplinarnej wykorzystu-
jącej wszystkie powyższe zasady działania poszczególnych specjalistów (rys. 8.5). 

Rys. 8.5. Multi-, inter- i transdyscyplinarne struktury zespołów projektowych. (źródło: Projekt ISDES-EDU)

Stworzenie zespołu działającego na zasadach cross-dyscyplinarnych wymaga 
przede wszystkim wspólnego celu (jakim jest stworzenie budynku niemal zero-
energetycznego), ustalenia wspólnego języka opisu budynku oraz założeń efek-
tywnej komunikacji w zespole. Proces projektowania wymaga bowiem urucho-
mienia skutecznej wymiany informacji zarówno w ramach zespołu projektowego, 
jak i między pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym inwesto-
rem, wykonawcą i użytkownikiem końcowym (rys. 8.6).

Uzyskanie wspólnego celu wymaga włączenia wszystkich stron do zarządza-
nia projektem. Teoria zarządzania zespołem projektowym może wymagać stwo-
rzenia, poza stronami projektu, także zespołu doradczego (Steering Panel) wspo-
magającego podejmowanie kluczowych decyzji. W przypadku projektowania 
budynków nZEB wydaje się celowe połączenie tego zespołu z Commissioning 
Authority, będącym zewnętrznym koordynatorem całości procesu. W polskiej 
tradycji powinien mieć on bezpośredni kontakt z architektem (będącym tradycyj-
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nie koordynatorem prac projektowych), Project Managerem ze strony Inwestora 
i poszczególnymi członkami merytorycznymi procesu projektowego. Oznacza to 
możliwość stworzenia nowej struktury zespołu projektowego (rys. 8.7).

Rys. 8.6. Cross-dyscyplinarna wymiana informacji w ramach procesu inwestycyjnego (źródło: Projekt ISDES-EDU)

Rys. 8.7. Zmiana struktury zespołu projektowego (źródło: Projekt ISDES-EDU)

Stworzenie zasad pracy zespołowej (Team Work) pozwala bowiem na zmianę 
tradycyjnego procesu projektowania na projektowanie cross-dyscyplinarne wyko-
rzystujące w pełni potencjał członków zespołu przy wspólnym, złożonym zadaniu 
projektowym. W ten sposób uzyskuje się efekt synergii zespołu przy wspólnym 
celu (energetycznym), połączonej (wspólnej i indywidualnej) odpowiedzialności 
przy połączonych umiejętnościach wynikających z doświadczenia poszczegól-
nych uczestników procesu inwestycyjnego (rys. 8.8).

Zaprezentowana powyżej struktura, uznawana obecnie jako optymalna zakłada 
włączenie już w fazie projektowania budynku nZEB, inwestora, wykonawcy, wła-
ściciela, użytkownika końcowego oraz przedstawicieli Facility Management. Zapro-
szenie do współpracy wszystkich stron w praktyce nie zawsze jest możliwe, czasami 



P. Bartkiewicz, E.D. Ryńska 285

wręcz utrudnia pracę zespołu projektowego, ważne jest zatem nawiązanie racjonal-
nych relacji z ww. stronami, bez zaburzania właściwego procesu projektowania.

Rys. 8.8. Zmiana obiegu informacji w procesie projektowym

Punktem wyjścia do procesu projektowania budynków nZEB powinno być 
precyzyjne określenie celu (np. określenie granicznych wartości współczynnika 
EP całego budynku lub określenie granicznych wartości rocznych kosztów energii 
i mediów zużywanych w budynku). Należy podkreślić, że już teraz w zapisach 
przetargowych – szczególnie w Specyfi kacji Istotnych Warunków Zamówienia 
pojawiają się w Polsce powyższe zapisy.

Na podstawie tak określonych zasad tworzony jest zakres projektu, niejednokrotnie 
wykraczający poza przedstawione powyżej wymagania formalno-prawne, uwzględ-
niający dodatkowo w harmonogramie pracy, tzw. kamienie milowe, podczas których 
możliwe będzie przeanalizowanie i sprawdzenie efektu dotychczasowych prac.

Tak postawione wymagania pozwalają na zorganizowanie zespołu projekto-
wego, którego praca przy projektach nZEB powinna wykorzystywać zasady pro-
jektowania zintegrowanego.

8.6. PROJEKTOWANIE ZINTEGROWANE

Projektowanie zintegrowane (Itegrated Design) jest nowoczesnym podejściem 
do procesu projektowania, które pojawiło się na początku XXI wieku. Podsta-
wą do rozwinięcia nowej formy projektowania było przekonanie, iż realizacja 
coraz bardziej złożonych obiektów, jakim są współczesne budynki przy wciąż 
rosnących wymaganiach (np. energetycznych) wymaga zmiany sposobu współ-
pracy między zespołami projektowymi i włączenia do projektowania wszystkich 
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uczestników procesu inwestycyjnego. Podejście to utwierdziło znaczenie procesu 
projektowania, podczas którego przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków, 
możliwe jest uzyskanie największego wpływu na efekt końcowy (w tym także 
charakterystykę energetyczną) projektowanego budynku (rys. 8.9).

Rys. 8.9. Możliwość wpływu na przyjęte rozwiązania i koszty w różnych fazach procesu inwestycyjnego

Podstawą zintegrowanego projektowania budynków nZEB są zasady uwzględniające:
 konstruktywną i skuteczną współpracę wszystkich stron w ramach cross-dy-

scyplinarnych zasad pracy zespołowej,
 analizę koncepcji budynku, konstrukcji i wszystkich systemów w holistyczny, 

możliwie pełny sposób,
 podejście do budynku przy określonym celu priorytetowym w postaci zużycia 

energii, wpływie na środowisko i otoczenie,
 podejście do rozwiązań architektonicznych, materiałowych i systemowych 

przy uwzględnieniu cyklu życia budynku,
 możliwie pełne wykorzystanie naturalnych czynników zewnętrznych i otocze-

nia budynku na rozwiązania projektowe,
 możliwie szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i technik wyko-

rzystujących rozwiązania naturalne,
 możliwie szerokie włączenie użytkowników końcowych i obsługi budynku do 

eksploatacji zaprojektowanych systemów w sposób efektywny i optymalny 
energetycznie.

Wykorzystanie zasad projektowania zintegrowanego zapewnia możliwość 
uzyskania znacznie wyższej jakości energetycznej budynku przez pełniejsze 



P. Bartkiewicz, E.D. Ryńska 287

cross-dyscyplinarne podejście do projektu. Aby mogło być ono skutecznie wdro-
żone niezbędne jest utworzenie zespołu projektowego, w ramach którego od po-
czątku procesu inwestycyjnego przedstawiciele różnych branży projektowych 
zostają wdrożeni do poszukiwania rozwiązań projektowych spełniających pod-
wyższone wymagania energetyczne. Może to, poza zastosowaniem zintensyfi ko-
wanej wymiany informacji między branżami, umożliwić skoncentrowanie się na 
wybranym zagadnieniu (charakterystyką i efektywnością energetyczną) wszyst-
kich projektantów już od początku procesu projektowania.

Projektowanie zintegrowane różni się od projektowania tradycyjnego nie tylko 
organizacją zespołu projektowego, ale przede wszystkim pozwala na ominięcie 
potencjalnych niekorzystnych cech projektu tradycyjnego, do których w przypad-
ku budynków zaliczyć można:
 niewykorzystywanie zysków ciepła od słońca w aspekcie ogrzewania budynku,
 zbyt wysokie zyski ciepła spowodowane niewłaściwym doborem rozwiązań 

przegród przezroczystych i nieprzezroczystych skutkujące zwiększeniem zu-
życia energii do chłodzenia,

 niewykorzystywanie światła dziennego, co powoduje zwiększone zużycie 
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia,

 niewłaściwy dobór parametrów i wielkości przegród przezroczystych skutku-
jąc dyskomfortem użytkowników,

 przewymiarowywaniem systemów ogrzewania i klimatyzacji ze względu na 
zbyt małą dokładność obliczeń i symulacji,

 stosowanie nieracjonalnie wysokich parametrów urządzeń w kontekście wy-
dajności całego systemu,

 niewykorzystywanie odnawialnych źródeł energii lub niewykorzystywanie na-
turalnych technik racjonalizujących zużycie energii i zastępowanie ich rozwią-
zaniami o zbyt dużej mocy,

 niewykorzystywanie systemów o racjonalnych mocach (stopniowanie) i za-
stępowanie ich systemami o zbyt dużych mocach (wymiarowanych na moce 
szczytowe, występujące rzadko),

 niewłaściwe wymiarowanie (przewymiarowanie) systemów wynikające z nie-
pewności założeń lub niepewności innych poprzedzających obliczeń.

Proces projektowania zintegrowanego charakteryzuje się podejściem iteracyj-
nym, w ramach którego po wykonaniu danej fazy, dokonywane jest sprawdzenie 
skutków przyjętych rozwiązań i w przypadku przekroczenia założonych parame-
trów następuje poszukiwanie rozwiązania optymalnego. Cechą charakterystyczną 
projektowania zintegrowanego jest znacznie większa liczba informacji przekazy-
wanych wewnątrz zespołu projektowego w ramach branż pokrewnych. Przyjęcie 
takich zasad powoduje, że zespół projektowy:
 pracuje w sposób iteracyjny,
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 optymalizuje budynek wraz z systemami i ich wpływem na otoczenie w wielu 
fazach prac i z uwzględnieniem cyklu życia,

 wszyscy uczestnicy projektu współpracują w ramach cross-dyscyplinarnego 
zespołu poszukując rozwiązania wspólnie akceptowanego przez wszystkich,

 wszyscy uczestnicy projektu wymieniają informacje i pomysły z danej dzie-
dziny poszukując możliwości rozwiązań w dziedzinach pokrewnych,

 projektanci zakładają wspólny cel i pracują razem, aby go osiągnąć,
 zagadnienia zużycia energii w budynku nie stanowią wyniku prac projek-

towych, lecz podstawowy koncept będący podstawą doboru rozwiązań ar-
chitektonicznych, materiałowych, systemowych od wczesnych faz projektu 
(koncepcji).

Wdrożenie procesu projektowania zintegrowanego zakłada zmianę tradycyj-
nych ról w procesie projektowania, co oznacza, że architekt nie jest jedyną osobą 
decydującą o rozwiązaniach w budynku, stanowi raczej rodzaj moderatora i koor-
dynatora pracy zespołu.

Obecnie wykorzystuje się co najmniej trzy różne metodyki projektowania zin-
tegrowanego:
 Integrated Design Process (IDP). A guideline for sustainable and solar-

optimised building design – IEA Task 23. Metodyka opracowana w ramach 
prac Zadania 23 International Energy Agency przez przedstawicieli 12 kra-
jów w okresie 5 lat. W ramach prac zespołu opracowano narzędzie Multi-
Criteria Decision-Making (MCDM) dające pomoc zespołowi projektowemu 
przez wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie zasad wspólnych dla 
wszystkich branży. Może ono także stanowić metodę oceny poszczególnych 
rozwiązań projektowych za pomocą grafi cznej prezentacji rozwiązania na 
wspólnym wykresie radarowym.

 Integrated Design Process in Problem-Based Learning – Student approach. Me-
todyka opracowana na Wydziale Architektury i Projektowania Technologii Me-
dialnych Uniwersytetu w Aalborg, Dania. Metodyka zakłada wspólne rozwiązanie 
zagadnienia zużycia energii przez zespół projektowy z wykorzystaniem techniki 
Problem-Based Learning. Metodyka wdrożona do procesu dydaktycznego dla stu-
dentów pozwala na iteracyjne poszukiwanie rozwiązania optymalnego.

 The INTEND project – Integrated Energy Design (IED) – Metodyka po-
wstała przy wykorzystaniu programu Intelligent Energy Europe. W ramach 
projektu opracowano nowy typ projektowania – proces Integrated Energy 
Design (IED), którego celem jest uzyskanie rozwiązania w postaci budyn-
ku o wysokich cechach użytkowych przy minimalnym zapotrzebowaniu na 
energię i zachowaniu odpowiedniego poziomu środowiska wewnętrznego, 
bez utraty jakości architektonicznej i przy zachowaniu racjonalności fi nan-
sowej.
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Dobrym przykładem podejścia do zagadnień projektowych budynków nZEB 
jest zastosowanie w pracach zespołu zasad w ramach koncepcji „Trias Energeti-
ca”; przewiduje ona:
 zmniejszenia zapotrzebowania na energię,
 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 wykorzystania energooszczędnych systemów wykorzystujących energię odna-

wialną.

Takie podejście, w połączeniu z procesem projektowania zintegrowanego, po-
zwala na kompleksowe rozwiązanie zagadnień dotyczących charakterystyki ener-
getycznej budynku i efektywności energetycznej systemów. Rozszerzenie tego 
podejścia pozwala w fazie projektowania na dokonanie wielu roboczych iteracji 
zgodnie z przykładowym schematem (rys. 8.10):
1. Określenie celu, na podstawie którego będzie można dokonać kroki optymali-

zacyjne.
2. Minimalizacja zysków i strat ciepła oraz możliwie pełne wykorzystanie świa-

tła dziennego przez zmianę orientacji budynku, bryły, przeszklenia, parame-
trów elewacji itp.

3. Wyznaczenie zysków oraz strat ciepła i energii użytkowej na potrzeby syste-
mów HVAC przez optymalne włączenie efektywnych systemów energii odna-
wialnej spełniających wymagania dotyczące jakości środowiska, parametrów 
komfortu cieplnego, komfortu wizualnego i akustycznego.

4. Dokonanie procesu iteracji optymalizującego przyjęte rozwiązania przy wybranych 
zmiennych wraz z wyznaczeniem zużycia energii w opracowanym rozwiązaniu.

Praktyczne wdrożenie zasad projektowania zintegrowanego może, bez wzglę-
du na wybraną metodykę, składać się z następujących kroków:
 Wybór zespołu projektowego i włączenie go od samego początku procesu do 

określenia celu projektu oraz najważniejszych wskaźników projektowych (KPI).
2. Analiza warunków brzegowych projektu, wymagań Inwestora i opracowanie 

precyzyjnych celów projektu.
3. Opracowanie programu zapewniania jakości procesu projektowania.
4. Organizacja warsztatów dla zespołu projektowego w celu wymiany informacji.
5. Zapewnienie bliskiej współpracy w ramach zespołu wraz z regularnymi spo-

tkaniami koordynacyjnymi.
6. Kontrola programu zapewniania jakości procesu projektowego i analiza wyni-

ków w poszczególnych fazach prac projektowych.
7. Włączenie wykonawców do procesu projektowania.
8. Uruchomienie procesu wspomagania technicznego i motywacyjnego wyko-

nawców.
9. Opracowanie materiałów dla użytkowników i obsługi technicznej budynku.
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Rys. 8.10. Założenia procesu zintegrowanego projektowania. (źródło: IISBE, Larsson 2005)

Opisane powyżej 3 metody zintegrowanego projektowania reprezentują po-
dobne podejście do projektowania mimo, iż mają odmienny rodowód. Mają one 
podobne założenia główne, lecz różnią się założeniami szczegółowymi. Część 
z nich preferuje bardziej techniczne spojrzenie na projekt, inne reprezentują bar-
dziej architektoniczne spojrzenie na zagadnienia projektowania. Różnica tkwi 
także w celu procesu. W niektórych celem jest racjonalizacja zużycia energii, 
a w innych preferowane jest szersze podejście określające cel jako wykonanie 
budynku zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Niezależnie od przyjętej metody, jako wspólne cechy wyróżnić należy:
 zwiększenie znaczenia współpracy pomiędzy wszystkimi stronami procesu in-

westycyjnego oraz zintensyfi kowanie działań wewnątrz zespołu projektowego,
 położenie akcentu na pracę według modelu iteracyjnego w przeciwieństwie do 

tradycyjnego procesu projektowania, który ma charakter liniowy,
 stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy stronami projektu, na 

podstawie której ustalane są cele, określane są warunki brzegowe i począt-
kowe oraz sprawdzane są podstawowe warianty projektowe (kształt budyn-
ku, bryła, orientacja, stopień przeszklenia, rodzaj fasady, możliwość zastoso-
wania technik wykorzystujących siły natury (wentylacja naturalna, strategie 
zacienienia, wykorzystanie światła dziennego), stopień ocieplenia obudowy, 
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możliwość wykorzystania masy akumulacyjnej, stopień szczelności obudo-
wy, jakość środowiska wewnętrznego, energia wbudowana, możliwość wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii, możliwość wykorzystania różnych 
efektywnych energetycznie systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, 
oświetlenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystanie syste-
mów automatycznej regulacji i sterowania,

 wykorzystanie dodatkowych narzędzi do weryfi kacji przyjętych rozwiązań 
zarówno w zakresie celu podstawowego, jak i parametrów pobocznych, np. 
kosztów i jakości architektonicznej,

 zwiększenie świadomości o konieczności wydłużenia aplikacji procesu przez 
włączenie do niego wykonawców i użytkowników końcowych oraz obsługi 
technicznej budynku.

Wykorzystanie w praktyce projektowej zasad zintegrowanego projektowania 
wymaga stosowania, w możliwie szerokim zakresie, narzędzi komputerowego 
wspomagania projektowania. Jest to częściowo związane z dużą liczbą informacji 
wymaganą podczas poszukiwania rozwiązania systemowego, a także z ogranicze-
niami czasowymi i fi nansowymi związanymi z samym procesem projektowania. 

8.7. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

8.7.1. Tradycyjne metody projektowania – CAD

Znaczący postęp w projektowaniu był związany z wdrożeniem narzędzi typu CAD. 
Wykorzystanie narzędzi komputerowego wspomagania projektowania umożliwiło ła-
twiejsze pozyskiwanie i edytowanie podkładów, szybszą koordynację prac oraz zna-
czące uporządkowanie obiegu informacji. Informacje te w postaci cyfrowej były także 
znacznie łatwiejsze do przetwarzania. Stosowane obecnie systemy wykorzystują plat-
formy projektowania CAD typu AutoCad, ArchiCAD czy Microstation. Uzupełnie-
niem aplikacji branżowych było utworzenie wielu programów będących nakładkami 
branżowymi na platformy CAD. Należą do nich między innymi branżowe aplikacje in-
żynierskie typu: AirCAD, Allklima, Audytor, Bentley HVAC for TriForma, CADvent, 
FluidCad – Ventpack, Pit-Cup, Wentyle i inne oraz wiele bibliotek grafi cznych do plat-
form rysunkowych CAD zawierających rysunki elementów instalacyjnych. Narzędzia 
te, aczkolwiek nadal chętnie wykorzystywane w praktyce projektowej, nie dają możli-
wości pełnego wdrożenia zintegrowanego procesu projektowania, gdyż utrwalały tra-
dycyjne sposoby pracy zespołu projektowego zakładające pracę branżystów (w tym 
instalatorów) na podkładach przekazywanych przez architektów.

Coraz więcej programów pozwalało na łączenie informacji grafi cznych z obli-
czeniami. Ten sposób pracy stał się coraz powszechniejszy z uwagi na pełniejsze 



Zintegrowane projektowanie budynku, rozruch i odbiory techniczne instalacji292

zarządzanie danymi, gdyż obliczenia, będące w pełni związane z geometrią przyję-
tych rozwiązań, umożliwiały naturalne zachowanie spójności między danymi licz-
bowymi i przestrzennymi. Nieco bardziej zaawansowane aplikacje pozwalały na 
pełną integrację części obliczeniowej z częścią rysunkową. Dobrymi przykładami 
są najchętniej wykorzystywane w praktyce projektowej aplikacje branżowe, do któ-
rych należą między innymi AirCad, CadVent, Ventpack, PitCup, Wentyle.

Poszukiwanie skutecznego sposobu zarządzania informacją projektową wyty-
czało nowe kierunki rozwoju aplikacji komputerowego wspomagania projekto-
wania. Ważnym zagadnieniem, związanym z zarządzaniem informacją projekto-
wą w kompleksowym projekcie architektoniczno – budowlanym, był poziom jej 
dokładności. Dokładność oszacowań, obliczeń i symulacji ściśle wpływa na licz-
bę danych niezbędnych do wykonania tych analiz. Przykładem może być w tym 
przypadku metodyka wyznaczania zysków ciepła. W fazie koncepcji, szacowanie 
zysków ciepła na podstawie wskaźników wydaje się być optymalne. Wymiarowa-
nie instalacji w fazie projektu budowlanego wymaga wykonania dokładniejszych 
obliczeń, choć niejednokrotnie mogą to być nadal obliczenia obarczone dużym 
błędem. Uszczegółowienie obliczeń i wymiarowania systemu dokonywane w fa-
zie projektu wykonawczego wymagać może złożonych obliczeń zysków ciepła 
w poszczególnych pomieszczeniach, strefach i całych systemach. Wykonanie 
symulacji na potrzeby oszacowania zużycia energii projektowanego systemu, to 
dynamiczna i najbardziej złożona analiza rozkładu obciążenia cieplnego. Takie 
rozwiązanie można uznać za optymalne w kontekście projektowania budynków 
spełniających najwyższe wymagania energetyczne – nZEB. Zwiększenie dokład-
ności obliczeń wymaga zwiększenia liczby danych niezbędnych do ich wykona-
nia. Należy zatem oczekiwać, iż wzrastające wymagania inwestorów oraz coraz 
powszechniejsze wykorzystanie symulacji komputerowych w najbliższym czasie 
zwielokrotni liczbę danych opisujących projekt instalacyjny. Przykładem mogą 
być symulacje wykorzystujące modelowanie przepływów powietrza (CFD), któ-
re niejednokrotnie, w przypadku jednego pomieszczenia, wymagają rozwiązania 
wielu tysięcy równań różniczkowych.

Wykonanie tak precyzyjnych obliczeń wymaga zatem znacznie większej liczby 
danych, i co się z tym wiąże, nowego sposobu zarządzania informacją w projekcie. 
Dotychczas na rynku oprogramowania instalacyjnego znajdowały się głównie apli-
kacje wspomagające opracowanie dokumentacji rysunkowej (CAD) oraz aplikacje 
obliczeniowe umożliwiające dobór i wymiarowanie elementów, systemów i insta-
lacji. Dlatego producenci oprogramowania prześcigali się w dołączaniu kolejnych 
funkcji i procedur do istniejących aplikacji (rys. 8.11). Na początku XXI wieku 
zaobserwowano zalążki kryzysu rozwoju tych aplikacji. Wynikało to z wyczerpa-
nia możliwości rozwoju ogólnego oprogramowania platformowego (CAD) przy 
zachowaniu tradycyjnych zasad projektowania instalacyjnego. Wyjściem z zaist-
niałej sytuacji było powstanie aplikacji specjalistycznych dopasowanych do po-
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trzeb konkretnej branży. W przypadku największych producentów tworzono także 
spójne systemy interdyscyplinarnego projektowania obejmujące kilka najważniej-
szych branż budownictwa, w tym architektury, konstrukcji i instalacji. Projektanci 
branżowi już w latach 90-tych dysponowali systemami zawierającymi możliwo-
ści projektowania instalacji jako elementu pakietów projektowych pozwalających 
na wykonanie całego projektu architektonicznego wraz z projektami branżowymi. 
Były to pierwsze kroki umożliwiające dokonanie dokładniejszych analiz wielokry-
terialnych niezbędnych w projektowaniu budynków nZEB.

Rys. 8.11 Systemy wspomagania projektowania budynku – lata 90. (źródło: Softdesk)

8.7.2. Tradycyjne metody projektowania – programy obliczeniowe

Rozwój narzędzi projektowych związany był z dynamicznym rozwojem dys-
cyplin nauki związanych z instalacjami. Początek XXI wieku zaowocował bo-
wiem poszerzeniem wiedzy na temat środowiska wewnętrznego budynków, kom-
fortu i zachowań użytkowników. Ponadto coraz bardziej doceniano znaczenie zu-
życia energii w budynkach. Odpowiedzią producentów systemów instalacyjnych 
na te tendencje było wprowadzenie nowych technologii i systemów oświetlenia, 
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Wzrost znaczenia instalacji 
w budynkach odpowiedzialnych w znacznej mierze za spełnienie coraz więk-
szych wymagań spowodował, że znacząco zwiększył się zakres projektu, który 
obejmował nowe opracowania analityczne i symulacyjne, a zatem wymagał coraz 
większej liczby danych o projektowanym obiekcie. Do najważniejszych narzędzi 
obliczeniowych zaliczyć należy systemy do obliczenia zapotrzebowania na cie-
pło i zysków ciepła w systemach klimatyzacji, do których należy m.in.: Audytor 
OZC, Audytor CO, OZC Instalsoft (rys. 8.12).
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Rys. 8.12. Programy do obliczeń zapotrzebowania na ciepło (źródła: Audytor OZC – SANKOM)

8.7.3. Tradycyjne metody projektowania – programy symulacyjne

Wspomniane powyżej aplikacje umożliwiały wykonanie podstawowych obli-
czeń związanych z analizą rozwiązań projektowych budynków nZEB. Niestety bio-
rąc pod uwagę złożoność procesów zachodzących w strukturze budynku niezbędne 
stało się opracowanie nowych grup oprogramowania umożliwiającego dokładniej-
sze obliczenia zysków ciepła i bilansu cieplnego pomieszczeń. Grupę tą reprezen-
tują aplikacje m.in.: ProClimWeb, Teknosim (rys. 8.13). Ich zastosowanie można 
uznać za wystarczające w analizach dotyczących pojedynczych pomieszczeń, nie 
mają jednak możliwości dokonywania obliczeń w skali całego budynku.

Rys. 8.13. Programy symulacji poszczególnych pomieszczeń (źródło: TeknoSim – LINDAB)
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Ważną i często wykorzystywaną przez projektantów grupą oprogramowania 
symulacyjnego są programy pozwalające na wymiarowanie systemów ogrzewa-
nia, wentylacji i klimatyzacji na poziomie inżynierskim, wraz z możliwością do-
konania symulacji zużycia energii w zaprojektowanych systemach. Istotny jest 
fakt, że są to aplikacje w których wykorzystano godzinowy krok czasowy, co po-
zwala na precyzyjne symulowanie zużycia energii na potrzeby systemów HVAC 
w fazie koncepcji i projektu budowlanego. Klasycznymi przykładami tej grupy 
oprogramowania jest HAP i Trace 700 (rys. 8.14).

Rys. 8.14. Programy symulacji budynku z systemami na poziomie inżynierskim (źródło: HAP – CARRIER)

8.7.4.  Tradycyjne metody projektowania – programy do wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku

Oddzielną grupą oprogramowania stanowią narzędzia do wyznaczania cha-
rakterystyki energetycznej budynku. Są one związane z tworzeniem świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, co oznacza iż wykorzystują obecną 
metodologię opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej. Do tej 
grupy programów można zaliczyć programy: ArCADia TERMO, Audytor OZC, 
BildDesk, CERTO, Dataterm, EXPERT Certyfi kat Energetyczny+, Instal OZC  
(rys. 8.15).

Należy podkreślić, że programy te są zalecane do sporządzania charaktery-
styki energetycznej budynków, gdyż zapewniają dokładność wymaganą w obo-
wiązujących przepisach. Jednak nie zawsze będą one mogły wspomagać analizę 
zaawansowanej oceny przewidywanego zużycia energii, co jest spowodowane 
wykorzystywaniem uproszczonych algorytmów.
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Rys. 8.15. Oprogramowanie do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku (źródło: Audytor OZC – 
SANKOM)

8.7.5. Zaawansowane metody symulacyjne

Opisany powyżej optymalny proces projektowania budynków w standardach 
nZEB – projektowanie zintegrowane, wymaga stosowania wyższego poziomu opro-
gramowania symulacyjnego. Liczba aplikacji tego typu sukcesywnie rośnie w związ-
ku z dużym zainteresowaniem projektantów architektoniczno-budowlanych. Do naj-
ważniejszych aplikacji można zaliczyć: TAS, Bentley TAS Simulator, SIMEB, Equa 
IDA ICE, eQUEST, BSim, Honeybee, ESP’r, Energy Plus, EFEN (bazujący na E+), 
AECOsim Energy Simulator (bazujący na E+), Hevacomp Simulator V8i (bazujący 
na E+), N++ (bazujący na E+), gEnergy (bazujący na E+), Simergy (bazujący na E+), 
BEopt (bazujący na E+), Archsim (bazujący na E+), Design Builder (bazujący na E+), 
TRNSYNS, IES VE, IES – Integrated Environmental Solution, Sefaira itp. (rys. 8.16).

Należy podkreślić, iż duża część ww. aplikacji pozwala na wykonanie niezbęd-
nych analiz w przypadku budynków nZEB, gdyż dokładność wykorzystywanych 
algorytmów jest odpowiednia do tych potrzeb, zaś same programy pozwalają na 
wykonywanie szczegółowych porównań przyjętych rozwiązań architektonicz-
nych i systemów instalacji. Do najważniejszych cech tej grupy oprogramowania 
należy (rys. 8.17–8.21):
 kompleksowa interdyscyplinarna analiza komfortu i parametrów energetycznych,
 kompleksowa analiza porównawcza parametrów energetycznych różnych wa-

riantów budynku,
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 kompleksowa analiza porównawcza rozwiązań architektonicznych (np. poszu-
kiwanie optimum parametrów przeszklenia),

 uwzględnienie sposobu sterowania systemami HVAC.

Rys. 8.16. Dostępne oprogramowanie symulacyjne

Rys. 8.17. Kompleksowa analiza budynku – komfortu i parametrów energetycznych (źródło: TAS)



Zintegrowane projektowanie budynku, rozruch i odbiory techniczne instalacji298

Rys. 8.18. Kompleksowa analiza porównawcza wariantów budynku (źródło: BEopt)

Wspomniane aplikacje symulacyjne pozwalają na dokonanie bardzo szczegóło-
wych analiz uwzględniających niemal wszystkie niezbędne zagadnienia, a w tym 
akumulacyjność budynku, wpływ światła dziennego itp. Obecnie większość analiz 
wykonywanych w procesie projektowania budynków o podwyższonych standar-
dach energetycznych korzysta z przedstawionych powyżej aplikacji, zwłaszcza, że 
część producentów oprogramowania tworzy kompleksowe systemy składające się 
z modułów, których użycie może być dopasowane do potrzeb projektantów.

Rys. 8.19. Kompleksowa analiza porównawcza rozwiązań architektonicznych (źródło: Design Builder)
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Rys. 8.20. Kompleksowa analiza porównawcza wraz z symulacją systemów sterowania (źródło: TRNSYS)

Rys. 8.21. Modułowość systemów symulacyjnych (źródło: IES)

Opisana grupa programów w większości umożliwia wykonanie niezbędnych 
analiz w procesie projektowania zintegrowanego. Niestety wymaga ona tworzenia 
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dodatkowych modeli zgodnie z wymaganiami konkretnego programu. Aby moż-
liwe było stworzenie pełnego systemu współpracującego z projektowanym bu-
dynkiem bez konieczności tworzenia oddzielnego modelu energetycznego można 
spróbować wykorzystać technologię Building Information Modeling (BIM)

8.8. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Rozwiązaniem problemu spowodowanego dużą liczbą danych przetwarzanych 
przez projektantów oraz ich synchronizacją stało się włączenie elementów archi-
tektonicznych, konstrukcyjnych i branżowych do pełnego opisu budynku. I tak po-
szczególne składowe systemów zostały zawarte w uniwersalnym opisie w postaci 
Industrial Foundation Classes (IFC) już w 1995 r. Podstawą opracowania tych za-
łożeń była poprawa procesu wymiany informacji o projektowanym budynku mię-
dzy inwestorem, architektem, konstruktorem, projektantami branżowymi, a także 
przyszłym użytkownikiem lub zarządcą budynku. Proces ten stał się podstawowym 
elementem wykorzystywanym w systemach zarządzających informacją o budynku 
(BIM). Praktyczna aplikacja tych założeń wymaga, poza warstwą sprzętową i opro-
gramowaniem, także zmiany zasad współpracy pomiędzy członkami procesu inwe-
stycyjnego. Dotychczasowe zasady współpracy, polegające na koordynacji między 
wszystkimi stronami zaangażowanymi w wykonanie projektu, mogą być uzupeł-
nione procesem wspólnej, jednoczesnej pracy nad modelem wraz z koordynacją 
projektu i pełnym śledzeniem zmian przez wszystkich projektantów (rys. 8.22).

Rys. 8.22. Współpraca zespołu projektowego wspomagana systemem BIM (źródło: projekt IDES-EDU)

Wdrożenie tych procesów pozwala na pełne wykorzystanie zalet projektowa-
nia zintegrowanego, czyli procesu wspólnego, interdyscyplinarnego tworzenia 
modelu budynku. Proces, w którym założenia (np. architektoniczne) stają się da-
nymi dla branży instalacyjnej, która wymiarując i symulując przyjęte systemy 
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(np. klimatyzacji) może prezentować wyniki swoich analiz (np. zużycie energii), 
które z kolei staną się danymi w kolejnych rozwiązaniach architektonicznych.

Szczególnie ważnym elementem wymiany informacji między branżami jest 
opracowanie spójnych założeń do projektu. Branże muszą uzyskać w początowej 
fazie projektowania wytyczne związane z założeniami funkcjonalnymi budynku, 
przyjętymi przez inwestora wytycznymi dotyczącymi planowanego sposobu wy-
korzystania obiektu oraz innymi wytycznymi wyrażonymi jako zakładane wskaź-
niki funkcjonalne, np. oczekiwany poziom komfortu, założony strumień objętości 
powietrza świeżego, założony poziom wewnętrznych zysków ciepła. Stworze-
nie modelu budynku pozwala w tej fazie na zweryfi kowanie przyjętych założeń 
i oszacowanie ich wpływu na funkcjonowanie budynku oraz wielkość, koszt i za-
łożenia funkcjonalne systemów spełniających wymagania. Jest to szczególnie 
istotnie w przypadku tworzenia budynków niemal zeroenergetycznych.

Podstawowy zakres współpracy zawiera zatem poszukiwanie rozwiązań wspo-
magających najważniejsze obszary współpracy międzybranżowej, do których moż-
na zaliczyć choćby analizę wykorzystywanej przestrzeni. W tej fazie projektowania 
instalacji wymagana jest koordynacja lokalizacji źródeł (np. miejsce i rodzaj źródeł 
ciepła, chłodu, energii elektrycznej), czy położenia i wielkości maszynowni.

Zagadnieniem, wielokrotnie podkreślanym przy współpracy instalatora, archi-
tekta i konstruktora jest położenie, wielkość i wykorzystanie szachtów. Kolejny, 
szczególnie ważny dla branży konstrukcyjnej element, to przebicia instalacyjne. 
Niezbędna staje się zatem pełna informacja o miejscu i wielkości przewidywa-
nych przebić, co może mieć znaczący wpływ na rozwiązania konstrukcyjne bu-
dynku. Istotne jest to, że pełne określenie przestrzeni zajmowanych przez instala-
cję stanowi wynik całego procesu projektowania instalacji, czyli jest możliwe do 
dokładnego określenia dopiero w końcowej fazie procesu projektowania. Jednak 
dla branży konstrukcyjnej są to dane stanowiące podstawę do opracowań i obli-
czeń konstrukcyjnych, czyli powinny być założeniami wyjściowymi do projektu. 
Z uwagi na znaczenie tych zagadnień i konieczność synchronizacji prac projekto-
wych w praktyce w branży instalacyjnej dokonywane są założenia, których szcze-
góły podawane są w kolejnych fazach projektu. Analogicznym zagadnieniem jest 
także posadowienie urządzeń instalacyjnych, które z uwagi na znaczący ciężar 
może stanowić ważny element założeń projektu konstrukcji budynku.

Niemniej ważnym elementem założeń projektowych, zwłaszcza w przypadku 
tzw. instalacji kubaturowych (czyli zajmujących znaczącą przestrzeń w budynku, 
np. wentylacji), staje się konieczność koordynacji przestrzeni kondygnacji i po-
szczególnych pomieszczeń, w tym zastosowania rozwiązań podłogi podniesionej 
czy sufi tu podwieszanego oraz wykorzystania danej przestrzeni przez poszcze-
gólne elementy systemów oświetlenia, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji, 
DSO, teletechniki i ich wzajemnego położenia z elementami architektonicznymi 
i konstrukcyjnymi. Zagadnienia instalacyjne mogą ponadto obejmować możli-
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wość stosowania danego rozwiązania ze względów estetycznych, np. nawiewni-
ki i wywiewniki – rodzaj, wielkość, kształt, kolor co stanowi tradycyjny obszar 
uzgodnień z architektami, a szczególnie z architektami wnętrz. 

Niezwykle ważna jest ponadto konieczność współpracy branż instalacyjnych, 
gdyż znakomita część systemów elektrycznych, ogrzewania, chłodzenia, wenty-
lacji i klimatyzacji jest ze sobą ściśle powiązana i dopiero ścisła współpraca tych 
systemów pozwala na osiągnięcie założonego celu funkcjonalnego w postaci wy-
maganych parametrów nZEB.

Znakomitym przykładem praktycznego zastosowania systemów BIM w praktyce 
projektowej jest wyszukiwanie kolizji. Stworzenie modelu trójwymiarowego, uzu-
pełnionego o szczegółowe dane branżowe, pozwala na automatyczne wyszukiwanie 
kolizji między instalacjami, elementami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Dodatkowo zastosowanie systemów BIM w projektowaniu instalacji pozwala 
na bieżące kontrolowanie wszelkich niezbędnych zestawień materiałów, bilansów 
oraz przy wykorzystaniu systemów wyceny, także oszacowanie kosztu poszcze-
gólnych elementów budynku. Uwzględniając zasadę dynamicznego tworzenia 
tych zestawień korzystne jest to, że przy zachowaniu spójności modelu mogą być 
one generowane automatycznie na podstawie aktualnego stanu projektu, co po-
zwala na pełną kontrolę przyjętych rozwiązań. Może mieć to znaczący wpływ na 
projekty instalacyjne w świetle obecnych, podwyższonych wymagań stawianych 
instalacjom w budynkach. Ma to znaczenie we wszystkich fazach procesu inwe-
stycyjnego oraz w całym cyklu życia budynku (rys. 8.23).

Rys. 8.23. Wykorzystanie BIM w całym cyklu życia budynku. (źródło: buildipedia.com)
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Kluczowym problemem we współczesnym budownictwie nZEB jest energia. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami i planowanym zaostrzeniem wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań 
zmniejszających zużycie energii. W znacznej mierze zależy ono od rozwiązań architek-
tonicznych (np. kształt budynku, rodzaj przeszklenia itp) oraz rozwiązań instalacyjnych 
(oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Spełnienie podwyższonych wyma-
gań, w związku z zaostrzaniem kryteriów (zwłaszcza w budynkach nZEB), wymaga za-
stosowania kompleksowych, spójnych i znacznie bardziej zaawansowanych systemów 
instalacyjnych, w tym coraz szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto spełnienie podwyższonych wymagań wymaga stosowania coraz bardziej 
zaawansowanych rozwiązań architektonicznych i materiałowych. To one w pierw-
szym rzędzie decydują o założeniach projektowych dla projektantów instalacji. Do-
skonałym przykładem konieczności stosowania projektowania zintegrowanego jest 
wspomniany wcześniej dobór przeszklenia czy rodzaju fasady budynku. Wielkość 
i rodzaj użytego szkła ma bowiem decydujący wpływ na stopień wykorzystania 
światła dziennego (day lighting), co może rzutować na zużycie energii do oświetle-
nia sztucznego, a zatem na rozwiązania branży elektrycznej (oświetlenia). Ponadto 
przeszklenie jest znaczącym wymuszeniem w systemach ogrzewania i klimatyzacji 
budynku. Niezbędne staje się zatem równoczesne i wspólne określenie optymalnych 
parametrów obudowy budynku (współczynników przegród przezroczystych i nie-
przezroczystych) przez wszystkie zaangażowane branże projektowe. Stąd w wielu 
projektach wykorzystuje się model BIM do często wykonywanych analiz wielkości 
i rodzaju fasad, rozwiązań materiałowych, oszacowań cenowych itp. (rys. 8.24).

Rys. 8.24. Wykorzystanie BIM w analizach symulacyjnych. (źródło: IAI Nordic, iesve.com)
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Tak dokładne analizy mogą być wykonywane wraz z kolejnymi fazami projek-
tu, co pozwala na weryfi kację przyjętych rozwiązań architektonicznych i instala-
cyjnych oraz wyznaczenie kosztów eksploatacji budynku. Model BIM, zawierają-
cy zintegrowaną informację o budynku, pozwala zatem na koordynację przyjętych 
rozwiązań, poszukiwanie optymalnych parametrów systemów, co stanowi jeden 
z najważniejszych składników w analizach zużycia energii lub kosztów w cyklu 
życia budynku. Wielu producentów oprogramowania rozwija obecnie narzędzia 
umożliwiające dokonanie analizy energetycznej. Przykładem stanowiącym jed-
ną z najchętniej wykorzystywanych platform jest Revit (rys. 8.25). Mając model 
możliwe staje się dokonanie analizy w trakcie procesu projektowania.

Rys. 8.25. Wykorzystanie technologii BIM w Energy Analysis (źródło: Revit)

Ważnym uzupełnieniem możliwości programów stało się połączenie platform 
BIM z programami symulacyjnymi (rys. 8.26). Ich możliwości z roku na rok ro-
sną powodując, że niebawem pełna analiza rozwiązań projektowych w kontekście 
zużycia energii będzie mogła być wykonywana bezpośrednio w trakcie projekto-
wania.

Rys. 8.26. Wykorzystanie technologii bim w analizach symulacyjnych (źródło: Sefaira)
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Idea analizy poszczególnych rozwiązań w całym cyklu życia budynku wy-
konywanej w fazie projektowania znakomicie wpisuje się w cykl życia modelu 
BIM. Branże projektowe wykorzystują obecnie modele BIM w fazie tworzenia 
koncepcji projektu. Istniejące modele znakomicie uzupełniają także opracowanie 
międzybranżowej dokumentacji projektowej. Także określane jako kolejne wy-
miary – 4D i 5D – analizy kosztów i czasu realizacji nie stanowią większych 
problemów. Określenie harmonogramu prac instalacyjnych, w tym zakontrakto-
wanie zakupów, harmonogram realizacji czy kontrola dostaw na budowie stano-
wi dodatkowy bodziec do stosowania systemów BIM przez wykonawców. Coraz 
szerzej wykonawcy instalacji i systemów starają się wykorzystywać systemy BIM 
w analizach fi nansowych (choćby przez ciągłą aktualizację zestawień fi nanso-
wych i kosztorysów prac instalacyjnych).

Zacznie większe kłopoty sprawia aplikacja modelu w fazie wykonawstwa 
i eksploatacji. Jest to częściowo związane z ograniczeniami technicznymi na bu-
dowie (sprzęt i oprogramowanie), a także z kosztami jakie należy ponieść, aby 
aktualizować model budynku do stanu realizacji. Oznacza to, że w najbliższych 
latach branże instalacyjne będą musiały pogodzić się z koniecznością dokony-
wania ciągłych aktualizacji modelu w czasie realizacji budynku. Zwłaszcza jeśli 
branże, związane z zarządzaniem infrastrukturą budynku, będą korzystać z mo-
delu w fazie eksploatacji. Od strony systemów wydaje się, że jest to rozwiązanie 
optymalne, choć jak wynika z praktyki trudne do pełnej implementacji ze wzglę-
du na przyzwyczajenia ludzi i dodatkowe koszty.

Ciekawy wydaje się fakt, iż znaczenie wykonywania dodatkowych analiz 
oraz rozsądne prowadzenie obiektu we wszystkich fazach życia budynku znaczą-
co ułatwiły systemy oceny budynków w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości 
środowiska wewnętrznego dla użytkowników (np. Green Building System) oraz 
oceny budynków w aspekcie zrównoważonego rozwoju (np. LEED, BREEAM). 
Wielu inwestorów zdecydowało się na podniesienie poziomu instalacji oraz wy-
korzystanie modeli BIM ze względu na chęć uzyskania powyższych certyfi katów 
o wyższym poziomie. Można to traktować jako kolejną szansę na rozwój techno-
logii BIM w Polsce. 

Ważne ponadto jest to, że stosowanie pakietów projektowania zintegrowane-
go BIM (np. Revit) zostało w branżach instalacyjnych uzupełnione aplikacjami 
szczegółowymi, które pozwoliły na dokonywanie specjalistycznych doborów 
urządzeń, obliczeń i symulacji bezpośrednio na modelu budynku. Jest to niezwy-
kle istotne, gdyż szereg funkcji przeznaczonych dla branżystów (obliczenia zy-
sków ciepła, obliczenie instalacji rurowych, obliczenia spadków ciśnienia w sys-
temach wentylacyjnych, symulacje energetyczne) nie działa w pełni zadowalająco 
i wymaga poprawy w kolejnych wersjach programu. 

Zakładając szybkie usprawnienie algorytmów obliczeniowych można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że programy te niebawem staną się znakomitym 
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narzędziem w branży instalacyjnej. Już teraz należy podkreślić ich ogromną rolę 
w organizacji procesu wymiany informacji międzybranżowej oraz praktycznego 
rozwiązania problemu wielokrotnego wprowadzania danych do wielu programów 
wykorzystywanych przez projektantów (Interoperability). Biorąc pod uwagę pra-
ce naukowe zmierzające do uwzględnienia zachowania użytkowników budyn-
ków, platformy BIM mogą niebawem stać się pełnymi, systemowymi platforma-
mi oferującymi niespotykane dotychczas możliwości projektowe.

W przypadku inwestycji chroniącej zasoby środowiska, w tym także budyn-
ków nZEB, najczęściej to architekt musi doradzać w zakresie doboru właści-
wych rozwiązań lub możliwości usprawnienia działań. Zasadne jest dobieranie 
rozwiązań projektowych oraz materiałów budowlanych, które będą trwałe. Pro-
jektując budynek warto zastanowić się i zdecydować jaki będzie czas funkcjo-
nowania budynku. Można również przewidzieć jak utylizowane lub ponownie 
wykorzystane będą materiały konstrukcyjno-budowlane po zakończeniu cyklu 
życia budynku.

Wyjaśnienia dotyczące trwałości oraz efektywności ekonomicznej wybranych 
materiałów budowlanych i wykończeniowych w tej fazie projektu powinny umoż-
liwić inwestorowi lepsze zrozumienie dalszych działań inwestycyjnych. Materia-
ły budowlane i wykończeniowe powinny być trwałe oraz odporne na zniszczenia, 
szczególnie w miejscach gdzie ryzyko uszkodzenia jest duże. Na zewnątrz budyn-
ku najczęściej są to fragmenty elewacji dostępne z poziomu ruchu pieszych, ro-
werzystów, parkujących samochodów, wózków sklepowych itp. Tam gdzie odpo-
wiednio trwałe materiały nie mogą być zastosowane, elementy budynku powinny 
być tak zaprojektowane, aby detal architektoniczny rozwiązania uniemożliwiał 
uszkodzenie.

We wnętrzach budynku miejscami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne 
są najczęściej przestrzenie komunikacyjne oraz strefy dostaw – posadzki, ściany 
i sufi ty.

W cyklu życia budynku, naprawa lub wymiana nietrwałych, uszkodzonych 
elementów budynków może być dokonywana kilkakrotnie. Uszkodzone elementy 
często trafi ają na wysypisko śmieci i zanieczyszczają środowisko, a produkcja no-
wych elementów również może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Odpowiednio dobrane rozwiązania materiałowe, przemyślane trwałe i odpor-
ne na uszkodzenia detale powstające już w fazie projektowania (a nie tylko jako 
doraźny efekt zabezpieczenia budynku), podnoszą jakość architektoniczną bu-
dynku, obniżają koszty wymiany i konserwacji.

W przypadku omawianego podejścia projektowego, podstawowym zadaniem 
jest przede wszystkim analiza nakładów w stosunku do przewidywanych kosztów 
eksploatacji budynku. Wyższe zazwyczaj nakłady, są równoważone przez niższe 
koszty eksploatacji, a w miarę postępu technologicznego okres zwrotu nakładów 
ulega skróceniu.
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Podjęcie nietypowych decyzji jest o wiele łatwiejsze dla właściciela będącego 
jednocześnie użytkownikiem, niż dla podnajemcy prowadzącego modernizację 
całości lub fragmentu nieruchomości. Jednak w każdym przypadku, dopóki kosz-
ty wynikające z zastosowania prośrodowiskowych rozwiązań nie będą uwzględ-
niane w kosztach bezpośrednich, proces decyzyjny będzie utrudniony. 

Na etapie wstępnych założeń projektowych (Design Brief) należy uwzględnić 
następujące zagadnienia: 

Sprawdzenie 
ogólnych procedur 
postępowania

Czy istnieje możliwość wyboru między modernizacją i realizacją nowego bu-
dynku o wybranej funkcji; architekt powinien sprawdzić założenia koncepcyjne 
inwestora i określić, czy możliwe jest zastosowanie materiałów z odzysku i/
lub z recyklingu oraz technologii budowlanych ograniczających emisję szkodli-
wych związków chemicznych.

Czy klient będzie aktywnie i na bieżąco utrzymywał system kontroli pozwala-
jący na kompensację zmiennych warunków zewnętrznych? Odpowiedź będzie 
ważna przy wyborze zautomatyzowanych systemów obsługujących budynek.

Wyjaśnienie klientowi potrzeby stworzenia zestawu danych klimatycznych 
w konkretnej lokalizacji; powszechnie dostępne dane makroklimatyczne są czę-
sto nieadekwatne do lokalnie rozpoznanych parametrów.

Przewidywany 
sposób użytkowania 
budynku

Stworzenie harmonogramów działania (dziennych, tygodniowych i sezono-
wych) i zbadanie ich związków z wymaganiami i ograniczeniami środowisko-
wymi oraz wyborem materiałów konstrukcyjnych i systemów technicznych. 
Czy budynek będzie funkcjonował w sposób ciągły czy też tylko okresowo? 
Niezbędne jest stworzenie profi lu funkcjonowania budynku: użytkownicy i ich 
działania w różnych częściach budynku oraz dnia lub tygodnia.

Wstępne działania 
podejmowane przez 
zespół architekto-
niczny

Potencjał ekspercki architekta dotyczący zasad rozwoju środowiska zrównowa-
żonego.

Czy rekomendowana jest współpraca z inżynierami branżowymi (energoosz-
czędne systemy oświetlenia i ogrzewania). Kto będzie płacił za ich wynagro-
dzenie? Itp.

Czy wynagrodzenie specjalistów będzie porównywalne ze standardowymi pro-
jektami branżowymi? Czy klient ma zamiar sam wybrać konsultantów? Czy bę-
dzie ustanowiony koordynator sprawdzający poprawność i prawidłową współ-
pracę podejmowanych rozwiązań? 

Projektanci branżo-
wi – system: ogrze-
wania, powinni 
sprawdzić

Czy istnieje możliwość zastosowania pasywnych systemów pozyskiwania ener-
gii: ich wpływ na działanie całego systemu ogrzewania?

Czy klient będzie mógł funkcjonalnie zagospodarować powierzchnie wykorzy-
stywane do pozyskiwania energii słonecznej?

Czy klient przewiduje możliwość cieplnego strefowania budynku?

Czy są ekonomiczne podstawy do zastosowania systemu kontroli i kompensacji 
parametrów środowiska zewnętrznego na potrzeby grzewcze budynku?
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Projektanci bran-
żowi – system 
chłodzenia, powinni 
sprawdzić

Czy klient zaakceptuje pasywne systemy chłodzenia, jeżeli projektanci udowod-
nią ich przydatność i ekonomiczność rozwiązań?

Jaki jest przewidywany poziom dokładności systemu kontroli środowiskowej? 
Czy np. temperatura wewnętrzna może być wyższa lub niższa niż projektowa 
przez kilka dni w ciągu roku?

Projektanci bran-
żowi – system 
oświetlenia, powinni 
sprawdzić

Czy maksymalizacja wykorzystania światła dziennego będzie jednym z celów 
projektowych?

Czy klient będzie chciał ponieść dodatkowe nakłady na ponadstandardowe roz-
wiązania, np. działające na podczerwień wyłączniki oświetleniowe?

Projektanci bran-
żowi – system 
wentylacji, powinni 
sprawdzić

Czy użytkownicy będą mogli ręcznie sterować systemem wentylacji? Czy 
w przypadku otwarcia okien należy uwzględnić możliwość centralnego wyłą-
czenia się systemu wentylacji i klimatyzacji przewietrzanej strefy?

Czy wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa może być jednym z możliwych 
rozwiązań?

Czy w niektórych przestrzeniach budynku będzie konieczność zastosowania 
mechanicznego systemu wentylacji?

Możliwość zastosowania rekuperacji ciepła; wstępne oszacowanie nakładów 
i kosztów eksploatacji.

Strategia oszczęd-
ności zasobów 
wodnych

Czy klient będzie chciał ponieść nakłady na system kontroli zużycia wody w bu-
dynku, w tym kontroli potencjalnych nieszczelności w systemie instalacji wod-
nych? Czy pomieszczenia sanitarne będą wyposażone w odrębne wodomierze?

Należy przeanalizować strategię odzyskiwania wody opadowej oraz możliwość 
podczyszczania wody opadowej spływającej z naziemnych miejsc parkingo-
wych; sprawdzić także zakres wykorzystania lokalnych zasobów wodnych do 
obsługi budynku.

Strategia usuwania 
odpadów:

Czy istnieje możliwość kompostowania odpadów bytowych na działce?

Czy można założyć strategię recyklingu odpadów zawierających celulozę? Czy 
niezbędne będzie zaprojektowanie dodatkowego pomieszczenie na ten typ od-
padów? Jaką ilość odpadów ma zamiar uwzględnić inwestor w ramach funkcjo-
nowania obiektu?

Firma budowlana 
– wybór, założenia 
kontraktowe

Przedyskutowanie procedur jakie należy podjąć w celu odpowiedniego wyboru 
fi rmy budowlanej oraz określenie prośrodowiskowych zależności między pro-
cesem projektowania i realizacji; sprawdzenie czy inwestor ma zamiar uzyskać 
środowiskową certyfi kację budynku (np. BREEAM lub LEED).

Organizacja prac 
budowlanych

Wykonanie raportu środowiskowego wskazującego procedury ochronne istniejącej, 
niezbędnej do zachowania roślinności i ochrony istniejących systemów wodnych.

Uwzględnienie alternatywnych rozwiązań dojazdu do pracy podczas trwania 
prac budowlanych (stanowiska na rowery, zakładowy autokar itp.), ustanowie-
nie stanowiska konsultanta ds. ochrony środowiska na budowie po stronie wy-
konawcy prac budowlanych (environmental champion).
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Materiały budow-
lane

Możliwość zastosowania alternatywnych materiałów budowlanych i konstruk-
cyjnych, w tym: pozyskiwanych w bezpośredniej bliskości lokalizacji budowy.

Dobór rozwiązań projektowych oraz materiałów budowlanych, które będą trwa-
łe. Projektując budynek warto zastanowić się i zdecydować na jaki czas funk-
cjonowania zostanie zaprojektowany budynek. Należy również przewidzieć jak 
utylizowane lub ponownie wykorzystane będą elementy budowlano-konstruk-
cyjne budynku po zakończeniu jego cyklu życia. 

Koszty eksploatacji Jaki jest zakres zainteresowania klienta kosztami eksploatacji budynku? Wyja-
śnienie kosztów eksploatacji budynku: sprawdzenie czy dla dewelopera będzie 
to inwestycja długo- czy krótkoterminowa? Może pojawić się konieczność po-
równania nakładów na inwestycję w stosunku do porównywalnego powierzch-
niowo standardowego budynku.

Architekt powinien spróbować uzyskać informacje pozwalające na zbadanie po-
tencjalnych kosztów eksploatacji (LCA) budynku w każdej fazie projektowania 
i przy wykonywaniu specyfi kacji materiałowej i sprzętowej.

Harmonogram 
czasowy

Określenie czasu jaki zespoły potrzebują na każdą z faz projektowania. Czy 
niezbędny jest dodatkowy czas na badania dotyczące optymalnego oświetlenia 
światłem dziennym, wykonania obliczeń koniecznych do uzyskania odpowied-
nich parametrów systemów ogrzewania i chłodzenia lub innych parametrów? 
Wskazanie kluczowych terminów wykonania i zakończenia poszczególnych 
etapów projektu.

W fazie projektowej, w zakresie prac architekta szczególnie ważne są ana-
lizy, studia i konsultacje dotyczące nakładów, procedur administracyjnych, pla-
nów miejscowych oraz technicznego charakteru zamierzenia, w taki sposób aby 
uwzględnić prawne, fi nansowe i techniczne zagadnienia niezbędne przy „aranża-
cji” procesu inwestycyjnego na podstawie istniejącego budżetu inwestora.

Po przeanalizowaniu planu miejscowego lub decyzji o warunkach zagospoda-
rowania i prawnych wymagań, zespół projektowy powinien przeanalizować moż-
liwość zaproponowania alternatywnych rozwiązań projektowych (m.in. wyma-
gania dotyczące akceptowanego poziomu zanieczyszczenia, sposobu realizacji, 
ograniczenia negatywnych wpływów akustycznych i ilości odpadów). Konieczne 
jest posługiwanie się wynikami badań prowadzonych na przyszłym terenie budo-
wy, w tym nie tylko informacjami topografi cznymi, ale także tymi dotyczącymi 
jakości i potencjału środowiska naturalnego. 

W zależności od funkcji projektowanego zamierzenia, wstępne studia mogą doty-
czyć także zagadnień nasłonecznienia, zacienienia i przesłaniania istniejących budyn-
ków i terenów sąsiednich. W przypadku obiektów o dużej skali, lub prac moderniza-
cyjnych, ewentualnie rozbudowy istniejącego założenia, wybrane rozwiązania mogą 
pozwolić na zastosowanie różnych energooszczędnych strategii: np. rozplanowanie 
układu pomieszczeń na poszczególnych piętrach umożliwiające usytuowanie w eks-
pozycji południowej funkcji wymagającej większego zapotrzebowania na ciepło.
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Rozważania w fazie wstępnych analiz projektowych

Teren i oto-
czenie

Uzyskanie informacji środowiskowych o wybranej lokalizacji.

Sprawdzenie wpływu na środowisko proponowanych alternatywnych rozwiązań 
przestrzennych, materiałowych i technologicznych.

Włączenia prośrodowiskowych zagadnień do raportu możliwości zamierzenia inwe-
stycyjnego (feasibility study) wraz z uwzględnieniem nakładów fi nansowych i pro-
stego okresu ich zwrotu.

Szkice 
studialne

Wstępna koncepcja szkicowa, zaproponowanie kilku alternatywnych rozwiązań formy 
przestrzennej obiektu, jako wyników analizy założeń ustalonych w poprzedniej fazie.

Określenie wpływu przewidywanych rozwiązań technicznych na formę i estetykę 
obiektu.

Przedstawienie wstępnego harmonogramu dyrektywno-czasowego.

Sprawdzenie spójności przedstawionych rozwiązań z istniejącym budżetem.

Przedstawienie rozwiązań ułatwiających zastosowanie przedstawionych propozycji 
architektonicznych w celu adaptacji programowych oraz przygotowania niezbęd-
nych, uzupełniających analiz technicznych.

Dokumentacja oraz zakres usług są analogiczne do zwyczajowych procedur; 
powinna ona także zawierać analizę założeń projektowych z uwzględnieniem 
rozwiązań pozastandardowych oraz szkice rysunkowe przedstawiające wstępne 
architektoniczne rozwiązania uwzględniające wpływ alternatywnych rozwiązań 
na bryłę obiektu.

Decyzje podjęte w tak wczesnej fazie projektowania są bardzo ważne, gdyż 
nadają zamierzeniu budowlanemu potencjalne kierunki rozwoju. Analizowane są 
różne układy funkcjonalne poszczególnych kondygnacji oraz koncepcyjne prze-
kroje przez budynek, powstaje zarys strategii organizacji inwestycyjnej w fazie 
realizacji. Przygotowywane są wstępne analizy kosztowe. 

Faza koncepcyjna projektu 

Lokalizacja Ochrona i wykorzystanie istniejących charakterystycznych cech lokalizacji: roślin-
ność, krajobraz, topografi a terenu, zasoby wodne i niecki retencyjne, możliwości na-
słonecznienia i wykorzystania światła dziennego, udział powierzchni utwardzonych 
wykorzystywanych do odprowadzenia wód opadowych oraz zastosowanie zbiorni-
ków na wodę deszczową, uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej zewnętrz-
nych przegród.

Orientacja, strefowanie i ogólne usytuowanie budynku, z jednoczesnym sprawdze-
niem zależności kształtowania formy przestrzennej budynku i przewidywanego za-
potrzebowania na energię użytkową.



P. Bartkiewicz, E.D. Ryńska 311

Budynek – 
rzuty, prze-
kroje

Sporządzenie rzutów i przekrojów, określenie liczby kondygnacji oraz orientacji bu-
dynku w sposób pozwalający na optymalne wykorzystanie światła dziennego, zastoso-
wania systemu wentylacji grawitacyjnej oraz ograniczenia nadmiernych strat i zysków 
ciepła. Powyższe działania mogą być zoptymalizowane przez zastosowanie takich roz-
wiązań, jak płytkie trakty użytkowe kondygnacji, stosunkowo wysokie (ponad 3,0 m) 
kondygnacje, zastosowanie doświetlenia górnego przez atrium lub system świetlików.

Budynek – 
elewacja

Udział przeszklonych powierzchni fasad ustalony z uwagi na przyjęty poziom do-
świetlenia światłem dziennym, przewidziany system wentylacji i ograniczenie prze-
grzewania w ekspozycji wschodniej, zachodniej oraz południowej, które może podle-
gać pasywnej regulacji przez zastosowanie zewnętrznego detalu architektonicznego.

Budynek – 
materiały

Wybór systemu konstrukcyjnego (żelbet, stal lub drewno) oraz materiałów budowla-
nych zewnętrznych przegród, określenie ich wpływu na środowisko.

W fazie projektu wstępnego zaproponowane kierunki rozwoju projektu, jakie zo-
stały ustalone w fazie koncepcji ulegają dalszym przekształceniom i uszczegółowie-
niu. Budynek uzyskuje zdefi niowaną formę przestrzenną. Wykonywane są wstępne 
analizy przewidywanego komfortu użytkowania oraz założeń prośrodowiskowych.

Faza wstępna projektowania

Plan zagospodarowania, 
ukształtowanie terenu, 
wykorzystanie naturalne-
go pokrycia terenu w celu 
uzyskania lepszego kom-
fortu użytkowania

Analiza poprawności proponowanego układu funkcjonalnego poszczegól-
nych kondygnacji oraz orientacji bryły budynku przy uwzględnieniu zało-
żonych parametrów nasłonecznienia oraz zacieniania.

Analiza wielkości oraz lokalizacji powierzchni o nawierzchniach utwar-
dzonych, w porównaniu z wstępnie przewidywanymi obszarami nasło-
necznionymi i zacienionymi.

Zastosowanie ziemnych wałów lub tarasów oraz powierzchniowej szaty roślin-
nej do utworzenia osłaniających enklaw, stanowiących także bariery akustyczne.

Rzuty kondygnacji prze-
kroje budynku

Zastosowanie przedsionków i stref buforowych, tam gdzie jest to niezbędne.

Optymalizacja dostępu światła dziennego do powierzchni użytkowych.

W północnej hemisferze, powierzchnie techniczne, sanitarne, komunika-
cyjne lub zapleczowe powinny mieć ekspozycję północną.

Wykonanie analiz rzutów i przekrojów obiektu pokazujących schemat kierun-
ków przepływu powietrza (przewietrzanie) na poszczególnych kondygnacjach.

Elewacje Sprawdzenie proporcji powierzchni przeszklonych do nieprzejrzystych 
w zależności od założonej strategii dostępu światła dziennego oraz innych 
przepisów technicznych, dystrybucja osprzętu niezbędnego do funkcjono-
wania pasywnych systemów ogrzewania i chłodzenia.

Ochrona przed efektem oślepiania oraz przegrzewania, szczególnie w eks-
pozycji wschodniej i zachodniej, zastosowanie zewnętrznych osłon (żalu-
zje, albo przesłony).
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Materiały Sprawdzenie możliwości zastosowania materiałów konstrukcyjnych o du-
żej bezwładności cieplnej w celu ograniczenia wahań temperatury we-
wnętrznej w pomieszczeniach.

Sprawdzenie parametrów energii wbudowanej w przyjętych materiałach 
konstrukcyjno-budowlanych, a tym samym ich wpływu na środowisko 
i użytkowników, ewentualne emisje trujących związków podczas procesu 
wbudowywania oraz łatwość poddawania wybranych materiałów procesom 
recyklingu lub powtórnego wykorzystania, optymalizacja wprowadzania 
procesu 3R.

Zarządzanie projektem – 
zasady techniczne

Sposób zarządzania projektem powinien pozwolić na szybkie wskazanie 
newralgicznych obszarów decyzyjnych, mających wpływ na realizację 
prośrodowiskowych rozwiązań podlegających rozwojowi w dalszych fa-
zach projektowania. Ponadto, niezbędne będzie uwzględnienie fi nansowe-
go oszacowania proponowanych rozwiązań, przy jednoczesnym możliwie 
maksymalnym wykorzystaniu pasywnych systemów pozyskiwania energii.

Sprawdzenie możliwości zastosowania połączonych systemów grzewczych 
i pasywnego pozyskiwania energii, w celu uzyskania efektu energooszczęd-
ności i zrealizowania zasady optymalnego wykorzystania energii pierwotnej.

Przygotowanie zarysu prośrodowiskowego działania budynku, przez 
przygotowanie diagramów na rzutach kondygnacji i przekrojach budynku 
przedstawiających działanie pasywnych i aktywnych systemów i ich wpły-
wu na jakościowe parametry oczekiwane przez użytkowników.

Koszty Uwzględnienie, we wstępnym szacowaniu, nakładów kosztów związanych 
z ochroną środowiska oraz kosztów utrzymania proponowanych rozwiązań 
na terenie niezabudowanym.

Gdy proponowane wstępne koszty są wyższe niż standardowe, może to 
oznaczać niższe koszty eksploatacji, lepsze parametry środowiskowe, czy 
też krótszy okres zwrotu nakładów – klient powinien być świadomy konse-
kwencji wybranej opcji projektowej.

Uwzględnienie recyklingu w procesie wyboru materiałów budowlano-kon-
strukcyjnych.

Projekt architektoniczno-budowlany – Zakres usług architekta – podstawo-
wy zakres jest standardowy i dotyczy procedur związanych z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę, a tym samym wykonania wielobranżowej dokumentacji 
w zakresie niezbędnym do jego uzyskania. Wszelkie zmiany projektu, jakie mogą 
wystąpić w dalszych fazach, będą wymagać dodatkowych uzgodnień z władzami 
administracyjnymi. 

Dokumentacja powinna zawierać specyfi kację podstawowych prośrodowi-
skowych rozwiązań dotyczących wyboru materiałów budowlanych „przyjaznych 
dla środowiska”, bilansu energetycznego budynku, a także obliczeń pojemności 
cieplnej elementów konstrukcyjno-budowlanych.
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Uwzględniając założenia rozwiązań konstrukcyjnych kryterium wyboru ma-
teriałów powinno dotyczyć niskiego poziomu energii wewnętrznej i optymalnie 
długiego cyklu życia. W fazie projektowania często nie można sprecyzować osta-
tecznie wszystkich funkcji budynku; mają one jednak bezpośredni wpływ za-
równo na rozwiązania konstrukcyjne, jak i instalacyjne. Uzasadnione może być 
zastosowanie elementów konstrukcyjnych o większej nośności, niż wynika to 
z obliczeń i przewidywanej funkcji, co jest związane z potencjalną zmianą użyt-
kowania, jak również wykorzystania elementów konstrukcyjnych do stabilizacji 
temperatury we wnętrzach pomieszczeń.

Podstawowe zagadnienia w projekcie architektoniczno-budowlanym

Lokalizacja i rzuty pię-
ter, przekroje i elewacje

Potwierdzenie wcześniejszych decyzji dotyczących lokalizacji względem 
stron świata, nasłonecznienia, światła dziennego i zacieniania, układu po-
szczególnych pięter, powierzchni biologicznie czynnej.

Opracowanie zasad odprowadzenia wód opadowych z terenu działki.

Opracowanie zasad usuwania zanieczyszczonej wody z powierzchni garażo-
wych, w tym gospodarki zasobami wodnymi.

Potwierdzenie optymalnej wysokości poszczególnych kondygnacji w kon-
tekście funkcji i uzyskania optymalnych parametrów użytkowych.

Sprawdzenie strategii otwierania poszczególnych sekcji okien w celu uzy-
skania pasywnej wentylacji i efektywnego działania wybranego systemu.

Potwierdzenie poprzednich decyzji dotyczących wyboru materiałów kon-
strukcyjno-budowlanych i wykończeniowych „przyjaznych dla środowiska”.

Zasady techniczne Uzyskanie budynku o długim cyklu życia, łatwej konserwacji i wymianie syste-
mów instalacyjnych, a także możliwości adaptacji budynku do innych funkcji.

Ustalenie zależności pomiędzy długością użytkowania a konieczną wytrzy-
małością elementów konstrukcyjnych.

Wykonanie uszczegółowionych obliczeń dotyczących przewidywanej efek-
tywności energetycznej budynku.

Projekt wykonawczy – dotyczy technicznej specyfi kacji poszczególnych ele-
mentów budynku oraz sposobu wykonania prac budowlanych i koordynacji prac 
branżowych (systemów mechanicznych i elektrycznych oraz konstrukcyjnych) – 
powyższe zakresy prac mają znaczny wpływ na prośrodowiskowy sposób prowa-
dzenia prac budowlanych.
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Projekt wykonawczy/materiały do celów przetargowych

Plan zagospodaro-
wania

Określenie umiejscowienia powierzchni umożliwiających wsiąkanie wód opa-
dowych oraz usytuowanie retencyjnych niecek i zbiorników wodnych.

Zapewnienie zamkniętego obiegu systemów kanalizacyjnych wraz podczysz-
czaniem i oczyszczaniem.

Rzuty, przekroje 
i elewacje

Wybór paneli szklanych umożliwiających uzyskanie założonych parametrów 
wewnętrznego środowiska.

Ponowne sprawdzenie poprawności usytuowania poszczególnych funkcji w bu-
dynku (np. część budynku pełniąca funkcję biurową).

Stosowanie środowiskowo przyjaznych materiałów.

Przedstawione rozwiązania detali zapobiegających, a co najmniej ograniczają-
cych powstawanie mostków cieplnych.

Materiały Specyfi kacje materiałów budowlanych uwzględniających szczególnie materiały 
o niskim poziomie energii wewnętrznej oraz długim cyklu użytkowym.

Elementy drewniane powinny być wykonane z lokalnie pozyskanego drewna, 
wykończenie warstw dachowych o wysokim standardzie i długim cyklu użyt-
kowania.

Sprawdzenie z konsultantami, iż wprowadzane są i realizowane zasady uzgod-
nionej wcześniej prośrodowiskowej strategii.

Zasady techniczne 
oraz wdrożenie

Zespół projektowy powinien wyspecyfi kować składowe mechanicznych in-
stalacji, energooszczędny osprzęt wskazując na ich długi okres użytkowania, 
w miarę możliwości zastosowanie systemów rekuperacji ciepła.

Optymalizacja długości rur wewnętrznych instalacji zasilających obiekt w media.

Narzędziem pomocnym z prowadzeniu procesu projektowania mogą być ist-
niejące procedury certyfi kacyjne – BREEAM, LEED czy WELL.

Standardowe zakresy umów zawieranych pomiędzy deweloperem i wyko-
nawcą prac budowlanych, mogą ulegać modyfi kacjom spowodowanym przez 
wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych, w tym także realizację budynków 
nZEB. Zakres ten dotyczy m.in. ograniczania powierzchni placu budowy czy za-
chowywania istniejącej roślinności. Dodatkowe warunki zawarte w umowie, wraz 
z odpowiednimi schematami rysunkowymi, powinny zmuszać wykonawców do 
ochrony endemicznych nisz ekologicznych. Inne uzgodnienia mogą dotyczyć za-
chowania i ponownego wykorzystania warstwy humusu.
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Dodatkowe zagadnienia, które powinny być uwzględnione w warunkach dobrej praktyki realizacji

Plan zagospodaro-
wania

Ograniczenie powierzchni placu budowy w celu ochrony istniejącej warstwy 
humusu oraz rodzimej roślinności.

Konieczność zachowania i ponownego wykorzystania warstwy humusu.

Wytyczne dotyczące sposobu składowania i obróbki materiałów budowlanych 
w celu ograniczania ilości odpadów.

Podwykonawcy 
prac budowlanych

Wymagania prośrodowiskowe powinny być uwzględnione we wszystkich ma-
teriałach i projektach branżowych przedstawianych do przetargu. Wymagania te 
dotyczą ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z terenu budowy, 
minimalizacji odpadów powstających podczas procesu realizacji obiektu, prowa-
dzenia poszczególnych prac konstrukcyjno-budowlanych oraz usuwania odpa-
dów, wykorzystywania materiałów czyszczących „przyjaznych dla środowiska”.

Faza realizacji – w tej fazie architekt sprawdza zgodność wykonanych prac 
z przedłożonym projektem. Dokumenty oraz usługi jakie powinny być wykonane 
w tej fazie dotyczą:
 przygotowania dokumentów umowy: w tym projektu, przedmiaru prac i spe-

cyfi kacji technicznych, ewentualnie gwarancji,
 sporządzenia programów prac wykonywanych przez poszczególnych podwy-

konawców (jeżeli będzie to konieczne),
 monitorowania prac wykonawczych zgodnie z harmonogramem dyrektywno-

czasowym, wymaganymi standardami budowlanymi i praktyką budowlaną, 
a także warunkami zawartymi w umowie,

 wydawania instrukcji dotyczących prac budowlanych,
 okresowego oszacowania standardu wykonanych prac budowlanych.

W fazie realizacji inwestycji wykonawcy zarządzają własnymi pracownikami 
oraz zajmują się pracami budowlanymi objętymi umową. W tej fazie niezbędne 
jest uwzględnienie wielu czynników: technologii budowlanych, jakości, zgodno-
ści harmonogramów czasowo-dyrektywnych, efektywnej kontroli jakości wyko-
nywanych prac i zastosowanych materiałów oraz ponoszonych nakładów, bezpie-
czeństwo i ochrona pracy na terenie budowy, zabezpieczenie prac budowlanych 
przed czynnikami atmosferycznymi. 

Zrównoważone środowiskowo zarządzanie budowlanym procesem inwe-
stycyjnym oraz prawidłowe wykonanie poszczególnych prac budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakresu dotyczącego jakości wykonania rozwiązań 
nZEB, w znacznym stopniu poprawiają efektywność funkcjonowania wykona-
nego obiektu. Podstawowym wykonanym elementem, na który należy zwrócić 
uwagę, są zewnętrzne przegrody budynku, w tym zaś szczególnie:
 jakość zewnętrznej warstwy fasady; powinna być wykonana w sposób ograni-

czający straty ciepła i infi ltrację powietrza,
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 wykonanie izolacji cieplnej, tak aby uniknąć powstawania lokalnych mostków 
cieplnych (np. na narożach budynku),

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy elementach otwieranych, takich 
jak okna i drzwi,

 zabezpieczanie przestrzeni wokół przejść elementów instalacyjnych przez 
przegrody budowlane,

 zapewnienie ciągłości warstw izolacyjnych zabezpieczających przed przeni-
kaniem wilgoci i kondensacją.
Wymiana wyspecyfi kowanych materiałów przez wykonawcę na inne, o niż-

szej jakości materiały budowlane, może spowodować zmianę założonych standar-
dów środowiska wewnętrznego budynku.

Wykonawca powinien zarządzać pracami budowlanymi w sposób pozwalają-
cy na uzyskanie jak najmniejszej ilości odpadów budowlanych. Odpady powstałe 
z opakowań polietylenowych oraz kartonowych powinny być składowane odręb-
nie i przeznaczone do recyklingu. Właściwe składowanie materiałów oraz po-
prawne wykonywanie prac budowlanych, ograniczy również ilość odpadów. 

Zagadnienia do sprawdzenia podczas inspekcji placu budowy
Sprawdzenie 
poprawności 
procedur

Składowanie i zabezpieczenie warstwy humusu na terenie placu budowy w celu jego 
ponownego wykorzystania.
Składowanie wyspecyfi kowanych materiałów i komponentów.
Odpowiednie zabezpieczenie istniejącego ukształtowania działki, wody, roślinności 
i innych elementów charakterystycznych w danej lokalizacji.
Właściwe składowanie i efektywne wykorzystywanie materiałów budowlanych.
Ponowne wykorzystanie wszelkich istniejących na terenie budowy materiałów bu-
dowlanych: kamieni, ziemi.
Odrębne składowanie odpadów powstałych z opakowań polietylenowych oraz karto-
nowych i przeznaczenie ich do recyklingu.
Wykorzystywanie chemicznych związków czyszczących „przyjaznych dla środowiska”.

Sprawdzenie 
standardów 
prac budow-
lanych

Poprawność montażu izolacji cieplnej.
Bezpieczne prowadzenie prac (cięcie stali zbrojeniowej, natryskiwanie powłok ma-
larskich, spawanie etc.).
Jakość zewnętrznych warstw fasad.
Szczelność zewnętrznych elementów otwieranych.
Uszczelnienia otworów instalacyjnych.
Wykonanie warstw uniemożliwiających kondensację pary wodnej.
Zapewnienie niskoemisyjnych powłok na wybranych przeszklonych elementach 
otworów zewnętrznych.
Poprawne usuwanie niebezpiecznych odpadów.
Właściwe zarządzanie pracami budowlanymi i składowaniem materiałów budowla-
nych w celu ograniczenia powstawania odpadów, a także ich segregacja.
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Akceptacja prac budowlanych – przed odbiorem budynku w imieniu klien-
ta, architekt sprawdza kompletność i poprawność wykonanych prac. Przekazanie 
obiektu może być powiązane z wykonaniem przez wykonawcę rysunków powy-
konawczych, a także pisemnych instrukcji dotyczących obsługi poszczególnych 
systemów instalacyjnych lub urządzeń.

Bez względu na to czy elementy projektowe dotyczyły funkcjonowania bu-
dynku standardowego czy też nZEB, klient powinien zoptymalizować działanie 
budynku, a także otrzymać jego pełną aktualną dokumentację. Niezbędne będą 
także dane z zakresu wszelkich rozwiązań ich funkcjonowania.

Akceptacja: uwagi dotyczące funkcjonowania i konserwacji systemów w budynku

Właściwa kon-
serwacja syste-
mów budynku

Utrzymanie i odnawianie materiałów warstwy wykończeniowej ścian i podłóg, wy-
branych z uwagi na ich środowiskowe zalety.

Regularne mycie zewnętrznych przeszkleń.

Konserwacja urządzeń sanitarnych w celu zminimalizowania zużycia wody.

Konserwacja zewnętrznej i wewnętrznej roślinności.

Zastosowanie nietrujących, biodegradowalnych środków czyszczących „przyja-
znych dla środowiska”.

Stosowanie nieszkodliwych (nietrujących) powłok malarskich w wentylowanych 
pomieszczeniach.

Coroczne sprawdzanie aktywnych systemów budynku w celu sprawdzenia właści-
wego działania urządzeń grzewczych i chłodniczych, grzejników, działających na 
podczerwień wyłączników światła, itp.

Zarządzanie 
systemami 
instalacyjnymi

Ustawienie parametrów systemu w sposób pozwalający na uniknięcie przegrzania 
w okresie letnim: ruchome żaluzje i przesłony, nocne schładzanie pomieszczeń.

Zarządzanie systemem wentylacyjnym: zarówno wspomaganym mechanicznie, jak 
i pasywnym: wentylatory, naturalna wentylacja, optymalne wykorzystanie mecha-
nicznego wspomagania w celu zaspokojenia potrzeb cieplnych i chłodniczych.

Zarządzanie budynkiem w sposób pozwalający na maksymalizowanie zysków ciepła 
w okresie grzewczym, w tym: kontrola nocnego schładzania pomieszczeń, funkcjo-
nowania żaluzji w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnego nasłonecznienia, 
zamykanie wewnętrznych drzwi w celu ograniczenia strat ciepła, otwieranie otwo-
rów wentylacyjnych w celu uzyskania wymaganych parametrów powietrza.

Zarządzanie czasem, programowanie urządzeń kompensujących wpływ zewnętrz-
nych warunków atmosferycznych, ustawianie termostatów w instalacji ogrzewa-
nia, sezonowe ustawianie parametrów wewnętrznego środowiska budynku.

Zarządzanie instalacjami elektrycznymi: wymiana osprzętu elektrycznego, stwo-
rzenie stref oświetleniowych w budynku, zamontowanie sensorów na podczerwień.

Zarządzanie budynkiem w sposób umożliwiający na maksymalne wykorzystanie 
światła dziennego i zminimalizowanie wykorzystania światła elektrycznego.

Unikanie pobierania szczytowej mocy.
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Po akceptacji i praktycznym odbiorze poszczególnych prac, ale przed odbiorem 
całego obiektu, należy przeprowadzić monitoring funkcjonowania wszystkich sys-
temów. Zakres monitoringu jest uzależniony od stopnia skomplikowania budynku 
oraz istniejących zasobów fi nansowych. Podczas, gdy nie wszystkie budynki muszą 
być poddawane monitoringowi temperatury podczas sezonów grzewczych i chłod-
niczych, coraz częściej stosowana jest opcja zdalnego monitorowania parametrów 
budynków z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Monitorowanie środowiskowej efektywności:
 sprawdzenie ewentualnej infi ltracji powietrza mogącej pojawiać się na skutek 

wysychania i kurczenia się niektórych materiałów budowlanych (np. zaprawa),
 sprawdzenie zużycia energii użytkowej podczas całego sezonu grzewczego 

i chłodniczego, w wyniku sprawdzenia zużycia energii elektrycznej, gazu lub 
ciepła. Otrzymane dane należy porównać z danymi uzyskanymi od użytkow-
ników, a dotyczącymi komfortu użytkowania,

 monitorowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, za pomocą 
prostych termometrów (maksymalne i minimalne wskazania) lub za pomocą 
termometrów podłączonych do systemów komputerowych dokonujących sta-
łych odczytów parametrów środowiska wewnętrznego; badania umożliwiają 
stwierdzenie czy osprzęt instalacyjny został odpowiednio skalibrowany,

 poziom zużycia wody, za pomocą miesięcznych lub rocznych odczytów wodo-
mierzy i obliczenie dziennego zużycia wody w litrach na jednego użytkowni-
ka. Dane powinny być porównane z bazowymi wytycznymi i przewidzianymi 
parametrami użytkowymi budynku.

Remonty i naprawy bieżące – Remonty, naprawy bieżące i modernizacje są 
uznawane za procesy bardziej związane z ochroną środowiska niż rozbiórka obiektu 
lub wznoszenie nowego budynku. Szczególnie pracochłonne są prace moderniza-
cyjne w ramach których obiekt ma uzyskać standard budynku nZEB. Moderniza-
cja wymaga mniejszych nakładów materiałowych oraz niższego zużycia energii 
na transport. Zazwyczaj większe są również nakłady pracy. Powyższe prace nie 
mają nic wspólnego z utrzymaniem poszczególnych obiektów budowlanych, jako 
charakterystycznych elementów naszego otoczenia, ich walorów kulturowych oraz 
możliwości uczenia się zasad funkcjonowania budynków, w których wykorzystane 
zostały zrównoważone techniki budowlane i materiały „przyjazne dla środowiska”.

Dokładne zdefi niowanie zasad prowadzenia prac budowlanych może stano-
wić problem. W większości krajów unijnych, wymagania budowlane są określone 
jako „dobra izolacyjność cieplna” lub „odpowiednie właściwości konstrukcyjne”. 
Bardziej sprecyzowane wymagania dotyczą nowo realizowanych budowli i czę-
sto nie biorą pod uwagę realnej nośności elementów budowlano-konstrukcyjnych, 
efektywności izolacji cieplnej czy innych charakterystycznych parametrów istnie-
jących zasobów budowlanych. 
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Przed rozpoczęciem prac warto jest wykonać audyt energetyczny, stanowiący 
podstawę do określenia parametrów, które powinny być uzyskane po wykonaniu 
prac modernizacyjnych. Audyt może być wykonany przez architekta, niezbędna 
jest jednak jego współpraca z inżynierami branżowymi w celu ustalenie efektyw-
nej prośrodowiskowej i fi nansowo ekonomicznej strategii działania. Audyty te 
wraz z obliczeniami bilansu energetycznego budynku, stanowią dane wyjściowe 
wskazujące kierunek ewentualnych prac modernizacyjnych.

Należy przyjąć, że bez względu na to jak ekonomicznie zaprojektowane zostaną 
elementy obiektu, to brak współpracy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjne-
go powoduje marnotrawstwo energii i materiałów budowlanych. Ponadto, projektanci 
i twórcy obiektu, powinni być świadomi, że zasięg ich wpływów jest o wiele większy 
niż zasięg samego procesu projektowania obiektów i planowania przestrzeni zurbanizo-
wanych. Współcześnie, niezbędne jest interdyscyplinarne podejście, ustalenie „schema-
tu organizacyjnego” wspomagającego projektowanie zgodne ze środowiskowo zrówno-
ważonym rozwojem. Podstawowymi fazami procesu projektowania, w których należy 
wdrażać taki sposób działania, są: koncepcja architektoniczna pojedynczego obiektu, 
strategia urbanistyczna dotycząca całych obszarów oraz budowlany proces inwestycyj-
ny w którym współpracują ze sobą przedstawiciele różnych dziedzin, których działania 
powinny być skoordynowane ze środowiskowymi celami i założeniami.

Zadania w pracach modernizacyjnych

Przed rozpoczęciem modernizacji 
wykonanie listy zadań

Wykonanie audytu energetycznego budynku wraz z analizą i wy-
tycznymi wskazującymi optymalny kierunek modernizacji.

Identyfi kacja potencjału budynku 
w celu określenia środowiskowych 
procedur i materiałów

Zwiększenie dostępu do światła dziennego przez, np. nowe otwory 
w połaciach dachu.

Ograniczenie przegrzewania pomieszczeń przez zastosowanie ze-
wnętrznych żaluzji i przesłon.

Obniżenie zapotrzebowania na ciepło przez zastosowanie przedsion-
ków oraz dodanie dodatkowych warstw izolacji przegród.

Poprawa parametrów cieplnych zewnętrznych przegród budowla-
nych przez zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej o wysokich 
parametrach izolacyjnych.

Zapewnienie naturalnej wentylacji przez uwzględnienie otwieranych 
fragmentów okien oraz świetlików.

Kontrola systemu wentylacji oraz ograniczenie infi ltracji powietrza.

Kontrolowanie aktywnych systemów budynku: zegary czasowe, 
termostaty, systemy zarządzania energią w budynku, lepszy osprzęt 
instalacyjny: oświetlenie, grzejniki, itp.

Odpowiednia jakość parametrów środowiska wewnętrznego, zasto-
sowanie naturalnych materiałów wykończeniowych zamiast synte-
tycznych.
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Podczas prac modernizacyjnych 
należy rozważyć następujące 
problemy

Lepsza kontrola oraz aktywne systemy instalacyjne charakteryzujące 
się krótszym okresem zwrotu nakładów.

Programowe regulatory nośników ciepła i chłodu.

Automatyczne wyłączniki oświetlenia.

Indywidualne termostaty w pomieszczeniach.

Regulatory w systemach reagujące na zmieniające się warunki po-
godowe.

Lepsza szczelność zewnętrznych przegród, w przypadku wymiany 
okien, należy wybrać okna o podwyższonej izolacyjności.

Lepsza izolacyjność cieplna wszystkich zewnętrznych elementów 
budynku.

Tworzenie „zimowych ogrodów”, wstępne nagrzewanie nawiewane-
go powietrza, ograniczenie przenikania zewnętrznych hałasów.

Wysoki standard materiałów wykończeniowych ścian i podłóg wy-
dłuży czas użytkowania.

Pasywna regulacja parametrów wewnętrznego środowiska, w tym 
wiatrołapy przy drzwiach wejściowych (rozwiązanie wymagane tyl-
ko w niektórych krajach), zewnętrzne żaluzje i przesłony, zimowe 
ogrody mogą stanowić rozwiązania wykonywane wraz z moderni-
zacją fasady.

Montaż prośrodowiskowego osprzętu takiego, jak np. baterie sło-
neczne lub ogniwa fotowoltaiczne na dachach lub windy o małym 
zapotrzebowaniu na moc energetyczną.

Traktowanie procesu inwestycyjnego, jako sekwencji wielu faz, wymaga zor-
ganizowania skutecznego systemu zarządzania. Jeśli pominięte zostaną inwe-
stycje jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, to można zauważyć, że 
w krajach wysokorozwiniętych coraz więcej dużych inwestycji realizowanych 
jest w systemie zarządzania procesem budowlanym (Construction Management), 
którego zakres działania zbliżony jest do polskiego systemu GRI oraz w syste-
mie zarządzania inwestycją (Project Management), którego rola jest zbliżona do 
roli inwestora powierniczego (zastępczego). Zarządzający procesem inwestycyj-
nym podejmuje swoje czynności już w fazie koncepcji przedsięwzięcia, zawiera 
umowy z wszystkimi realizatorami, przyjmując pełną odpowiedzialność za dzie-
ło. Własne zawodowe doświadczenia wykazują, że o efektywności inwestycji 
i sprawności procesu w znacznym stopniu decyduje termin podjęcia działań przez 
koordynatora przedsięwzięcia i jego kompetencje, które współcześnie powinny 
uwzględniać zakres wiedzy dotyczący zrównoważonego rozwoju.

W zależności od stopnia skomplikowania inwestycji, jej wielkości i charakte-
ru, koordynator projektu może zatrudniać innych, niezbędnych specjalistów róż-
nych branż, zwłaszcza technologów, analityków rynku, ekonomistów, a obecnie 
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także specjalistów ds. ochrony środowiska, klimatologów i biologów. Najważ-
niejsze staje się skoordynowanie działań poprzedzających wstępne prace budow-
lane, uzyskanie decyzji o warunkach technicznych i zagospodarowaniu terenu, 
uzgodnień infrastrukturalnych, informacji z zakresu ochrony środowiska, lokal-
nych warunków biologicznych i klimatycznych, a następnie nadzorowanie opra-
cowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, współuczestnictwo w wyborze wykonawcy oraz przygotowaniu kontraktu 
i wreszcie nadzór nad realizacją obiektu.
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Dostosowanie budynku do standardu budynku niemal zeroenergetycznego 
(nZEB) wymaga wykonania wielu usprawnień. Każda modernizacja budynku ma 
na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a tym samym zmniejszenie kosz-
tów jego eksploatacji. W ramach działań modernizacyjnych wykonuje się prace, na 
które należy ponieść nakłady inwestycyjne. Jednym z podstawowych czynników 
decydujących o wyborze działań modernizacyjnych jest analiza ekonomiczna. To 
dzięki niej można wybrać takie usprawnienia, które przy najmniejszych nakładach 
inwestycyjnych pozwolą na uzyskanie największych efektów ekonomicznych.

Znajomość efektów energetycznych i ekonomicznych pozwala na uporządko-
wanie działań modernizacyjnych od najbardziej do najmniej opłacalnego. Należy 
pamiętać, że nie zawsze rozwiązanie pozwalające na największe zmniejszenie za-
potrzebowania na energię jest najbardziej opłacalne.

9.1.  OKREŚLANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI

Każde działanie modernizacyjne wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych, 
do których należy zaliczyć koszt wszystkich przewidywanych zakupów (urządzeń 
czy materiałów) oraz koszty wykonania prac. Wykonując obliczenia we wstępnej 
fazie planowania inwestycji warto przyjąć postawę zachowawczą i uwzględnić re-
zerwę fi nansową na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych wydatków.

W skład nakładów inwestycyjnych wchodzą takie koszty, jak:
 wykonanie dokumentacji (audyt energetyczny, projekty techniczne, eksperty-

zy i opracowania dodatkowe),
 zakup materiałów oraz wykonanie zaprojektowanych prac modernizacyjnych,
 uzgodnienia formalne, nadzory techniczne i odbiory robót.

EKONOMICZNE ASPEKTY 
MODERNIZACJI BUDYNKÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO 
STANDARDU nZEB

Opracowanie: J. Kwiatkowski, L. Mirosz

9
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Dokładna wysokość nakładów może być określona dopiero po wykonaniu 
projektów technicznych, specyfi kacji materiałów oraz kosztorysu. W przypadku 
planowania inwestycji można posłużyć się danymi orientacyjnymi, które publi-
kowane są w czasopismach fachowych oraz podawane na stronach internetowych 
producentów materiałów, urządzeń czy technologii.

Oprócz określenia nakładów inwestycyjnych, ważne jest także wyznaczenie 
kosztów eksploatacji. W materiałach promocyjnych fi rm, zajmujących się sprzeda-
żą poszczególnych technologii i systemów, podawane są jednostkowe koszty eks-
ploatacji przy zastosowaniu danego rozwiązania oraz rozwiązań alternatywnych. 
Zawsze okazuje się, że promowana technologia czy system charakteryzuje się naj-
niższymi kosztami eksploatacji. Najczęściej przyczyną tego jest przyjęcie najlep-
szych możliwych warunków eksploatacji i wskaźników charakteryzujących dane 
rozwiązanie oraz warunków niekorzystnych w przypadku rozwiązań pozostałych. 
Przyjmowanie wyników tych opracowań w każdej sytuacji jest zatem błędne. 

Koszty eksploatacji zależą od konkretnego przypadku i określane powinny 
być na podstawie konfi guracji systemu, lokalizacji budynku, lokalnych kosztów 
energii oraz pracy, sposobu i źródeł fi nansowania. Nie są to jedyne zmienne, które 
wpływają na koszty operacyjne, jednak pokazują jak ważne jest aby każde przed-
sięwzięcie traktować w sposób indywidualny.

W obliczeniach kosztów eksploatacji należy uwzględnić następujące składniki:
 zakup paliwa lub ciepła,
 zakup energii elektrycznej,
 zakup innych mediów,
 opłaty za korzystanie ze środowiska,
 konserwacja i materiały eksploatacyjne,
 wynagrodzenia,
 inne.

Koszt paliwa stałego i płynnego obejmuje cenę zakupu i transportu paliwa 
do kotłowni.

Koszt ciepła z sieci ustalany jest na podstawie taryf przedsiębiorstw ciepłowni-
czych, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustawą 
Prawo Energetyczne, taryfa na ciepło pobierane z sieci ciepłowniczych zbudowana 
jest z czterech składników obejmujących opłaty za produkcję i przesyłanie ciepła. 
Każdy z tych składników podzielony jest na część stałą opłaty, wynikającą z mocy 
zamówionej przez odbiorcę, oraz na część zmienną wynikającą z faktycznego zuży-
cia ciepła. Stawki poszczególnych składników zakupu ciepła z sieci są zróżnicowane 
w zależności od parametrów dostarczanego ciepła, miejsca pomiaru, własności węzła 
ciepłowniczego i zakresu usług dodatkowych oferowanych przez fi rmę ciepłowniczą.

Koszt gazu sieciowego określa się według „Taryfy dla paliw gazowych” za-
twierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wszystkich spółek 
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gazowniczych na terenie kraju. W taryfi e tej określone są między innymi ceny za 
paliwa gazowe, stawki za usługi przesyłowe, opłaty abonamentowe, opłaty przy-
łączeniowe itd. Opłata za gaz składa się z części stałej, uzależnionej od mocy za-
mówionej oraz zmiennej proporcjonalnej do ilości zużywanego gazu. Przy małym 
zapotrzebowaniu na gaz opłata stała wyrażona jest tylko w opłacie abonamento-
wej, a przy większym zapotrzebowaniu zależy ona od zamówionej ilości gazu.

Koszt zasilania w energię elektryczną wyznaczany jest na podstawie taryf 
opłat opracowanych przez Zakłady Energetyczne i zatwierdzonych przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Zawarte są w nich ceny za energię elektryczną, za 
jej przesyłanie i świadczenie usług dodatkowych. Zasady przyłączania do sieci 
elektroenergetycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na podstawie 
umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne.

Koszt innych nośników należy doliczyć, jeżeli zastosowana technologia wymaga 
dostarczenia dodatkowych nośników. W większości przypadków dodatkowym nośni-
kiem jest woda, a jej koszt można obliczyć na podstawie wskaźnika zużycia wody na 
jednostkę wyprodukowanego ciepła oraz średniej ceny wody. Ceny wody podawane 
są przez Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne obsługujące daną lokalizację.

Opłaty i kary ekologiczne można oszacować na podstawie wskaźników opłat 
na jednostkę wyprodukowanego ciepła przyjętych wg danych z rzeczywistych 
projektów.

Koszt remontów i konserwacji można określić na podstawie wskaźnika kosz-
tów zależnego od wielkości i rodzaju technologii bądź rozwiązania systemowego.

Koszt wynagrodzeń wraz z narzutami można określić jako iloczyn liczby eta-
tów niezbędnych do obsługi danej technologii oraz średniego kosztu etatu.

Koszty ogólne obejmują koszty podatków, dzierżawy oraz administracji. 
Można je określić w zależności od wielkości technologii na podstawie danych 
uzyskanych ze zrealizowanych już inwestycji.

W celu ustalenia całkowitych kosztów eksploatacji należy zsumować wszystkie 
omówione wyżej składniki. Trzeba pamiętać, aby takie obliczenia wykonywać do 
każdego projektu, gdyż zależą one od lokalnych danych (np. taryf energetycznych).

Po określeniu nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji można wy-
znaczyć wskaźniki ekonomiczne, które pozwolą na określenie opłacalności dane-
go przedsięwzięcia modernizacyjnego.

9.2. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I EKOLOGICZNEJ

Nakład poniesiony na modernizację budynku oraz osiągnięty z tego tytu-
łu efekt ekonomiczny (w postaci zmniejszonych kosztów eksploatacji obiektu, 
głównie kosztów nośników energii) występują w różnym czasie. Wartość pienią-
dza zmienia się w czasie, więc taka sama kwota będzie miała w różnym czasie 
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inną wartość. W przypadku przedsięwzięć krótkoterminowych zmiana ta będzie 
pomijalnie mała. Do analizy ekonomicznej tego typu inwestycji służą statyczne 
wskaźniki ekonomiczne. W przypadku inwestycji długoterminowych, takich jak 
modernizacje budynków, których efekt ekonomiczny jest odczuwalny dopiero po 
kilku lub kilkunastu latach, statyczne wskaźniki stosuje się tylko w celu wstępnej 
oceny opłacalności przedsięwzięcia lub wstępnej selekcji projektów inwestycyj-
nych. Na rysunku 9.1. zilustrowano zastosowanie poszczególnych wskaźników 
w zależności od fazy analizy procesu modernizacji. 

Rys. 9.1. Wskaźniki analizy ekonomicznej i ekologicznej w poszczególnych fazach projektu modernizacji budyn-
ków (oprac. L. Mirosz)

W statycznej analizie ekonomicznej przyjmować można jedno z dwóch zało-
żeń. Jeśli uwzględnia się, że nakłady poniesione zostały w jednym roku, a efekty 
osiągane są w pierwszym roku eksploatacji obiektu i każdego roku są one stałe, to 
stosuje się prosty czas zwrotu SPBT (z ang. Simple Pay Back Time). Jeśli dopusz-
cza się zmienność wielkości nakładów i efektów w kolejnych okresach, stosuje 
się wskaźnik czasu zwrotu nakładów PBT (z ang. Pay Back Time). 

SPBT oblicza się wg wzoru:

SPBT I
K R




gdzie:
SPBT – prosty czas zwrotu,
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I – nakład inwestycyjny poniesiony w roku bazowym,
K –  efekt ekonomiczny będący sumą zysków (oszczędności głównie wynika-

jących z obniżenia kosztów zakupu nośników energii oraz przychodów 
ze sprzedaży energii elektrycznej) zmniejszonych o podatek, amortyzację 
i koszty fi nansowania inwestycji w cenach z roku bazowego,

R – ewentualny wzrost kosztów konserwacji i napraw w cenach z roku bazowego.

Prosty czas zwrotu nie uwzględnia całego okresu funkcjonowania przedsię-
wzięcia, a przede wszystkim nie bierze pod uwagę zmiany wartości pieniądza 
oraz cen energii w czasie.

Podstawą analizy ekonomicznej przedsięwzięć modernizacji budynków 
w celu dostosowania ich do standardu niemal zeroenergetycznego powinny być 
wskaźniki dynamiczne, uwzględniające cały okres życia inwestycji. Wskaźniki 
dynamiczne uwzględniają zmienną w czasie, czyli odpowiednio dyskontowaną, 
wartość pieniądza, a także, co ważne w przypadku inwestycji energooszczędnych, 
wzrost cen nośników energii. 

W przypadku analizowania przedsięwzięcia, w którego realizację zaangażo-
wany jest więcej niż jeden podmiot, zaleca się przeprowadzenie analizy ekono-
micznej projektu oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Najlepszym wskaźnikiem umożliwiającym ocenę opłacalności przedsięwzięć 
inwestycyjnych w czasie całego okresu ich eksploatacji jest wartość bieżąca netto 
NPV (z ang. Net Present Value). Stosowanie tego wskaźnika wymaga przyjęcia 
kilku założeń:
 określenia okresu eksploatacji inwestycji,
 przyjęcia stopy dyskontowej,
 prognozy ewentualnych zmian cen energii w przyszłości.

Jako ekonomiczny czas życia inwestycji można przyjąć okres pełnej amorty-
zacji zakupionych środków trwałych czy wynikający z faktycznego prognozowa-
nego czasu życia urządzeń lub inny, uzależniony od oczekiwań inwestora (co do 
momentu wykazania korzyści z zainwestowanego kapitału) czy zainteresowanych 
stron (np. banku w przypadku fi nansowania inwestycji z kredytu). Prognozowany 
czas życia inwestycji, wynikający z rzeczywistego czasu eksploatacji instalacji 
energetycznych, kształtuje się na poziomie 25 lat (systemy słoneczne) oraz 15 lat 
(kotły na biomasę i pompy ciepła).

Stopa dyskonta powinna odpowiadać alternatywnej stopie zwrotu (kosztowi 
utraconych możliwości) z inwestycji obarczonych podobnym stopniem ryzy-
ka. Stopę dyskontową ustala sam inwestor. Może być oszacowana na podstawie 
trzech elementów:
 stopy zwrotu z inwestycji nieobciążonych ryzykiem (np. długoterminowe de-

pozyty bankowe), 
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 stopy infl acji (rzeczywistej lub prognozowanej),
 procentowo określonego składnika ryzyka (np. uwarunkowanego stabilnością 
fi nansowych mechanizmów wsparcia w okresie eksploatacji lub wynikającego 
z rodzaju inwestycji). 

Wartości stopy zwrotu depozytów bankowych są na bieżąco publikowane 
przez banki. 

Historyczne wartości stopy infl acji znaleźć można, np. w bazach Głównego 
Urzędu Statystycznego (Główny Urząd Statystyczny 1995). Prognozowana infl a-
cja publikowana jest w różnego rodzaju wytycznych wydawanych przez Ministra 
Finansów. 

Ryzyko inwestycji modernizacyjnych zazwyczaj określa się na poziomie ok. 1÷5%. 
Stopa dyskonta może być obliczona wg różnych metod, np. korzystając z za-

leżności Fishera na realną stopę dyskontową (Dincer, Zamfi rescu 2011):

(1 )
1

(1 )
dep

r
i

r
r

r


 


gdzie:
rr – realna stopa dyskontowa,
rdep – stopa zwrotu z inwestycji nieobciążonych ryzykiem,
ri – stopa infl acji.

Obliczoną realną stopę dyskontową należy skorygować poziomem ryzyka.
Biorąc pod uwagę składniki stopy dyskonta, oraz dużą różnorodność sposo-

bów szacowania jej wartości, może być ona obarczona dużym, trudnym do okre-
ślenia, błędem. W praktyce można korzystać z wytycznych dotyczących projek-
tów inwestycyjnych publikowanych, np. przez urzędy administracji państwowej 
lub o możliwą do zaakceptowania stopę zwrotu z kapitału własnego.

Poziom cen paliw i energii często wzrasta w szybszym tempie niż infl acja (cza-
sem maleje), ponieważ zależy od innych czynników, takich jak stosunek podaży 
nośników energii do popytu czy stosowania mechanizmów wsparcia danych ro-
dzajów inwestycji. Prognoza ewentualnych zmian cen energii powinna uwzględ-
niać wyniki obserwacji cen historycznych i bieżących, przy uwzględnieniu sy-
tuacji w kraju i na świecie, która może mieć wpływ na poziom cen nośników 
energii. Historyczne ceny nośników energii są zamieszczane w bazach Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz w europejskich statystykach Eurostat (Główny Urząd 
Statystyczny 1995), (Eurostat 2016). Prognozy zmian cen energii można znaleźć 
w bieżącej prasie branżowej. Wskaźnik stopy dyskonta wzrostu cen energii moż-
na określać na podstawie realnej stopy dyskonta i wskaźnika wzrostu ceny ener-
gii(Dincer, Zamfi rescu 2011):
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gdzie:
re – stopa dyskonta wzrostu cen energii,
rr – realna stopa dyskonta,
rper – wskaźnik wzrostu ceny energii.

Po przyjęciu powyższych założeń, wskaźnik bieżącej wartości netto NPV 
określa się, wykorzystując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
DCF (z ang. Discounted Cash Flow); uwzględnia ona:
 nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe, 
 koszty fi nansowania (odsetki od pożyczek i kredytów), 
 spłaty pożyczek i kredytów, przychody (ze sprzedaży energii elektrycznej), 
 oszczędności (z tytułu zmniejszenia zakupu nośników energii), 
 koszty eksploatacji, 
 wartość rezydualną (w przypadku, gdy okres ekonomicznego życia części 

środków trwałych przekracza czas przyjęty jako ekonomiczny czas życia in-
westycji), 

 dotacje oraz inne mechanizmy wsparcia fi nansowego.

NPV oblicza się według zależności:
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gdzie:
NPV – wartość bieżąca netto,
n – rok funkcjonowania inwestycji,
N  – ekonomiczny czas życia inwestycji,
K –  efekt ekonomiczny w poszczególnych okresach, będący sumą zysków 

(oszczędności głównie wynikających z obniżenia kosztów zakupu nośni-
ków energii oraz przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej) zmniej-
szonych o podatek, amortyzację, koszty fi nansowania inwestycji,

R –  ewentualny wzrost kosztów konserwacji i napraw w poszczególnych 
okresach,

I – nakład inwestycyjny w poszczególnych okresach,
r – stopa dyskonta.

Warunkiem opłacalności przedsięwzięcia jest dodatnia wartość NPV. Czas, 
po którym wartość bieżąca efektów jest równa wartości bieżącej nakładów 
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(NPV = 0), to tzw. zdyskontowany czas zwrotu przedsięwzięcia DPB (z ang. Di-
scounted Payback period). Kryterium opłacalności jest spełnienie warunku, aby 
był on mniejszy niż ekonomiczny czas życia inwestycji.

Jeżeli porównywane rozwiązania modernizacyjne charakteryzują się róż-
nymi, co do wartości i rozłożenia w czasie nakładami inwestycyjnymi, to pod-
stawę wyboru stanowi wskaźnik wartości zaktualizowanej netto NPVR (z ang. 
Net Present Value Ratio), uwzględniający wartość bieżącą (dyskontowaną) in-
westycji. Metoda ta uwzględnia nakłady odtworzeniowe ponoszone w trakcie 
eksploatacji obiektu, przeznaczone na odtworzenie tych elementów obiektu, 
których okres użytkowania jest krótszy niż okres ekonomicznego czasu ży-
cia inwestycji, przyjęty do analizy. Jeżeli okres wydatkowania nakładów nie 
przekracza jednego roku, nie jest celowe dyskontowanie nakładów inwesty-
cyjnych.

NPVR określa się z zależności:
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gdzie:
NPVR – wartość zaktualizowana netto,
NPV – wartość bieżąca netto,
t – okres ponoszonych nakładów,
N  – ekonomiczny czas życia inwestycji,
I – nakład inwestycyjny i odtworzeniowy w poszczególnych okresach,
r – stopa dyskonta.

Kolejny wskaźnik wykorzystywany w dynamicznej analizie ekonomicznej 
to wewnętrzna stopa zwrotu IRR (z ang. Internal Rate of Return). Oznacza ona 
taką wartość stopy dyskontowej, przy której wartość bieżąca efektów jest rów-
na wartości bieżącej nakładów, czyli dla NPV równego zero. Znaczna różnica 
wartości IRR od przyjętej stopy dyskonta wskazuje na duże bezpieczeństwo re-
alizacji inwestycji. W praktyce, propozycja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest 
akceptowana, jeżeli wartość IRR jest wyższa niż przyjęta wartość graniczna (np. 
zakładana przez inwestora lub banki).

Porównując rozwiązania modernizacyjne, warto przeanalizować wskaźnik 
rentowności PI (z ang. Profi tability Index). Wyraża on stosunek przychodów z in-
westycji w wartościach bieżących do nakładów poniesionych na tę inwestycję 
w wartościach bieżących (zdyskontowanych). Inwestycja będzie opłacalna, jeśli 
wskaźnik rentowności PI będzie większy niż 1. Porównując kilka inwestycji, na-
leży wybrać tą, która ma największy wskaźnik rentowności.



J. Kwiatkowski, L. Mirosz 331

1

1

(1 )PI

(1 )

N

n
n
N

n
n

K R
r

I
r













gdzie:
PI – wskaźnik rentowności,
n – rok funkcjonowania inwestycji,
N – ekonomiczny czas życia inwestycji,
I – nakład inwestycyjny i odtworzeniowy,
K –  efekt ekonomiczny, będący sumą zysków (oszczędności głównie wyni-

kających z obniżenia kosztów zakupu nośników energii oraz przychodów 
ze sprzedaży energii elektrycznej) zmniejszonych o podatek, amortyzację, 
koszty fi nansowania inwestycji,

R – ewentualny wzrost kosztów konserwacji i napraw w poszczególnych okresach,
r – stopa dyskonta.

Projekty dotyczące modernizacji budynku w zakresie jego energochłonności ge-
nerują korzyści, które nie są mierzalne w kategoriach pieniężnych, więc nie obejmuje 
ich powyższa analiza ekonomiczna; zmniejszają one emisje zanieczyszczeń do śro-
dowiska i zużycie energii pierwotnej. Zatem, poza opisanymi wskaźnikami analizy 
ekonomicznej, zaleca się wyznaczanie dynamicznego kosztu jednostkowego DGC 
(z ang. Dynamic Generation Cost). Ilustruje on wysokość poniesionych nakładów 
i kosztów w celu uzyskania jednostki efektu ekologicznego (np. redukcji emisji dwu-
tlenku węgla, czy energii pierwotnej). DGC określa się według zależności:
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gdzie:
DGC – dynamiczny koszt jednostkowy,
n – rok funkcjonowania inwestycji,
N – ekonomiczny czas życia inwestycji,
I – nakład inwestycyjny i odtworzeniowy w poszczególnych okresach,
KE –  koszt eksploatacji (w tym konserwacji oraz napraw), podatek, amortyza-

cja, koszty fi nansowania inwestycji w poszczególnych okresach, zmniej-
szone o przychody ze sprzedaży energii elektrycznej,

EE – efekt ekologiczny lub energetyczny w poszczególnych okresach,
r – stopa dyskonta.
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Im niższa wartość wskaźnika DGC, tym projekt jest korzystniejszy, tzn. wy-
maga poniesienia mniejszych nakładów na uzyskanie tego samego efektu ekolo-
gicznego lub energetycznego.

W praktyce nie zdarza się, aby wszystkie wskaźniki efektywności ekonomicz-
nej, energetycznej czy ekologicznej sugerowały, jako najkorzystniejsze jedno 
rozwiązanie. Dokonuje się wtedy wyboru, rozważając znaczenie oraz wartości 
poszczególnych wskaźników. 

Poza analizą ekonomiczną należy przeprowadzić rozważania dotyczące zmian 
wskaźników efektywności w przypadku, gdy przyjęte parametry opisujące inwe-
stycję (nakłady, ceny nośników energii, mediów, usług, wskaźniki makroekono-
miczne) będą odbiegać od szacunków ustalonych w fazie założeń projektowych, 
czyli przeprowadzić, tzw. analizę wrażliwości i ryzyka inwestycji.

9.3. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI

Analiza wrażliwości umożliwia zbadanie tego, co dzieje się ze wskaźnikami 
ekonomicznymi przedsięwzięcia w sytuacji, gdy parametry opisujące inwestycję 
zmienią się w stosunku do ustalonych w fazie założeń.

Podstawą analizy wrażliwości jest wybór i określenie poziomu ufności najistot-
niejszych parametrów opisujących inwestycję (zakres prawdopodobnych zmian). 
Następnie wyznacza się zależności wskaźników ekonomicznych od zmian wartości 
wybranych parametrów lub ich grupy o określony poziom procentowy (np. zależ-
ność NPV od zmian ceny paliwa lub zależność IRR od kombinacji zmian cen energii 
i kosztów serwisów). Zmiana wartości poszczególnych czynników powoduje przesu-
nięcie punktu, w którym inwestycja jest akceptowalna przez inwestora. Na podstawie 
analizy wrażliwości należy przygotować wnioski dotyczące oceny ryzyka inwestycji.

Pełna analiza przedsięwzięcia pod kątem ekonomicznym oraz korzyści niepie-
niężnych powinna także uwzględniać koszt cyklu życia obiektu, czyli wszystkie 
koszty związane z zakupem urządzeń, montażem, eksploatacją oraz konserwacją 
i utylizacją po okresie użytkowania.

9.4. WPROWADZENIE DO ANALIZY KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

W analizie ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych najbardziej złożonym 
modelem oceny jest metoda wykorzystująca wskaźniki, które uwzględniają wszystkie 
fazy istnienia danego rozwiązania. Potocznie mówi się o analizie kosztów cyklu życia, 
jednak zgodnie z normą ISO 15686-5:2008 występują dwa podstawowe wskaźniki: 
 całkowity koszt życia WLC (Whole Life Cost),
 koszt cyklu życia LCC (Life Cycle Cost).
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Różnice pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami są niewielkie, aczkolwiek 
bardzo znaczące. Na rysunku 9.2 pokazano elementy uwzględniane przy określa-
niu wartości poszczególnych wskaźników.

Rys. 9.2. Elementy wskaźników WLC i LCC

We wskaźniku całkowitego kosztu życia, poza kosztem cyklu życia, uwzględ-
nia się dodatkowo koszty okołobudowlane (np. zakup terenu, koszt tymczasowych 
obiektów budowlanych, podatki z nimi związane) oraz przychody (np. przychody 
ze sprzedaży, wynajmu lub inne). Koszt cyklu życia obejmuje cztery podstawowe 
elementy: budowę (np. nabycie materiałów oraz urządzeń i ich instalację), eksplo-
atację (np. koszty związane ze zużyciem energii, koszty podatków), utrzymanie (np. 
koszty napraw i wymian okresowych) oraz koniec życia (np. demontaż i utylizację).

W poszczególnych wskaźnikach uwzględnia się też odpowiednie fazy istnienia pro-
duktu/technologii. Na rysunku 9.3 przedstawiono analizę różnych faz cyklu istnienia.

Analiza Całkowitego Kosztu Życia WLC

Analiza Kosztów Cyklu Życia LCC konstrukcji

Analiza Kosztów Cyklu Życia LCC użytkowania

P
la

no
w

an
ie

 
in

w
es

ty
cj

i

P
ro

je
kt

ow
a-

ni
e

B
ud

ow
a

E
ks

pl
oa

ta
-

cj
a

U
trz

ym
an

ie

A
da

pt
ac

ja

K
on

ie
c 

ży
ci

a

Rys. 9.3. Elementy wskaźników WLC i LCC

Widać, że analiza całkowitego kosztu życia uwzględnia wszystkie fazy cyklu 
życia. Wykonując analizę począwszy od fazy projektowania (bez uwzględnienia 
kosztów związanych z planowaniem inwestycji) określany jest koszt cyklu życia 
konstrukcji. Natomiast analiza kosztów cyklu życia użytkowania uwzględnia tyl-
ko fazy począwszy od fazy eksploatacji.
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Wyznaczając wskaźniki WLC i LCC określa się poszczególne składniki kosz-
tów, a następnie sumuje się je w założonym okresie analizy. Sumowanie może 
odbywać się w sposób prosty lub złożony. W prostym sumowaniu nie uwzględnia 
się dyskontowania przepływów pieniężnych, a całkowity koszt życia/koszt cyklu 
życia równy jest sumie nakładów początkowych (inwestycyjnych) oraz iloczy-
nowi rocznych kosztów eksploatacji i planowanego okresu eksploatacji (długość 
okresu przyjętego w analizie). W sumowaniu złożonym koszty eksploatacji są 
dyskontowane przy założonej stopie dyskonta.

Jednym z podstawowych problemów analizy jest wybór odpowiedniego okresu. 
Zazwyczaj okres ten przyjmowany jest jako równy okresowi życia analizowanego 
elementu/technologii. Dane dotyczące czasu życia poszczególnych urządzeń czy ma-
teriałów należy określić na podstawie dostępnej literatury technicznej, a w niektórych 
przypadkach można skorzystać z normy PN-EN 15459:2008, gdzie zestawiono prze-
widywane czasy życia urządzeń w instalacjach energetycznych budynków.

Wybór rodzaju analizy podyktowany jest wielkością i stopniem złożoności kon-
kretnej inwestycji. Określenie większej liczby elementów kosztowych w założonym 
okresie życia pozwoli na dokładniejsze porównanie różnych rozwiązań projektowych.

9.5. METODA KOSZTU OPTYMALNEGO

Nowe zapisy w dyrektywie o efektywności energetycznej budynków (EPBD) 
(OJ L 153, 18.6.2010, p. 13–35) stanowią m.in., że minimalne wymagania do-
tyczące charakterystyki energetycznej budynków, np. maksymalnych wartości 
współczynników przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz wskaźnika roczne-
go zapotrzebowania na energię pierwotną (EP), powinny być ustalane na pozio-
mie optymalnym pod względem kosztów. Dyrektywa defi niuje to pojęcie, a Ko-
misja Europejska (KE) określa w drodze rozporządzenia ramy metodologii po-
równawczej obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów 
budynków – Rozporządzenie Nr 244/2012 (OJ L 81, 21.3.2012, p. 18–36).

Znowelizowana Dyrektywa EPB w preambule stwierdza, że państwa człon-
kowskie są wyłącznie odpowiedzialne za określenie minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków, 
a wymagania te „powinny zostać określone w sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów równowagi między wymaganymi nakładami 
i kosztami energii zaoszczędzonej podczas cyklu życia budynku”. Defi nicja tego 
pojęcia zawarta jest w Art. 2 ust. 14 Dyrektywy i brzmi: 

„poziom optymalny pod względem kosztów oznacza poziom charaktery-
styki energetycznej skutkujący najniższym kosztem w trakcie szacunkowego 
ekonomicznego cyklu życia, przy czym:
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a) najniższy koszt jest określany z uwzględnieniem związanych z energią 
kosztów inwestycyjnych, kosztów utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii i oszczędności, kategorii odnośnego budynku, zysków z wytworzo-
nej energii – w stosownych przypadkach) oraz – w stosownych przypadkach 
– kosztów usunięcia; 

oraz 
b) szacunkowy ekonomiczny cykl życia określany jest przez każde pań-

stwo członkowskie. Odnosi się do pozostałego szacunkowego ekonomicz-
nego cyklu życia budynku, jeżeli wymagania charakterystyki energetycznej 
określono dla budynku jako całości, lub do szacunkowego ekonomicznego 
cyklu życia elementu budynku, jeżeli wymagania charakterystyki energe-
tycznej określono dla elementów budynku”.

Metodyka kosztu optymalnego, określona w załączniku I rozporządzenia 
Nr 244/2012, jest uproszczeniem opisanej wcześniej metody liczenia całkowitego 
kosztu życia WLC. W ramach obliczeń należy określić i opisać następujące od-
rębne grupy kosztów: 
 początkowe koszty inwestycji;
 koszty bieżące – koszty okresowego odtwarzania elementów budynków oraz 

w stosownych przypadkach, dochody z tytułu wytworzonej energii (do obli-
czeń fi nansowych);

 koszty energii – ogólne koszty energii, w tym cenę energii, opłaty za moc 
i opłaty sieciowe;

 koszty usunięcia (w stosownych przypadkach).

W obliczeniach na poziomie makroekonomicznym należy uwzględnić dodat-
kowo koszt emisji gazów cieplarnianych – odzwierciedlający określone ilościo-
wo, wyrażone kwotowo i zdyskontowane koszty eksploatacji związane z dwu-
tlenkiem węgla pochodzącym z emisji gazów cieplarnianych, wyrażonej w tonach 
ekwiwalentu dwutlenku węgla, w danym okresie obliczeniowym.

Podstawą obliczeń są następujące zasady:
 Kraje Członkowskie mogą użyć prognozy wzrostu cen oleju, gazu ziemne-

go, węgla oraz energii elektrycznej zawartych w przedstawionych przepisach. 
Kraje Członkowskie powinny ustanowić krajowe prognozy w odniesieniu do 
pozostałych paliw uwzględniając regionalne/lokalne uwarunkowania. Załącz-
nik II Rozporządzenia zawiera odwołania do informacji dotyczących długoter-
minowych prognoz cen energii, które mogą być użyte w obliczeniach. Dane te 
mogą zostać ekstrapolowane poza rok 2030.

 Dane kosztowe powinny mieć odniesienie rynkowe i być odpowiednie do da-
nej lokalizacji oraz czasu. Koszty powinny być wyrażone jako rzeczywiste bez 
uwzględnienia infl acji. Koszty będą określone na poziomie krajowym.
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 Określając koszty całkowite modernizacji/pakietu/wariantu, można pominąć 
następujące wielkości: te same koszty występujące w każdym przedsięwzię-
ciu/pakiecie/wariancie, koszty elementów budynku, które nie mają wpływu na 
charakterystykę energetyczną budynku.

 Wartość rezydualna będzie określana jak prostoliniowy spadek wartości po-
czątkowych nakładów inwestycyjnych lub kosztów zastąpienia danego ele-
mentu budynku aż do końca okresu obliczeniowego i zdyskontowana do po-
czątkowego roku obliczeń. Okres spadku wartości określony jest na podstawie 
ekonomicznego czasu życia budynku czy elementu budynku.

 Kraje Członkowskie użyją w obliczeniach okresu 30 lat dla budynków miesz-
kalnych i użyteczności publicznej oraz okresu 20 lat dla budynków komercyj-
nych, niemieszkalnych.

 Kraje Członkowskie defi niując przewidywany czas życia elementów budynku 
zachęcane są do stosowania Załącznika A normy EN 15459.

Metodyka kosztu optymalnego ma dwie postacie: obliczenia fi nansowe oraz 
makroekonomiczne.

Obliczając koszty całkowite w przypadku obliczeń fi nansowych, należy 
uwzględnić kwoty zapłacone przez klienta łącznie z wszystkimi należnymi podat-
kami i opłatami oraz w stosownym przypadku dotacjami. Całkowite koszty dla 
budynków i elementów budynków oblicza się zgodnie z formułą:
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gdzie:
τ – okres obliczeniowy,
Cg(τ) –  koszt całkowity (w powiązaniu z rokiem zerowym τ0) w okresie oblicze-

niowym,
CI –  początkowe koszty inwestycji w odniesieniu do środka lub zestawu środków j,
Ca,i(j) – roczny koszt w roku i w odniesieniu do środka lub zestawu środków j,
Vf,τ(j) –  wartość rezydualna środka lub zestawu środków j na koniec okresu obli-

czeniowego (zdyskontowana do roku zerowego τ0),
Rd(i) –  współczynnik dyskontowy dla roku i w oparciu o stopę dyskontową r, 

obliczany według wzoru:
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gdzie p oznacza liczbę lat od okresu zerowego, a r oznacza rzeczywistą 
stopę dyskontową.
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Wyznaczając koszty całkowite w przypadku obliczeń makroekonomicznych, 
należy uwzględnić ceny z wyłączeniem wszystkich należnych podatków, opłat i do-
tacji, a także uwzględnić koszt emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze wzorem:

 , , ,
1
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j i

C C C j R i C j V j





 
     

 
 

gdzie:
Cc,i(j) –  koszt emisji dwutlenku węgla w roku i w odniesieniu do środka lub zesta-

wu środków j. 

Zostało określone, że Kraje członkowskie będą obliczać skumulowany koszt 
węglowy przedsięwzięcia/pakietu/wariantu w ciągu całego okresu obliczeniowe-
go jako sumę rocznej emisji gazów cieplarnianych pomnożoną przez przewidy-
waną cenę tony CO2 ekwiwalentnego. Cena ta zostanie określona dla każdego 
roku, stosując minimalny poziom 20 Euro za tonę CO2 ekwiwalentnego do roku 
2025, 35 Euro do roku 2030 i 50 Euro po roku 2030.

Metoda kosztu optymalnego, oprócz wyznaczenia w sposób optymalny koszto-
wo minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, 
może także być wykorzystana do określenia optymalnej kosztowo modernizacji bu-
dynku i dostosowania go do standardu budynku niemal zeroenergetycznego.

9.6. FINANSOWANIE INWESTYCJI

Modernizacja budynków użyteczności publicznej do standardu niemal zero-
energetycznego często wymaga poniesienia nakładów fi nansowych, które, poza 
środkami inwestora, muszą być uzupełnione ze środków zewnętrznych. Na rynku 
można spotkać różne rodzaje wsparcia fi nansowego pochodzące ze źródeł lokal-
nych, krajowych lub zagranicznych. Możliwe są także realizacje przedsięwzięć 
z udziałem zewnętrznego inwestora i związane z tym różne modele podziału prac 
i kosztów. Pomoc fi nansowa zmienia się na bieżąco, dostosowując swój profi l do 
aktualnych potrzeb, narzucanych postępem technologicznym, strategią polityczną 
i możliwościami podmiotów oferujących wsparcie.

9.6.1. Rodzaje pomocy fi nansowej

Formy dofi nansowania modernizacji budynków użyteczności publicznej mogą 
być zwrotne oraz bezzwrotne. 

Formy bezzwrotne to dotacje do inwestycji, przyznawane bezpośrednio bądź 
w formie umorzenia odsetek od przyznanych kredytów i pożyczek. Dotacje do 
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inwestycji mogą być przyznawane jako refundacja lub jako zaliczka. Dotacje z re-
guły przeznaczane są tylko na tzw. koszty kwalifi kowane, ujęte w odpowiednich 
katalogach. Inne koszty muszą być pokryte przez inwestora. 

Formy zwrotne to kredyty zaciągane w bankach komercyjnych oraz pożyczki 
oferowane przez banki komercyjne i inne podmioty. Warunki spłaty kredytów są 
zazwyczaj konstruowane jako preferencyjne dla inwestorów realizujących przed-
sięwzięcia mające na celu dostosowanie standardu budynku do niemal zeroener-
getycznego. Spłaty zobowiązań wobec stron trzecich czasem mogą być regulo-
wane z oszczędności uzyskanych w wyniku obniżenia kosztów zużywanej energii 
dzięki przeprowadzonej inwestycji.

9.6.2. Źródła fi nansowania

Finansowanie inwestycji modernizacji budynków użyteczności publicznej 
może pochodzić z poziomu lokalnego, krajowego lub europejskiego. Możliwe 
źródła tego typu inwestycji zaprezentowano na rysunku 9.4.

Lokalne inwestycje modernizacji budynków mogą korzystać z fi nansowania 
udzielanego przez banki komercyjne (kredyty, pożyczki) oraz różnego rodzaju 
agencje czy fundusze (pożyczki, dotacje). Wspierane są również środkami jedno-
stek samorządu terytorialnego (pożyczki, dotacje).

Możliwe jest też uzyskanie wsparcia fi nansowego przy udziale, tzw. inwestora 
zastępczego, który wykonuje określone prace w danej inwestycji. Jest to połącze-
nie odpowiedniego wsparcia technicznego z zapewnieniem środków fi nansowych 
potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Szczególnym przypadkiem jest, tzw. 
Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Partnerzy dzielą między siebie ryzyka i zada-
nia. Podmiot prywatny realizuje przedsięwzięcie o charakterze publicznym za 
wynagrodzeniem i ponosi w całości albo w części wydatki na jego realizację. 
Dodatkowo inwestycja może być dofi nansowana przez trzecią stronę (tzw. projekt 
hybrydowy).

Na poziomie krajowym modernizacje są fi nansowane z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, 2015b) (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 2015). Budżet państwa wspiera tego typu inwestycje, or-
ganizując, np. Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Fundusz ten objęty jest 
określonymi zasadami, zawartymi w porządku prawnym (Dz. U. 2014 poz. 712).

Finansowanie z poziomu europejskiego pochodzi z Funduszy Unii Europej-
skiej (Programy Operacyjne i Programy Regionalne) oraz środków zagranicz-
nych, tj. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) (Ministerstwo Rozwoju 2015a) (Mini-
sterstwo Rozwoju 2015b) (Ministerstwo Rozwoju 2015c).
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Rys. 9.4. Źródła fi nansowania modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu nZEB (objaśnienia 
do skrótów w tekście)

Aby otrzymać pomoc fi nansową na realizację inwestycji, należy spełnić od-
powiednie wymagania dotyczące, np. typu benefi cjenta, rodzaju kosztów kwa-
lifi kowanych, jednostkowego kosztu inwestycyjnego czy wielkości inwestycji. 
Niektórych źródeł fi nansowania nie można łączyć.

9.6.3. Przykładowe programy wsparcia modernizacji budynków użyteczności publicznej

Zasady przyznawania dofi nansowania w programach wsparcia modernizacji bu-
dynków użyteczności publicznej zmieniają się wraz z upływem lat. Poniżej opisano 
kilka przykładowych programów oferujących środki fi nansowe na modernizację ist-
niejących budynków użyteczności publicznej w 2016 roku (Dz. U. 2015 poz. 614).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fi nansuje 
program BOCIAN dotyczący rozproszonych odnawialnych źródeł energii, oraz 
System Zielonych Inwestycji GIS (z ang. Green Investment Scheme) w zakresie 
zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 

W programie BOCIAN dofi nansowanie udzielane jest w formie preferencyj-
nie oprocentowanej pożyczki wynoszącej do 85% kosztów kwalifi kowanych na 
maksymalnie 15 lat. Można z niego skorzystać, inwestując w odnawialne źródła 
energii w określonych przedziałach wielkości tych instalacji i nie przekraczając 
określonych poziomów ich kosztu jednostkowego (np. w systemach fotowoltaicz-
nych jest to zakres od 40 kW do 1 MW, w siłowniach wiatrowych od 40 kW do 
3 MW) (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015a). 
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System GIS proponuje dwie formy wsparcia fi nansowego: bezzwrotną (do-
tacja) i zwrotną (pożyczka). Przeznaczony jest on na inwestycje mające na celu 
zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Pomoc fi nansowa może być udzielona także z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów. Nazywana jest ona „premią termomodernizacyjną” i stanowi spłatę 
(umorzenie) 20% kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji, przy spełnieniu 
określonych wymagań (Bank Gospodarstwa Krajowego 2016).

Fundusze Unii Europejskiej oferują obecnie wsparcie fi nansowe w ramach 
Programów Operacyjnych (na poziomie ogólnokrajowym) oraz Programów Re-
gionalnych (na poziomie wojewódzkim). Do wsparcia kompleksowej moderni-
zacji energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczony jest prio-
rytet inwestycyjny 4.3. z Programu Infrastruktura i Środowisko – Wspieranie 
efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Program ten oferuje bezzwrotne dofi -
nansowanie inwestycji: w formie zaliczki lub refundacji.
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