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A b s t r a c t

The new technology of double skin transparent facades based on the theory of natural physical cavities. 
Basic natural physical cavities with geometrically defined cross section and airflow trajectory for effective 
heights H = 1 to 4 floors in still air – convection flow, also under the effect of wind gusts. Modified natural 
physical cavities with geometrically defined cross section and undefined airflow trajectory for effective 
heights H = 2 to 4 floors in still air, also under the effect of wind gusts. Other natural physical cavities with 
geometrically undefined cross section and undefined airflow trajectory for effective heights H = 1 to 4 floors 
in still air, also under the effect of wind gusts.
Keywords: double skin transparent façade, natural physical cavity, airflow trajectory

S t r e s z c z e n i e

Nowa technologia przejrzystych fasad podwójnych oparta na teorii naturalnych szczelin fizycznych. 
Podstawowe naturalne szczeliny fizyczne o geometrycznie zdefiniowanym przekroju poprzecznym oraz 
trajektorii przepływu powietrza dla wysokości efektywnych H = 1 do 4 pięter w nieruchomym powietrzu 
– przepływ konwekcyjny, także poddane działaniu podmuchów wiatru. Modyfikowane naturalne szczeliny 
fizyczne o geometrycznie zdefiniowanym przekroju poprzecznym oraz niezdefiniowanej trajektorii 
przepływu powietrza dla wysokości efektywnych H = 2 do 4 pięter w nieruchomym powietrzu, także 
poddane działaniu podmuchów wiatru. Inne naturalne szczeliny fizyczne o geometrycznie niezdefiniowanym 
przekroju poprzecznym oraz niezdefiniowanej trajektorii przepływu powietrza dla wysokości efektywnych 
H = 1 do 4 pięter w nieruchomym powietrzu, także poddane działaniu podmuchów wiatru.
Słowa kluczowe: przejrzysta fasada podwójna, naturalna szczelina fizyczna, trajektoria przepływu 
powietrza
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1. Introduction

The development of new building facade technology is coupled with the wide application 
potential of double skin transparent facades based on the theory of natural physical cavities. 
The quantification of their energy performance requires thorough knowledge of their spa-
tial definition as well as a geometric definition of air flow trajectory which remain in a mu-
tually conditioning relation [1].

Underestimation of the geometric dimensioning of a natural physical cavity in the form 
of correctly quantified total aerodynamic resistance Z (-) and rejection of its interaction with 
air flow trajectory may lead to a serious defect of the double skin transparent facade which 
can be characterized by the condition of no dynamics – no movement of air in the cavity in 
a combination of climatic conditions in the course of the year. This situation has serious im-
plications for the desirable features of the double skin transparent facade.

2. Natural physical cavity with geometrically defined cross section 
and air flow trajectory

The cross section of a natural physical cavity is geometrically defined [1]:
a) by horizontal plan parameters:

 – the length of the cavity L (m). It is the horizontal distance between the vertical divid-
ing walls of the cavity (usually a transparent structure),

 – the width of the cavity b (m). It is the horizontal distance between the inner and outer 
wall of the double skin façade (Fig. 1);

b) by height parameters:
 – effective cavity height H (m). It is the vertical distance between the axes of the inlet 

and the outlet openings of the cavity air distribution channels,
 – distribution channel height h (m) for air intake and air exhaust from the cavity (Fig. 1).

What is geometrically defined airflow trajectory through a natural physical cavity? It is 
the path that moving air follows in a geometrically defined natural physical cavity deter-
mined by its geometry and direction.

Effective height H (m) of a natural physical cavity with geometrically defined cross sec-
tion may be identical to the floor-to-floor height of the building H ≡ HFLOOR (m) – Fig. 1.

Effective height H (m) of a cavity with geometrically defined cross section may be iden-
tical to the height of several floors of the building H ≡ 2 HFLOOR to 4 HFLOOR (m) – Fig. 2.

As we can see, the trajectory of geometrically defined natural physical cavities (Fig. 1), 
Figure 2 is defined, too. It should be noted that in still air, the trajectory of convection flow 
is always unidirectional – rising and its length is given by the relation LPL = (H+b) (m).

However, under the effect of wind, the length of flow trajectory is double in this case 
LPL = 2(H+b) (m) for every wind blast which is related to filling the cavity with air (blast) and 
emptying it of air (between the gusts of wind). Therefore, flow direction along this trajectory 
may be bidirectional under the effects of wind and will depend on the size of the highly var-
iable aerodynamic coefficients of the external pressure Cpe (-) on both air inlet and air out-
let openings in the cavity [6]. The conditions for Cpe = constant on both openings in a cav-
ity are shown in Fig. 1. a i b.
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Fig. 1. Cavity with geometrically defined cross section and air flow trajectory 
(H = HFLOOR, effect of wind gusts, Cpe = constant): 

a) wind gust – filling the cavity with air, 
b) between wind gusts – emptying the cavity of air

Rys. 1. Szczelina o geometrycznie zdefiniowanym przekroju poprzecznym 
oraz trajektorii przepływu powietrza (H = HPIĘTRO, działanie podmuchów wiatru, Cpe = stała): 

a) podmuch wiatru – wypełnienie szczeliny powietrzem, 
b) między podmuchami wiatru – usuwanie powietrza ze szczeliny
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Fig. 2. Cavity with geometrically defined cross section and air flow trajectory 
(H = 3 HFLOOR, effect of wind gusts, Cpe ≠ constant): 

a) wind gust – filling the cavity with air, 
b) between wind gusts – emptying the cavity of air

Rys. 2. Szczelina o geometrycznie zdefiniowanym przekroju poprzecznym 
oraz trajektorii przepływu powietrza (H = 3 HPIĘTRO, działanie podmuchów wiatru, Cpe ≠ stała): 

a) podmuch wiatru – wypełnienie szczeliny powietrzem, 
b) między podmuchami wiatru – usuwanie powietrza ze szczeliny
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A building as a barrier modifies wind flows in its immediate vicinity [7]. Furthermore, 
the friction of wind air currents, the friction of air currents with obstacles, with terrain and 
the gustiness of wind cause high variability of the aerodynamic coefficient of the external 
pressure on the surfaces of a building. This leads to the fact that the aerodynamic coeffi-
cients of the external pressure Cpe (-) are different on the openings for air inlet and outlet 
from the cavity. The conditions for Cpe ≠ constant are shown in Figure 2.

For natural physical cavities with geometrically defined cross section and geometrically 
defined air flow trajectory (Fig.1). Fig.2 (always with only two openings for air inlet and out-
let), the mass flow rate qm (kg/s) or the volumetric flow rate qV (m3/s) are constant through the 
whole cavity (Fig. 3a). These are the basic types of natural physical cavities with geomet-
rically defined cross section and geometrically defined air flow trajectory. We can theoreti-
cally quantify these natural physical cavities at the current level of scientific knowledge [2] 
and also experimentally verify them in situ [5]. This would be a quantification of their tem-
perature, aerodynamic and energy regime under the non-stationary conditions on a model 
of the external climate, i.e. test reference year [4] (mathematical model simulation), or un-
derthe non-stationary conditions of the real climate (in situ experiment).

3. Natural physical cavity with geometrically defined cross section 
and with geometrically undefined air flow trajectory

In addition to the abovementioned basic types, there are other less known or used types 
of natural physical cavities. One of them represents a modification of the basic cavity as it is 
shown in Figure 2. The disadvantage of these cavities is a high temperature rise in a cavity 
Δθam (K) because of their considerable effective height H (m) – Fig. 3a. If we need to reduce 
the temperature rise in a cavity, we use a modification of the cavity according to Fig. 3b.

This cavity has a geometrically defined cross section as well as a defined air flow trajec-
tory for convective flow as we can see in Figure 3. This is also true for its modification of 
openings for air inlet (outlet) on each floor (Fig. 3b). Convective air flow flows upwards as 
long as we do not change its direction by the geometry of cross section (e.g. bends).

There is a constant air flow rate qV (m3/s) along the whole effective height H (m) of a typi-
cal cavity of the basic type (Fig. 3a). In a modified cavity (Fig. 3b), the air flow rate increases 
at the air inlet opening on each floor. Because of this fact, the rise in temperature in a cavity 
Δθam (K) decreases significantly (Fig. 3b).

A natural physical cavity under the effect of wind, according to Fig. 3b, can be still clas-
sified as a cavity with geometrically defined cross section. However, at the current level of 
the knowledge of this problem, we classify it as a cavity with undefined airflow trajectory.

4. Natural physical cavity with geometrically undefined cross section 
and with geometrically undefined air flow trajectory

If the basic type of a natural physical cavity with the effective height H = HFLOOR (Fig. 1) is 
not limited in length, i.e. vertical dividing walls (usually transparent) along the whole length 
of a double skin façade (Fig. 4), it represents a cavity with fictively geometrically defined 
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Fig. 3. Natural physical cavity with geometrically defined cross section and air flow trajectory 
(H = 3 HFLOOR, still air – convective flow): 

a) typical cavity with two openings for air flow, 
b) modified cavity with openings for air flow on each floor

Rys. 3. Naturalna szczelina fizyczna o geometrycznie zdefiniowanym przekroju poprzecznym 
oraz trajektorii przepływu powietrza (H = 3 HPIĘTRO, nieruchome powietrze – przepływ konwekcyjny): 

a) typowa szczelina z dwoma otworami dla przepływu powietrza, 
b) modyfikowana szczelina z otworami dla przepływu powietrza na każdym piętrze
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Fig. 4. Natural physical cavity with fictively geometrically defined cross section 
and air flow trajectory (H = HFLOOR, still air – convective flow) 

and with geometrically undefined cross section and geometrically undefined 
air flow trajectory (H = HFLOOR, effect of wind gust)

Rys. 4. Naturalna szczelina fizyczna o geometrycznie zdefiniowanym przekroju poprzecznym 
oraz trajektorii przepływu powietrza (H = HPIĘTRO, nieruchome powietrze – przepływ konwekcyjny) 
i o geometrycznie niezdefiniowanym przekroju poprzecznym oraz geometrycznie niezdefiniowanej 

trajektorii przepływu powietrza (H = HPIĘTRO, działanie podmuchu wiatru)
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cross section and air flow trajectory under convective flow and a cavity with undefined cross 
section and air flow trajectory under the effect of wind.

 The same is true for the convective flow and a flow under the effect of wind for a cavity 
(H ≥ 3 HFLOOR) that is not limited in length, i.e. vertical dividing walls (usually transparent) 
along the building perimeter or the whole length of a double skin façade.

We can also include a cavity created by constructing a transparent wall in front of 
the existing façade of a building among these types of natural physical cavities. It is 
used predominantly when renovating existing facades based on the typical silicate or 
light prefabricated metal basis.

A transparent outer wall consists of glass panels attached to vertical mullions. Open 
joints (6 to 10 mm wide) between the panels are present in both directions – vertical and 
horizontal. The cavity has a dominant air inlet opening in the ground floor and an air out-
let opening on the roof level. The maximum effective height for these cavities is 6 floors.

5. Conclusions

Wide variations possible for the geometric design and equally broad application vari-
ations of the construction of natural physical cavities in double skin transparent facades, 
not always with the optimal choice, selection or assumptions, lead us to their geometric 
classification in terms of the definition of cross section and the definition of air flow tra-
jectory in a cavity.

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract No. 
APVV-0624-10.

D e n o t a t i o n s

Z – total aerodynamic resistance (-)
Cpe – aerodynamic coefficient of the external pressure (-)
L – length of the cavity (m)
b – width of the cavity (m)
H – effective cavity height (m)
h – distribution channel height (m)
Δθam – high temperature rise in the cavity (K)
qV – air flow rate in cavity (m3/s)
qm – mass flow rate in cavity (kg/s)
LPL – length of the flow trajectory (m)
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TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE AS AN 
IRREPLACEABLE PHENOMENON OF LOW-ENERGY, 

GREEN AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION

TECHNOLOGIA W ARCHITEKTURZE JAKO WYJĄTKOWE 
ZJAWISKO ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM 
NISKOENERGETYCZNYM, EKOLOGICZNYM 

I ZRÓWNOWAŻONYM

A b s t r a c t

The society – ecology – energy interaction. Technology and its three principal areas in society represented by 
industry, transport and human settlement. Human settlements and architecture as a symbiosis of aesthetics, 
technology and economics. The phenomenon of technology in architecture represented by building 
technology. The criterion of art in architecture expressed by the Building–Climate–Energy system link. 
Construction and the basic categories of materials and production technology. Climate and its basic physical 
and chemical parameters. Energy and its renewable sources as the indispensable production technology of 
capital provided to humans by nature. New value of relationships in human economy. Transformation of the 
material sector, the energy sector and the entire economy. Low-energy construction today. Green building 
as an important transitional phase to the target programme of sustainable future construction.
Keywords: green construction, climate, energy, sustainable building

S t r e s z c z e n i e

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy społeczeństwem, ekologią a energią. Technologia i jej trzy podsta-
wowe sfery społeczne reprezentowane przez przemysł, transport oraz osadnictwo ludzkie. Osady ludzkie 
i architektura jako symbioza estetyki, technologii oraz ekonomiki. Zjawisko technologii w architekturze 
reprezentowane przez technologię budownictwa. Kryterium sztuki w architekturze wyrażone w związku 
systemowym: budownictwo–klimat– energia. Budownictwo oraz podstawowe kategorie materiałów i tech-
nologii produkcyjnych. Klimat wraz z jego podstawowymi parametrami fizycznymi i chemicznymi. Ener-
gia i jej źródła odnawialne jako nieodzowna technologia wytwórcza kapitału zapewnianego ludziom przez 
naturę. Nowa wartość związków w gospodarce ludzkiej. Przemiana sektora materiałowego, sektora ener-
getycznego oraz całej gospodarki. Współczesne budownictwo niskoenergetyczne. Budownictwo ekolo-
giczne jako istotna faza przejściowa w docelowym programie zrównoważonego budownictwa przyszłości.
Słowa kluczowe: budownictwo ekologiczne, klimat, energia, budownictwo zrównoważone
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1. The society – energy – ecology interaction

In the second half of the twentieth century, people began to address one of the most diffi-
cult long-term technical and economic problems of the world – how to ensure enough energy 
for the continuous development of society in its broadest conception: in industry, transport 
and human settlements, i.e. in areas where technology plays the leading role. Unfortunately, 
mankind has solved this demanding, long-term problem, associated with human economic ac-
tivities, only in the society–energy interaction and therefore remains indebted to our planet. 
It is evidenced by human economic activities and emissions expressed by an increase in CO2 
concentration in the atmosphere and the rising global temperature [1]. In the 1980s, the eco-
logical footprint (an ability to produce as well as absorb waste from the economic process 
expressed by human activities) exceeded the reproductive value of the earth’s biocapacity 
(roughly 3 to 3.5 billion tons of greenhouse gas emissions) [2] – Fig. 1. Man hits the limit set 
by nature; man is in conflict with nature. Currently, the world produces an environmental 
load that exceeds the biocapacity of the Earth by about 30% (Fig. 1). Man produces ecologi-
cal debt to the planet. If we do not stop this trend, in approximately 20 years’ time (in about 
2030) we will need two planets for our economic activities (Fig. 1). Since only one planet is 
available to mankind “so far”, we have to find a solution for the repayment of our ecological 
debt and return to balance with nature, fundamentally in the new society – energy – ecology 
interaction. Solutions to this problem assume the form of long-term projections which ecolo-
gically-minded economists place in the course of the next 40 years (until about 2050) – Fig. 1 
[1]. Unfortunately, mankind has not been unified in addressing this urgent problem yet (dif-
ferences in the production of emissions and differences in the biocapacity of each country).

2. The common society – technology interaction in the material – energy – ecology 
system link

If technology, in general relation to society, is understood as a symbiosis of the mate-
rial – energy – ecology interaction, mankind has to reevaluate its priorities in technology by 
transformations according to Fig. 2 for a successful solution to this problem.

3. Specific human settlements – architecture – technology interaction 
in the building – climate – energy system link

If technology, in a specific relation to society, that is in terms of human settlements, 
namely architecture, is understood as a symbiosis of building – climate (ecology) – energy, 
mankind has to reevaluate its priorities in the technology of architecture by transformations 
according to Fig. 3 for a successful solution to this problem. The most serious case is the 
transformation of the energy sector towards ecologically clean renewable energy which per-
forms two functions in synergy:
1. It replaces fossil fuels and provides new capital production with the same utilitarian 

value – energy.
2. It significantly reduces greenhouse gas emissions and restores the assimilative capacity 

of the planet‘s biosphere.
Thus, renewable energy sources represent the productive technology of capital provided 

to humans by nature.
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Fig. 1. Scheme for analysis of the society - energy – ecology interaction 
and the position of the phenomenon of technology in it

Rys. 1. Schemat analizy wzajemnego oddziaływania społeczeństwo – energia – ekologia 
oraz pozycja zjawiska technologii
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Fig. 2. Current development of the society – technology interaction

Rys. 2. Bieżący rozwój wzajemnego oddziaływania społeczeństwo – technologia

Fig. 3. Current development of the human settlements – architecture – technology interaction

Rys. 3. Bieżący rozwój wzajemnego oddziaływania osady ludzkie – architektura – technologia
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4. The development of technology in architecture

The development of technology in architecture can be correctly interpreted only in the 
building – climate – energy system link (Fig. 4). The quantification of climate is a determi-
nant for this development [3]:
1. If the climate is quantified only by physical parameters, we get to low-energy architec-

ture whose product is a low-energy building. It is characterized by energy savings or ra-
tional utilization of energy resources and the production of emissions (Fig. 4A).

2. If the climate is quantified by physical and chemical parameters, we get to green architec-
ture whose product is a green building. It is characterized by energy savings and rational 
utilization of material, energy and water resources and by a tendency towards ecological 
orientation in their selection as well as optimal reduction of emission production (Fig. 4B).

3. If the climate is quantified equally by complex parameters, we can get to the target pro-
gramme of sustainable architecture whose product is a sustainable building. It is charac-
terized by the application of the principle of ecologically clean material, energy and wa-
ter resources and zero-emission production (Fig. 4C) [4].

Fig. 4. Development of technology in architecture

Rys. 4. Rozwój technologii w architekturze
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5. Conclusions

The parameter of the share of renewable energy sources also represents the share of energy 
freedom and security in a society. It is one of the indicators of the future economic develop-
ment of an ecological society as well as an indicator of the development of human settlements 
with a higher utilitarian value   that the architecture of the information age must provide for.

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract 
No. APVV-0624-10.
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THE VERIFICATION OF THE FUNCTION 
OF A NARROW-CAVITY DOUBLE-SKIN 
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WERYFIKACJA FUNKCJI WĄSKOSZCZELINOWEJ 
PRZEJRZYSTEJ FASADY PODWÓJNEJ 

– EKSPERYMENT IN SITU

A b s t r a c t

A tall slab-shaped building in north-south orientation. A narrow-cavity double-skin transparent 
façade. The south (S) external wall with the application of a double-skin transparent façade. The 
north (N) external wall with the application of a conventional transparent façade. The energy 
mode of a narrow-cavity double-skin transparent facade in summer. The function of a double-skin 
transparent facade and its impact on the energy mode of the indoor climate of adjacent spaces. In 
situ experiment and its documentation.
Keywords: double-skin transparent façade, narrow cavity, in situ experiment

S t r e s z c z e n i e

Wysoki budynek w kształcie płyty o północno-południowym kierunku ustawienia. Wąsko-
szczelinowa przejrzysta fasada podwójna. Południowa ściana zewnętrzna z przejrzystą fasadą 
podwójną. Północna ściana zewnętrzna z przejrzystą fasadą konwencjonalną. Tryb energetycz-
ny wąskoszczelinowej przejrzystej fasady podwójnej w okresie letnim. Funkcja przejrzystej fa-
sady podwójnej i jej wpływ na tryb energetyczny wewnętrznego klimatu przyległych przestrze-
ni. Eksperyment in situ wraz z dokumentacją.
Słowa kluczowe: przejrzysta fasada podwójna, wąska szczelina, eksperyment in situ
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1. Introduction to the problem

For the renovation of the façade of a tall slab-shaped building (23 floors above the ground), 
it was decided to apply a double-skin transparent façade on the south side and a conventional 
light transparent façade on the north side. There is a corridor area between office spaces ad-
joining the southern and northern facades to which these office spaces are connected only 
by the doors (they are not connected directly, by cross ventilation for instance). The sub-
ject of interest in this paper will be just the south wing of the building adjacent to the south-
ern double-skin façade consisting of panels made of glass and aluminium alloys with sys-
tems consistently breaking thermal bridges constructed in the system SAPA Thermo 74 SX 
(Fig.1). The transparent parts of the internal skin of the double-skin façade consist of win-

a) b)

Fig. 1. Vertical section through double-skin transparent façade: a) position of measuring points for air 
temperature in the cavity θa,x (ºC) in relation to the structure of the cavity, b) position of measuring 

points for air flow velocity vx (m/s) in relation to the structure of the cavity

Rys. 1. Przekrój pionowy przejrzystej fasady podwójnej: a) pozycja punktów pomiarowych 
temperatury powietrza w szczelinie θa,x (ºC) w stosunku do struktury szczeliny, b) pozycja punktów 

pomiarowych prędkości przepływu powietrza vx (m/s) w stosunku do struktury szczeliny
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dows with frame profiles of thermal quantification Uf = 2.4-2.8 W/m2·K and insulated double 
glazed units (6-16-4) of thermal quantification Ug = 1.1 W/m2·K. The opaque parts of the in-
ternal skin of the double-skin façade consist of sills with highly efficient thermal insulation 
material (mineral wool, 150 mm thick) covered by cladding panels (gypsum, Al-sheets) and 
highly effective diffusion retarders and air barriers in the form of foil with the overall ther-
mal quantification Usill = 0.25 W/m2·K. The overall area average heat transfer coefficient of 
the internal skin of the double-skin façade has the value of Um = 1.17 W/m2.K. The geomet-
rical parameters of the assembled panel of the double-skin façade and the geometrical pa-
rameters of the cross section of air flow trajectory in the physical cavity are shown in Fig. 2.

Fig. 2. Vertical scheme of physical cavity (width b = 180 mm) of assembled panel of double-skin 
façade showing location of air inlet and air outlet openings. Scheme of location of measuring points 

for monitored parameters of natural physical cavity in assembled panel of double-skin facade: 
θa,x – measuring points for temperature monitoring (ºC), vx – measuring points for wind speed 

monitoring (m/s), φm – measuring points for relative air humidity monitoring (%)

Rys. 2. Pionowy schemat szczeliny fizycznej (szerokość b = 180 mm) złożonego panelu przejrzystej 
fasady podwójnej ukazujący lokalizację otworów wlotu i wylotu powietrza. Schemat lokalizacji 

punktów pomiarowych dla monitorowanych parametrów naturalnej szczeliny fizycznej w złożonym 
panelu fasady podwójnej: θa,x – punkty pomiarowe dla monitoringu temperatury (ºC), vx – punkty 

pomiarowe dla monitoringu prędkości wiatru (m/s), φm – punkty pomiarowe dla monitoringu 
względnej wilgotności powietrza (%)
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2. The subject, objectives and methodology of the problem

The subject of the problem is a double-skin transparent façade consisting of assembled 
façade panels with a narrow cavity [1] whose width b = 180 mm (Fig. 2) that is applied to 
a tall slab-shaped building in the area of Bratislava.

The objective of the problem, associated with the verification of the functionality of this 
transparent double-skin façade, is the physical quantification of the energy mode of its nar-
row cavity in basic operating modes that are associated with the operation of windows on 
the internal wall of the façade and with the operation of the sun protection system in the 
cavity of the façade (Fig. 1), in both cases under the influence of the subjective factor of 
a user. This fundamental objective will facilitate the recommendation of the optimal opera-
tion mode for the façade in the summer.

The methodology for the problem is based on an in situ experiment in order to obtain the 
parameters of the energy mode in the cavity of the façade. The in situ experiment was carried 
out in one measuring room (605) and two reference rooms (606 and607) – Fig. 3. The param-
eters of the energy mode of the cavity and the parameters of the indoor climate were moni-
tored in the measuring room. In the reference rooms, only the parameters of the indoor cli-
mate were monitored. The outdoor climate parameters were monitored by a mobile meteoro-
logical station situated at the level of the measured façade with an adequate orientation (SW).

In terms of the operation of rooms, six series of measurement were performed in three 
modes (R):
Mode R1: windows on the internal skin are closed. This mode represents an extreme be-

cause the cavity is completely disconnected from the interior of the building – 
office spaces,

Mode R2: windows on the internal skin are open. This mode represents an extreme because 
the cavity is completely connected with the interior of the building,

Fig. 3. Scheme of measuring methodology of 3 basic operation modes of the facade consisting of one 
measuring room and two reference rooms

Rys. 3. Schemat metodologii pomiarów 3 podstawowych trybów operacyjnych fasady złożony 
z jednego pomieszczenia pomiarowego i dwóch pomieszczeń ewidencyjnych
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Mode R3: windows on the internal skin are open during dark hours of the day (from 08.00 
p.m. to 08.00 a.m.) and closed during sunlight hours (from 08.00 a.m. to 08.00 
p.m.). This mode represents minimal thermal load on the building from sunlight 
(day) and the recovery of heat storage in the building (night).

The series of measurements 1, 2 and3 were carried out in the cavity while the blinds 
were pulled down (sun protection in operation) – Fig. 1b. The series of measurements 4, 5 
and6 were carried out in the cavity while blinds were pulled up (sun protection out of oper-
ation) – Fig. 1a.

3. The results of the in situ experiment

In accordance with the methodology of the in situ experiment and with the scheme shown 
in Fig. 3, 6, a basic series of measurement for the three modes were performed (R1, R2, R3).

A summary of the crucial physical parameters of the cavity, the outdoor climate and the 
indoor climate from the series of six basic in situ experiments, carried out in the summer of 
2011, is shown in Table 1.

T a b l e  1

Summary of physical parameters of outdoor climate (min θae (°C), max θae (°C), max Im (W/m2), 
average vw,300 (m/s)), physical cavity (max θam (°C), max Δθam (K)) and indoor climate (θai (°C)) 

from a series of 6 in situ experiments in the summer of 2011

meas.
series 

R – ENERGY MODE OF FACADE
R1 R1 R1

Para-
meter

min 
θae

(°C)

max 
θae

(°C)

max 
θam

(°C)

max 
Δθam
(K)

max 
Im

(W/m2)

avg 
vw,300
(m/s)

min 
θae

(°C)

max 
θae

(°C)

max 
θam

(°C)

max 
Δθam
(K)

max 
Im

(W/m2)

avg 
vw,300
(m/s)

min 
θae

(°C)

max 
θae

(°C)

max 
θam

(°C)

max 
Δθam
(K)

max 
Im

(W/m2)

avg 
vw,300
(m/s)

1
+17 +30 +53 23 600 1,8

(606) +23 ≤ θai(°C) ≤ +28 (607) +23 ≤ θai(°C) ≤ +25 
COMFORT(605) +25 ≤ θai(°C) ≤ +27

2 (607) +24 ≤ θai(°C) ≤ +26
+12,5 +27 +49 22 650 1,7 (606) +21,5 ≤ θai(°C) ≤ +25 

COMFORT(605) +22 ≤ θai(°C) ≤ +27

3 (606) +26,5 ≤ θai(°C) ≤ +28 (607) +23,5 ≤ θai(°C) ≤ +31,5
+16,5+31,5 +53 21,5 650 3,3

(605) +24,5 ≤ θai(°C) ≤ +27,5 LIMIT

4
+22,5 +37 +55 18 650 2,3

(606) +28,5 ≤ θai(°C) ≤ +37 (607) +28 ≤ θai(°C) ≤ +31,5 
DISCOMFORT(605) +29,5 ≤ θai(°C) ≤ +35,5

5 (607) +29 ≤ θai(°C) ≤ +33
+14,5+31,5 +50 18,5 700 1,2 (606) +26,5 ≤ θai(°C) ≤ +32,5 

DISCOMFORT(605) +26,5 ≤ θai(°C) ≤ +35

6 (606) +27 ≤ θai(°C) ≤ +32 (607) +24,5 ≤ θai(°C) ≤ +34,5
+15 +31 +53 22 700 1,7

(605) +25 ≤ θai(°C) ≤ +31,5 
DISCOMFORT
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Fig. 4. Physical parameters monitored during in situ experiment used for quantification of energy 
mode of double-skin façade; Measurement series 3. Measuring room: mode R3 

(window on internal skin is closed – open). Sun protection in operation (blinds pulled down)

Rys. 4. Parametry fizyczne monitorowane w trakcie eksperymentu in situ wykorzystywane do 
kwantyfikacji trybu energetycznego fasady podwójnej; Seria pomiaru 3. 

Pomieszczenie pomiarowe: tryb R3 (okno w warstwie wewnętrznej zamknięte – otwarte). 
Ochrona przeciwsłoneczna aktywna (żaluzje zaciągnięte)



25

4. The processing of the results of the in situ experiment

The natural physical cavity of the assembled panel of the double-skin transparent fa-
çade is due to:

 – the relative complexity of air inlet and outlet openings – Fig. 2
 – relatively small cross-sectional area of these openings (∑AOPENING ≈ 0.05 m2/ per me-

tre of panel, compared to the NBS where ∑AOPENING ≈ 0.16 m2/per metre of panel) and
 – geometric disproportion of air exhaust from the cavity (from 2 panels and14 openings 

of area ∑AOPENING ≈ 0.1 m2 into the collecting channel of cross-sectional area 
AVERT CANAL = 0.04 . 0.16 ≈ 0.0064 m2)

characterized by high coefficients of the local aerodynamic resistance of air outlet and 
a high value of the total aerodynamic resistance of the physical cavity. The high value of 
the total aerodynamic resistance of the physical cavity is a prerequisite condition for the un-
wanted stagnation of air in the cavity under still air (Fig. 4). In this situation, the total aero-
dynamic resistance of the cavity has a higher value than convective air buoyancy in the cav-
ity. The intervals of air stagnation in the cavity rank among the causes of high temperatures 
θai (ºC) in the interior of the building.

If the average speed of airflow in the cavity is represented by v8 ≈ 0.2 m/s (Fig. 4), mon-
itored approximately in the middle of the transparent part of the window of the assembled 
panel, volumetric airflow qV ≈ 0.2 (0.16 . 1.0) = 0.032 m3/s·m and mass airflow qm = qV . ρ(θ) ≈ 
0.032 . 1.317 ≈ 0.04 kg/s·m << 0.2 kg/s·m. This parameter informs us about the very low en-
ergy efficiency of the double-skin facade. This is another cause of high temperatures θai (ºC) 
in the interior of the building.

The energy mode of the physical cavity is characterized by thermal mode θax (ºC) best 
expressed by the profile of temperature rise in the cavity Δθam (K) in relation to the input 
temperature of the outdoor climate θae (ºC). The profile of temperature rise in the natural 
physical cavity for all series of measurement is shown in Fig. 5.

5. Conclusions

A. The results of the in situ experiment in all series of measurement document the fact 
that the “most suitable” mode of façade operation for the typical summer max. θae ≥ 
25°C is mode R3 (windows closed – open) – Table 1, Fig. 6. In spite of that, it is nec-
essary to point out that this façade mode R3 is not very efficient and is definitely not 
the optimal one. It would be the optimal mode if cross ventilation from the northern 
wing with a typical transparent façade was ensured during the dark hours of the day. 
The second ”less suitable“ mode is R1 (windows closed). Mode R2 is unsuitable (win-
dows open) – Table 1, Fig. 6. Sun protection in the hours of direct sunlight is an effi-
cient instrument for indoor climate creation for each of the analyzed façade modes, es-
pecially for mode R1 and mode R3.

B. In mode R3 and for temperatures of outdoor climate in the interval 25 ≤ θae (°C) ≤ 30 
and for the intensity of solar radiation Im ≤ 650 W/m2, the analyzed façade provides 
thermal comfort in indoor climate (COMFORT) – Fig. 6, series of measurement 1 
and2. For θae > 30°C and Im > 650 W/m2, it causes thermal discomfort in indoor cli-
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mate (DISCOMFORT) – Fig. 6, series of measurement 3, the same applies even more 
so for series of measurement 4, 5 and 6 which are more critical – Table 1, Fig. 6. It is 
due to the fact that the sun protection is out of operation for these series of measure-
ment – the blinds are pulled up.

Fig. 5. Diagrams of air temperature increase in natural physical cavity of double-skin façade Δθam (K); 
C – Measurement series 3. Mode R3 (window on internal skin is closed – open). Sun protection 
in operation (blinds pulled down), F – Measurement series 6. Mode R3 (window on internal skin 

is closed – open). Sun protection out of operation (blinds pulled up)

Rys. 5. Diagramy wzrostu temperatury powietrza w naturalnej szczelinie fizycznej fasady podwójnej 
Δθam (K); C – Seria pomiarów 3. Tryb R3 (okno w warstwie wewnętrznej zamknięte – otwarte) Ochrona 

przeciwsłoneczna aktywna (żaluzje zaciągnięte), F – Seria pomiarów 6. Tryb R3 (okno w warstwie 
wewnętrznej zamknięte – otwarte). Ochrona przeciwsłoneczna nieaktywna (żaluzje podciągnięte)
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C. As a result of a geometric disproportion in the cross sections of airflow trajectory through 
the natural physical cavity of the double-skin façade, there is [1]:
 – high value of its total aerodynamic resistance causing the stagnation of air in the cav-

ity under still air (the aerodynamic resistance of the cavity is higher than convective 
air buoyancy) [2],

 – low airflow rate through the cavity (qm ≈ 0.04 kg/s·m << 0.2 kg/s·m = qm,REQUIRED) [1, 3] 
causing the low-energy efficiency of the double-skin façade.

These two facts are responsible for high temperature rise in the physical cavity as well 
as the high air temperatures of indoor climate during the typical summer. They are caused 
by the underestimation of the physical dimensioning of the double-skin façade in two main 
interrelated and mutually influencing fields: in the field of aerodynamics [1] and in the field 
of solar thermal technology in buildings [3].

Fig. 6. Maximum temperatures of internal climate max θai (°C) obtained by in situ experiment: 
in regime 1R , 2R , 3R  (blinds were pulled down – sun protection in operation) and in regime R1, 

R2, R3 (blinds were pulled up – sun protection out of operation). Interaction of air temperature 
of outdoor climate θae (°C) and sensational temperature of comfort θai,c (°C) for sedentary 

administrative work with light and average wear

Rys.6. Maksymalne temperatury klimatu wewnętrznego max θai (°C) uzyskane w eksperymencie in 
situ: w trybie 1R , 2R , 3R  (żaluzje zaciągnięte – ochrona przeciwsłoneczna aktywna) i w trybie R1, 

R2, R3 (żaluzje podciągnięte – ochrona przeciwsłoneczna nieaktywna). Wzajemne oddziaływanie 
temperatury powietrza klimatu zewnętrznego θae (°C) i odczuwalnej temperatury komfortu θai,c (°C) 

dla siedzącej pracy administracyjnej wymagającej lekkiego i przeciętnego wysiłku
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D e n o t a t i o n s

U – heat transmission coefficient (U-value), [W/(m2K)]
A – area [m2]
v – airflow velocity [m/s]
qV – air flow rate in cavity [m3/s]
qm – mass flow rate in cavity [kg/s]
θ – temperature [°C]
Δθam – high temperature rise in the cavity [K]
Im – intensity of solar radiation [W/m2]
ρ – apparent density [kg/m3]
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1. Wstęp

Akumulacyjność przegrody budowlanej to zdolność gromadzenia ciepła przez określo-
ny czas w celu wykorzystania go w później. Zależy ona głównie od masy przegrody oraz 
od materiału, z jakiego jest wykonana. Dlatego budynki murowane, o masywnej konstruk-
cji mają zdecydowanie większą akumulacyjność oraz lepszą stateczność cieplną niż np. bu-
dynki drewniane o konstrukcji szkieletowej.

W celu przeprowadzenia analizy akumulacyjności cieplnej budynków przeprowadzono 
badania temperatury wewnętrznej w budynku okresowo ogrzewanym. Badany budynek po-
siada masywne ściany murowane z pustaków betonowych oraz masywne stropy żelbetowe 
i gęstożebrowe. Tego typu przegrody wolno się nagrzewają, ale także wolno oddają zgroma-
dzoną energię cieplną. Aby przegrody mogły akumulować i oddawać do wnętrza nagromadzo-
ne uprzednio ciepło, muszą być odpowiednio zaizolowane termicznie od strony zewnętrznej. 
W badanym budynku przegrody zewnętrzne zostały zaizolowane, zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ochrony cieplnej, styropianem o grubości 15 cm, co zapewnienia długi okres 
oddawania ciepła do wnętrza przez wewnętrzne, ciężkie warstwy ścian i stropów.

W budynkach ogrzewanych okresowo w zależności od charakterystyki cieplnej budyn-
ku może zachodzić potrzeba stosowania tzw. ogrzewania dyżurnego w celu zachowania 
sprawności technicznej m. in. instalacji wodno-kanalizacyjnej. Celem przeprowadzonych 
badań było m.in. ustalenie ewentualnego zapotrzebowania na włączanie ogrzewania dyżur-
nego w budynku podczas przerw w jego użytkowaniu.

2. Opis techniczny budynku

Obiekt, w którym przeprowadzono badania jest budynkiem wolno stojącym, podpiw-
niczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, o wymiarach w planie 9,87 × 4,53 m 
i wysokości ok. 7,5 m (rys. 1). Został zbudowany w latach 60. ubiegłego wieku i podda-
ny gruntownemu remontowi po około 35 latach. Budynek zlokalizowany jest koło Cie-
szyna w województwie śląskim i jest położony na niezacienionej działce, na wzniesieniu 
ze spadkiem w kierunku południowym. Oś podłużna budynku znajduje się na kierunku 
północ˗południe, wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Budynek przekry-
ty jest stromym dachem o konstrukcji ciesielskiej, a ściany i stropy budynku zostały zbudo-
wane w technologii tradycyjnej. Ściany fundamentowe piwnic wykonane są z betonu B-15 
o grubości 40 cm, otynkowane wewnętrznym tynkiem cementowym o grubości 1,0 cm, od 
zewnątrz ściany ocieplone są styropianem EPS 100 o grubości 10 cm do głębokości 30 cm 
poniżej otaczającego terenu. W części cokołowej ściany te są wykończone okładziną z pia-
skowca klejonego do izolacji termicznej na siatce stalowej i dodatkowo podpieranego konso-
lami stalowymi. Ściany zewnętrzne wzniesione są z pustaków żużlobetonowych Alfa o gru-
bości 37 cm, otynkowane od strony wewnętrznej tynkiem wapiennym o grubości 1,5 cm. Od 
strony zewnętrznej ścian wykonano ocieplenie o grubości 15 cm ze styropianu EPS 80, na 
którym znajduje się tynk wapienny na siatce z włókna szklanego o grubości 1,0 cm. Strop 
nad piwnicą stanowi płyta żelbetowa o grubości 10 cm otynkowana od spodu 1 cm tynkiem 
cementowym. Strop został od góry wykończony warstwą twardej płyty pilśniowej, 2 cm 
warstwą styropianu i podłogą z desek świerkowych o grubości 2,5 cm ułożonych na legarach. 
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Konstrukcję stropu nad parterem tworzy strop Akermana o grubości 25 cm otynkowany od 
spodu tynkiem wapiennym o grubości 1,0 cm. Na warstwie konstrukcyjnej stropu ułożono 
10 cm styropianu EPS 100 z 3 cm warstwą wylewki cementowej, wykończoną podłogą z de-
sek świerkowych o grubości 2,5 cm. Uwarstwienie przegród przylegających do badanego po-
mieszczenia w budynku wraz z ich danymi technicznymi wg [4] pokazano w tabelach 1˗4.

T a b e l a  1

Ściana działowa między pokojami 

Lp. Materiał warstwy

Masa 
objętościowa 

materiału 
ρ [kg/m3]

λ
[W/(m2K)]

Grubość 
[cm]

Opór cieplny 
R 

[(m2K)/W]

Pojemność 
cieplna 

właściwa
CV = c· ρ 

[kJ/(m3K)]

1 Tynk wapienny 1700 0,7 1 0,0143 1428

2 Mur z betonu 
komórkowego 800 800 0,38 24 0,632 672

3 Tynk wapienny 1700 0,7 1 0,0143 1428

Całkowita grubość ściany [cm] 26,0

U przegrody [W/(m2K)] 1,51

T a b e l a  2

Strop nad piwnicą

Lp. Materiał warstwy

Masa 
objętościowa 

materiału 
ρ [kg/m3]

λ
[W/(m2K)]

Grubość 
[cm]

Opór cieplny 
R

[(m2K)/W]

Pojemność 
cieplna

właściwa
CV = c· ρ 

[kJ/(m3K)]

1 Deski podłogowe 500 0,16 2,5 0,156 1255

2 Styropian 20 0,04 2,0 0,500 29,2

3 Płyty pilśniowe 
twarde 1000 0,18 0,8 0,045 2510

4 Żelbetowa płyta 
stropowa 2500 1,30 10,0 0,077 2980

5 Tynk cementowy 2000 1,0 1,0 0,010 1680

Całkowita grubość stropu [cm] 16,3

U przegrody [W/(m2K)] 1,27
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T a b e l a  3

Strop nad parterem

Lp. Materiał 
warstwy

Masa 
objętościowa 
materiału ρ 

[kg/m3]

λ
[W/(m2K)]

Grubość 
[cm]

Opór cieplny 
R

[(m2K)/W]

Pojemność 
cieplna

właściwa
CV = c· ρ 

[kJ/(m3K)]

1 Tynk wapienny 1700 0,7 1,0 0,0143 1428

2 Strop Akermana 1900 0,96 25 0,260 1672

3 Styropian 20 0,04 10,0 2,500 29,2

4 Wylewka 
cementowa 2000 1,0 3,0 0,030 1848

5 Deski podłogowe 500 0,16 2,5 0,156 1255

Całkowita grubość stropu [cm] 41,5

U przegrody [W/(m2K)] 0,34

T a b e l a  4

Ściana zewnętrzna poziomu mieszkalnego

Lp. Materiał 
warstwy

Masa 
objętościowa 
materiału ρ 

[kg/m3]

λ
[W/(m2K)]

Grubość 
[cm]

Opór cieplny 
R [(m2K)/W]

Pojemność 
cieplna

właściwa
CV = c· ρ 
[kJ/(m3K)

1 Tynk wapienny 1700 0,7 1,0 0,0143 1428

2
Mur z pustaków 

żużlobetonowych 
ALFA

810 0,58 37 0,6379 607,5

3 Tynk wapienny 1700 0,7 1,0 0,0143 1428

4 Styropian 12 0,04 15,0 3,750 17,5

5
Tynk wapienny 

na siatce z włókna 
szklanego

1700 0,7 1,0 0,0143 1428

Całkowita grubość stropu [cm] 56,0

U przegrody [W/(m2K)] 0,22
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3. Opis badań

Budynek, w którym przeprowadzono badania spełnia funkcję całorocznego domku let-
niskowego. Obiekt zimą jest ogrzewany systemem wymuszonego obiegu ciepłego powietrza 
zasilanego piecem na drewno opałowe. W budynku w miejscach najbardziej oddalonych od 
źródła ciepła zainstalowano elektryczne grzejniki konwektorowe, które pełną także rolę do-
datkowego zabezpieczenia pomieszczeń przed zamarzaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
W budynku na parterze znajdują się dwa pokoje mieszkalne oraz sypialnia na poddaszu. Po-
kój, w którym były prowadzone pomiary temperatury znajduje się na parterze od strony po-
łudniowej. W pokoju jest jedno okno od strony wschodniej i jedno od strony południowej. 
Od strony zachodniej pełną, ocieploną ścianą pokój ten graniczy z nieogrzewanym garażem. 
Badania przeprowadzono z użyciem dwóch cyfrowych rejestratorów IButton w okresie od 
29.11.2009 do 07.04.2010. W opisywanym pokoju na wysokości 1,5 m nad podłogą zainstalo-
wano 1 czujnik temperatury, natomiast drugi czujnik rejestrował temperaturę na zewnątrz bu-
dynku. Oba czujniki ustawiono na jednoczesny pomiar temperatury cyklicznie co 6 godzin. 
Wykres odczytów temperatury z całego okresu badawczego pokazano na rys. 2.

Rys. 1. Część budynku, w którym wykonywano badania: 
a) przekrój poprzeczny, b) fragment rzutu poziomego

Fig. 1. Part of the tested building: a) cross section, b) segment of the horizontal projection

Rys. 2. Wykres odczytów temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku podczas całego okresu 
badawczego od 29.11.2009 do 07.04.2010

Fig. 2. Temperature readings inside and outside the building during the whole study period from 
29.11.2009 to 07.04.2010
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4. Interpretacja wyników badań

W badanym okresie budynek został pięciokrotnie ogrzany poprzez co najmniej 3-dnio-
wy okres użytkowania. W tym czasie temperatura powietrza wewnątrz budynku osiągała 
temperaturę do +25oC. W okresie przerwy w użytkowaniu budynku temperatura wewnętrz-
na była uwarunkowana wydatkiem energii cieplnej zakumulowanej przez ściany oraz zy-
skami cieplnymi czerpanymi przez okna z promieniowania słonecznego. Masywna kon-
strukcja budynku pozwala na akumulację ciepła przyjmowanego przez warstwy przegród 
nawet w krótkotrwałych okresach użytkowania. Zdolność przegród do akumulowania cie-
pła zależy od ich pojemności cieplnej C [J/K] wyrażanej wzorem (1):

gdzie:
ΔQ – ilość ciepła dostarczonego układowi termodynamicznemu [J]
ΔT – zmiana temperatury układu termodynamicznego [K].

Właściwa pojemność cieplna jest odniesiona do objętości ciała fizycznego, a liczbowo 
równa jest iloczynowi jego gęstości objętościowej ρ i ciepła właściwego c (2).

Jednorazowe stygnięcie ciał można opisać na podstawie uproszczonego rozwiązania 
równania Fouriera dokonanego przez Kirschera, opisanego w [6] wzorem (3):

gdzie:
τ – czas stygnięcia [h],
t0 – temperatura początkowa ciała [oC],
z – wskaźnik utrzymania ciepła [h] wg wzoru (4):

gdzie:
Ri – opór cieplny od środka warstwy i do powietrza zewnętrznego,
Ci – pojemność cieplna warstwy i ściany (warstwy numerowane są od warstwy ze-

wnętrznej).
Do analizy jednorazowego stygnięcia pomieszczenia przyjęto najdłuższą i najbardziej 

mroźną część okresu badawczego 29.12.2009 do 05.02.2010. Okres ten był poprzedzony 
4-dniowym czasem ogrzewania budynku podczas jego użytkowania. Wyniki badań oraz 
obliczeń średnich zmian temperatury przegród pokazano na rys. 3.

Do obliczeń przyjęto, że średnia początkowa temperatura przegród wynosi 24oC, 
wskaźnik utrzymywania ciepła z przyjęto jako średnią wartość wskaźników poszczegól-
nych przegród proporcjonalnie do ich powierzchni w badanym pomieszczeniu. Uzyskano 
dobre dopasowanie wyników badań z wynikami obliczeń wg wzoru (3). Zależność linio-

(1)QC
T

D
=

D

(2)VC c= ρ⋅

0(0, ) exp (3)t t
z
τ τ = - 

 

(4)i i
i

z R C= ∑
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wa pomiędzy obliczonymi i odczytanymi zmianami temperatur wewnętrznych jest bardzo 
wysoka, gdyż współczynnik korelacji liniowej tych zmiennych wynosi około 0,98. Anali-
za zależności nieliniowej (exp) pomiędzy powyższymi zmiennymi również wykazuje dobre 
dopasowanie, gdyż kwadrat współczynnika korelacji wskazuje na bardzo wysokie związa-
nie danych r2 = 0,74. Dobre dopasowanie wyników badań z wynikami obliczeń wg wzoru 
(3) ma jednak ograniczony zakres stosowalności. Dla dodatnich temperatur początkowych 
przegrody można modelować jedynie zakres zmian temperatur do 0ºC.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania miały charakter uproszczony. Badania zostały przeprowadzo-
ne bez pomiarów temperatury ścian i zysków słonecznych. Wpływ promieniowania sło-
necznego na przegrody nieprzeźroczyste o zróżnicowanej masie przedstawiono w pracy 
[1]. Badane pomieszczenie tylko dwoma ścianami graniczy bezpośrednio z powietrzem 
zewnętrznym. Trzecia ściana pomieszczenia jest przegrodą graniczącą z nieocieplonym, 
nieogrzewanym garażem, a kolejna ˗ ścianą wewnętrzną budynku. Podłogę pomieszcze-
nia tworzy strop nad piwnicą, w której w miesiącach zimowych odnotowuje się tempera-
tury minimalne na poziomie +4oC. Przegroda sufitowa w badanym pomieszczeniu stanowi 
ocieplony strop nad parterem graniczący z przestrzenią ocieplonego poddasza użytkowe-
go. Poddasze w czasie badania także nie było ogrzewane, jednak ze względu na jego lekką 
konstrukcję w przestrzeni poddasza temperatura obniżała się znacznie szybciej. Każdy bu-
dynek ze względu na konstrukcję, jego kształt, bryłę i układ pomieszczeń może charakte-
ryzować się różnymi parametrami akumulacji cieplnej. Badany budynek został zbudowany 
w technologii tradycyjnej, spełnia dla większości przegród współczesne wymagania ochro-
ny cieplnej [3], dlatego wyniki badań akumulacyjności cieplnej, pomimo jego indywidual-
nych cech, mogą być zbliżone do podobnie zbudowanych budynków.

Rys. 3. Wykres odczytów temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku w porównaniu do obliczonych 
średnich zmian temperatury przegród podczas okresu badawczego od 29.12.2009 do 05.02.2010

Fig. 3. Temperature readings inside and outside the building in comparison to the calculated average 
temperature changes in building components during the study period from 29.12.2009 to 05.02.2010
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Tradycyjnie, zgodnie z [2, 5] przyjmuje się, że budynki masywne wolno się nagrzewa-
ją, ale i wolno oddają zgromadzoną energię. Budynki szkieletowe o lekkiej konstrukcji, ze 
względu na mała stateczność cieplną przegród, szybko się nagrzewają, ale równie szybko 
tracą zakumulowane ciepło. Dlatego zalecane jest stosowanie przegród masywnych w bu-
dynkach stale użytkowanych, tak by minimalizować wahania temperatur wewnętrznych 
w krótkich okresach wyłączonego ogrzewania w porze nocnej lub podczas nieobecności 
użytkowników. Natomiast budynki o lekkiej konstrukcji szkieletowej tradycyjnie zaleca się 
do wykorzystywania jako obiekty użytkowane okresowo (budynki letniskowe, hotelowe, 
rekreacyjne itp.) ze względu na krótki czas ich nagrzewania.

6. Wnioski

Współczesne budynki wyposażone są standardowo w instalacje wodno-kanalizacyj-
ne, które mogą zostać uszkodzone w okresie zimowym, dlatego nawet budynki okresowo 
wykorzystywane muszą posiadać tzw. ogrzewanie dyżurne automatycznie zabezpieczają-
ce przed zamarzaniem instalacji. W budynkach o lekkiej konstrukcji ogrzewanie dyżurne 
utrzymujące najczęściej temperaturę wewnętrzną na poziomie +6oC powinno być włączone 
praktycznie bezpośrednio po przerwaniu ogrzewania.

W badanym budynku ogrzewanie dyżurne zostałoby włączone po ok. 12 dniach od za-
kończenia użytkowania (rys. 3), gdyby nie przeprowadzono powyższych badań. Tempera-
turę 0oC osiągnięto dopiero po 28 dniach braku ogrzewania, na co wskazują wyniki badań 
pokazane na rys. 3. Ogrzewanie dyżurne w budynku masywnym w porównaniu z budyn-
kiem o lekkiej konstrukcji może być włączane w większych odstępach czasu, przez co kosz-
ty utrzymania takiego budynku mogą być niższe.

Prezentowane wyniki badań, zostały zrealizowane w ramach tematu nr L-1/219/DS/2012, zostały 
sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Changes in temperature in buildings in a response to a changing 
climate
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Zwiększona emisja dwutlenku węgla może być przyczyną obserwowanego ocieplenia klimatu. 
Zmiany te mogą istotnie wpłynąć na komfort cieplny pomieszczeń. Artykuł przedstawia 
w skrócie metody prognozowania przyszłego, ocieplonego klimatu, a następnie wykorzystuje 
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1. Wstęp

Zaobserwowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmiany klimatu stały się powodem po-
ważnych badań nad tym problemem. Powołane zostały zespoły naukowe oraz, między in-
nymi, Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate 
Change – IPCC). Zgodnie z opublikowanym w 2007 roku raportem grupy roboczej ICPP [7] 
stwierdzono, że rzeczywiście następuje globalna zmiana klimatu, przy czym prawdopodo-
bieństwo, że zmiany te wywołane są przez czynniki naturalne wynosi około 5%, natomiast, 
z prawdopodobieństwem ponad 90%, zmiany te są wynikiem przemysłowej działalności 
człowieka związanej z emisją gazów cieplarnianych. Niemniej w środowisku naukowym 
brak wciąż jednomyślności nt. udziału wpływu działalności człowieka na zmiany klima-
tu wywołane emisją gazów cieplarnianych. Ich przyrost w atmosferze może być wynikiem 
głównie procesów naturalnych. W dalszym ciągu raportu stwierdzono, że w XXI wieku 
temperatura na świecie wzrośnie od 1,8 do 4oC, a wręcz możliwe są zmiany od 1,1 do 6,4oC. 
Te różnice w prognozowanych zmianach temperatury są wynikiem różnych założeń odno-
śnie przyszłego nasilenia się emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Założenia te dotyczą 
tzw. scenariusza niskiej, średniej i wysokiej emisyjności. Rys. 1 przedstawia odchyłkę tem-
peratury w ostatnim tysiącleciu od wartości średniej z lat 1961–1990 [8]. Na rysunku zobra-
zowane są także zmiany temperatury w XXI wieku wg wspomnianych trzech scenariuszy. 
Obecnie jedynie w krajach Unii Europejskiej prowadzone są działania na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, a więc tam, gdzie łączna ich emisja stanowi zaledwie 7% emisji 
światowej. Dane te poddają w wątpliwość wykorzystywanie scenariusza nisko emisyjnego. 

Niezależnie od przyczyn wzrostu temperatury, a nawet w sytuacji, gdy opracowywa-
ne scenariusze zmian klimatycznych okażą się nieprawdziwe, zagadnienie ewentualnego 
wzrostu temperatury w środowisku naturalnym winno być przedmiotem zainteresowania 
projektantów. Projekt architektoniczny powinien uwzględniać wpływ przyszłych zmian 
klimatycznych na komfort cieplny budynku. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastoso-
wanie klimatyzacji, jednak z uwagi na energochłonność tych systemów wskazane jest rów-
nież badanie innych rozwiązań o niższym spożyciu energii. Celem niniejszego artykułu jest 
próba wyznaczenia zmian temperatury w budynku wywołanej możliwymi zmianami kli-
matycznymi dla danych meteorologicznych dotyczących Warszawy.

Rys. 1. Odchyłka temperatury w ostatnim tysiącleciu od wartości średniej z lat 1961-1990

Fig. 1.Past and future temperature expressed as anomalies from a 1961-1990 average
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2. Przegląd metod projektowania danych pogodowych

W literaturze przedmiotu obejmującej szereg międzynarodowych grantów [1, 3–6] po-
dano metodologię projektowania przyszłych danych pogodowych. Zasadniczo stosowane 
są dwie metody. Pierwszą jest tzw. scenariusz analogiczny, drugą jest określenie przyszłe-
go klimatu z modeli globalnej cyrkulacji. Metoda scenariusza analogicznego wykorzystuje 
obecne informacje pogodowe z odległych miejsc, ale o podobnym do rozpatrywanego po-
łożenia klimacie. Pewną trudnością tej metody jest konieczność znajdowania tych miejsc 
na tej samej szerokości geograficznej, z uwagi na występowanie identycznego oddziaływa-
nia promieniowania słonecznego. Metoda druga wykorzystuje istniejące modele cyrkulacji 
globalnej. Modele te (global climate model GCM) wykorzystują równania mechaniki pły-
nów oraz równania fizyki i chemii, które opisują procesy istotne z punktu widzenia zmian 
klimatu i opisują jego zachowanie. Rozróżnia się modele globalnej cyrkulacji atmosfery 
AGCM z uproszczonym opisem oceanu oraz modele oceanu (OGCM) z uproszczonym opi-
sem atmosfery. Modele AGCM zostały także rozszerzone o moduły uwzględniające chemię 
atmosfery, czyli obejmujące cykl obiegu węgla. Modele te umożliwiają opis emisji gazów 
cieplarnianych. Rozwiązanie numeryczne takiego modelu wymaga dyskretyzacji zarówno 
siatki położeń, jak i czasu. Typowa rozdzielczość AGCM to 1–5 stopnia szerokości i dłu-
gości geograficznej, tj. około 100-500 km. Angielskie Centrum Hadleya opracowało mo-
del HadAM3 na siatce 2,5 stopnia szerokości i 3,75 stopnia długości geograficznej co daje 
73 x 96 punktów na powierzchni Ziemi oraz 19 poziomów od powierzchni ziemi do granic 
atmosfery. Taka dyskredytacja daje w sumie około 0,5 miliona punktów, w których określa 
się cztery podstawowe parametry: dwie składowe poziome prędkości wiatru, temperaturę 
i ciśnienie. Modele te wymagają jednak dalszego dopracowania, tj. tzw. skalowania w dół 
dla prognozowania klimatu w wybranej lokalizacji. Konieczne jest wprowadzenie znacznie 
gęstszej siatki położeń i krótszego kroku czasowego. Istnieje szereg metod osiągania „ska-
lowania w dół”, jednak żadna z nich, z powodu ograniczonego dostępu do danych, nie bę-
dzie w pracy wykorzystywana. Z uwagi na dalsze prace w tym kierunku zostanie w skró-
cie przedstawiona jedna, być może najbardziej obiecująca metoda, która przez analogię do 
techniki stosowanej w filmach i animacji komputerowej została nazwana morfingiem. Tech-
nika ta polega na płynnym przekształcaniu jednego obrazu w inny, a w przypadku prze-
widywania zmian klimatycznych na płynnej zmianie danych klimatycznych obecnych na 
przyszłe. W morfingu wykorzystuje się dane klimatyczne, prognozy pogodowe, dane uzy-
skane dzięki wspomnianym wcześniej modelom globalnej cyrkulacji oraz regionalnym mo-
delom klimatu. Metoda ta charakteryzuje się szeregiem dodatnich cech. Pierwszą jest jej 
wiarygodność, gdyż wykorzystywany w niej tzw. klimat bazowy to współcześnie zbierane 
dane klimatyczne. Po drugie otrzymywane wyniki są zgodne z wymogami meteorologii. 
Przestrzenne „skalowanie w dół” uzyskuje się dzięki seriom danych pogodowych obser-
wowanych w danej lokalizacji. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że klimat w przyszłości 
może mieć inny charakter niż obecny. Należy zadać pytanie, czy w przyszłym ocieplonym 
klimacie ocieplenie wystąpi we wszystkich miesiącach, czy jedynie w miesiącach letnich. 
Na to pytanie nie ma chwilowo odpowiedzi. Pierwszym krokiem morfingu jest wygenero-
wanie danych klimatu bazowego. Proces ten polega na uśrednieniu wszystkich danych za-
wartych w zbiorze meteorologicznym. Oznaczając każdą daną przez x0 wartość średnią dla 
danego miesiąca, otrzymujemy z następującej relacji:
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w której dm
 to liczba dni w miesiącu, N liczba lat uśrednianego okresu. Zbiór średnich 

dla wszystkich miesięcy pełnych danych pogodowych stanowi klimat bazowy, na którym 
opiera się morfing. Morfing zawiera trzy ogólne operacje: przesunięcie, rozciąganie, prze-
sunięcie i rozciąganie.

Przesunięcie o Δxm do obecnej wartości klimatycznej x0 pozwala wyznaczyć jej nową 
wartość:

dla każdego miesiąca m, gdzie Δxm jest absolutną zmianą średniej wartości obliczanej da-
nej pogodowej, a nowa wartość średniej miesięcznej wyznaczana jest z poniższej zależności

Rozciągnięcie o wartość αm nowej wartości danej pogodowej x podaje zależność (4) 

gdzie αm jest ułamkową zmianą średniej miesięcznej wartości dla miesiąca m. Średnia 
miesięczna przyjmie wartość 

Kombinację przesunięcia i rozciągnięcia oblicza się następująco

stąd miesięczna średnia wyniesie 

Tak więc dla każdej danej klimatycznej stosowana jest jedna z powyższych operacji, 
dla której współczynnik Δxm lub αm lub też oba naraz, dla operacji trzeciej, tj. przesunię-
cia i rozciągnięcia, wyznaczane są przy wykorzystaniu wymienionych powyżej zależności. 

3. Scenariusz analogiczny

Obecnie, z braku danych umożliwiających wyznaczenie współczynników omówionych 
w punkcie 2, do dalszych obliczeń zostanie wykorzystana odmiana scenariusza analogicz-
nego. Z danych meteorologicznych z okresu 1976-1985 został wybrany najcieplejszy rok, 
tj. rok o najwyższej średniej temperaturze otoczenia. Dodatkowo dane te posłużyły do wy-
znaczenie średniej wartości temperatur, które przedstawione są w tabeli 1. Średnia z całego 
dziesięcioletniego okresu wynosi 7,6ºC.
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 T a b e l a  1

 Średnie temperatury roczne w latach 1976-1985

Rok 76 77 78 79 80

Średnie temp. 7,3 8,3 7,0 7,2 6,6

Rok 81 82 83 84 85

Średnie temp. 7,8 8,5 9,1 7,9 6,7

T a b e l a  2

Średnie miesięczne temperatury w ww. okresie 
oraz średnie miesięczne temperatury w roku 1983

Miesiąc Średnie temp. 
cały okres

Średnie temp. 
1983 Miesiąc Średnie temp. 

cały okres
Średnie temp. 

1983

styczeń -3,0 3,2 lipiec 17,2 19,4

luty -3,3 -2,6 sierpień 17,2 18,5

marzec 2,3 4,0 wrzesień 13,2 14,6

kwiecień 7,2 9,7 październik 8,4 8,7

maj 13,4 15,6 listopad 3,3 2,0

czerwiec 16,3 17,0 grudzień -0,8 -0,8

Z tabeli 1 wynika, że najcieplejszym rokiem w omawianym dziesięcioleciu był rok 1983, 
dla którego średnia temperatura jest wyższa o 1,5oC od średniej dziesięcioletniej. Rok ten 
został przyjęty jako rok bazowy i dla niego wyznaczono przebiegi temperatur wewnątrz bu-
dynku. Średnie temperatury kolejnych miesięcy w ww. okresie oraz średnie temperatury 
z roku 1983 podane są w tabeli 2.Wyznaczone zostały współczynniki funkcji opisującej do-
bowy przebieg temperatury dla każdego miesiąca roku 1983. Zakłada się, że dobowe zmia-
ny parametru opisane są funkcją trygonometryczną [2]. Wartości współczynników funkcji 
podano w tabeli 3. Dla współczynników z tabeli 3 wyznaczono dobowe przebiegi tempera-
tur wewnętrznych w czerwcu, lipcu i sierpniu – rys. 2, 3, 4. Przebiegi temperatur wyznaczo-
no wg algorytmu obliczeniowego opisanego w [2]. Na wykresach rys. 2, 3, 4 symbole tw i tz 
oznaczają temperatury wewnętrzną i zewnętrzną odpowiednio. Natomiast „ociepl.” i „śred.” 
to temperatury w klimacie ocieplonym i w średnim klimacie z omawianego dziesięciolecia.
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T a b e l a  3

 Wartości współczynników średnich miesięcznych temperatur w roku 1983

Miesiąc TŚr A φ Miesiąc TŚr A φ

styczeń 3,16 -0,59 0,43 lipiec 19,39 -4,73 0,80

luty -2,60 -1,78 0,52 sierpień 18,48 -5,31 0,88

marzec 4,03 -2,09 0,76 wrzesień 14,57 -3,58 0,89

kwiecień 9,67 -4,00 0,84 październik 8,72 -2,67 0,91

maj 15,61 -4,47 0,84 listopad 2,03 -1,26 0,84

czerwiec 17,00 -4,94 0,89 grudzień -0,77 -1,19 0,75

4. Wnioski

Przedstawiona w punkcie 2 metoda morfingu wydaje się być najbardziej obiecującą 
techniką prognozowania zmian klimatycznych. Metoda ta wymaga wykorzystania szeregu 
parametrów pogodowych niedostępnych w literaturze przedmiotu. Zdecydowano się więc 
na przedstawiony w punkcie 3 scenariusz, który wydaje się nie odbiegać istotnie od sce-
nariuszy analogicznych opisanych w punkcie 2. Szczupłość miejsca nie pozwala na przed-
stawienie obliczeń dla budynków o różnej charakterystyce cieplno-przepływowej. Przed-
stawione w artykule wyniki obliczeń dotyczą jedynie budynku o obudowie lekkiej. Opór 

Rys. 2. Temperatury otoczenia i przebiegi temperatur w budynku w czerwcu

Fig. 2. Time history of temperature inside and outside building in June
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cieplny obudowy zewnętrznej przekracza 4 (m2 K)/W, powierzchnia okien stanowi 15% 
powierzchni podłogi, a pojemność cieplna wynosi zaledwie 25% pojemności cieplnej bu-
dynku ciężkiego o identycznej kubaturze i grubości muru 0,6 m [2]. Pokazane na rys. 2, 3 i 
4 przebiegi temperatur wewnętrznych wskazują, że temperatura w pomieszczeniu wzrasta 
średnio o wartość 0,55°C w czerwcu, 2,07°C w lipcu i 1,24°C w sierpniu. Otrzymane wyni-
ki obliczeń i ostatnie dane zawarte w literaturze przedmiotu wskazują potrzebę analizy pro-
jektów architektonicznych w kontekście zaznaczającego się ocieplenia klimatu. 

Rys. 3. Temperatury otoczenia i przebiegi temperatur w budynku w lipcu

Fig. 3. Time history of temperature inside and outside building in July

Rys. 4. Temperatury otoczenia i przebiegi temperatur w budynku w sierpniu

Fig. 4. Time history of temperature inside and outside building in August
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WYTYCZNE TWORZENIA 
KONCEPCJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

RECOMMENDATION FOR ENERGY 
CONCEPT OF A BUILDING

S t r e s z c z e n i e

Przeprowadzono obliczenia symulacyjne nieustalonych stanów energetycznych dowolnego 
przykładowego budynku z uwzględnieniem napromieniowania słonecznego. Otrzymane 
wyniki pozwalają wysnuć wnioski, a w konsekwencji sformułować wytyczne do tworzenia 
koncepcji energetycznej budynku w kontekście oddziaływania energii promieniowania 
słonecznego. Okazuje się, że sformułowane wnioski pokrywają się w znacznej mierze 
z wnioskami dotyczącymi nasłonecznienia obudowy. Oznacza to, że znajomość warunków 
napromieniowania obudowy budynku jest jedną z podstawowych informacji pozwalających 
odpowiednio kształtować koncepcję architektoniczną i energetyczną budynku.
Słowa kluczowe: energia słoneczna, zapotrzebowanie na ciepło/chłód, koncepcja energetyczna 
budynku

A b s t r a c t

Simulation studies of unsteady energy states of a building with solar energy impact have been 
performed. On a base of results obtained the conclusions can be withdrawn, and in consequence 
the recommendations for energy concepts of buildings with respect to solar energy influence 
can be formulated. It turns out that these recommendations are nearly the same as results of 
analysis of insolation conditions. Therefore it can be said, that knowledge of solar energy 
availability on a building envelope is crucial for good architectural concept of a building, as 
well as energy ones.
Keywords: solar energy, heating/cooling energy demand, energy concept of a building
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1. Wstęp 

Obliczenia bilansów cieplnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej pro-
wadzone są w kraju zwykle jedynie w okresie sezonu grzewczego, co prowadzi do bar-
dzo jednostronnego spojrzenia na budynek z punktu widzenia jego rzeczywistych obciążeń 
cieplnych. Budynek ulega oddziaływaniu środowiska zewnętrznego w ciągu całego roku. 
Komfort cieplny powinien więc być zapewniony przez cały rok. Na podstawie przepro-
wadzonych rozważań i obliczeń symulacyjnych można stwierdzić, że przy pewnych roz-
wiązaniach architektoniczno-konstrukcyjno-materiałowych i przy pewnej lokalizacji po-
mieszczeń zapotrzebowanie na chłód może stać się dominującym składnikiem bilansu 
energetycznego tych pomieszczeń czy też nawet całego budynku. Korzystając z wyników 
przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych nieustalonych stanów termicznych budynku, 
sformułowano wytyczne do tworzenia koncepcji energetycznej budynku w kontekście od-
działywania energii promieniowania słonecznego. 

2. Bilans cieplny powietrza w budynku 

Równanie bilansu cieplnego powietrza w pomieszczeniu czy też budynku można zapisać 
jako równanie o postaci ogólnej i o parametrach skupionych. Każdą składową takiego równania 
bilansowego można wyznaczać oddzielnie, obliczając ją z dowolną szczegółowością. Obudo-
wę budynku tworzą przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste, na które oddziałuje promie-
niowanie słoneczne w sposób bezpośredni. Przegrody zewnętrzne obudowy to także elementy 
posadowione w gruncie (fundamenty, posadzka na gruncie), na które bezpośrednio promie-
niowanie słoneczne nie wpływa. Wymiana ciepła następuje pomiędzy wnętrzem o określo-
nej (względnie stałej) temperaturze wewnętrznej powietrza a otoczeniem zewnętrznym repre-
zentowanym przez obiekty w otoczeniu i otoczenie atmosferyczne, o zmiennej temperaturze 
powietrza zewnętrznego, i dalsze otoczenie, tj. pozorny nieboskłon również o zmiennej tem-
peraturze. Wymiana ciepła występuje też pomiędzy wnętrzem a środowiskiem gruntowym 
o zmiennej temperaturze gruntu. Różne elementy obudowy charakteryzują się różną oporno-
ścią cieplną. Dodatkowo do pomieszczenia z przezroczystymi elementami obudowy oknami 
– napływa bezpośrednio energia promieniowania słonecznego. W przypadku nieprzezroczy-
stych przegród promieniowanie słoneczne oddziałuje na powierzchnię przegród, w których 
jest pochłaniane. Jeżeli temperatura otoczenia zewnętrznego Tz jest niższa od temperatury 
wewnętrznej Tw, budynek może tracić ciepło (strumień Qob) przez przegrody zewnętrzne obu-
dowy i wskutek wentylacji (strumień Qwen). Jeżeli działa instalacja ogrzewania o mocy Qco 
oraz występują zyski wewnętrzne ciepła o mocy Qwew i zyski z promieniowania słonecznego 
o mocy Qs, wtedy bilans energii dla powietrza można zapisać jako:

W przypadku gdy wszystkie pomieszczenia w budynku mają taką samą temperatu-
rę Tw i jest ona stała w czasie i przestrzeni (co ułatwia rozważania i analizę porównawczą 
bilansów energetycznych różnych pomieszczeń/budynków), wtedy lewa strona równania 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1)w
wew co s ob wen

dT
cV Q t Q t Q t Q t Q t

dt
ρ = + + - -    
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jest równa zero. Przyjęcie takiego założenia oznacza, że instalacja grzewczo-chłodząca 
(klimatyzacyjna) musi działać w sposób nadążny za zmieniającymi się w czasie warun-
kami otoczenia atmosferycznego. Jak wspomniano, w przypadku przegród nieprzezro-
czystych promieniowanie słoneczne działa jedynie na ich powierzchnię, gdzie jest po-
chłaniane w ilości zależnej od absorpcyjności danej ich powierzchni (dla promieniowania 
słonecznego) oraz od izolacyjności cieplnej przegrody, która ogranicza przepływ pozy-
skanego ciepła do wnętrza pomieszczenia.

Wymianę ciepła przez nieprzezroczyste elementy obudowy sprowadzono do przepływu 
ciepła przez przewodzenie. Pole temperatury w układzie jednowymiarowym w stanie nie-
ustalonym (Tp(x,t) temperatura przegrody w węźle x w czasie t), w przegrodzie jednowar-
stwowej lub w każdej warstwie przegrody wielowarstwowej bez wewnętrznych źródeł cie-
pła, opisuje równanie przewodnictwa. Równanie przewodnictwa może być rozwiązane, jeśli 
znany jest warunek początkowy i warunki brzegowe. Wymiana ciepła na brzegach obsza-
ru przegrody od strony wewnętrznej, tj. od strony pomieszczenia opisana jest warunkiem 
granicznym, który wynika z wymiany ciepła wskutek konwekcji swobodnej i promienio-
wania. W przypadku gdy temperatura powietrza wewnątrz Tw jest wyższa niż temperatura 
powierzchni wewnętrznej przegrody zewnętrznej (Tp(x=w)), wtedy ciepło jest odbierane przez 
przegrodę i przekazywane w niej poprzez przewodzenie. Zewnętrzna przegroda kontaktuje 
się także z otoczeniem zewnętrznym. Warunek brzegowy dla tej powierzchni jest bardziej 
skomplikowany i przyjmuje postać:

Uwzględnia on wymianę ciepła wskutek konwekcji (z reguły wymuszonej działaniem 
wiatru) i promieniowania cieplnego (pierwszy składnik sumy z równania (2) po prawej 
stronie), wymianę ciepła przez promieniowanie z pozornym nieboskłonem (drugi skład-
nik) oraz strumień promieniowania słonecznego pochłonięty przez powierzchnię warstwy 
zewnętrznej w ilości zależnej od jej absorpcyjności (trzeci składnik). Ciepło wymieniane 
z otoczeniem zewnętrznym jest przekazywane wskutek przewodzenia do wnętrza przegro-
dy, co uwzględnia lewa strona równania (2). 

3. Opis wybranych wyników symulacji numerycznej zjawisk cieplnych 
zachodzących w budynku i jego otoczeniu 

Podstawą opisu zachodzących zjawisk w budynku i jego otoczeniu są równania matema-
tyczne praw zachowania i transportu energii, wraz z warunkami brzegowymi i początko-
wymi. Sformułowane i opisane matematycznie zagadnienia rozwiązano z wykorzystaniem 
symulacji numerycznej. Na podstawie sformułowanego autorskiego modelu matematyczne-
go, opisanego w literaturze [1–3], przeprowadzono obliczenia symulacyjne procesów nie-
ustalonych w czasie zachodzących w obudowie budynku i jego otoczeniu w zmieniających 
się warunkach, dla różnych lokalizacji pomieszczeń w budynku, dla różnych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałowych obudowy budynku. Obliczenia przeprowadzono z zasto-
sowaniem autorskiego kodu numerycznego opracowanego w środowisku MATLAB. Opra-
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cowano algorytmy kilku programów numerycznych, które symulują zjawiska zachodzące 
w poszczególnych elementach modelowego pomieszczenia budynku i ich otoczeniu. Mo-
dułowość programów stanowiąca o integralności opisu poszczególnych elementów budyn-
ku i otoczenia umożliwia analizowanie poszczególnych zagadnień oddzielnie, niezależne 
wprowadzenie zmian w poszczególnych programach i otrzymywanie wielowariantowych 
kompleksowych rozwiązań.

Warunki zewnętrzne są opisane zmienną w czasie (z krokiem obliczeniowym czaso-
wym równym jednej godzinie) temperaturą powietrza otoczenia, temperaturą nieboskło-
nu i napromieniowaniem słonecznym z uwzględnieniem pochylenia i orientacji powierzch-
ni, do której dociera promieniowanie słoneczne (prędkość wiatru zmienia się sezonowo). 
Szczegółowy opis wykorzystanych danych przedstawiono w literaturze [1, 2]. W celu roz-
wiązania zagadnienia napromieniowywania słonecznego obudowy budynku sformułowa-
no model dostępności promieniowania słonecznego dla różnie usytuowanych powierzchni, 
opisanych kątem azymutalnym i kątem pochylenia [1], w odniesieniu do uśrednionych re-
prezentatywnych dni poszczególnych miesięcy roku [4]. Model reprezentatywnego (uśred-
nionego) promieniowania słonecznego oparty na rzeczywistych danych pomiarowych dla 
Warszawy, przygotowany został w IMiGW [5]. Model ten stał się podstawą do przeprowa-
dzenia obliczeń napromieniowania różnie usytuowanych powierzchni z wykorzystaniem 
modelu anizotropowego promieniowania słonecznego rozproszonego HDKR [6]. 

Przeprowadzono symulację komputerową zjawisk zachodzących w budynku i jego oto-
czeniu dla wielu przykładów pomieszczeń budynku ze szczególnym uwzględnieniem od-
działywania promieniowania słonecznego. W tej części opisano wyniki obliczeń, które 
pozwalają na wysnucie pewnych wspólnych wniosków co do charakteru i istoty poszczegól-
nych zjawisk. Przeprowadzone obliczenia pokazują, że przepływ energii do lub z pomiesz-
czenia przez okno zależy od zmian natężenia promieniowania słonecznego półsferycznego 
docierającego do rozważanych okien w danym czasie. Największy przepływ energii z oto-
czenia zewnętrznego do pomieszczenia występuje latem i późną wiosną. W przypadku pio-
nowych okien największy przepływ energii występuje przez przeszklenia zachodnie i po-
łudniowe, następnie wschodnie, przy czym dla różnych orientacji na różne miesiące i pory 
dnia (godziny) przypadają największe zyski energetyczne. Zmniejszenie pochylenia po-
wierzchni (względem poziomu), tj. stosowanie okna połaciowego, powoduje zwiększenie 
przepływu energii do wnętrza w ciągu dnia (na skutek zwiększenia dostępności promienio-
wania słonecznego), przy czym największy przepływ energii występuje dla orientacji po-
łudniowej. Ponadto zauważono, że nocą przy odchylaniu powierzchni okna (od pionu) na-
stępuje nieznaczny wzrost strat ciepła w porównaniu z przeszkleniem pionowym. Zjawisko 
to jest związane m.in. z większą wymianą ciepła przez promieniowanie z pozornym niebo-
skłonem i stanowi przykład tzw. „chłodzenia nocnego” przegrody. Zimą w ciągu dnia przy 
dużym napromieniowaniu słonecznym może występować przepływ ciepła do pomieszcze-
nia przez okno południowe, nawet przez kilka godzin dziennie, a także przez zachodnie, ale 
tylko po południu i to w znacznie krótszym czasie. Charakter zmian przepływu ciepła nocą 
jest bardziej łagodny (niż w ciągu dnia) i jest ściśle związany z rozkładem temperatury po-
wietrza zewnętrznego. Straty ciepła osiągają maksimum przed wschodem Słońca (zgodnie 
z obserwacjami meteorologicznymi [5] i ze sformułowanym rozkładem temperatury powie-
trza atmosferycznego [1]). Rozkład temperatury otoczenia zewnętrznego jest zbliżony do 
sinusoidy z minimum tuż przed wschodem słońca i maksimum o godzinie 1430.
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W przypadku przegród nieprzezroczystych wykonanych zgodnie z obowiązującymi 
standardami i zasadami budownictwa energooszczędnego (rozważono wiele struktur prze-
gród wielowarstwowych, szczegóły można znaleźć w [1–3]) okazuje się, że udział wymiany 
ciepła przez te przegrody jest bardzo mały. Przepływ ciepła przez przegrody nieprzezroczy-
ste stanowi najmniej istotny element bilansu energetycznego pomieszczenia w skali roku, 
co potwierdzają także inne badania [7, 8]. Wynosi on zwykle kilka procent w całkowitym 
rocznym bilansie energetycznym i nawet w przypadku najmniej dogodnej orientacji po-
mieszczeń, tj. północnej, nie przekracza 10% w skali roku. 

Ograniczenie zużycia ciepła na cele wentylacyjne oznacza zastosowanie rekuperacji 
ciepła w układach wentylacyjnych. Okazuje się, że pomimo zastosowania takiego rozwią-
zania zapotrzebowanie na ciepło do celów wentylacyjnych stanowi istotny element rocz-
nego bilansu cieplnego pomieszczenia. Waha się ono w skali roku od kilkunastu procent, 
w przypadku najlepiej napromieniowywanych słonecznie pomieszczeń (południowych, za-
chodnich), do 40% w przypadku pomieszczeń północnych. 

Jak wykazują obliczenia symulacyjne zdecydowanie największy wpływ na roczny bilans 
ciepła pomieszczenia ma przepływ energii promieniowania słonecznego przez okno. Rola 
okna w bilansie energetycznym [9] rośnie oczywiście wraz ze wzrostem jego powierzch-
ni i ściśle zależy od pory roku, orientacji i pochylenia okna. Zimą przy małej powierzch-
ni okien pionowych (mniejszej niż obowiązująca ze względu na dostęp światła dziennego) 
udział wymiany ciepła przez okna południowe jest poniżej 30% w bilansie miesięcznym. 
Dla okien północnych wynosi on około 35%. Zimą poszczególne składniki bilansu rozkła-
dają się względnie równomiernie, przy czym dominującym składnikiem jest zapotrzebowa-
nie na ciepło do celów wentylacyjnych i wynosi ono 40–45% (pomimo rekuperacji). Straty 
ciepła przez przegrody nieprzezroczyste stanowią około 25%. 

Przy dużej powierzchni okien (powyżej obowiązującej minimalnej powierzchni ze 
względu na dostęp światła dziennego) udział zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania po-
mieszczeń na skutek strat ciepła przez okno jest zdecydowanie największy. Stanowi on po-
nad 60% w przypadku okien południowych i ponad 70% w przypadku północnych. Udział 
przegród nieprzezroczystych jest niewielki i z reguły poniżej 10%. Zapotrzebowanie na cie-
pło do celów wentylacyjnych utrzymuje się na poziomie 25–20%, w zależności od lokaliza-
cji pomieszczeń. Przy stosowaniu okien połaciowych ich udział w bilansie energetycznym 
jest większy o kilka procent. 

Latem przepływ energii przez okno ma największy wpływ na bilans cieplny pomiesz-
czenia. Wymiana ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i wskutek wentylacji jest na nie-
wielkim poziomie. W konsekwencji jeśli występuje zapotrzebowanie na chłód, to wynika 
ono z przepływu energii promieniowania słonecznego przez okna. 

Przeprowadzając rozważania w skali roku, na podstawie przeprowadzonych obliczeń 
symulacyjnych można stwierdzić, iż przy dużej powierzchni okien dla wszystkich podsta-
wowych orientacji, poza północną, więcej energii napływa przez okna niż odpływa (wię-
cej zysków niż strat ciepła). Co więcej, odchylenie od pionu powierzchni okna i innych 
przegród zewnętrznych zwiększa znacznie przepływ energii do wnętrza pomieszczenia. 
Przy dużej powierzchni okien, a zwłaszcza przy oknach połaciowych, występuje wyraźne 
zmienne w czasie zapotrzebowanie na chłód (latem) i ciepło (zimą), które wynika przede 
wszystkim z istnienia okien. Zapotrzebowanie na chłód lub ciepło rośnie wraz z powierzch-
nią okien i odchylaniem od pionu (w stronę poziomu). 
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Przy przegrodach pionowych w skali roku największe zapotrzebowanie na chłód wy-
stępuje w pomieszczeniach południowych i zachodnich, następnie wschodnich. Dla róż-
nych orientacji maksimum zapotrzebowania przypada na różne miesiące. Charaktery-
styczne jest, że od maja do końca lipca najlepiej napromieniowywane są powierzchnie 
zachodnie, bardziej niż południowe. W pomieszczeniach północnych zapotrzebowanie 
na chłód również występuje, ale tylko przez kilka godzin dziennie i jest dwukrotnie niż-
sze niż w pomieszczeniach zachodnich i południowych. W pomieszczeniach zachodnich 
występuje nagły wzrost zapotrzebowania na moc chłodzenia w godzinach popołudnio-
wo-wieczornych, kiedy to bezpośrednio w ciągu dnia „widzą” one Słońce. Od maja do 
sierpnia zachód Słońca odpowiada kątowi azymutalnemu równemu 100–130°, czyli Słoń-
ce zachodzi na północnym-zachodzie (wschodzi odpowiednio na północnym-wschodzie). 
Promieniowanie bezpośrednie dociera też wieczorem i rano do powierzchni pionowej 
północnej, ale rano natężenie promieniowania jest niższe niż wieczorem. 

Przy odchylaniu przegród od pionu w stronę poziomu powierzchnie obudowy dłużej 
„widzą” Słońce i są bardziej napromieniowywane niż powierzchnie pionowe. W efekcie 
latem w pomieszczeniach na poddaszu zapotrzebowanie na chłód w ciągu dnia zmienia 
się bardziej równomiernie, ale przy tym jest zdecydowanie większe niż w standardowych 
pomieszczeniach (przegrody zewnętrzne pionowe). Największe zapotrzebowanie na chłód 
występuje w pomieszczeniach południowych i zachodnich. Jednocześnie lepsza dostępność 
promieniowania słonecznego powoduje, że zimą w ciągu dnia zapotrzebowanie na ciepło 
jest tutaj mniejsze niż w pomieszczeniach o przegrodach pionowych i rozkład obciążeń 
ogrzewczych jest także bardziej równomierny w czasie dnia. Wpływ orientacji pomiesz-
czeń na poddaszu (względem stron świata) na zapotrzebowanie na ciepło i chłód jest wi-
doczny, ale w mniejszym stopniu niż dla pomieszczeń z przegrodami pionowymi. Wpływ 
orientacji na obciążenia energetyczne rośnie wraz ze wzrostem pochylenia powierzchni 
obudowy względem poziomu. W przypadku połaci dachu o małym pochyleniu, latem rosną 
zyski z promieniowania słonecznego, zimą w nocy rośnie zapotrzebowanie na ciepło, co jest 
spowodowane wspomnianą już wcześniej wymianą ciepła przez promieniowanie cieplne 
z pozornym nieboskłonem. Pomieszczenia na poddaszu wykazują się względnie niskim 
obciążeniem ogrzewczym w porach przejściowych, a w szczególności w okresie wczesnej 
wiosny i wczesnej jesieni. Wiosną i jesienią powierzchnie pochylone są względnie dobrze 
i długo nasłonecznione. W czasie całego sezonu grzewczego pomieszczenia wschodnie 
wymagają dostarczania więcej ciepła niż zachodnie.

W przypadku pomieszczeń o przegrodach zewnętrznych nieprzezroczystych o du-
żej izolacyjności cieplnej i o dużych oknach, poza północnymi, roczne zyski cieplne 
są większe od strat. W konsekwencji skraca się czas sezonu grzewczego. Przykłado-
wo przy pomieszczeniach południowych (niezależnie od pochylenia przegród) sezon 
grzewczy trwa cztery miesiące. Co prawda oznacza to również odpowiednie wydłuże-
nie czasu (sezonu) zapotrzebowania na chłód. Powyższe rozważania podkreślają, jak 
ważną rolę w bilansie cieplnym pomieszczenia pełnią okna, ich wielkość i lokalizacja 
i w jak istotny sposób energia promieniowania słonecznego wpływa na bilans cieplny 
budynku. Na rys. 1 i 2 przedstawiono przykłady dobowych rozkładów zapotrzebowa-
nia na ciepło w kolejnych miesiącach roku dla czterech wybranych pomieszczeń usytu-
owanych od południa (rys. 1, lewy), od północy (rys. 1, prawy), wschodu (rys. 2, lewy), 
od zachodu (rys. 2, prawy).
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że skala rysunków jest różna. Wszystkie elementy obu-
dowy pomieszczeń i ich parametry fizyczne są takie same. Warunki otoczenia zewnętrzne-
go i wewnętrznego są identyczne, jedyna różnica to wspomniana orientacja przegrody ze-
wnętrznej z oknem (tylko jedna przegroda jest zewnętrzna). Rysunki nie ilustrują oczywiście 
całego zagadnienia (nie jest to możliwe przy ograniczonej objętości artykułu), a tylko pew-
ne wybrane wyniki przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych, trwających kilka lat. Wyni-
ki odnoszą się do pewnych specyficznych rozwiązań materiałowo-budowlanych. To co istot-
ne pokazują rolę orientacji pomieszczenia, a tak naprawdę okna, a przez to wpływ energii 
promieniowania słonecznego na bilans cieplny budynku, co było głównym celem rozważań

Rys. 1. Rozkłady dobowe zapotrzebowania ciepła/chłodu dwóch wybranych pomieszczeń 
zlokalizowanych od południa (lewy) i północy (prawy), w kolejnych miesiącach roku

Fig. 1. Daily distributions of heating/cooling demand in two selected rooms located from the south 
(left) and the north (right) throughout the year

Rys. 2. Rozkłady dobowe zapotrzebowania ciepła/chłodu dwóch wybranych pomieszczeń 
zlokalizowanych od wschodu (lewy) i zachodu (prawy), w kolejnych miesiącach roku

Fig. 2. Daily distributions of heating/cooling demand in two selected rooms located from the east 
(left) and the west (right) throughout the year
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4. Wytyczne tworzenia koncepcji energetycznej budynku

Stan termiczny budynku wynika z zachowania się całej obudowy budynku, a więc prze-
gród nieprzezroczystych i okien, w zmieniających się warunkach otoczenia zewnętrznego. 
Obudowa budynku powinna charakteryzować się dużą izolacyjnością cieplną, aby oddzielić 
wnętrze budynku od zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego, a w konsekwen-
cji istotnie ograniczyć straty i zyski ciepła przez te przegrody. O izolacyjności przegród decy-
duje ich grubość, która powinna być jak największa, i przewodność cieplna, która z kolei po-
winna być jak najmniejsza. Jednocześnie ciepło (lub chłód), które jest we wnętrzu budynku 
i powinno w nim jak najdłużej pozostawać, może być „zatrzymane” dzięki dużej pojemno-
ści cieplnej przegród. Przegrody wewnętrzne i warstwa wewnętrzna przegrody zewnętrznej 
powinny charakteryzować się dużą pojemnością cieplną, czyli zdolnością do akumulowania 
jak największej ilości ciepła przy jak najmniejszej różnicy temperatur. O pojemności cieplnej 
przegrody decyduje jej objętość (o której stanowi też grubość części konstrukcyjnej pojemno-
ściowej przegrody), gęstość oraz ciepło właściwe. Bardzo istotny jest wybór lokalizacji działki 
i usytuowanie budynku na niej, tak aby stworzone były odpowiednie warunki nasłonecznie-
nia i oświetlenia światłem dziennym (oczywiście w zabudowie wielkomiejskiej jest to trudne). 
Jest to podstawowy warunek koncepcji energetycznej budynku umożliwiający wykorzystanie 
energii zawartej w środowisku, przede wszystkim energii słonecznej, i współistnienie budyn-
ku z otoczeniem w sposób efektywny energetycznie i przyjazny dla człowieka. 

Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych sformułowano wytyczne odno-
śnie do tworzenia koncepcji energetycznej budynku jako całości i jego poszczególnych czę-
ści, elementów, pod kątem oddziaływania energii promieniowania słonecznego. Przedsta-
wiają się one następująco:

 – nie wskazane jest stosowanie płaszczyzn poziomych, w tym przede wszystkim dachów 
czy przeszklonych poziomych powierzchni atrium ze względu na duże napromienio-
wanie słoneczne latem i duże straty ciepła zimą;

 – połacie dachu od strony południowej powinny być pochylone od 40° do 60°, co zimą 
zwiększa dostępność energii promieniowania słonecznego, a latem zmniejsza napromien-
iowanie nawet dwukrotnie. Jeżeli przewiduje się stosowanie instalacji słonecznych 
z kolektorami lub ogniwami wtedy dachy mogą być pochylone pod kątem 30°–45°;

 – dachy nie powinny być pokryte materiałem ciemnym, (czarnym) o dużej absorpcyjności 
dla promieniowania słonecznego, takim jak ciemna (czarna) blachodachówka, 
popularna we współczesnym budownictwie mieszkaniowym – apartamentowym;

 – poddasza budynków nie powinny być przeznaczone na mieszkania, powinny stanowić 
naturalne strefy buforowe odgradzające wnętrze od środowiska zewnętrznego 
w szczególności oddziaływania promieniowania słonecznego (możliwość przegrze-
wania) latem i wpływu nieboskłonu pozornego (chłodzenie nocne) zimą;

 – jeżeli część poddasza ma mieć charakter mieszkalny (niewskazane), to ta część 
powinna mieć okna standardowe – pionowe. Okna połaciowe powinny być obro-
towe umożliwiające zmianę położenia powłoki niskoemisyjnej w zależności od pory 
roku, latem na powierzchni wewnętrznej szyby zewnętrznej, zimą na powierzchni 
wewnętrznej szyby wewnętrznej;

 – nie powinno się wznosić się budynków z płaskimi poziomymi dachami lub o niewiel-
kim pochyleniu, bez strychów, a jedynie z pustką powietrzną nad ostatnią kondygnacją, 
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komfort temperaturowy w mieszkaniach na ostatnim piętrze jest nieodpowiedni, latem 
występuje intensywne napromieniowywanie słoneczne, a w konsekwencji przegrze-
wanie pomieszczeń na ostatniej kondygnacji;

 – główna fasada budynku powinna być „zwrócona w stronę Słońca”, na południe, od tej 
strony powinny znajdować się systemy słoneczne aktywne i pasywne budynku;

 – główna fasada może mieć kształt zbliżony do eliptycznego, jest ona wtedy rozciągnięta 
od strony południowej budynku w kierunku wschodnim i zachodnim w zakresie 
kątów azymutalnych: od -45° do +30°, taki kształt stwarza odpowiednie warunki 
nasłonecznienia i oświetlenia światłem dziennym w skali całego roku; 

 – od września do końca marca południowa fasada budynku powinna być „otwarta na 
oddziaływanie promieniowania słonecznego”, poza tym okresem zacieniana;

 – latem przegrody pionowe zachodnie są bardziej narażone na przegrzewanie niż 
południowe i należy je zacieniać elementami obudowy i otoczenia zewnętrznego;

 – fasada południowa może być wyposażona w słoneczne systemy pasywne zysków 
pośrednich wyposażone w wentylowaną ścianę kolektorową izolowaną cieplnie, lub 
ewentualnie na pewnym ograniczonym obszarze w ścianę kolektorowo-magazynującą 
(brak izolacji cieplnej ogranicza pole powierzchni fasady). Ze względu na częste 
i długotrwałe zachmurzenia, występujące w naszych warunkach klimatycznych, wska-
zane jest wymuszanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych;

 – fasada południowa powinna być wyposażona w słoneczne systemy pasywne, takie 
jak słoneczne przestrzenie buforowe, w postaci ogrodów zimowych wbudowanych 
w budynek. Przeszklone ściany tworzą obudowę tylko pionową (nie ma poziomych, 
pochylonych dachów), co umożliwia zbliżenie części pomieszczeń użytkowych z 
otaczającym środowiskiem zewnętrznym. Przestrzeń buforowa pełni rolę łącznika 
pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a ogrzewanym pomieszczeniem, pozwalając 
wykorzystać dostępne zyski promieniowania słonecznego i jednocześnie chroniąc 
ogrzewane pomieszczenia przed nagłymi, nieprzewidzianymi zmianami pogodowy-
mi, sprzyjając utrzymaniu ochrony cieplnej budynku. Przestrzeń buforowa musi być 
wentylowana w sposób naturalny, a w razie konieczności w sposób wymuszony;

 – konieczne jest stosowanie zacienienia od strony południowej i zachodniej. Latem 
efekt przepływu energii, głównie promieniowania słonecznego, do wnętrza może być 
ograniczony stosowaniem elementów zacieniających w samej architekturze budynku, 
np. daszki, okapy itp., oraz elementów ruchomych nietworzących stałych fragmentów 
obudowy, takich jak rolety, żaluzje i markizy zewnętrzne;

 – w przypadku niskich budynków, domów jednorodzinnych zacienienie może być sto-
sowane (planowane) w postaci projektu zieleni; projekt ten powinien ułatwiać lub 
ograniczać dostęp energii promieniowania słonecznego do wnętrza;

 – od strony północnej budynki powinny być „szczelne”, z ograniczoną liczbą otworów 
okiennych, bardzo dobrze zaizolowane, o zwartej budowie, dodatkowe przybudówki 
i garaże powinny tworzyć strefę buforową od zimnej strony, ograniczając negatywne 
oddziaływanie środowiska, tj. brak bezpośredniego napromieniowania słonecznego, 
wiatr, śnieg (zamiecie i zawieje śnieżne);

 – pewne elementy budynku mogą pełnić funkcje energetyczne. Dach powinien być pr-
zygotowany do integracji jego połaci z urządzeniami, takimi jak kolektory słoneczne 
i panele fotowoltaiczne. Należy przystosować wybrane okna do funkcji wentyla-
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cyjnych (poza ich funkcją oświetleniową). Elementy obudowy – powietrzne ściany 
kolektorowe mogą być wykorzystywane do wstępnego chłodzenia lub grzania powi-
etrza wentylacyjnego. Podobną funkcję mogą pełnić gruntowe wymienniki ciepła, 
GWC, ułożone pod powierzchnią gruntu przy lub wokół budynku, co wymaga za-
planowania przeznaczenia części terenu pod inwestycję GWC.

Prace wykonywane są częściowo w ramach projektu Innowacyjne środki i efektywne metody 
poprawy bezpieczeństwa itrwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii 
zrównoważonego rozwoju, POIG.01.01.02-10-106/09-01, PT 7, Temat badawczy 3. 

O z n a c z e n i a

c – ciepło właściwe [kJ/(kg K)],
h – współczynnik wymiany ciepła [W/(m2 K)],
Tz – temperatura otoczenia zewnętrznego [K],
Tw –  temperatura wewnętrzna [K],
t – czas [s],
Q – strumień ciepła [W],
q – gęstość strumienia ciepła [W/m2],
V – objętość [m3],
λ – przewodność cieplna [W/(m K)],
ρ – gęstość [kg/m3].
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SOLAR CELLS WITH GLASSBLOCK

INTEGRACJA CZUŁYCH BARWIONYCH OGNIW 
SŁONECZNYCH Z BLOKIEM SZKLANYM

A b s t r a c t

Dye-sensitized Solar Cells (DSC) – based on the use of hybrid (organic/inorganic) cells – make a new 
frontier of the PV industry, especially for the potential of complete sustainability in terms of ecological 
and economical costs as well as its particular affinity with the theme of Building Integrated Photovoltaics 
(BIPV). This paper shows the first results of research (included in a larger work on the improvement of the 
performance of glassblocks in order to use them for the construction of sustainable translucent building 
envelopes even in Mediterranean and tropical areas) which aims at integrating glassblock with the DSC 
technology. Glassblock is a high-performance type of glass applied in the field of sustainable architectural 
claddings. Some of the performance of this new DSC-integrated kind of glassblock will be discussed in this 
paper in terms of efficiency, thermal transmittance, light transmission and costs.
Keywords: Dye-sensitised Solar Cell, glassblock, energy saving, translucent building envelope

S t r e s z c z e n i e

Czułe barwione ogniwa słoneczne, oparte na zastosowaniu ogniw hybrydowych (organicznych/
nieorganicznych), wyznaczają nową granicę przemysłu fotowoltaicznego, szczególnie dla potencjału 
pełnego rozwoju zrównoważonego w kategoriach kosztów ekologicznych i ekonomicznych oraz 
szczególnych związków z tematem zintegrowanej fotowoltaiki budowlanej. Niniejszy artykuł prezentuje 
pierwsze wyniki badań (stanowiących część większego projektu dotyczącego zwiększania wydajności 
bloków szklanych w celu stosowania ich przy budowie zrównoważonych powłok półprzezroczystych 
nawet w regionach tropikalnych i śródziemnomorskich) nastawionych na integrację bloków szklanych z 
technologią czułych barwionych ogniw słonecznych. Blok szklany to wysokowydajny typ szkła stosowany 
w dziedzinie zrównoważonych powłok architektonicznych. W artykule tym przedstawiono funkcjonowanie 
nowego rodzaju bloku szklanego zintegrowanego z czułymi barwionymi ogniwami słonecznymi w 
kategoriach wydajności, transmitancji ciepła, transmisji światła oraz kosztów.
Słowa kluczowe: czułe barwione ogniwo słoneczne, blok szklany, energooszczędność, półprzezroczysta 
powłoka budowlana

* Arch. Rossella Corrao, Eng. Marco Morini, Dip. di Architettura, Facoltà di Ingegneria, Università 
di Palermo.



56

1. Dye-sensitised Solar Cells and glassblocks

1.1. Introduction

In this work, a study which aims at integrating Dye-sensitised Solar Cells (DSC) with 
glassblock for the construction of translucent photovoltaic panels will be presented. A com-
bination of the two technological elements, the glassblock and the DSCs, enhances their 
own features. The final complete product is ready-made for installation, owns the quali-
ties of glassblock and produces sustainable energy at the same time. The objective of the re-
search being carried out at the Department of Architecture, University of Palermo is to de-
sign a glassblock which would be able to produce clean energy, would be easily integrated 
in building envelopes and customizable in terms of colours, transparency levels, finishing 
and design in order to respond to the requirements of the project (and the users/architects’ 
wishes) and of its climatic context. The thermo-acoustic insulation of the product may be 
modulated according to the specific requirements of each case of installation with the use of 
particular modified configurations of the glassblock itself. For instance, the product may be 
used in multifunctional PV panels for translucent façades which can perform efficiently in 
all light conditions (even in diffuse light, also converting internal artificial light) that are not 
dependent on the angle of solar radiation and do not suffer from the high operative temper-
atures of functioning in accordance with the features of the DSCs. Integration of DSC mod-
ules with the glassblock makes it possible to have PV panels which coincide with the building 
envelope itself so that they do not need any further structures to be installed allowing, at the 
same time, further economy in the building construction due to the possibility of subtract-
ing the price of a substituted building element from the price of a panel.

1.2. Dye-sensitized Solar Cells

Dye-sensitized Solar Cells (DSC), invented in the early 1990s by Michael Grätzel and 
Brian O’Reagan [1], are characterized by a sandwich structure composed of a transpar-
ent substrate (e.g. glass) conductive with a thin layer of transparent conductive oxide TCO 
(e.g. FTO – Fluorine-doped Tin Oxide) and then coated with a mesoporous film of a semi-
conductor material, commonly a-toxic and biocompatible TiO2 titanium dioxide (or, more 
simply, titania). The photoactive dye molecules are absorbed onto the TiO2 surface to cre-
ate the photoanode of the DSC device, then the cell is closed with a counter electrode of 
a conductive – not necessarily transparent – substrate coated with a platinum nanometric 
film with the function of a catalyst. Finally, the device is hermetically closed by a sealant 
and filled with an electrolyte solution which fulfils the function of completing the cell and 
starting the mechanism [2]. 

The efficiency of the dye-sensitised technology, different from the high-purity crystal-
line silicon technology, does not suffer from impurities in the materials. Consequently, the 
costs of raw materials and their processing are much lower. It is not necessary to work in 
high-vacuum conditions, and the temperatures of the processes are relatively low. Moreover, 
the possibility of using highly productive and low-cost processes, creating small quantities 
of manufacturing wastes taken from the field of printing – such as screen, ink-jet and roll-
to-roll – turns the DSC into one of the most economical and sustainable PV technologies [3]. 
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One of the features of DSCs is their response in terms of electricity production under 
various light conditions. DSCs show high efficiency in low and diffused light (for example, 
in the early morning, on a cloudy day or even in artificial light), too. In fact, such compa-
nies as Sony and Sharp, active in the field of the industrialisation and commercialisation of 
this technology, see an important direction of development in its indoor use. Moreover, the 
efficiency of a DSC shows its peak in a light intensity of 200 W/m2, i.e. 1/5 of the intensity 
of sunlight (1000 W/m2). Therefore, the method of evaluating a solar module peak power, 
measured in Wp (Watt-peak) and referred to the Standard Test Conditions (STC), rarely cor-
responding to the real operative conditions, can lead to an underestimation of the effective 
energy performance of this “3rd generation” technology. 

Differently from the first generation silicon-based panels, DSC panels do not necessar-
ily need an oriented installation facing the sun as they produce high proportional levels of 
power from “global” radiation – reflected and diffused light – with intuitive and notable ad-
vantages in terms of façade integration [4]. 

DSCs do not suffer from high operative temperatures as the first generation technology 
does: this guarantees a wider market including countries in diverse climate areas consisting 
in an advantage in terms of architectural integration.

Because of all these considerations, despite the relatively lower nominal efficiency of the 
DSCs in comparison with the other technologies, if we consider the energy (kWh) yearly 
produced by DSC and a crystalline silicon PV plant working in real open-air conditions and 
installed with the same peak-power, it has been proved that the 3rd generation technology 
produces 10–15% more energy than the other [5]. 

The Japanese company Fujikura has also done some important outdoor tests studying 
the behaviour of two plants: one of DSC panels, the other of polycrystalline silicon (p-Si) 
panels demonstrating that – being the output power installed at the same 10 kW – the elec-
tricity produced by DSC panels in the course of a year under real operative conditions is big-
ger than the electricity produced by the p-Si plant (Fig. 1). This difference increases when 
the panels go from the south-oriented and 30°-inclined position to a more “disadvantaged” 
one in terms of direct irradiation, such as the north wall: in this position, the DSC panels 
produced 1.6 times more energy than the p-Si ones [6].

Fig. 1. Field tests done by Fujikura to evaluate the yearly production of two PV plants (DSC and p-Si) 

Rys. 1. Próby przeprowadzone w warunkach naturalnych przez Fujikura dla oceny rocznej produkcji 
dwóch zakładów PV (DSC oraz p-Si)
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What makes DSCs really competitive, besides the simplicity of their production and their 
low costs both in ecological and economical terms, is their great versatility and potential in 
terms of Building Integrated Photovoltaics (BIPV). DSC modules can be printed on rigid or 
flexible substrates from stainless steel to glass and plastic polymers. Moreover, using specific 
dye molecules, particular formulations of the TiO2 paste and deposition techniques which only 
allow printing on certain areas of the substrate, it is possible to obtain solar cells responding to 
particular aesthetical or formal needs (some examples of the possible multiplicity of colours and 
designs for DSC are shown in Fig. 2, 3). DSCs facilitate a large range of products to be manufac-
tured from the same line: for instance, it is possible to tune the transparency of DSC devices in 
virtually unlimited combinations through adjustments of the thickness and type of TiO2 films 
as well as of the nature of a dye without requiring any additional manufacturing hardware [7, 8]. 

The result can be the loss of some percentage of efficiency but it has to consider the over-
all reduction of the energy consumption of a building as well as the indoor light levels re-
quired to understand which manner (the most efficient/the most transparent) is the best to 
undertake according to the context of application etc. Moreover, as stated before, the appli-
cation of DSC panels as components of glazing façades will also make it possible, thanks to 
their quality of being bifacial, to convert both the solar radiation coming from the outside of 
a building and the artificial light coming from the indoor environment to electricity allow-
ing for further enhancements of the performance of conversion. For all these reasons, many 
people see the dye-sensitized technology as ideal for BIPV, particularly for glazing. 

Nowadays, twenty years after the invention, dye-sensitized solar cells, owing to some 
innovations in research and the first developments in industrial production, give important 
results in terms of conversion efficiency (13% for lab cells and 8% for commercial modules) 

Fig. 3. DSC module manufactured by Sony Co. Ltd.

Rys. 3. Moduł DSC wyprodukowany przez Sony
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and stability (from 26 years in Southern Europe to 44 years in Central Europe) [9]. Other 
improvements are expected to come, both in terms of the performance and optimization of 
processes and costs, focusing – for example – on advanced nanostructures of the TiO2 paste, 
new innovative dyes and the introduction of novel nanocomposite solid electrolytes [10]. 
DSC is one of the few PV technologies with the potential to launch products up to the TWh 
scale over the oncoming decades. In fact, although it is right now at a pre- or early industrial 
phase, DSC technology may soon find a wide application and become fully competitive al-
lowing us to spread the spectrum of PV applications to a variety of customer-related sectors 
where traditional silicon-based technologies are not adaptable. 

1.3. The Market of Dye-sensitized Solar Cells

At the moment, thirty-one companies and/or laboratories of applied industrial research 
working in the field of prototyping, testing and producing DSC modules are catalogued in 
the domain of the research we are carrying out with the purpose of defining a general pic-
ture of the state-of-the-art processes of the scale-up and industrialization of DSC for large-
scale development and commercialisation and of deducting potential distribution of the DSC 
market according to the activities of the firms under analysis. 24 out of the 31 companies are 
involved – even if not exclusively – in the design of DSC modules or panels for BIP: more 
precisely, 20 of them chose glass as the substrate for the integration of the building enve-
lopes pursuing transparency coupled with the constructional qualities that glass can pro-
vide as a substrate; 8 companies chose flexible transparent substrates for BIPV and 3 of them 
also work on indoor applications; 5 companies chose flexible stainless steel substrates instead.

Fig. 2. Transparent DSC panel manufactured by ETRI and installed in one of its venues in Korea

Rys. 2. Przejrzysty panel DSC wyprodukowany przez ETRI i zainstalowany w Korei
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The tendency to build integration shows the importance that is acknowledged for the af-
firmation of the DSC technology to its possibility of defining buildings in formal and aes-
thetical terms as well: this becomes even more evident if we consider the fact that almost 
half of the analysed companies decided to point at the manufacturing of artistically designed 
DSC devices which makes a unique quality of DSCs. Besides BIPV, other types of applica-
tions are pursued by a relevant number of the analysed companies: more precisely, those ap-
plications are ones where transparency, lightness, colour and design are important, e.g. port-
able devices and industrial remote applications which interest 23.3% and 13.3% of the global 
number of the analysed companies respectively.

1.4. Building Integrated Photovoltaics

Great progress reached in the field of PV technologies made it possible to reduce the costs 
of the production of modules on the one hand and to manufacture products with new features, 
such as lightness, semitransparency, flexibility, a variety of colours or insulation, on the other 
hand. Obviously, it had a huge impact on the BIPV sector which, having represented a niche 
sector in the PV industry some time ago, nowadays is considered by many analysts as the ac-
tual future of PV industry with a two-billion-euro market expected to reach 8.7 billion euros 
in 2016. Its advantages are related to the possibility of reducing the cost of PV installation by 
scaling the price of a substituted building element from the price of a module. There are no 
further costs related to panel structures because they often coincide with the structure of the 
element they substitute. Integrating PV in the building façades would offer a more active area 
for PV installations as well as new possibilities in terms of design and composition. For opti-
mal integration, the concept of photovoltaic installation has to become part of the design of a 
building to represent an irreplaceable power point of the entire project. 

1.5. Glassblock

The glassblock has a series of technical characteristics that are typical of other materials 
and offers a positive response to two very important requirements of building construction: 
energy saving and security. In recent years, in fact, the glassblock – particularly used for in-
ternal partitions – has found an increasingly wide application for the construction of “sus-
tainable” translucent envelopes. 

The glassblock is composed of two shells obtained by pressing a drop of fused glass on 
a stamp and joined together through hot or cold gluing processes creating an internal cav-
ity. Glassblocks facilitate the passage of light in various percentages depending on the colour 
of glass and the finishing of the faces of the shells. The glassblock may be preferred to tra-
ditional flat glass for its better performance in terms of thermal and acoustic insulation, fire 
resistance (due to the presence of the cavity), light transmission and modularity. The global 
annual glassblock market includes about 114 million items; 29.5 million are used in Europe. 
About half of this number –16.2 million – is used for external envelopes and, more precisely, 
the market is migrating towards energy-optimized kinds of glassblocks trying to respond to 
the strict rules and laws on energy efficiency in building construction. Compared to common 
glazed surfaces, the glassblock is more efficient in terms of thermal resistance because of its 
thickness. However, its thermal performance is still generally lower than that of opaque clad-
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dings which is mostly caused by heat transmission through glazed surfaces causing heat loss 
in winter and heat accumulation in summer. For these reasons, it could be necessary to re-
duce the thermal transmittance (or U-Value, W/m2K) of the glassblock in order to facilitate 
its use for the design and construction of translucent building envelopes in any kind of cli-
mate context able to reduce building consumption maintaining high levels of indoor comfort. 

2. Integration of DSC with Glassblock

Four hypotheses of positioning, designing and integrating the DSCs with the glassblock 
have been formulated to constitute the object of Patent PA2012 A000002 entitled “Integrazi-
one di celle fotovoltaiche ibride nel vetromattone” (authors: Rossella Corrao, Marco Morini 
and Luisa Pastore) and deposited in Palermo on March 6th, 2012. The first three hypotheses 
foresee two modalities of deposition/integration each so that the actual hypotheses become 
seven in total. For the time being, it is not possible to describe them in detail because the pat-
ent is under registration. The work continued with an evaluation of the effects of this integra-
tion in terms of energy production, optical and thermal performance and with an estimation 
of the costs of the production of these DSC-integrated glassblocks. From each DSC-integrated 
glassblock, two wires come out for the connection with the other glassblocks and for the crea-
tion of a dry-assembled PV panel which can be integrated in translucent façades and become a 
part of the envelope itself.1 Horizontal and vertical cavities that result from the juxtaposition of 
contiguous glassblocks include plastic profiles containing steel bars for panel prestressing and 
electric interconnections. The length of the joints between the glassblocks in the panel is 2 mm.

For an approximate evaluation of the peak power of each glassblock, a range of efficiency 
was defined between 4% and 8% on the basis of literature: this choice makes it possible to in-
clude all the combinations of colours, “active” designs and transparencies of the DSCs in the 
glassblock in order to simplify a comparison between all the formulated hypotheses. Each hy-
pothesis is characterised by a percentage of an active area per glassblock which range from 
57.44% to 93.78%: this percentage is obtained by dividing the total DSC active area of the build-
ing envelope by a single glassblock (which, for the reference 19x19cm glassblock, is 0.0361 m2). 
The peak power of each modified glassblock was calculated with the inverse formula of nom-
inal efficiency for each hypothesis and for different values of nominal efficiency in the de-
fined range. Its values range from 1.656 to 2.712 Wp per glassblock (when the efficiency is 8%):

The valuations were also extended to a dry-assembled precast panel with 2-mm joints, 
consisting of 50 glassblocks, in order to be able to reason upon the scale of a building. The hy-
potheses that offer the highest values of an active area per glassblock – more than 80% (that 
is comparable to one of the other technologies integrated by flat glass owing to the fact that 
the interconnections and structures are integrated in the panel) – get close to the peak perfor-
mance of older PV generations. This is – for clear reasons – impossible in flat glass PV semi-

1 Patent PA2012 A00003 entitled “Pannello precompresso di vetromattoni assemblati a secco per la 
realizzazione di involucri traslucidi”, authors: Rossella Corrao, Luisa Pastore & al.
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transparent façades where interconnections and structures can subtract a relevant part – al-
most 20% – of the active area. Moreover, it must be also considered that semi-transparency 
in glass-glass silicon panels is achieved by separating opaque cells so that the light can come 
inside through the inactive parts of the translucent façade generating a loss in the active area 
and, consequently, in the efficiency of modules and implying the impossibility of a translu-
cent glassblock using the traditional Si-based technology.

If we consider that 7-11 m2 of a photovoltaic area are required per 1 kWp of c-Si panel, 
whereas this value stands at about 11-13 m2 for thin-film solar panels, hypothesis 2 – char-
acterised by the biggest active area per glassblock (at an efficiency of 8%) – is equated to 
the thin-film technology with a required active area of about 13 m2 per 1 kWp. Moreover, 
it must not be forgotten that DSC performance under real operative conditions – in terms 
of kWh/kWp – is proven better than the “1st generation technology” thanks to the particu-
lar sensitivity of DSCs to all kind of lights, their excellent behaviour with an increase in 
temperature and their relative independence of the angle of incidental light. 

For the evaluation of its optical transmittance τ, every DSC-integrated glassblock was 
schematized as the stratification of three layers, each characterised by a different value of 
optical transmittance: the first layer is represented by the glassblock itself whose τ was pre-
viously evaluated through optical simulations by Opticad; the second is the PV layer whose 
value of optical transmittance was calculated considering the effective percentage of the 
glassblock surface occupied by DSCs (whose optical transmittance for wavelengths higher 
than 600 nm was deducted from literature and is 45% for 5% efficiency and 30% for 6% effi-
ciency) [11]; the third layer is represented by the glass sheet used for closing the DSC device 
which is endowed in an optical transmittance of 90%. The global values of optical transmit-
tance of the DSC-integrated glassblock, obtained through multiplication between the opti-
cal transmittance of each layer, range from 22.62 to 40.49% when the efficiency is 6%, and 
from 33.92 to 46.77% when the efficiency is 5%. 

Undoubtedly, these values are higher than those of the first and second photovoltaic gen-
erations, while the real advantage is that the optical transmittance of the DSCs can be eas-
ily “designed” not only considering the optimal energy production but also reasoning upon 
the best conditions for indoor illumination in accordance with the functional destination of 
a building, the climatic area where it is located, the orientation of the façades available for 
integration, consumption in terms of electricity for heating, cooling etc. 

The calculation of the costs of the DSC-integrated glassblock used prices per square me-
tre: to be more precise, it considered an aliquot for DSC materials and one for the produc-
tion, both deducted from literature [12–14]. The aliquot for the deposition/integration of the 
DSCs increased by a percentage relating to specific processes or complications in produc-
tion introduced by integration according to each hypothesis. It also regarded the capital cost 
of equipment, the cost of starting the production off, which was amortized considering a ten-
year period and an annual production of 500,000 DSC-integrated glassblocks, as well as the 
cost of the glassblock itself taken from the 2011 commercial catalogue of international com-
panies. All the evaluations were synthesized in Table 1 presented below.

Although it is an estimation, a really important result of this evaluation is that the cal-
culated costs – which include 30% earning both on glassblock and DSC production – do 
not relevantly exceed the price of the “basic” glassblock and that the difference utterly de-
creases when the comparison is made with other kinds of glassblock which present finishing, 
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T a b l e  1

Synthetic table for seven hypotheses

 η 1 | 1a 2 | 2a 3 | 3a 4
Active area [m2] 0.029 0.034 0.021 0.024

Active area per glassblock [%] 80.91[%] 93.78[%] 57.44[%] 65.70[%]
Loss in active area per glassblock [%] 19.09[%] 6.22[%] 42.56[%] 34.30[%]

Active area/m2 of envelope (2-mm joints)[%] 80.06[%] 92.80[%] 56.84[%] 65.01[%]
Loss in active area/m2 of envelope [%] 19.94[%] 7.20[%] 43.16[%] 34.99[%]

ηeffective, panel

4[%] 3.20[%] 3.71[%] 2.27[%] 2.60[%]
8[%] 6.40[%] 7.42[%] 4.55[%] 5.20[%]

Glassblock peak power (Wp) 4[%] 1.168 1.356 0.828 0.949
8[%] 2.336 2.712 1.656 1.897

N. of glassblock needed per 1kWp 4[%] 856 737 1.208 1.054
8[%] 428 369 604 527

Panel area needed per 1kWp [m2] 4[%] 31.23 26.90 44.06 38.46
8[%] 15.62 13.45 22.03 19.23

Cost (€/m2 of active area) 4[%] € 241.94 € 226.76 € 270.54 € 260.81
8[%] € 274.90 € 259.72 € 304.44 € 294.71

Cost (€/glassblock) 4[%] € 7.41 € 7.79 € 6.92 € 7.08
8[%] € 8.42 € 8.92 € 7.79 € 8.01

Cost (€/Wp) 4[%] € 5.45 € 4.42 € 8.55 € 7.22
8[%] € 3.12 € 2.55 € 4.84 € 4.10

Optical transmittance τ (λ>600 nm) 5[%] 39.07[%] 34.84[%] 46.77[%] 33.92[%]
6[%] 30.22[%] 24.59[%] 40.49[%] 22.62[%]

Thermal transmittance (U-value W/m2K) 1.57 1.57 1.57 1.27

colouration or specific treatments. Obviously, this happens because of the low-cost produc-
tion of the DSCs but also because of the fact that the deposition of the DSCs is considered as 
integrated in a process normally used by the glassblock. The economic return comes not just 
from selling power but also from the value of a “green” building to let and the naming rights [15]. 

3. Conclusions and future developments

The optimization of the efficiency and stability of the cells together with the industrializa-
tion of their processes of deposition on the glassblocks will enable glassblock and PV industries 
to come up with a new product, both for indoor environments and external claddings, charac-
terised by better performance. The glassblock is already an energy-efficient product, in terms 
of thermo-acoustic insulation and light transmission, which offers a number of different – also 
customizable – features according to the designers and consumers’ requirements, while the 
possibility of integrating it with PV semitransparent and colourful cells opens brand new sce-
narios. The objective of the research that we are carrying out, briefly described in this paper, is 
to design a novel building product, a PV glassblock which maintains/improves the thermal and 
mechanical qualities of the original product and where the PV cells can be integrated through 
the design of transparency, the choice of colours and the scheme of patterns. Some particu-
larly designed glassblocks already exist but none of them can produce PV energy: the idea is to 
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maintain, tailor as well as refine the aesthetical characteristics of the glassblocks without add-
ing any unsustainable costs owing to the ease of the customizability of the DSCs which both 
represent a unique market proposal and perfectly fit in the glassblock industry. Moreover, the 
use of glassblocks for indoor environments is very common – 13 million pieces are produced 
yearly. This number gets near 50% of the total glassblock market. The research can also have an 
interesting impact in this sector – in fact, a big part of energy saving could also come from in-
ternal applications where the glassblock is widely used for its aesthetical appeal and particular 
translucency. The low-cost DSC process, integration in the glassblock production chain and the 
ease of the assembly of a panel will hopefully guarantee an economically sustainable, energy-
generating and aesthetically attractive PV product. Predicting a market of one million items 
every year, the DSC-integrated glassblock could help to reduce CO2 emissions by about 1,000 
t according to the media calculations of electric production for the four formulated hypotheses.
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1. Wstęp

Koncepcja budynków pasywnych pojawiła się w połowie lat 90. XX w. Korzyści ekologiczne 
oraz ekonomiczne tworzenia budynków w tej technologii od początku budziły spore zaintereso-
wanie. Jako jedna z niewielu przyjaznych człowiekowi propozycji – zarówno pod kątem ochro-
ny środowiska, jak i oszczędności finansowych – miała szansę zastosowania na większą skalę.

Koncepcja budynku pasywnego oparta jest na podstawowych prawach fizyki i wykorzy-
stuje standardowe rozwiązania inżynieryjne bez konieczności wprowadzania zaawansowa-
nych materiałów czy specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Zgodnie z definicją W. Feista obiekt pasywny to budynek o bardzo niskim zapotrzebo-
waniu na energię do ogrzania wnętrza – 15 kWh/(m2 ∙ rok), w którym komfort termiczny za-
pewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło sło-
neczne, ciepło odzyskane z wentylacji). Odzysk ciepła (rekuperacja) i dogrzewanie powietrza 
wentylującego budynek całkowicie eliminują potrzebę stosowania tradycyjnego ogrzewania 
hydraulicznego (c.o.). Niezwykle istotna jest właściwa orientacja, odpowiednio ukształtowana 
bryła budynku oraz optymalizacja każdej z przegród budowlanych. Obiekt pasywny nastawio-
ny jest na minimalizację strat przy równoczesnym dążeniu do maksymalnego wykorzystania 
biernych zysków energetycznych. Zamierzonym celem jest stworzenie trwałej i szczelnej po-
włoki budynku z jednoczesnym zapewnieniem korzystnego mikroklimatu wewnątrz.

Standardy energetyczne budynków pasywnych są różnorodne w zależności od kraju 
i przeznaczenia obiektu, ale zawsze występuje wspólny mianownik w postaci niskiego 
zużycia energii. Określenie budynek pasywny zyskało na świecie znaczny rozgłos i jest 
traktowane przez inwestorów i projektantów jako prestiżowe, niezależnie od sensu au-
tomatycznego przenoszenia go na inne niż niemieckie warunki klimatyczne czy też na 
obiekty eksploatowane w innej niż budynki mieszkalne temperaturze.

2. Cel pracy

Celem pracy były wstępne pomiary i analiza komfortu cieplnego w pasywnym budynku 
Hali Sportowej w Słomnikach, pierwszym tego typu obiekcie w Polsce. Zakres badań objął 
dwa rodzaje aktywności: uczeń-sportowiec oraz uczeń-kibic, wykonywanych w hali podczas 
chłodnego okresu w roku. Pierwsze pomiary prowadzone były w ciągu dwóch godzin popo-
łudniowych, kiedy na sali odbywały się zajęcia szkolne. Badanymi wartościami były wskaź-
niki PMV i PPD, pozwalające określić warunki termiczne panujące w danym pomieszczeniu. 

3. Hala w Słomnikach

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 640/3 przy ul. Świerczewskiego w Słomnikach. 
Budynek ma jedną kondygnację nadziemną. Główna bryła budynku jest przekryta dachem 
o kącie nachylenia 8°. W budynku zlokalizowana jest wielofunkcyjna arena sportowa o bo-
isku 22 x 44 m z trybunami dla ok. 240 widzów. Pod widownią znajdują się pomieszcze-
nia techniczne i magazynowe niewymagające dostępu światła dziennego. Zaplecza socjalne 
mieszczą się w wydzielonej, niższej części budynku po stronie południowej. 
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Budynek posadowiono na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Głównym 
materiałem, z którego wykonano ściany wypełniające w szkielecie żelbetowym są bloczki 
silikatowe, charakteryzujące się dużą pojemnością cieplną. Konstrukcję dachu tworzą wią-
zary z drewna klejonego ze stalowymi ściągami. Ściany ocieplano styropianem o grubości 
30 cm, dach natomiast został zaizolowany 40 cm twardą wełną mineralną na blasze trape-
zowej, a następnie pokryty papą termozgrzewalną [1, 2].

Analizowany obiekt zaprojektowano i zrealizowano zgodnie ze standardami Passivhaus 
Institut w Darmstadt w Niemczech, co zostało potwierdzone certyfikatem jakości. Hala cha-
rakteryzuje się wysoką termoizolacyjnością przegród zewnętrznych i bardzo niskim zuży-
ciem energii na cele grzewcze na poziomie ok. 15 kWh/m2rok. Współczynniki przenikania dla 
przegród wynoszą ok. 0,1 W/m2K, a dla zestawów okiennych 0,8 W/m2K. W wyniku przepro-
wadzonego w budynku hali testu szczelności uzyskano bardzo korzystny wynik 0,12 h-1 przy 
różnicy ciśnień 50 Pa dla próby wykonanej zgodnie z normą PN-EN 13829.

Istotnym elementem opisywanego budynku pasywnego jest system wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności. Zadaniem wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej jest doprowadzenie do pomieszczeń odpowiedniej ilości powietrza świeżego, 
wynikającej z minimum higienicznego oraz usunięcie powietrza zużytego. W hali w Słom-
nikach zaprojektowano centrale wentylacyjne wyposażone w rekuperatory pozwalające na 
odzysk ciepła z powietrza usuwanego ze sprawnością 72%. Powietrze zewnętrzne ogrzane 
wstępnie w wymienniku obrotowym jest dogrzewane do temperatury +17oC (temperatura 
nawiewu do sali), przepływając przez nagrzewnicę, wodną zamontowaną za wymienni-
kiem. Centrala pracuje z wydajnością zależną od stopnia wykorzystania sali. W momencie 
badań zajęta była 1 z 3 części hali, więc wydajność wynosiła ok. 20% [2]. 

4. Warunki pomiaru

Pomiary wykonane zostały w pochmurny dzień, 9 lutego 2012 r., kiedy temperatura na 
zewnątrz wynosiła -7ºC. Na sali przebywało ok. 40 osób w ciągu całego cyklu badawcze-
go, przy czym sport uprawiało ok. 30 uczniów, a pozostałych 10-ciu siedziało na trybunach.

Miernik, ze względów bezpieczeństwa, został ustawiony na antresoli znajdującej się na 
wysokości ok. 2,5 m. Różnica temperatury pomiędzy poziomem podłogi oraz poziomem 
antresoli nie była znacząca i nie wpłynęła na wartości końcowe. Pomiar rozpoczął się o go-
dzinie 12.30, po czym przez dwie godziny rejestrowane były dane z 10-minutowymi inter-
wałami czasowymi. Okres badań wybrano ze względu na przeciętne, długookresowe wa-
runki jej eksploatacji oraz powtarzalną liczbę użytkowników sali w tych godzinach.

Przyrządem umożliwiającym pomiar mikroklimatu jest cyfrowy miernik BABUC A. 
Elementem niezbędnym do wykonania analizy obliczeniowej zmierzonych podczas pomia-
ru wartości jest odpowiednie oprogramowanie. Transmisję danych z miernika do kompute-
ra oraz ich obróbkę umożliwia program InfoGap.

Po dokonaniu transferu danych pomiarowych do PC wyznaczono parametry środowisko-
we, a następnie dokonano konfiguracji współczynników aktywności, metabolizmu i odzieży dla 
dwóch rodzajów wykonywanych na hali zajęć. Pierwszy rodzaj aktywności dotyczył osób czyn-
nie uczestniczących w grach sportowych odbywających się w badanym pomieszczeniu (uczeń-
-sportowiec), drugi określał uczniów zajmujących miejsca siedzące na trybunach (uczeń-kibic).
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5. Wyniki badań

Wyniki pomiarów parametrów środowiskowych wraz z wyliczonymi wartościami 
współczynników PMV i PPD dla poszczególnych odczytów zostały zestawione w tabeli 1. 
Wartości zaznaczone ramką dotyczą aktywności fizycznej określonej jako uczeń-sporto-
wiec, wyniki w kolumnie obok odnoszą się do ucznia–kibica.

T a b e l a  1 

Zestawione wyniki pomiarów poszczególnych parametrów oraz wyliczone wartości PMV i PPD

2012.02.09 ta [ºC] RH [%] tr [ºC] va [m/s] PMV PPD [%]
12:40 17,50 32,50 18,61 0,00 -0,19 -0,46 5,71 9,44
12:50 17,73 31,80 18,50 0,00 -0,15 -0,45 5,50 9,17
13:00 17,43 32,60 18,70 0,00 -0,19 -0,46 5,76 9,43
13:10 17,54 32,30 18,64 0,00 -0,18 -0,45 5,65 9,31
13:20 17,58 31,80 18,57 0,00 -0,18 -0,46 5,65 9,38
13:30 17,54 32,30 18,59 0,00 -0,18 -0,46 5,67 9,40
13:40 17,27 33,20 18,66 0,00 -0,22 -0,48 6,00 9,79
13:50 17,43 33,20 18,58 0,00 -0,20 -0,47 5,80 9,57
14:00 17,39 33,70 18,60 0,00 -0,20 -0,47 5,84 9,58
14:10 17,54 33,40 18,53 0,00 -0,18 -0,46 5,67 9,39
14:20 17,54 32,80 18,48 0,00 -0,19 -0,46 5,71 9,51
14:30 17,62 32,40 18,49 0,00 -0,17 -0,46 5,62 9,37

Average: 17,51 32,67 18,58 0,00 -0,19 -0,46 5,72 9,45

Rys. 1. Cyfrowy miernik mikroklimatu Babuc podczas badań hali sportowej w Słomnikach

Fig. 1. Digital gage microclimate used for research in Slomniki sport center
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Wyliczone zostały także średnie dla wszystkich mierzonych parametrów. Na rys. 2 po-
kazano uśrednione wartości współczynników PMV i PPD dwóch analizowanych rodzajów 
aktywności. Wynosiły one odpowiednio –0,19 i 5,72 w przypadku ucznia-sportowca oraz 
–0,46 i 9,45 dla ucznia–kibica.

Wpływ chwilowych zmian temperatury, zarejestrowanych podczas badań, na wartość 
współczynnika PMV dla rozpatrywanych aktywności, przedstawiono na rys. 3. 

Rys. 2. Uśrednione wyniki pomiarów wskaźników 
PMV i PPD dla dwóch rodzajów aktywności fizycznej

Fig. 2. Average values of PMV and PPD coefficients for two kinds of physical activity

Rys.3. Zależność wartości współczynnika PMV od temperatury powietrza

Fig. 3. Dependance of PMV coefficient values on the air temperature
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Dodatkowo w programie InfoGap przeprowadzono teoretyczną symulację zależności 
wartości wskaźnika PMV od poziomu wilgotności względnej powietrza wewnątrz hali. 
Ręcznie zmieniono w zbiorze wprowadzonych danych pomiarowych wilgotność względną 
powietrza, pozostawiając bez zmian pozostałe parametry. Celem tej analizy było określenie 
wpływu ewentualnych zmian wilgotności względnej, wywołanych np. okresową, a nie cią-
głą pracą wentylacji mechanicznej lub zwiększoną liczbą użytkowników na komfort ciepl-
ny. Wyniki dla jednej z analizowanych aktywności fizycznych, przedstawiono na rys. 4. 

6. Zestawienie wyników

Średnia wartość temperatury powietrza wewnątrz hali, w czasie okresu pomiarowego, 
była nieznacznie wyższa niż założona temperatura nawiewu na salę i wynosiła 17,51ºC. 

Wilgotność w pomieszczeniu kształtowała się na poziomie 32,67% przy wentylacji na-
wiewno-wywiewnej pracującej z wydajnością 20%. Wentylacja w okresie zimowym praco-
wała przez całą dobę, podczas gdy w sezonie wiosennym na noc jest wyłączana.

Wartości współczynnika PMV dla ucznia–sportowca i ucznia-kibica wynosiły od-
powiednio –0,19 oraz –0,46. W obydwu przypadkach wyniki mieszczą się w zakresie 
–0,5 < PMV < +0,5, co oznacza warunki satysfakcjonujące pod względem mikroklimatu 
dla przebywających tam osób.

Procent osób niezadowolonych, wyrażony współczynnikiem PPD, dla większej aktyw-
ności wyniósł 5,72, a dla mniejszej 9,45. Wynika z tego, że ponad 90% osób przebywających 
w pomieszczeniu powinno oceniać jego środowisko jako komfortowe.

Rys. 4. Zależność wartości współczynnika PMV od wilgotności względnej 
dla przykładowego rodzaju aktywności

Fig. 4. Dependance of PMV coefficient values on relative humidity for a chosen activity kind
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Dla obydwu rodzajów aktywności przewidywana średnia ocena komfortu ulokowana 
była po stronie „chłodniejszej”, dlatego też przy chwilowych wyższych wartościach tempe-
ratury powietrza wartości współczynnika PMV były korzystniejsze.

7. Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają założenia budownictwa pasywnego 
dotyczące korzystnego mikroklimatu termicznego wnętrz. Zastosowanie odpowiednich 
rozwiązań technologicznych zapewniło uzyskanie dobrze izolowanej i szczelnej powłoki 
obiektu z jednoczesnym zagwarantowaniem komfortu cieplnego.

Na podstawie dokonanych pomiarów sformułowano następujące wnioski:
 – Temperatura nawiewu na salę wynosiła 17ºC, natomiast miernik zanotował wartość 

17,51ºC. Różnica związana jest z zyskami energetycznymi m.in. od słońca i osób prze-
bywających w pomieszczeniu. Badanie wykonano w warunkach typowego, małego wy-
korzystania hali. Można więc oczekiwać, że przy większej liczbie użytkowników lub 
wyższych zyskach słonecznych warunki termiczne w hali będą jeszcze korzystniejsze.

 – Zmierzona wilgotność względna w hali wyniosła 32,67%. Niski poziom wilgotności zwią-
zany był prawdopodobnie z ciągłą pracą wentylacji nawiewno-wywiewnej. Ponownie moż-
na stwierdzić, że wzrost liczby użytkowników i związany z tym wzrost wilgotności względ-
nej może wpłynąć pozytywnie na warunki w hali. Zwiększając wilgotność względną do 
40%, otrzymujemy dla tych samych pozostałych warunków brzegowych, PMV równe 
–0,16, a przy wartości 50% wartość współczynnika wyniesie –0,12. W literaturze przyjmu-
je się dolną granicę wilgotności względnej powietrza wewnętrznego ok. 30%, poniżej któ-
rej odczuwa się powietrze jako zbyt suche [5]. Poniżej tej granicy użytkownicy narażeni są 
na wszelkie zaburzenia, np. wysuszanie śluzówki nosa czy wysychanie ust. W analizowa-
nym obiekcie tego typu niedogodności nie powinny więc jeszcze występować.

 – Dla dwóch rodzajów wykonywanych w hali aktywności uzyskano środowisko komfor-
towe pod względem mikroklimatu. Zgodnie z zaleceniami Fangera oraz normy PN-EN 
ISO 7730:2006 [3, 4], wartości współczynników przewidywanej oceny średniej miesz-
czą się w przedziale od –0,5 do +0,5 . W przypadku osób siedzących na widowni wyni-
ki te są nieco gorsze, co związane jest z niewielkim wytwarzaniem energii metabolicz-
nej (przyjęto poziom 70 W/m2). W celu ewentualnego poprawienia wartości PMV dla 
ucznia-kibica można zwiększyć izolacyjność odzieży. Korzystne clo dla tego rodzaju 
aktywności wynosi 1,6.

 – Pomierzone wartości PMV mieściły się w granicach normy dla warunków komforto-
wych, ulokowane były jednak po stronie „chłodniejszej”. Wraz ze wzrostem temperatu-
ry zewnętrznej lub przy większej liczbie użytkowników, warunki termiczne we wnętrzu 
hali będą jeszcze korzystniejsze.
Celem kolejnych pomiarów będzie określenie komfortu cieplnego w okresach przejścio-

wych oraz w czasie wysokich temperatur. Analizie poddane zostaną także warunki ter-
miczne panujące wewnątrz hali podczas całkowitego zapełnienia jej przez użytkowników, 
kiedy wentylacja będzie pracowała z wydajnością 100%. Przy takim obciążeniu sali oraz 
zyskach energetycznych od przebywających tam osób, zbadany zostanie komfort cieplny lu-
dzi znajdujących się na trybunach. 
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O z n a c z e n i a

ta – temperatura powietrza
RH – wilgotność względna powietrza
tr – średnia temperatura promieniowania
va – prędkość przepływu powietrza
PMV – przewidywana ocena średnia
PPD – przewidywany odsetek niezadowolonych
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1. The energy performance of a family house

1.1. Description of a wooden house

The evaluated family house (Fig. 1) was designed and built in the year 2000. It is located 
in the village of Vavrečka in northern Slovakia (elevation 650 a.s.l., external winter tempe-
rature -18°C, average external daytime temperature in summer 18.2°C).

The house is occupied by a five-person family. The building is rectangular-shaped with 
9 x 10 m dimensions. The main building components are described in Fig. 2.

The heating source is a central heating electrical boiler with the power capacity of 12 kW. 
The heating system is in-floor heating on the first floor and panel radiators with regulating 
valves on the second floor. Water is heated by a boiler and an electrical flow heater.

1.2. The evaluation of the thermal performance and protection of the building

The subjects of the appraisal were the envelope constructions and the family house as 
a whole as noted in STN 730540:2002 [1].

Thermal performance and protection computations demonstrated that all the appraised 
envelope constructions met the normative requirements of stabilized temperature. The 
evaluation of the building’s designed energy consumption indicates that this family house 
meets the relevant criteria of heating rate and can be classified as an energy-efficient 
building (Tab. 1).

Fig. 1. Wooden family house

Rys. 1. Drewniany dom rodzinny
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T a b l e  1

Thermal energy characteristics under standardized conditions in STN 73 0540:2002 [1]

Calculated parameter Symbol Units
Real house

Timber frame
Total floor area A [m2] 190.77

Enclosed volume V [m3] 532.93
Shape factor - [1/m] 0.75

Average heat transfer coefficient UA [W/(m2·K)] 0.38
Heat use Qh [kWh/a] 13,051

Energy need for heating E2 [kWh/(m2·a] 68.42
Specific energy need for heating – standardized E2N [kWh/(m2·a] 83.80

Fig. 2. Simple section plan of wooden house

Rys. 2. Prosty plan przekrojowy domu drewnianego
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1.3. The operational evaluation of the thermal performance of the building

The measurement of the physical environment parameters was undertaken in the fam-
ily house under the operating conditions as noted in STN 73 0550 [2]. The measurements 
were done from February 10, 2010 to March 17, 2010. The temperature and relative humid-
ity of internal air was measured in selected rooms, similarly to the external air temperature 
and internal surface temperature of selected constructions, at thirty-minute intervals. Dur-
ing the measurements, the temperatures of external air fluctuated from -14.40ºC to 9.90ºC, 
with the average outdoor temperature below zero (qae,av= -1.38º C). The highest temperature 
of indoor air (qai,av = 21.44ºC) was measured in the kitchen coupled with the dining room and 
the living room situated on the first floor. The lowest temperature (qai,av = 18.85ºC) was in the 
master bedroom where the heating was turned off. The average temperature of indoor air 
was qai,av = 20.10ºC in heated spaces which indicates the appropriate user mode. The highest 
temperatures were measured downstairs in comparison with the upstairs.

Measuring the temperature and monitoring daily electricity consumption made it pos-
sible to assess the wooden house for energy consumption in heating under real conditions. 
The measurement, with a correlation index of IED ≥ 0.7, can be considered an reliable meas-
urement in accordance with STN 730550 [2], suggesting that the conducted measurement is 
highly significant (Tab. 2). Thus, rated energy consumption corresponds with energy con-
sumption realized by the thermal performance and protective attributes of constructions and 
buildings. It includes the efficiency of heat source and distribution in the basement and in-
dicates that this wooden house has very low-energy demand(E2 = 40.10 kWh/(m2·a)) qualify-
ing it as a low-energy building.

T a b l e  2

Heating energy consumption measured in situ under STN 73 0550:1198 [2]

Reading interval
1 2 4

T [day]

EBuilding – Heating energy consumption [MWh/(VB·year)] 7.50 7.97 7.75

E1 – Heating energy consumption [kWh/(m3·year)] 14.07 14.95 14.55

E2 – Heating energy consumption [kWh/(m2·year)] 40.10 42.62 41.47

IED – Correlation index [-] 0.996 0.998 0.999

1.4. Energy simulation in the building

Numerical simulation calculations were done by the ESP-r program from the University 
of Strathclyde [3]. The heating loads, delivered annual energy for heating and maximum dry 
bulb interior temperatures are evaluated at an eight-zone model. Some external shadings 
(solar obstacles) are considered in this study (Fig. 3).



77

For the sake of the simplification of heating load calculation, we have assumed a 24-hour 
system operation with no day or night time setback at the moment. The sensor of dry bulb 
air temperature was set at 20.3ºC for each room.

Fully convective heating and cooling have been simulated in this study. The predicted 
heating loads and delivered energy are strongly dependent on the applied surface convec-
tive heat transfer coefficient model. The variation of about 10% to 15% is commonly en-
countered.

In this study, we use the standard International Weather for Energy Calculation climate 
file for Ostrava. Some statistics from this hourly climate database is shown below:
Location – OSTRAVA – CZE {N 49°43’} {E 18°10’} {GMT +1.0 Hour}
Elevation – 256 m above sea level
Monthly Statistics for Dry Bulb temperatures °C

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max. 8.1 6.7 13.5 22.0 26.6 29.1 28.9 32.9 24.6 24.2 17.8 7.9
Min. -12.7 -14.1 -4.3 -0.8 0.9 7.5 7.6 4.2 3.0 -1.3 -7.5 -12.8

D.avr. -1.1 -1.2 3.7 8.3 13.5 16.2 18.6 17.7 13.6 9.4 3.4 -0.4

The heating load and annual demand calculations have been done with casual heat gains 
of 2.3 W/m2. For each room, we have used the uniform air exchange number n = 0,4 1/h 
in wintertime.

The supply of energy needed for keeping the indoor air temperature in the winter was 
the basic condition for evaluating the energy performance of the building. Energy needed 
for heating is 9336.48 kWh in real conditions. This value was compared with other alter-
natives of different exterior envelopes as described below. In comparison with the wooden 
house, both alternatives are the highest energy demand: a porous block wall 9659.67 kWh 
and a lime-sand brick wall 9500.34 kWh, while the second alternative is more favourable.

Light sandwich constructions are characterized by excellent thermal insulation proper-
ties but they have a low thermally accumulated effect which causes the overheating of indoor 
spaces in the summer. The measured results and simulated temperatures were compared with 
the external temperature from 17.3°C to 30.8°C on a typical summer day. Figure 4 shows 
traces of measured and simulated dry bulb temperatures in individual rooms. The course of 
temperatures shows a relatively good match between measurements and simulations. During 
direct exposure to sunlight, the simulation values are higher than the measurement values.

Fig. 3. Simplified simulation model with solar obstacles

Rys. 3. Uproszczony model symulacyjny z przeszkodami słonecznymi
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Despite high external temperatures, the measurements in the rooms were relatively fa-
vourable (bellow 26°C – thermal comfort). The temperatures above the borderline 26°C 
were measured in children’s rooms with north-east and north-west orientation.

Figure 5 shows the simulated traces of indoor air temperatures for all alternatives of 
different exterior envelopes. Approximately the same temperature routing between a light 
wood sandwich wall (average daily temperature 25.07°C) and a porous block wall (average 
daily temperature 24.96°C) was observed. The lime-sand brick wall with higher density had 
lower temperature routing (average daily temperature 24.2°C, i.e. 1-2°C lower).

Fig. 4. Indoor one day air temperature curves – measured and simulated

Rys. 4. Jednodniowe krzywe wewnętrznej temperatury powietrza – mierzone i symulowane

Fig. 5. Indoor one day air temperature curves – simulated façade variations

Rys. 5. Jednodniowe krzywe wewnętrznej temperatury powietrza – symulowane wariacje fasady
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2. The environmental assessment of a family house with alternative exterior walls

2.1. An environment model

Nowadays, there is rising demand for design solutions that should favour the use of 
recycled building materials, including the fabrication of building components. Applied 
materials should also allow for the recycling of building components at the end of their life 
cycle or after dismantling.

Quantitative evaluations of building materials are based on a simplified environment 
model. The system to be analysed is delimited by a precisely defined model. In this as-
sessment model, processes take place independently of material and energy inputs and 
outputs. In the first step, the analysis focuses on material and energy flows which can be 
clearly assigned to one cause and which are measurable and quantifiable (life cycle inven-
tory). Here, the inputs are raw materials and energy requirements, whereas the outputs are 
emissions into air, water and soil as well as waste. The environmental effects are ascribed 
to each input and output which are then used in the second step for evaluation and mea-
surement purposes [4].

2.2. The evaluation of exterior walls

All alternative exterior walls are designed to achieve the same heat transfer coefficient 
as the original walls: U = 0.23 W/(m2·K).

Environmental appraisal for each wall construction is compared to the OI3KON. A struc-
ture’s OI3KON environmental indicator (for 1m² of a structure) encompasses OIPECnr (environ-
mental indicator of non-renewable primary energy content, PEC n.r.), OIGWP (environmental 
indicator of global warming potential GWP) and OIAP (environmental indicator of acidifica-
tion potential AP), in one-third proportions each [4].

Fig. 6. Considered exterior walls: 
a) First floor timber framework wall 

(wooden cabin, vapour permeable membrane, sheep wool 
insulation/wooden frame, service void, gypsum board); 

b) Second floor timber framework wall 
(wooden cabin, vapour permeable membrane, wood-fibre 

insulation/vertical stud, service void, gypsum board); 
c) Porous masonry wall (exterior plaster, porous concrete block, interior plaster); 

d) Lime-sand brick wall 
(exterior plaster, expanded (foam)polystyrene, adhesive mortar, lime-sand block, interior plaster)

Rys. 6. Analizowane ściany zewnętrzne
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T a b l e  3

The results of environmental potentials in comparison with alternatives for 1 m2 of a structure

Legend Symbol Units
Version

a b c d
Total weight m [kg/m2] 77.83 94.21 257.50 416.02

Potential environmental impact PEI [MJ/m2] 367.07 613.91 807.53 878.09
Global warming potential GWP [kg/m2] 34.43 28.14 77.96 63.18

Acidification potential AP [kg/m2] 0.14 0.20 0.19 0.18
Environmental indicator OI3KON [Pkt/m2] 0.57 15.55 29.11 27.97

The exterior walls results indicate that Version a (timber frame with sheep wool insula-
tion) is the preferable solution with the lowest impacts for most categories, whereas the al-
ternatives with higher impacts are Version c (porous concrete block masonry).

2.3. The evaluation of the whole house

The calculation includes all the materials permanently installed in the house. The calcula-
tion does not take account of technical installations, transport or material manipulation on site.

T a b l e  4

The results of environmental potentials in comparison with alternatives for the whole house

Legend Symbol Units
Real house Alternative 1 Alternative 2

Timber frame Porous blocks Lime-sand blocks
Effective floor area A [m2] 221.90 213.17 220.03

Total weight m
[kg] 241,432 272,134 282,370

[kg/m2] 1,088 1,277 1,283
Potential 

environmental impact PEI
[MJ] 662,392 709,081 703,318

[MJ/m2] 2,985 3,326 3,196
Global warming 

potential (CO2, eqv.) GWP
[kg] 50,250 53,618 49,635

[kg/m2] 226 252 226
Acidification potential 

(SO2, eqv.) AP
[kg] 203 203 197

[kg/m2] 0.92 0.95 0.90

The presented theoretical ratings demonstrate that using ecological materials and optimiz-
ing architectural constructions can guarantee better quality of a house and provide a health-
ier indoor environment. This leads to reducing the amount of applied materials. The objec-
tive of environmental evaluation systems is to design, construct and maintain buildings with 
minimal environmental risks for the users and minimal negative impacts on the environment.
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3. Conclusions

The results of energy and environmental assessment, done by using measurements, sta-
tionary and non-stationary calculations and light sandwich wooden house confirmed an ap-
propriate use of low-energy buildings under the climatic conditions in Central Europe.

It is possible to claim that a wooden house is more suitable in comparison with alterna-
tive ones. The biggest disadvantage of a wooden house is its lower thermally accumulated 
effect but the temperatures in the monitored rooms were similar to the porous block va riant 
in the summertime.

This contribution is a result of the project implementation: “Support of Research and Development for 
Centre of Excellence in Transport Engineering” (ITMS: 26220120031) supported by the Research & 
Development Operational Programme funded by the ERDF.

D e n o t a t i o n s

PEI – potential environmental impact
GWP – global warming potential
AP – acidification potential
OI3KON – environmental indicator
m – total weight
E1 – heating energy consumption
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A b s t r a c t

On the basis of elderly people’s requirements and as a reaction to changing social structures, 
a number of old people’s homes were built between 1950 and 1980 in Germany. The design 
of these buildings does not represent modern energy standards and is characterized by significant 
modernization potential. In this paper, a case study will be analyzed and three refurbishment 
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1. Introduction

As a reaction to the changing demographic situation in Germany by 1980, a number of 
big independent homes for elderly people ranging from 100 to 300+ inhabitants were built. 
In 2011, these big nursing homes represent around 40% of more than 11,600 homes [1]. As 
the elderly would be considered as those in need of all the services provided in one facility 
and full service, hospital-like atmosphere was created in the homes. Modern elderly peo-
ple wish to structure their lives individually according to their capabilities and preferences, 
e.g. in small living communities which consider age-related deficiencies and assist them in 
their individual lifestyles [2-4]. Whereas standardised and effective refurbishing strategies 
for private homes and office buildings exist in Germany, only partial research was carried 
out on the energetic optimization of old people’s homes. The problems of the existing stand-
ards and regulations include their interpretation of the applicable age deficit model [5] and 
the fact that they do not consider the complete nursing system [5] or even an individual need 
approach [7, 8]. Since 1977, the ”Evangelisches Altenzentrum Bruchsal” has offered an ex-
tensive supporting network for the care of elderly people and those suffering from demen-
tia. The entire property consists of three interconnected buildings. The “Dietrich Bonhoef-
fer house” and the nearly identical “Luise Rinser house” are both old buildings meant for re-
furbishment. They were supplemented with a new building which was attached to one end 
of the old twin complex and put into operation in 2006.

The long, seven-floor high old complex (see Fig. 1), with its gross floor area (A) of 
26,977 m², gross volume (Ve) of 73,164 m³ and A/Ve ratio of 0.33, provides about 250 nursing 
beds and 30 apartments. The building substance and the building technology strongly need 
redevelopment. The energy supply concept and the building structure remain in accordance 
with the 1970s standards which is neither ecologically nor economically justifiable.

Fig. 1. Façade of the “Bonhoeffer house” (L) and the “Rinser house” (R)

Rys. 1. Elewacja „domu Bonhoeffera” (L) oraz „domu Rinser” (P)
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2. Methodology

Whereas methods for the energy refurbishment of domestic housing, public buildings 
or office buildings are widely available, little is known about the refurbishment strategy 
to be applied for old people’s homes. There are some significant differences in the ap-
proach resulting from the specific demands of the occupants, the procedures of refurbish-
ment, funding opportunities as well as the internal structure and organisation of these 
homes. In the first step, the building properties and technical equipment of the status-
quo old people’s home had to be investigated in order to receive an energy consumption 
benchmark. Further on, the historical records of energy consumption, taken from energy 
meters and energy bills, were used to determine the overall yearly energy demand of 
the existing compound. At the same time, energy demand calculations according to the 
EnEV were carried out and compared to the existing data. For a closer thermal analysis 
of the details of the existing building envelope as well as the insulation status of the heat 
production and distribution system, thermographic photos were taken. A combination of 
these measures gives a clear picture of the energetic status of the existing building and 
the obtained results of building technology investigations were further processed for the 
setup of a weak spot list in terms of the energy efficiency of the old people’s home. In or-
der to give priorities to possible refurbishment measures, an integrated planning strat-
egy had to be chosen. There were clear restrictions from the involved parties, such as 
home management on budget, time frame, senior specific demands or home specific in-
frastructure and organization. Taking these demands into consideration, three possible 
renovation scenarios are proposed and compared with the status quo in means of energy 
efficiency, CO2 reduction and primary energy demand. The German Energy Directive 
(EnEV), used for energy comparison and for reference value calculations in this context, 
is based upon the Energy Saving Law (EnEG) explained in the German standard DIN 
18599. It forces constructors to meet minimum standards of energy consumption in new 
and refurbished buildings. The EnEV allows for an energy combination of building tech-
nology with building envelope insulation measures and finally results in two main fig-
ures: the maximum allowed yearly primary energy demand of a building (QP’’) and the 
maximum yearly heat loss for the total building envelope (HT’). The criteria for fund-
ing from the “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW) are directly related to the results 
of the EnEV calculations but refer to the values of a new reference building for new and 
refurbished ones.

2.1. Daily temperature value calculation

where:
Gz – degree day number (GTZ) within the analysis period, Kd
tm,n – daytime average of outdoor temperature during one heating day (tm,n < 15°C) 
z – number of days within the analysis period where tm < 15°C

,
1
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z
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2.2. Corrected heating-energy consumption calculation

where:
EVH – corrected heating energy consumption, kWh
EVgH – heating energy consumption depending on outdoor temperature, kWh
Gm – long term average of annual degree days number, Kd
Gz – degree days number, Kd

3. Results

3.1. An analysis of the input results for the energy status quo definition

3.1.1. Transmission heat and energy conversion losses

Generally speaking, an outdated building technology was detected. With the exception 
of two condensing gas furnaces with 420 kW each for the new building and an 80 kW CHP 
plant, the efficiency of heat production (2 x 1,600 kW gas furnaces, 535 kW gas steam boiler 
for the kitchen and laundry facility) can be significantly improved. For the façade in gen-
eral, high heat losses were detected. Windows, building corners and thermal bridges at the 
terraces will need special attention when being refurbished. The efficiency of the heat pro-
duction technology (atmospheric gas furnaces, steam boilers) with a total capacity of 3,700 
kW can be considerably improved just by the application of modern technology. A major 
problem is the poor insulation of the far-reaching heating and hot water distribution system 
and the missing automatic control. By the measurement of room temperatures, it could be 
detected that on average the real indoor temperature of the living rooms, due to different 
comfort requirements of elderly people, was 3°C higher than the values stated in the EnEV. 

3.1.2. Energy consumption records (historical data)

Besides the total monthly gas consumption, heating energy for one of the old twin buildings 
(Luise Rinser) was recorded by the energy meters which were installed at the respective heating 
loops. For the second twin building (Bonhoeffer), no metered values exist. As the energy meters 
were not connected to any data-logging facility, only the data for 13 months of the internal sto-
rage of the two devices were available for analysis and comparison with long-term data. Long-
term energy consumption data were only available as monthly gas consumption for the last 14 
years. As these are total gas demand values, they represent energy consumption for heating, do-
mestic hot water as well as steam production for the laundry facility and energy consumption 
for the kitchen. In order to separate the demand values in basic demand (constant gas consump-
tion for hot water, the kitchen and the laundry) and ambient temperature-related gas consump-
tion (heating energy), the obtained data had to be first distinguished between those before and 
after 2005 when the new building complex was added to the existing compound.

m
VH VgH

z

G
E E

G
= ⋅
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In the second step, monthly gas consumption in the buildings was plotted in relation to 
the referring daily temperature values (GTZ, see 2.2) and the intersection of the linear points 
and the Y axes at x=0 gives the value for the basic consumption as GTZ = 0 (see Fig. 2). 
Figu re 2 shows the yearly basic energy consumption value of the compound, including the 
new building (225,000 kWh) and excluding it (275,000 kWh).

3.1.3. Energy demand in the existing compound

Figure 3 shows total energy consumption from 1998 to 2005 for the two old buildings 
of 420,000 kWh/a on average. It is split up by a degree day analysis in basic consumption 
of 225,000 kWh/a and ambient temperature-related heating consumption of 195,000 kWh/a 
on average. The blue line shows the values for final energy consumption according to the 
EnEV-Calculation for the two old buildings which are slightly lower (390,000 kWh/a) than 
the measured values.

Fig. 2. Linear scheme of gas consumption values with and without new building

Rys. 2. Linearny wykres wartości zużycia gazu z nowym budynkiem/bez nowego budynku

Fig. 3. Final energy consumption in the “Luise Rinser” and “Bonhoeffer” buildings

Rys. 3. Końcowe zużycie energii w budynkach „Luise Rinser” oraz „Bonhoeffera”
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3.2. Prioritized refurbishment alternatives

Regarding the budget constraints given by the home management, two minimum solu-
tions and one extended solution were considered. Firstly, a minimum solution for proceed-
ing as the status quo with measures realized to enable home operation; secondly, a mini-
mum solution to refurbish the building in order to achieve funds from the KfW. If further 
funding is available, a third energy-optimized solution could be considered and is therefore 
described here as well.

3.2.1. Further operation without energy optimization – low investment – no savings

In this scenario, no particular measures for improving the building envelope are car-
ried out. Only broken parts, such as defective windows or leaking waterproofing, will be 
repaired and will have no effect on energy consumption. The transmission heat loss (HT‘) 
of this alternative will be 1.04 W/m²K. No additional measures for improving heat pro-
duction, heat distribution and heat disposal will be considered, either. Only repairs of the 
distribution systems (heating and hot water) will be carried out in order to extend the op-
eration time for at least five years.

3.2.2. KfW 100 funding – medium investment (funding) – significant savings

In order to receive KfW 100 funding for the building envelope, EnEV calculated 
maximum transmission heat loss (HT‘) of 53.08 kWh/m²a has to be obtained which can 
only be facilitated by overall refurbishment (significant improvement of insulation, 
three window panes, extra attention to thermal bridges) of the ambient air touching en-
velope. For reaching KfW 100 standard besides HT‘, the limit value for the yearly pri-
mary energy demand (QP‘‘) of the building technology of 69.60 kWh/(m2a) for heat-
ing and hot water production has to be kept., too To stay within this limit, a condensing 
gas furnace, decentralized hot water production, improved piping insulation by the im-
proved envelope and radiators, lowered heating feed temperatures as well as a modern 
building management system and controlled ventilation with heat recovery have to be 
introduced in order to optimize the overall energy use and conversion efficiency. Due to 
the improved envelope and technology efficiency, one of the two old 1,600 kW gas fur-
naces can be shut off.

3.2.3. Maximum primary energy saving – high investment – low further savings, high 
environmental impact

This variant should show the potential of primary energy optimization in the home. 
Whereas the envelope will stay as in scenario B, the remaining 1,600 kW atmospheric gas 
furnace is substituted by a biomass one. With this measure, the QP‘‘ value can be reduced 
from 63.89 (scenario B) by 87% to 19.96 kWh/m²a.

To sum up, we can state that the transmission heat loss in the case study building is re-
duced to a half and the primary energy demand – to 42% (scenario B) or even to 13% (sce-
nario C) compared to the status quo (Fig. 4).
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3.3. Economic comparison

The economic analysis and comparison was carried out according to the German stand-
ard VDI 2067 (annuity calculation method) for investment decision making, taking into re-
gard detailed costs of refurbishment alternatives (see Fig. 5, Tab. 1). As boundary condi-
tions the following values applied: observation period: 20 years; interest rate: 1,04 for capi-
tal-related cost (in scenario 2+3 1,015, because of KfW funding); price change factor for gas: 
1,08, for biomass: 1,02; current gas-price 6,4 ct/kWh, biomass price 4,1 ct/ kWh; scenario 3: 
heat demand coverage: 80% biomass, 20% gas. For capital costs the following valu es apply: 
windows: 1.895.964 €; walls: 841.809 €; roof/terraces: 1.020.208 €; technical installations: 
2.400.000 €; biomass furnace: 700.000 €. Operation related costs occurred for scenario1: 
200.000 €/a; scenario 2: 50.000 €/a; scenario 3: 50.000 €/a.

Fig. 4. Improvements of heat loss and primary energy demand in three alternatives

Rys. 4. Ulepszenia w zakresie strat energii cieplnej 
i zapotrzebowania na energię pierwotną w trzech alternatywach

Fig. 5. Annuity comparison of the three alternatives

Rys. 5. Porównanie trzech opcji
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3.4. Error analysis

Uncertainties in the analysis of the status quo definition as a benchmark for evaluating the 
alternatives occur due to a lack of detailed measured energy data. It could be observed that 
in Chapter 4.1. “Energy demand in the existing compound” the ambient temperature norma-
lised heating demand QE calculated from the gas demand in opposite to the EnEV values and 
showed fluctuations which may be explained by numerous factors that cannot be defined in 
detail. The factors for variations could be that the base load, taken as constant in the course 
of the years, differs due to various uses of the laundry facility, the kitchen and the related hot 
water demand. Generally speaking, the heating energy demand depends on the occupancy of 
the home for which no information is available. These uncertainties also influence the eco-
nomic analysis as the benchmark defines the starting point for payback calculations.

4. Conclusions

This paper describes a case study old people’s home and the methodology for analyzing 
the energy situation of an old, large living and nursing compound as well as compares meas-
ured and processed historical data with calculations according to the German EnEV regu-
lations. Taking the final energy demand of the existing compound as a benchmark, three re-
furbishment alternatives are presented and investigated from the viewpoint of economy and 
energy. It could be shown that the alternative “KfW 100 funding”, despite high investment 
costs due to large energy cost saving and funding, reaches primary energy demand reduc-
tions at nearly 60% and gives a fast payback compared to the alternative “Further opera-
tion” respectively to the status quo. In the third variant, the primary energy saving potential 
of large old people’s homes is demonstrated by reaching reduction values of 87% com-
pared to the status quo. There is a refurbishment potential of approximately 1,000 nursing 
homes (300+ occupants) built between 1950 and 1980 in former West Germany exclusively 
[9]. If, as an outlook, all these homes are retrofitted to the 2009 EnEV KfW 100 standard, 
approximately 87 GWh/m2a corresponding to 19.14 t/m2a of CO2 emissions can be saved.

We would like to thank the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWI) for funding 
this research within the frame of the project “GenSAp - Holistic sustainable redevelopment of facilities 
for the elderly exemplified by an old people´s home in Bruchsal”.

D e n o t a t i o n s

EnEV – Energie Einsparungs-Verordnung (Energy Saving Directive)
EnEG – Energie Einsparungsgesetz (Energy Saving Law)
zafh.net – Zentrum für angewandte Forschung an FHs (Centre of Applied Research)
BMWI – Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministry of Economics 
and Technology)
EnEG – Energie-Einsparungsgesetz (Energy Saving law)
KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau (Loan Agency for Reconstruction)
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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono strategię województwa małopolskiego w obszarze działań 
związanych z oszczędnością energii, szczególnie w sektorze budownictwa. Jest to szczególnie 
istotne w świetle podpisanych przez Polskę dyrektywy, w tym głównie 31/2010 EPBD 
RECAST, obligującej nas do działań zmierzających do wprowadzenia budynków niemal 
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finansowaniu ze środków unijnych Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Pasywnego. 
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introduced in this paper. It is particularly important due to the implementation of the directive 
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1. Wstęp 

Strategia rozwoju Polski dotycząca rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wie-
dzy jest spójna ze strategiami europejskimi. W obszarze budownictwa wymagania i po-
stanowienia Komisji Europejskiej (dyrektywy unijne, traktat akcesyjny, protokół z Ky-
oto) są dla Polski szczególnie istotne i można zaobserwować próbę ich wdrażania. Spójne 
działania z polityką UE wymagają od naszego Państwa wielu przemyślanych i szyb-
kich decyzji. Szczególnie ważne jest dotrzymanie terminów określonych w Dyrektywie 
31/2010 EPBD RECAST określających datę wprowadzenia standardu „budownictwa nie-
mal zero energetycznego”. 

Budynek o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, zgodnie z definicją podaną 
w Dyrektywie 31/2010 EPBD RECAST [5], oznacza budynek o bardzo wysokiej charakte-
rystyce energetycznej. Niemal zerowa, lub bardzo niewielka ilość wymaganej w końcowym 
bilansie energii powinna pochodzić w wysokim stopniu ze źródeł odnawialnych i być wy-
twarzana na miejscu lub w pobliżu.

Przytoczona definicja pozostawia pewną dowolność interpretacji, co więcej zezwala po-
szczególnym krajom członkowskim na przyjęcie własnych, niezależnych norm, które są 
przedmiotem prac zespołów eksperckich.

Niezależnie od ostatecznych rozwiązań budownictwo w Polsce czeka gruntowna prze-
miana z budownictwa tradycyjnego na budownictwo o restrykcyjnie obniżonym zapotrze-
bowaniu na energię. Wiąże się to z potrzebą szybkiego dostosowania się do nowych wy-
zwań zmieniającego się rynku budowlanego.

W artykule przedstawiono działanie podjęte przez zespół Politechniki Krakowskiej 
we współpracy z małopolskim samorządem. Działania PK mają na celu dostosowanie 
naszego regionu do nowych standardów budowania poprzez zapewnienie możliwości 
badawczych, szkoleniowych oraz poprzez wdrażanie badań naukowych do gospodarki. 
Przyczynić ma się to do rozwoju i upowszechnienia budownictwa niemal zero energe-
tycznego w Małopolsce. Pierwszym celem tych działań jest uruchomienie Małopolskiego 
Laboratorium Budownictwa Pasywnego. 

2. Strategia Rozwoju Małopolski a rozwój budownictwa 

W wielu dziedzinach naukowcy wykorzystują swój potencjał intelektualny realizując 
projekty innowacyjne, otwierające nowe perspektywy rozwojowe. Wykorzystując dostępne 
fundusze europejskie, możemy planować i realizować projekty ciekawe i innowacyjne na 
najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Władze Małopolski zdecydowały 
się określić potencjał rozwojowy naszego regionu, wybierając 10 technologii, które z punk-
tu widzenia potrzeb, doświadczenia i zaplecza (również naukowego) regionu są najpilniej-
szymi do wdrożenia i mają największe szanse na szybki rozwój. Analizę przeprowadzono 
metodą Foresight w projekcie „Perspektywa technologiczna Kraków – 2020” [1, 2]. Wybra-
ne przez ekspertów technologie mają generować rozwój przemysłu 

i gospodarki, ale w ścisłym połączeniu z potencjałem naukowym małopolskich uczel-
ni. Jako jedną z 10 technologii przyszłości eksperci, mając między innymi na uwadze ko-
nieczność dopasowania standardów w sektorze budownictwa do wymagań UE oraz fakt, że 



95

budownictwo jest kierunkiem wiodącym na Politechnice Krakowskiej (kierunek studiów, 
studia podyplomowe, laboratoria, specjaliści z różnych branż budownictwa), wytypowali 
technologię Budownictwo Samowystarczalne Energetycznie. 

Zgodnie z definicją Budownictwo Samowystarczalne Energetycznie to materiały, tech-
nologie i wiedza niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, dosto-
sowanych do warunków lokalnych. Zapewniają one energię dla ogrzewania, chłodzenia 
i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. 

To część technologii budowy tzw. domów pasywnych. Można założyć, że ta definicja 
stosunkowo dobrze wpisuje się w kontekst „budynków niemal zero energetycznych”, któ-
rych tak naprawdę strona polska jeszcze nie zdefiniowała. 

3. Przyszłość budownictwa w Małopolsce

Wyzwania, jakie narzuca polityka Unii Europejskiej w obszarze użytkowania energii 
i emisji zanieczyszczeń, szczególnie w sektorze budownictwa są bardzo wymagające. Po-
przez zatwierdzenie pakietu klimatycznego [4] w 2007 r., zobowiązującego Kraje człon-
kowskie do zmniejszenia zużycia energii o 20%, zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych o 20% i wzrostu udziału energii odnawialnej o 20% (dla Polski 15%) aż do uchwalenia 
przez Parlament Europejski 18.05.2011 r. Dyrektywy 31/2010 EPBD [5] wytyczającej zmia-
ny w projektowaniu, realizacji i użytkowaniu budynków. Pojęcia budownictwa „niemal 
zero energetycznego” czy „zero energetycznego” jeszcze do nie dawna będące teorią, teraz 
stały się wymogiem najbliższej przyszłości. 

UE zobowiązuje kraje członkowskie do wypracowania mechanizmów wsparcia finanso-
wego podejmowanych działań, tak aby od 31.12 2020 r. (po 31.12.2018 wszystkie nowopro-
jektowane budynki użyteczności publicznej) tego typu budownictwo stało się standardem. 

Według szacunków sektor komunalno-bytowy ze swoją energochłonnością określaną 
na poziomie 40% całkowitego zużycia energii stanowi istotny potencjał w działaniach na 
rzecz oszczędności energii. Nie ma uzgodnionej w skali kraju definicji budynków „niemal 
zero energetycznych”, a także brak jest przykładów realizacji takiego budownictwa. Wie-

Rys. 1. 10 technologii wytypowanych jako najbardziej rozwojowe w Małopolsce

Fig. 1. 10 technologies identified as most promising in Malopolska
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dza na temat projektowania i wznoszenia takich budynków nie jest powszechna. Budynków 
demonstracyjnych, najczęściej nazywanych „pasywnymi”, jest w Polsce kilka, [8] ale po-
twierdzenie ich pasywności wymaga czasu i weryfikacji.

Jedną z bardziej obiecujących koncepcji jest podejmowana w kilku krajach europejskich 
inicjatywa badania obiektów niskoenergetycznych w rzeczywistej skali [6], są to tzw. bada-
nia in situ. Polegają one na zaprojektowaniu i wzniesieniu budynku laboratorium, w którym 
instaluje się i bada w trakcie użytkowania budynku różne urządzenia lub elementy budow-
lane. Takie badania dają możliwości formułowania dokładniejszych ocen zastosowanych 
rozwiązań, a także pozwalają na sprawdzanie innowacyjności opracowań prototypowych.

Samorząd Małopolski przeznaczył z budżetu MRPO [3] 3,5 mln euro na realizację 
przedsięwzięcia laboratorium do badań technologii energooszczędnych pt. „Małopolskie 
Laboratorium Budownictwa Pasywnego”. Dofinansowanie zostało przyznane Politechnice 
Krakowskiej ramach działania „Krakowski Obszar Metropolitarny jako ważny węzeł euro-
pejskiej przestrzeni badawczej”.

4. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego i Poligon Energooszczędności

Projekt MLBP składa się z dwóch spójnych i komplementarnych części. 
Pierwszym elementem projektu jest zaprojektowanie i wzniesienie na terenie Politech-

niki Krakowskiej laboratorium badawczo-diagnostycznego do badań i oceny technologii 
oraz rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacji stosowanych w budynkach o 
obniżonym zapotrzebowaniu na energię. Działanie to jest odpowiedzią na obecne oczeki-
wania rynku budowlanego (producentów i inwestorów), którym powstające laboratorium 
zapewni możliwość badań wyrobów i technologii, szczególnie w zakresie ochrony cieplnej 
materiałów budowlanych i wydajności systemów instalacyjnych przeznaczonych dla bu-
downictwa energooszczędnego. 

Rys. 2. Projekt MLBP i jednostki zaangażowane w realizację projektu

Fig. 2. MLBP project and its partners
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W Polsce badania dotyczące cech materiałów z zakresu ochrony cieplnej są świad-
czone przez jednostkowe ośrodki laboratoryjne. Brak konkurencji jest przyczyną że 
przedsiębiorcy wykonują badania w tańszych, łatwiej dostępnych czasowo ośrodkach za-
granicznych, lub otwierają laboratoria na własne potrzeby. Małopolskie Laboratorium 
Budownictwa Pasywnego, posiadając odpowiednie wyposażenie badawcze, wpisuje się 
w oczekiwania producentów Małopolski i potrzeby rynku w zakresie badań produktów, w 
szczególności cech izolacyjności termicznej. Przez pierwsze 5 lat działalności MLBP bę-
dzie promowało swoje możliwości badawcze, oferując badania nieodpłatnie na zasadzie 
wykonywania analiz i prac naukowych. Działanie takie będzie miało na celu określenie 
obszaru potrzeb, a także wskazanie zastosowań konkretnych technologii i produktów. La-
boratorium zapewni możliwość badań naukowych w obszarze poprawy efektywności zu-
życia energii, oraz da możliwość stworzenia sieci współpracy międzyuczelnianej (pomię-
dzy ośrodkami naukowymi) w zakresie badań nad nowoczesnymi technologiami.

Drugą integralną częścią projektu jest zaprojektowanie i uruchomienie Poligonu 
Energooszczędności na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie. Poligon bę-
dzie stanowił obszar obejmujący pracownie i warsztaty do nauki i praktycznego wdro-
żenia technologii budownictwa „niemal zero energetycznego”. Działanie to zapewni 
wyszkolenie wysoko wykfalifikowanej kadry, co jest niezbędnym elementem osiągnię-
cia celu projektu. Działalność Poligonu Energooszczędności będzie miała również cha-
rakter laboratoryjny. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych będą wznosić budynki 
modelowe o niskim zapotrzebowaniu na energię (niemal zero energetyczne, pasywne), 
a następnie pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Politechniki Krakow-
skiej będą wykonywać badania potwierdzające efektywność energetyczną zastosowa-
nych technologii.

5. Cele projektu

Celami głównymi projektu są:
1. Stworzenie zaplecza badawczego-rozwojowego (laboratorium) do badań, oceny oraz 

wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozwiązań materiałowo-konstruk-
cyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa „niemal zero energetycznego”;

2. Wypracowanie nowych procedur i algorytmów projektowania dla budownictwa nisko-
energetycznego;

3. Wypracowanie umiejętności poprawnego wykonawstwa (wznoszenia) budynków w tech-
nologiach budownictwa „niemal zero energetycznego” poprzez wyszkolenie wysoko wy-
kfalifikowanej kadry zawodowej;

4. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zagadnień energooszczędności, ochrony 
środowiska i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;

5. Podniesienie energooszczędności gospodarki kraju, oraz ograniczenie zanieczyszczeń 
biosfery poprzez wprowadzenie i upowszechnienie budownictwa niskoenergetycznego;

6. Zapewnienie nowych miejsc pracy poprzez wyszkolenie wysoko wykfalifikowanej kadry 
wykonawczej dla budownictwa niskoenergetycznego;

7. Podniesie poziomu świadomości w społeczeństwie dotyczącej konieczności wykorzysty-
wania energooszczędnych technik i technologii użytkowania energii.
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6. Zakres badawczy MLBP

W MLBP planuje się prace badawcze z zakresu:
 – pomiary zużycia nośników energii w budynku oraz poszczególnych jego strefach przy 

zastosowaniu różnych (badanych) technologii i instalacji; celem tego badania, będzie 
ocena efektywności energetycznej poszczególnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyj-
nych oraz instalacji, porównanie poszczególnych rozwiązań i ocena przydatności bada-
nych rozwiązań dla technologii budownictwa „niemal zero energetycznego”;

 – pomiary temperatury, wilgotności, komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy zastoso-
waniu różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz różnych strategii ogrzewa-
nia, wentylacji i chłodzenia oraz systemów sterowania oświetleniem;

 – badania charakterystyk elementów nawiewnych i wywiewnych oraz innych elementów 
wchodzących w skład instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej;

 – badania różnych systemów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń na parametry kom-
fortu;

 – pomiary charakterystyk cieplnych badanych przegród budowlanych;
 – badanie i wymiarowanie wewnętrznych zysków ciepła w pomieszczeniach;
 – badania i modelowanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody 

przeźroczyste do pomieszczeń (wpływ przepuszczalności, refleksyjności i absorpcyjno-
ści przegród transparentnych z uwzględnieniem rodzaju i wielkości przeszklenia, zdolno-
ści akumulacyjnych budynku oraz zastosowanych rozwiązań ochron przed promieniowa-
niem na poszczególnych elewacjach);

 – badania i modelowanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody 
nieprzeźroczyste do pomieszczeń (wpływ absorpcyjności powierzchni, układu i rodzaju 
warstw oraz zdolności akumulacyjnych przegród wielowarstwowych);

 – badania komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniach laboratorium (róż-
ne funkcje pomieszczeń: sale wykładowe, laboratoryjne, biura) w zależności od zastoso-
wanej technologii budowy, zastosowania przegród przeźroczystych (okien), elementów 
zapobiegających przegrzewaniu (rolety, żaluzje);

 – badania wpływu różnych funkcji pomieszczeń (sale wykładowe, laboratoryjne, biura) 
oraz różnych systemów klimatyzacyjno grzewczych na parametry i wskaźniki komfortu 
w pomieszczeniach laboratorium;

 – badanie wpływu układów regulacji i inteligentnego sterowania na jakość klimatu we-
wnętrznego;

 – sposoby szacowania kosztów eksploatacji poszczególnych systemów, w kontekście 
przewidywanych (poniesionych) kosztów inwestycyjnych na poszczególne (badane) 
technologie;

 – obliczenia kosztów energii dla budynku wykonanego w badanych technologiach 
z uwzględnieniem wykorzystania własnych źródeł zasilania obiektu;

 – badania wpływu poszczególnych sposobów oszczędzania energii w budynku na jego 
kwalifikację energetyczną.

Wyniki badań wykorzystane zostaną do opracowania i weryfikacji zasad projektowa-
nia, realizacji oraz użytkowania budynków „niemal zero energetycznych”. Będą stanowiły 
wskazówki dla projektantów, architektów, instalatorów tego typu budownictwa. 
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Wyniki uzyskane z badań posłużą również do ocen technologii i materiałów mających za-
stosowanie w budownictwie „niemal zero energetycznym”. Wyniki zostaną upowszechnio-
ne, zwiększając świadomość przyszłych inwestorów w podejmowaniu decyzji przy wybo-
rze rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dla budynków „niemal zero energetycznych”.

7. Opis budynku MLBP

Projektowany budynek jest budynkiem 5 kondygnacyjnym bez podpiwniczenia, o po-
wierzchni użytkowej w sumie 1039,39 m2.

Wizualizacja budynku przedstawiona jest na rys. 3–5.

Rys. 3. Rzut parteru MLBP

Fig. 3. The ground floor MLBP
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Konstrukcja budynku słupowo-płytowa z wypełnieniem sprawia, że budynek wykona-
ny jest w sposób umożliwiający zmianę rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych w za-
leżności od potrzeb badawczych danej technologii.

W projekcie budynku zakłada się możliwość zastosowania wentylacji o różnym cha-
rakterze i parametrach, zastosowanie urządzeń do odzysku ciepła z usuwanego powietrza 
wentylacyjnego, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, 
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła różnego rodzaju).

Budynek jest całkowicie zautomatyzowany i opomiarowany (system „inteligentnego” 
sterowania i zarządzania energią połączony z systemem akwizycji danych). Zakłada się 
możliwość sterowaniem systemami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, sterowanie żalu-
zjami, oświetleniem.

W budynku wyodrębniono 14 stref cieplnych. Założono, że strefami będą pojedyncze 
lub łączone pomieszczenia, które będą wyposażone w instalacje zapewniające możliwość 
odrębnego działania różnych systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, pozwalające na 
ich niezależne funkcjonowanie. Zasadnicze badania związane z porównywaniem różnych 
systemów HVAC prowadzone będą w wydzielonych laboratoriach, w szczególności w po-
mieszczeniach laboratoriów komfortu cieplnego. 

Powyższe strefy będą posiadały wydzielone pomieszczenia, w których możliwe będą 
badania elementów systemów grzewczo-wentylacyjnych (sale laboratoryjne dedykowane 
określonemu zakresowi badań).

Dodatkowo na kondygnacji 2 i 3 są zaprojektowane pomieszczenia identyczne pod 
względem geometrii i przeznaczenia tak, aby móc zastosować metody badań porównaw-
czych różnych rozwiązań budowlanych oraz systemów instalacyjnych.

Projekt zakłada możliwość badania różnych systemów grzewczych, z możliwością ogrze-
wania badanym systemem całego obiektu lub poszczególnych stref. Zasilanie w energię obej-
mowało będzie również wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w tym słonecznej i gruntu. 

Każdy system wyposażony będzie w niezależne układy pomiarowe i rejestrujące, do 
pomiaru niezbędnych parametrów mediów oraz określania zużycia poszczególnych ro-
dzajów dostarczanej i zużywanej energii. Dla wybranych pomieszczeń oraz przegród ze-
wnętrznych (zarówno przezroczystych, jak i nieprzeźroczystych) będzie stale monitoro-
wanie natężenie promieniowania całkowitego i rozproszonego zarówno padającego na 
przegrodę, jak i przechodzącego przez nią (tylko dla przegród przeźroczystych). W całym 
budynku i w każdej strefie będzie prowadzony stały monitoring temperatury i wilgotności 
powietrza oraz stężenia CO2 oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi, mate-
riały i konstrukcję budynku.

Prowadzone będą również badania statystyczne (ankiety i wywiady) odczuć komfortu 
użytkowników obiektu w różnych jego kategoriach (ciepło, hałas, jakość powietrza, oświe-
tlenie) z uwzględnieniem charakteru pracy przez nich wykonywanej. Badania komfortu 
tego typu będą uzupełniane pomiarami parametrów komfortu cieplnego oraz wyliczanymi 
na tej podstawie wskaźnikami oceny komfortu (PMV, PPD oraz innych). 

Budynek będzie spełniał funkcję obiektu laboratoryjno-dydaktycznego z funkcją biuro-
wą, wykorzystywaną jako laboratorium projektowo-dydaktyczne dla potrzeb rozwiązywa-
nia problemów związanych z projektowaniem i modernizacją budynków niskoenergetycz-
nych, pasywnych, samowystarczalnych energetycznie oraz badań rozwiązań innowacyjnych 
w budownictwie.
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Rys. 4. Wizualizacja MLBP od strony wschodniej

Fig. 4. East vizualization of the MLBP

Rys. 5. Wizualizacja MLBP od strony wschodnio-północnej

Fig. 5. East-North vizualization of the MLBP
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8. Laboratoria i pracownie wchodzące w skład MLBP

Struktura MLBP będzie obejmowała następujące jednostki:
 – Laboratorium Fizyki Budowli,
 – Laboratorium Systemów Klimatyzacyjno Grzewczych,
 – Laboratorium Komfortu Wewnętrznego,
 – Laboratorium Systemów Sterowania,
 – Pracownia Projektowa Budownictwa Pasywnego,
 – Pracownia Modelowania i Analiz,
 – Pracownia Ekspertyz w zakresie problematyki badawczej MLBP.

Program działalności MLBP zakłada stworzenie sieci powiązań badań nad technolo-
giami budownictwa pasywnego i niemal zero energetycznego poprzez nawiązanie współ-
pracy pomiędzy MLBP a innymi ośrodkami badawczymi. Współpraca odbywać będzie się 
na zasadzie wymiany wyników badań, możliwości prowadzenia wspólnych badań, uczest-
nictwa we wspólnych grantach i programach badawczych, wzajemnej pomocy merytorycz-
nej. Współpraca między ośrodkami badawczymi będzie podstawą do metaanalizy (metoda 
statystyczna pozwalająca uwzględnić wyniki niezależnych badań), a także da możliwości i 
podstawy do stworzenia kompleksowego zakresu badań nad technologią budownictwa sa-
mowystarczalnego, „niemal zero energetycznego”, pasywnego, przez co przyczyni się do 
wdrożenia badanej technologii i zapewnienia jej pozycji technologii wiodącej w Małopolsce.

Projekt zakłada, że Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego będzie miało 
możliwość certyfikacji badanych wyrobów, przez nadawanie Małopolskiego Znaku Jako-
ści. Docelowo planuje się, że Małopolski Znak Jakości będzie podstawą do wydania certy-
fikatów i aprobat technicznych.

9. Wnioski

Działania władz województwa małopolskiego oraz instytucji naukowych zostały zapo-
czątkowane we wczesnej fazie zainteresowania budownictwem energooszczędnym (jeszcze 
przed wdrożeniem dyrektyw unijnych). Pozwoliło to na analizę, konsultacje oraz sformu-
łowanie wniosków pozwalających na programowe i symultaniczne przystosowanie budow-
nictwa regionu do wymogów prawa unijnego. Jednym z tych działań jest budowa obiektu 
laboratoryjnego, dzięki, któremu możliwe staną się kolejne prace badawcze.

Struktura budynku umożliwia kompleksowe badanie z uwzględnieniem nieograniczo-
nych możliwości konfiguracji założonych scenariuszy. Obiekt zostanie przystosowany do 
restrykcyjnych zasad standardu energooszczędności, ale w szczególnych sytuacjach będzie 
również umożliwiał badanie rozwiązań niewłaściwych. Pozwala to nie tylko na testowanie 
nowoczesnych technologii ale również na modernizację istniejących.

Oprócz roli badawczej, MLBP ma za zadanie, zgodnie ze strategią pobudzenia rynku 
push, wykreowanie i rynkową implementacje przebadanych rozwiązań. Niebagatelnym za-
daniem stawianych przez Laboratorium jest propagowanie budownictwa energooszczędne-
go i stosowanych w nim technologii. W pierwszych latach działania Laboratorium, wszelkie 
prace będą prowadzone w trybie non-profit.
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SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA BUDYNKÓW PASYWNYCH 
I ENERGOOSZCZĘDNYCH – WYNIKI BADAŃ

AIRTIGHTNESS OF PASSIVE AND LOW-ENERGY 
BUILDINGS – MEASUREMENT RESULTS

S t r e s z c z e n i e

Na początku artykułu zaprezentowano wymagania dotyczące szczelności powietrznej 
obowiązujące w krajach europejskich i Polsce. Oddzielna część wymagań dotyczy budynków 
o bardzo niskim zużyciu energii, np. budynków pasywnych. W drugiej części artykułu 
przedstawiono wyniki pomiarów szczelności powietrznej wykonanych w polskich budynkach 
energooszczędnych i pasywnych. Badania wykonano w pięciu budynkach jednorodzinnych 
o trzech typach konstrukcji: prefabrykowanej keramzytobetonowej, prefabrykowanej 
drewnianej i tradycyjnej murowanej. Nie we wszystkich budynkach test szczelności zakończył 
się sukcesem i osiągnięciem zakładanego poziomu szczelności. Oprócz opisania błędów 
w artykule przedstawiono sposoby poprawnego i szczelnego powietrznie rozwiązywania detali 
konstrukcyjnych.
Słowa kluczowe: szczelność powietrzna, budynki pasywne, budynki energooszczędne, test 
szczelności

A b s t r a c t

The first part of the paper presents an overview of the existing requirements in different 
European countries. These requirements are compared to existing requirements for very low-
energy building, e.g. passive buildings. The second part of the paper shows results of airtightness 
measurement made in Polish very low-energy buildings. The measurements were made in five 
single-family buildings with three types of construction: prefabricated wooden construction, 
precast concrete construction and traditional brick construction. Not all of tested buildings 
achieved the assumed level of airtightness. The paper presents what was done improperly and 
how to avoid errors in the future.
Keywords: airtightness, passive buildings, low-energy buildings, blower-door test
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1. Wstęp

Niska szczelność powietrzna obudowy budynku może spowodować niekontrolowany 
przepływ powietrza przez szczeliny i pęknięcia w przegrodach budynku. Przenikanie cie-
płego, wilgotnego powietrza (na zewnątrz) przez konstrukcję budynku może prowadzić do 
międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, spowodować pogorszenie izolacyjności ciepl-
nej i trwałości przegrody. Niekontrolowane przenikanie powietrza może obniżyć, jakość 
środowiska wewnętrznego powodując lokalne przeciągi i zwiększyć straty ciepła na pod-
grzanie powietrza zewnętrznego. Dodatkowe straty ciepła mają znaczący wpływ na cha-
rakterystykę energetyczną budynków [1, 2]. Jeszcze większego znaczenia nabierają w bu-
dynkach energooszczędnych i pasywnych, gdzie wszystkie rodzaje strat ciepła powinny być 
ograniczone do minimum. W niektórych sytuacjach osiągnięcie oczekiwanego standardu 
energetycznego bez szczelnej obudowy jest niemożliwe, pomimo że budynek jest wyposa-
żony w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

T a b e l a  1

Wymagania dotyczące szczelność powietrznej w krajach europejskich [2,3]

Kraje europejskie
Wymagana szczelności przy 50 Pa

Wentylacja grawitacyjna Wentylacja mechaniczna

Polska 3,0 [1/h] 1,5 [1/h]
Litwa 3,0 [1/h] 1,5 [1/h]

Niemcy 3,0 [1/h] lub
7,8 m³/h na m² powierzchni podłogi

1,5 [1/h] lub
3,9 m³/h na m² powierzchni podłogi

Czechy  4,5 [1/h] bez odzysku ciepła: 1,5 [1/h]
z odzyskiem ciepła: 1,0 [1/h]

Wielka Brytania Nowe mieszkania, budynki usługowe i użyteczności publicznej 
ponad 500 [m²]: 10 [m³/m²h]

Holandia Budynki mieszkalne: 200 [dm ³/s] (przy 10 Pa)
Budynki niemieszkalne: 200 [dm ³/s] na 500 [m³] (przy 10 Pa)

Szwecja Brak wymagań
Estonia Brak wymagań
Łotwa 3,0 m³/h na [m²] ogrzewanej powierzchni podłogi

Finlandia 4,0 [1/h]
Norwegia 3,0 [1/h]

Dania 1,5 [l/s na m²] powierzchni podłogi
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2. Wymagania dotyczące szczelności powietrznej w krajach europejskich 

Większość krajów europejskich zawarła minimalne wymogi dotyczące szczelności 
powietrznej w przepisach budowlanych. Zazwyczaj był to element wdrażania dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Niektóre kraje (Niemcy, Pol-
ska, Litwa i Czechy) mają różne wymagania dla systemu wentylacji mechanicznej i gra-
witacyjnej. Jest to uzasadnione, ponieważ systemy wentylacji mechanicznej pracują przy 
wyższej różnicy ciśnień (wentylacja wywiewna) lub świeże powietrze jest nawiewane me-
chanicznie. Sprawdzenie wymagań polega na wykonaniu badania szczelności zgodnie 
z normą [7]. We wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wykona-
nie testu nie jest obowiązkowe, a tylko zalecane. W Niemczech i Danii badania szczelności 
są wymagane w niektórych przypadkach (w budynkach z wentylacją mechaniczną).

Wymagania dotyczące szczelności powietrznej zawarte w przepisach budowlanych kra-
jów europejskich nie podają specjalnych zaleceń dla budynków energooszczędnych. Jedy-
nie w Czechach wartość n50 powinna być ≤ 1,0 1/h, jeśli budynek posiada system wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wymagania dla budynków energooszczędnych i pasyw-
nych można znaleźć, np. w dwóch systemach certyfikacji: wg PHI i BBC-Effinergie. Szczel-
ność powietrzna budynków pasywnych musi być badana, a n50 ≤ 0,6 1/h wymiany powietrza 
na godzinę. Standard BBC-Effinergie wymaga dla budynków jednorodzinnych szczelności 
lepszej niż 0,6 m3/h na m2 powierzchni dla różnicy ciśnienia wynoszącej 4 Pa (co jest rów-
noważne z n50 równym około 2,5 1/h).

3. Wyniki badań szczelności budynków energooszczędnych i pasywnych

Badania wykonano przy użyciu urządzenia Blower Door 4 zgodnie z normą PN EN 
13829:2001. Oprócz podania wyników badań dla każdego z budynków określono, jaka była 
wielkość strat ciepła na infiltrację oraz jej wpływ na łączne zużycia energii do ogrzewania. 

3.1. Pierwszy certyfikowany budynek pasywny w Polsce

Pierwsze badanie wykonano w 2006 w wolnostojącym jednorodzinnym budynku zloka-
lizowanym w Smolcu koło Wrocławia. Celem badania było udokumentowanie szczelności 
konstrukcji budynku i porównanie jej z wymaganiami projektu. Według obliczeń wykona-
nych programem PHPP budynek osiągnie standard pasywny, jeśli n50 ≤ 0,4 1/h. Drugim ce-
lem badania była lokalizacja i udokumentowanie nieszczelności.

Konstrukcja budynku została wykonana z prefabrykowanych elementów keramzytobe-
tonowych, które były szczelne, ale dodatkowo otynkowane tynkiem gipsowym. Elementy 
zostały posadowione na żelbetowej płycie podłogi. Dwuspadowy dach budynku miał tra-
dycyjną, drewnianą konstrukcje, a rolę warstwy szczelnej odgrywała paroizolacja przymo-
cowana do krokwi. Okna i drzwi były podłączone z otworami specjalnym trójwarstwowym 
system uszczelniającym.

Wynik pierwszego badania n50 ~ 0,7 1/h znacznie przekroczył zakładaną, maksymalną 
wielkość wymiany powietrza. Lokalizację nieszczelności przeprowadzono bez użycia wy-
twornicy dymu lub kamery termowizyjnej.
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T a b e l a  2

Dane budynku i wyniki badań

Kubatura wentylowana [m3] 432

Powierzchnia podłogi netto [m2] 132

Pierwsze badanie Drugie badanie

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] ~ 300 120,8

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] ~ 0,7 0,28

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 17 15

W wyniku przeprowadzonego badania wykryto następujące nieszczelności:
 – przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne w płycie podłogi; włączniki ścienne, 

gniazdka elektryczne i punkty oświetleniowe nie były problemem, ponieważ na etapie 
projektowym określono miejsca prowadzenia kabli w elementach prefabrykowanych, co 
pozwoliło na ich szczelne wykonanie,

 – połączenie prefabrykowanych ścian zewnętrznych z płytą podłogi – pęknięcia i dziury 
w zaprawie, która była użyta do łączenia przegród,

 – trójwarstwowy system montażu okien i drzwi był niewystarczająco szczelny,
 – największe dziury i nieszczelności wykryto w konstrukcji dachu, podczas testu okazało 

się, że paroizolacja jest źle przymocowana do krokwi; zszywki użyte do mocowania fo-
lii oderwały się pod wpływem podciśnienia, dlatego konieczne było zastosowanie łat do 
dociśnięcia folii do krokwi, drugim problem była taśma klejąca stosowana do klejenia 
arkuszy paroizolacji, taśma odklejała się w trakcie badania, co prowadziło do powstania 
znacznych nieszczelności.
Po uszczelnieniu wszystkich wykrytych nieszczelności przeprowadzono drugie bada-

nie. Wynik n50=0,28 1/h był znacznie lepszy i spełniał oczekiwania. Dzięki podwyższeniu 
szczelności powietrznej możliwe było osiągnięcie standardu budynku pasywnego i uzyska-
nie certyfikatu PHI. Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji dla 
n50 = 0,7 1/h byłoby 13% wyższe i wynosiło 17 kWh/m2a.

3.2. Budynek energooszczędny w Grodzisku Mazowieckim

Kolejne badanie szczelności przeprowadzono w wolnostojącym budynku jednorodzinny 
w Grodzisku Mazowieckim. Wznoszony budynek miał być energooszczędny (zapotrzebo-
wanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji <70 kWh/m2a). W celu zmniejszenia 
strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, zastosowano wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła. Zgodnie z wymaganiami podanymi w WT 2008 dla wentylacji mecha-
nicznej n50 ≤ 1,5 1/h.
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T a b e l a  3

Dane budynku i wyniki badania

Kubatura wentylowana [m3] 633

Powierzchnia podłogi netto [m2] 140

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 1219

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 1,93

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 12

Budynek posiada tradycyjną konstrukcję murowaną z bloczków ceramicznych, zaizo-
lowanych od zewnątrz i otynkowanych od wewnątrz. Warstwę szczelną w dachu tworzy 
przymocowana do krokwi paroizolacja z warstwą refleksyjną. Paroizolacja została bardzo 
precyzyjnie ułożona, a arkusze połączone taśmą klejącą. 

Do montażu okien i okien dachowych wykorzystano system szczelnego połączenia 
ościeżnicy i ościeża. Wynik badania (n50 = 1,93 1/h) przeprowadzonego na etapie wykonaw-
czym nie był zadowalający. Głównym źródłem nieszczelności były:
 – przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne budynku, zwłaszcza wchodzące do budynku z nieogrzewanego garażu, do-
bre rozwiązanie takich detali przedstawiono w [4],

 – część ścian zewnętrznych i wewnętrznych (graniczących z nieogrzewanym garażem) nie 
została otynkowana,

 – wadliwy montaż drzwi zewnętrznych, nie zastosowano systemu uszczelniającego,
 – duże przesuwne okna zorientowane na południe, nawet zamknięte nie były szczelne; po-

wodem było prawdopodobnie złe wyregulowanie zamków.
Niestety drugiego badania nie przeprowadzono. Dodatkowa strata ciepła spowodowa-

na przez infiltrację wyniosła 12 kWh/m2a i mogłaby być zmniejszona do 4 kWh/m2a dla 
n50 = 0,60 1/h lub do 6 kWh/m2a dla n50= 1,0 1/h.

3.3. Budynek niskoenergetyczny w Ochodzu

Trzecie badanie szczelności przeprowadzono w wolnostojący, parterowym, budyn-
ku jednorodzinnym w Ochodzu. Właściciel budynku chciał zbudować budynek o bardzo 
niskim zużyciu energii w standardzie zbliżonym do pasywnego. Zastosowane rozwiąza-
nia konstrukcyjne koncentrowały się na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie prze-
kazania ciepła i przez wentylację oraz maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii. Budynek został wyposażony w system grzewczo-wentylacyjny składający się 
z gruntowego wymiennika ciepła, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła oraz komin-
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ka. Na etapie projektowania i budowy zastosowano specjalne rozwiązania mające na celu 
zwiększenie szczelności budynku. Główne z nich to: szczelny powietrznie montaż okien 
oraz kominek z zamkniętą komorą spalania. Budynek ma tradycyjną, masywną konstruk-
cje ścian wykonaną z bloczków ceramicznych, izolowanych od zewnątrz i otynkowanych od 
wewnątrz. Ponieważ poddasze jest nieogrzewane, warstwa szczelna (paroizolacja) znajduje 
się w stropie pod poddaszem.

T a b e l a  4

Dane budynku i wyniki badania

Kubatura wentylowana [m3] 473

Powierzchnia podłogi netto [m2] 168

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 544

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 1,15

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 20

Głównym celem badania użytkowanego budynku było określenie szczelności powietrz-
nej. Zgodnie z wymaganiami WT 2008, n50 powinno być ≤ 1,5 1/h, ale PHI zaleca dla bu-
dynków pasywnych n50 ≤ 0,6 1 / h. Wynik badania n50 = 1,15 1/h był zadowalający dla 
właściciela, ale zbyt wysoki z punktu widzenia standardu pasywnego. Wskaźnik zapotrze-
bowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji równy dla budynku 20 kWh/m2a 
zmalałby do 17 kWh/m2a dla n50 = 0,6 1/h. Głównym źródłem nieszczelności były drzwicz-
ki kominka (nie były szczelne) oraz włączniki ścienne, gniazdka elektryczne i oświetlenie 
(w budynku nie zastosowano hermetycznych puszek w instalacji elektrycznej [4]).

3.4. Budynki niskoenergetyczne we Wsi Malborskiej i Słomczynie

Ostatnie badania szczelności przeprowadzono w wolnostojących budynkach jednoro-
dzinnych położonych we Wsi Malborskiej i Słomczynie. Oba badania opisano razem, ponie-
waż budynki mają ten sam typ konstrukcji i zostały zbudowane przez tę samą firmę. Zgod-
nie z projektem budynek we Wsi Malborskiej powinien osiągnąć standard prawie pasywny, 
a drugi powinien być pasywny. Oba budynki mają konstrukcje drewnianą szkieletową wy-
konana z elementów prefabrykowanych (modułowych). Rolę warstwy szczelnej w ścianach 
zewnętrznych, płycie podłogi, dachu i przegrodach wewnętrznych odgrywała folia parosz-
czelna. Okna i drzwi o konstrukcji drewnianej zostały zamontowane w sposób szczelny. 
Lekkie konstrukcje drewniane nie są zbyt popularne w Polsce, ale zostały wybrane przez 
inwestorów z uwagi na fakt, że system oferowany przez producenta był certyfikowany i de-
dykowany do budynków pasywnych.



111

T a b e l a  5

Dane budynku i wyniki badań

Kubatura wentylowana [m3] 449

Powierzchnia podłogi netto [m2] 159

Pierwsze badanie Drugie badanie

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 1660 1111

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 3,70 2,48

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 38 31

22 (n50=0,6 1/h)

Pierwsze badanie we Wsi Malborskiej przeprowadzone na etapie wykonawczym zakoń-
czyło się złym wynikiem n50 = 3,70 1/h. Przyczyną była duża liczba nieszczelności. Spowo-
dowane były one głównie przez:
 – nieszczelne połączenia ścian zewnętrznych ze stropami; według projektu paroizolację 

należało owinąć wokół końcówek belek i przymocować do folii w ścianach zewnętrz-
nych nad i pod stropem; w trakcie budowy prawdopodobnie nie owinięto belek co spo-
wodowało powstanie dużych nieszczelności po obwodzie całego budynku; dobre roz-
wiązanie tego detalu zaprezentowano w [5]; problemu można uniknąć przez wypełnienie 
przestrzeni między belkowych twardym i szczelnym materiałem izolacyjnym, według 
autorów takie rozwiązanie powinno być łatwiejsze do wykonania w praktyce,

 – połączenia między płytą podłogi a ścianami zewnętrznymi; sytuacja była podobna do tej 
opisanej powyżej, pomimo że detal został dobrze zaprojektowany wykonanie było wa-
dliwe, a niedociśnięte połączenia rozklejały się podczas badania, dobre rozwiązanie tego 
detalu można znaleźć w [5],

 – montaż okien; zastosowany system uszczelnień nie sprawdził się a taśmy klejące przy 
podłodze odrywały się podczas badania – brak docisku mechanicznego,

 – strop nad nieogrzewanym garażem był nieszczelny; powodem był prawdopodobnie brak 
paroizolacji w konstrukcji stropu.
Niektóre nieszczelności udało się usunąć przed drugim badaniem, ale wynik 

n50 = 2,48 1/h nadal był niezadowalający. Drugie badanie pozwoliło na wykrycie kolej-
nych nieszczelności, takich jak: przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne przechodzą-
ce przez ściany zewnętrzne budynku, połączenia ścian zewnętrznych w narożach budynku. 
Niestety błędy popełnione podczas wykonania były w wielu przypadkach niemożliwe do 
usunięcia. W konsekwencji zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wenty-
lacji wzrosło z projektowanych 22 kWh/m2a do 31 kWh/m2a.
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Badanie szczelności przeprowadzone w Słomczynie dało lepszy, ale wciąż niewystar-
czający wynik n50=1,80 1/h. Ponieważ badanie wykonano w późniejszym etapie, budowy 
miejsca przecieku powietrza były inne od wymienionych powyżej, ale prawdopodobnie 
spowodowane przez te same błędy. Nieszczelności w warstwach paroszczelnych spowodo-
wały przesunięcie się granicy pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym do środ-
ka budynku. Większość nieszczelności stwierdzono na:
 – przyłączach elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych przechodzących przez ściany ze-

wnętrzne i wewnętrzne,
 – włącznikach ściennych, gniazdkach elektrycznych i oświetleniu; chociaż budynek był 

mały, liczba otworów wynosiła ponad 120; powodem powstania nieszczelności był brak 
hermetycznych puszek,

 – klapie do nieogrzewanego poddasza,
 – wewnętrznych otworach drzwiowych; prawdopodobnie powietrze przenikało przez ścia-

ny wewnętrzne,
 – połączeniu pomiędzy stropem pod poddaszem nieogrzewanym a ścianami zewnętrznymi; 

prawidłowe rozwiązanie tego detalu przedstawiono w [6].

T a b e l a  6

Dane budynku i wyniki badań

Kubatura wentylowana [m3] 443

Powierzchnia podłogi netto [m2] 172

Pierwsze badanie Drugie badanie

Strumień przecieku powietrza V50 [m
3/h] 797 639

Wielkość wymiany powietrza n50 [1/h] 1,8 1,44

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji [kWh/m2a] 21 19

15 (n50=0,6 1/h)

Podczas badania stwierdzono, że nieszczelności na pierwszym piętrze były większe niż 
na parterze. Przyczyną tego mogło być przenikanie powietrza z nieogrzewanego poddasza, 
brak paroizolacji w konstrukcji dachu lub nieszczelne połączenie pomiędzy dachem i stro-
pem poddasza. Niektóre z nieszczelności zostały usunięte podczas badania, np. włączniki 
ścienne, gniazdka elektryczne i otwory pod kable oświetleniowe zostały wypełnione trwale 
elastyczną masą uszczelniającą. W rezultacie wielkość wymian powietrza zmniejszyła się 
do n50 = 1,44 1/h, ale zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji było 
nadal powyżej 15 kWh/m2a.
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4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować w następujące wnioski 
końcowe:
1. Straty ciepła spowodowane brakiem szczelności przegród mają znaczący wpływ na zapo-

trzebowanie na energię budynków energooszczędnych i pasywnych, w najgorszym ana-
lizowanym przypadku spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na energię użytkową 
do ogrzewania i wentylacji o 40%.

2. Możliwe jest budowanie budynków o bardzo szczelnej obudowie, np. n50 = 0,28 1/h dla 
pierwszego certyfikowanego budynku pasywnego w Polsce.

3. Osiągnięcie założonego poziomu szczelności jest łatwiejsze w budynkach o tradycyjnej 
konstrukcji murowanej lub ciężkiej prefabrykowanej, niż w budynkach o lekkiej kon-
strukcji drewnianej.

4. Wdrożenie recastu EPBD powinno obejmować zaostrzenie wymagań w zakresie szczel-
ności powietrznej; wymagania powinny być uzależnione od rodzaju systemu wentyla-
cji i charakterystyki energetycznej: budynki energooszczędne z wentylacją mechaniczną 
z odzyskiem ciepła n50 ≤ 1,0 1/h, budynki o niemal zerowym zużyciu energii z wentyla-
cją mechaniczną z odzyskiem ciepła n50 ≤ 0,6 1/h; badania szczelności powinny być obo-
wiązkowe, a nie tylko zalecane.

5. Należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i promocję zagadnień związanych 
z szczelnością powietrzną oraz opracować katalogi, zawierające przykłady szczelnych 
rozwiązań detali konstrukcyjnych.
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1. Wstęp

Jednym z głównych priorytetów światowej gospodarki jest obecnie ograniczenie zu-
życia energii oraz konwersja jej źródeł. Również dla Unii Europejskiej jest to jedno z pod-
stawowych zadań, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w przyjmowanych dokumentach 
jak i realizowanych programach ramowych. W marcu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła 
zasadę obniżania unijnych emisji CO2 o 80% do 2050 r., potwierdzając jednocześnie cel re-
dukcji emisji do 2020 r. o 20%. Szczegóły planów zawarto w „Mapie drogowej 2050” [5]. 
W marcu 2012 r., podczas posiedzenia ministrów środowiska 27 państw członkowskich UE, 
Polska zawetowała proponowane przez Unię tzw. kroki milowe, które zobowiązywałyby 
państwa członkowskie do redukcji emisji CO2. W 2030 r. UE miałaby zredukować emisję 
o 40%, w 2040 r. – o 60%, a w 2050 r. – o 80% w porównaniu z 1990 r. Gospodarka Polski 
oparta jest w dużej mierze na węglu, stąd obawy, że przyjęcie tak szybkiej redukcji emisji 
będzie dla naszej gospodarki zbyt kosztowne. Potrzeba redukcji emisji CO2 jest uznawana 
przez wszystkie kraje UE, spory dotyczą jej tempa.

Zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń stanowi ok. 40% całkowitego zużycia ener-
gii w kraju [1]. Dlatego projektowanie energooszczędnych budynków jest szczególnie waż-
ne dla krajowej gospodarki. Wymagania, jakie obecnie stawia ustawodawca wobec nowo-
projektowanych budynków (ograniczenie zapotrzebowania na energię pierwotną EP oraz 
określenie maksymalnych współczynników przenikania ciepła U między środowiskiem ze-
wnętrznym a wewnętrznym przez przegrody w budynku), pozwalają uznać je za budynki 
energooszczędne. Aby sprostać coraz ostrzejszym wymaganiom, nie wystarczy powiększa-
nie grubości izolacji termicznej w przegrodach. Potrzebne jest opracowywanie rozwiązań 
konstrukcyjnych mających na celu redukcję wpływu mostków cieplnych oraz stosowanie 
nowych materiałów o lepszych właściwościach izolacyjnych.

Spośród detali konstrukcyjnych występujących w budynkach balkon jest elementem naj-
wyraźniej wyeksponowanym w elewacji. Z drugiej strony detal ten jest powodem powsta-
wania mostka cieplnego (w miejscu połączenia płyty balkonowej ze ścianą), którego wpływ 
na ogólną izolacyjność przegrody jest istotny [2]. Kształtowanie balkonu jako elementu 
architektonicznego pociąga za sobą ograniczenia choćby w grubości izolacji jaką można 
„otoczyć” płytę balkonu. Zbyt grube płyty balkonowe najczęściej nie są akceptowane przez 
architektów. Podobne ograniczenie ma miejsce przy termomodernizacji istniejących budyn-
ków. Ocieplenie płyty balkonowej od góry może spowodować, przy zbyt dużej grubości izo-
lacji, podwyższenie poziomu posadzki na balkonie powyżej poziomu podłogi w przylegają-
cym pomieszczeniu, co jest rozwiązaniem niepożądanym.

2. Schematy konstrukcyjne balkonów

Na potrzeby analizy porównawczej rozwiązań, przedstawionej w dalszej części opraco-
wania, balkony można podzielić na: utwierdzone żelbetowe oraz dostawne (stojące lub za-
mocowane w ścianie). Najczęściej spotykane w budynkach murowanych i żelbetowych są 
balkony konstruowane w postaci płyty wspornikowej utwierdzonej w ścianie, co powoduje 
przerwanie pionowej izolacji termicznej ściany i w konsekwencji powstanie mostka ciepl-
nego (rys. 1). 
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Najlepszym rozwiązaniem, ze względu na ciepłochronność, jest zastosowanie tzw. bal-
konów dostawnych opartych na konstrukcji stalowej lub aluminiowej posadowionej na 
gruncie (rys. 2). Izolacja termiczna zachowuje wówczas ciągłość i mostek termiczny spo-
wodowany zamocowaniem płyty balkonu nie występuje. Rozwiązanie to jest jednak mało 
atrakcyjne architektonicznie. Podobnym rozwiązaniem jest lekki balkon dostawny moco-
wany punktowo (rys. 3) – najczęściej w czterech punktach (dwa na poziomie płyty oraz dwa 
w miejscu połączenia balustrady ze ścianą). Tego typu rozwiązania są najczęściej stosowane 
w przypadku modernizacji budynków.

Rys. 2. Balkon dostawny – stojący (źródło: www.calto.pl [odczyt z dnia 15.04.2012])

Fig. 2. Added balcony – based on land

Rys. 1. Mostki cieplne w miejscu połączenia płyty balkonowej ze ścianą [2]

Fig. 1. Balcony connections thermal bridges



118

3. Przedmiot analizy, założenia oraz podstawa obliczeń

Przedmiotem analizy są rozwiązania konstrukcyjne balkonów w budynkach murowa-
nych i żelbetowych. Punktem odniesienia jest najgorsze, pod względem ciepłochronności, 
rozwiązanie – płyta żelbetowa wspornikowa bez ocieplenia. 

3.1. Analizowane rozwiązania

Przyjęte do analizy rozwiązania można podzielić na 3 grupy: żelbetowa płyta wsporni-
kowa ocieplona materiałem termoizolacyjnym, żelbetowa płyta wspornikowa zamocowana 
za pośrednictwem elementu prefabrykowanego typu Isokorb, płyta balkonowa na zewnętrz-
nej konstrukcji wsporczej (zachowanie ciągłości izolacji).

Rozwiązanie w postaci płyty wspornikowej ocieplonej dookoła dotyczy zarówno nowo-
projektowanych budynków, jak i modernizowanych. W przypadku tych drugich szczególnie 
istotna jest grubość izolacji umieszczona po wierzchniej (górnej) stronie płyty. Zbyt gruba 
izolacja dodana w tym miejscu może spowodować podniesienie poziomu posadzki balkonu 
ponad poziom podłogi przylegającego pomieszczenia, co jest rozwiązaniem niepożądanym. 
Problem ten można rozwiązać, stosując nowoczesne materiały o bardzo wysokiej izolacyj-
ności cieplnej (np. aerogel), co pozwala na zastosowanie małej ich grubości. Wadą tych ma-
teriałów jest bardzo wysoka cena.

Alternatywnym rozwiązaniem, które pozwala uzyskać efekt ciągłości izolacji, jest za-
stosowanie elementów typu Isokorb (lub innych podobnych rozwiązań). W najnowszych 
elementach Isokorb XT, o szerokości 12 cm, zastosowano rozwiązania, które znacznie po-
prawiły izolacyjność w stosunku do Isokorb o szerokości 8 cm. 

Rozpatrzono 6 wariantów rozwiązań:

Rys. 3. Balkon dostawny – mocowanie punktowe 
(źródło: www.balkonydostawne.pl [odczyt z dnia 15.04.2012])

Fig. 3. Added balcony – spot attaching
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1. żelbetowa płyta wspornikowa bez ocieplenia (wariant odniesienia),
2. żelbetowa płyta wspornikowa ocieplona dookoła warstwą tradycyjnego materiału ter-

moizolacyjnego (wełna lub styropian) o grubości 12 cm,
3. żelbetowa płyta wspornikowa ocieplona dookoła – od strony posadzki aerogelem o gru-

bości 4 cm, na pozostałych powierzchniach wełna lub styropian o grubości 12 cm,
4. żelbetowa płyta wspornikowa zamocowana za pośrednictwem elementu Isokorb 

o grubości 8 cm,
5. żelbetowa płyta wspornikowa zamocowana za pośrednictwem elementu Isokorb XT 

o grubości 12 cm,
6. balkon na konstrukcji zewnętrznej – utrzymanie ciągłości izolacji ściany.

Ściana konstrukcyjna budynku w analizowanych wariantach zbudowana jest z cegły 
pełnej ceramicznej o grubości 25 cm z zewnętrzną izolacją termiczną o grubości 15 cm wy-
konaną z materiału o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/mK. Ze względu na po-
równawczy charakter przeprowadzanej analizy pominięto mało istotne (z punktu widzenia 
tej analizy) cienkie warstwy przegród, np. tynki, izolację przeciwwilgociową, wykładzinę 
posadzki itp. Wysięg płyty balkonu poza lico ściany wynosi 100 cm.

3.2. Założenia oraz podstawa obliczeń

Podstawą przeprowadzonych obliczeń jest norma EN ISO 10211:2007 [3], według któ-
rej większość liniowych mostków cieplnych można modelować, w programach kompute-
rowych, jako dwuwymiarowe. W obliczeniach wykorzystano darmowy program THERM 
wersję 6.2. Program umożliwia analizę termiczną dla stacjonarnego przepływu ciepła przy 
założeniu, że właściwości materiałów nie zależą od temperatury. Wartości obliczeniowe 
współczynników przewodzenia ciepła przyjęto na podstawie [4] oraz kart technicznych 
wyrobów. W przypadku elementów o niejednorodnej strukturze (np. Isokorb) do obliczeń 
przyjęto tzw. ekwiwalentne współczynniki przewodzenia ciepła. W modelach obliczenio-
wych pozwoliło to na uwzględnienie tych elementów jako materiały jednorodne. Pominięto 
wpływ innych mostków np. przy drzwiach balkonowych. 

W ramach obliczeń określono następujące parametry cieplne mostków:
 – strumień ciepła przepływający przez mostek Φ,
 – liniowy współczynnik sprzężenia cieplnego między dwoma środowiskami L2D,
 – liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ.

Współczynnik Ψ równy jest stracie ciepła, liczonej na 1 metr długości mostka, zmniej-
szonej o stratę ciepła, która miałaby miejsce w przypadku braku mostka cieplnego:

gdzie:
L2D – współczynnik sprzężenia cieplnego otrzymany z obliczenia w modelu dwuwy-

miarowym, komponentu oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska,
Uj – współczynnik przenikania ciepła j-tego komponentu jednowymiarowego (np. ele-

ment ściany poza mostkiem), oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska,
lj – długość, na której stosuje się wartość Uj [3].

2 1
(1)jN

D j jj
L U l

=
ψ = - ⋅∑
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3.3. Zastosowane materiały termoizolacyjne

W rozpatrywanych wariantach zastosowano tradycyjne materiały termoizolacyjne (sty-
ropian i wełnę mineralną) charakteryzujące się współczynnikiem przenikania ciepła na 
poziomie 0,04 W/mK. W celu obniżenia grubości warstw wierzchnich na płycie balkonu 
zastosowano materiały o lepszych parametrach cieplnych, zmniejszając grubość warstwy 
izolacji w posadzce balkonu z 12 cm do 4 cm (aerogel) oraz 8 cm (poliuretan). Pozostałe 
płaszczyzny balkonu ocieplono materiałami tradycyjnymi. W przypadku zastosowania ele-
mentów typu Isokorb nie rozpatrywano dodatkowego ocieplenia. W tabeli 1 zestawiono, dla 
zastosowanych materiałów termoizolacyjnych, koszty materiału wraz z dodatkowymi war-
stwami (siatka, tynk, klej itp.), koszty montażu oraz wartości współczynników przenikania 
ciepła lub ich odpowiedniki (dla elementów Isokorb).

T a b e l a  1

Parametry oraz ceny zastosowanych materiałów termoizolacyjnych

Materiał Jm
Cena [zł]

λ [W/mK]materiał montaż

Styropian, 12 cm [m2] 20,00
70,00 70,00 0,040

Wełna mineralna, 12 cm [m2] 50,00
100,00 70,00 0,040

Poliuretan – Ecotherm THERMA TR, 80 mm [m2] 70,00 0,00 0,026

Isokorb, 8 cm
K30-CV35 [mb] 835,00 0,00 0,212

ekwiw.

Isokorb XT, 12 cm
KXT50-CV35 [mb] 925,00 0,00 0,174

ekwiw.

Aerogel – Porogel Medium 
Spaceloft

10 mm x 4 warstwy
[m2] 780,00 0,00 0,014
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4. Wyniki obliczeń

T a b e l a  2

Wyniki obliczeń termicznych dla 6 wariantów rozwiązania łącza płyty balkonu 
ze ścianą konstrukcyjną budynku – długość płyty 5 m, wysięg 1 m.

Rysunek mostka Rozkład temperatur Opis
Izol. Ψ %

materiał + montaż [zł]

1 balkon bez 
ocieplenia 0,31 100

2

balkon ocieplony 
dookoła: 12 cm 0,11 35

styropianem 
wełną

800,-
1100,-

3

balkon ocieplony 
(bok i spód) 
styropianem
+ posadzka:

12 cm 0,11 35

aerogelem
poliuretanem

+4 cm
+8 cm

4600,-
1050,-

4 Isokorb
8 cm

0,13 42

4175,-

5 Isokorb XT
12 cm

0,09 29

4625,-

6 zachowanie ciągłości izolacji ściany 
balkon oparty na konstrukcji zewnętrznej

0,03 10

wysokie koszty kon-
strukcji zewnętrznej
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5. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przedstawionej analizy można stwierdzić, że zdecydowanie najlepszym roz-
wiązaniem ze względu na ciepłochronność jest zachowanie ciągłości izolacji pionowej ściany, 
którą można uzyskać poprzez zastosowanie balkonów opartych na konstrukcji zewnętrznej 
(rozwiązanie często spotykane w modelowych budynkach pasywnych) lub poprzez punktowe 
zamocowanie lekkich konstrukcji (pomijając powstające wówczas mostki punktowe). Przyj-
mując jako punkt odniesienia (100%) wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ 
mostka powstającego na połączeniu żelbetowej płyty nieocieplonej ze ścianą, uzyskuje się re-
dukcję tego współczynnika aż do 10%. Przyjęcie takiego rozwiązania jest często niemożliwe 
lub niepożądane z różnych względów, np. architektonicznych. 

Pozostałe rozwiązania, w których płyta balkonu jest elementem utwierdzonym w ścianie na 
całej długości, są gorsze pod względem ciepłochronnym – liniowy współczynnik przenikania 
ciepła Ψ mostka powstałego na połączeniu płyty ze ścianą jest co najmniej 3 razy większy niż 
przy nieprzerwanej izolacji ściany pionowej. Wybór spośród tych rozwiązań również nie jest 
jednoznaczny, ponieważ decydujący może być koszt rozwiązania lub względy użytkowe (po-
ziom posadzki balkonu po ociepleniu) i architektoniczne (konieczność zachowania smukłości 
elementu). Jeśli pominąć względy ekonomiczne to najlepszym rozwiązaniem (29%) jest zamo-
cowanie płyty balkonu z użyciem elementów izolacyjnych Isokorb XT. Jest to też rozwiąza-
nie najtańsze ze względu na koszty robocizny oraz na późniejsze koszty eksploatacji – prak-
tycznie nie wymaga specjalnej konserwacji. Pozwala również na swobodniejsze kształtowanie 
grubości balkonu. Rozwiązanie to jest jednak trudne do zastosowania w istniejącym budynku 
w czasie jego termomodernizacji. W takim przypadku pozostają rozwiązania polegające na 
otoczeniu płyty balkonu izolacją. Najbardziej problematyczne jest wówczas ocieplenie płyty 
od strony posadzki, której poziom często nie może być zbytnio podniesiony. Wówczas należy 
zastosować materiały izolacyjne o lepszych właściwościach cieplnych – droższy, ale najlep-
szy pod tym względem aerogel lub tańsze materiały, np. poliuretan. Zastosowanie na ocieple-
nie balkonu 12 cm warstwy styropianu lub wełny pozwala uzyskać efekt porównywalny (31%) 
z zastosowaniem elementu Isokorb XT (29%). Na ocieplenie posadzki można w sposób rów-
noważny zastosować zamiast 12 cm wełny lub styropianu, 8 cm poliuretanu lub 4 cm aerogelu.
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A b s t r a c t

This paper provides analysis of buildings shape (ground plan and vertical division) and their 
impact of shape factor – FT of buildings. For some shape is provide a parametric analysis 
obtained from a comprehensive whole building energy simulation. Parametric analysis regards 
orientation of buildings and ratio %glazing to the wall.
Keywords: energy consumption, energy efficient building, directive EEB

S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule przedstawiono analizę kształtu budynków (rzut poziomy i podział 
pionowy) oraz ich wpływ na czynnik kształtu FT. Dla niektórych kształtów przygotowano 
analizę parametryczną opartą na pełnej symulacji energetycznej. Analiza parametryczna 
dotyczy orientacji budynków oraz procentowej proporcji przeszklenia do ściany.
Słowa kluczowe: zużycie energii, budynek energooszczędny, zarządzenie w sprawie budynków 
energooszczędnych
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1. Introduction

Generally, the quality of the buildings we can affect in the initial phase of architecture 
design. Therefore it is important to optimize the input parameters, which affect on observed 
function the most. 

Some guidance for architects are available to predict annual energy performance. These 
case studies have shown, that the building shape can have a significant impact on the energy 
of heating and cooling. For example Mahdavi [1] use relative compactness of buildings re-
lated to some shape on energy performance of buildings. Ourghi et al. [2] have developed 
a simplified analysis tool to predict the effect of shape selection on the annual energy use to 
the relative compactness of the building. Similarly Adnan al Anzi [3] set some regression 
equation related to shape of buildings, window to wall ratio, solar heat gain coefficient, to 
the energy performance. 

1.1. Shape of buildings, indicator assessment 

The shape factor FT of a building is represented by its surface-area-to-volume ratio and 
is a measure of a building ś compactness. Buildings with a higher FT are less compact and 
therefore have a larger surface area for a given volume. The surface area of the building is 
the boundary that separates heated spaces and unheated spaces, and accounts for a large per-
centage of heat losses in buildings. 

Standard heating requirements in Slovakia, depending on the shape factor FT use STN 73 
0540[4] as the energy criterion. Residential buildings are distinguished mainly by the shape, 
size and number of floors, these differences can be expressed by the shape factor FT of the 
building. Heating is considered continuous with a standardized degree days 3422K.day. Ris-
ing heat transfer coefficient values affect the heat reduction capacity. Buildings meet require-
ments if the shape factor fulfils the condition E≤EN (need for heating must be equal or less 
than heating loads determined by regulations) Fig.2. This standard specifies the maximum 
heat transfer coefficient U for a building envelope construction. Thermo-technical qualities 
of building envelope structures are defined by the mean heat transfer coefficient Uem.

Fig. 1. Normalized heating load according to standard STN 73 0540, 
left: use per unit cubic meter, right: use per unit of floor area [4]

Rys. 1. Znormalizowane obciążenie grzewcze wg normy STN 73 0540, 
z lewej: zużycie na m³, z prawej: zużycie na jednostkę powierzchni podłogowej [4]
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In foreign literature can we found a evaluation factor so called the relative compactness 
of buildings [1]. In order to compare the surface to volume ratio of different shapes, the vol-
ume must be equal. Therefore the ratio of changes to compare different building shape were 
derived from the reference cube.

where:
V / Abuilding – parameters of considered shape [m3/m2],
V / Aref – parameters of reference shape, sphere or cube [m3/m2]

1.2. Effect of geometry building size on the heat transfer surface area 

Generally from the function of heat transfer through the building envelope result ś that 
the smaller surface to the volume of buildings, it is appropriate less need for heating. As de-
scribes Markus and Morris [5], in terms of geometric solution we can solves two problems: 
geometric problems, that is to say relationship heat transfer surface and the size of them 
bounded space, or quantification of the geometric effects on building heat losses. 

By considering dimensions of square building parameters within the ranges as shown in 
Tab.1. and their combination. In Fig. 2. is presented correlation coefficient sensitivity of of 
dimensions of square building on shape factor FT.

T a b l e  1

Dimensions of square buildings – range of values

PARAMETER MED. MIN. MAX. INDEX NAME UNIT
a Width [m] 20 6 32
b Depth [m] 20 6 32
n Number of stories [m] 4 1 8

KV Constructional height [m] 3.5 2.8 4.2

( )
( )

/
[ ] (1)

/
building

ref

V A
RC

V A
= -

Fig. 2. Correlation coefficient sensitivity of building dimensions on shape factor FT

Rys. 2. Korelacyjny współczynnik wrażliwości wymiarów budynku na czynnik kształtu FT
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As seen in the Fig. 2, number of stories have the most impact on shape factor of build-
ing. These correlation coefficient was determined by combination of buildings dimensions 
as shown Tab. 1. Shape factor FT doesn t́ shows heat loss, but is parameter, from which ther-
mal losses depends. When considering quantitative thermal variables of transparent and 
non-transparent buildings envelope constructions and resulting average heat transfer coeffi-
cient (primary variable describing the quality of the building envelope in terms of heat loss) 
must buildings satisfy conditions of the annual energy consumption of buildings. 

2. Impact of some buildings shape on energy consumption 

For comparison need for heating load was selected several types of frequently occur-
ring forms of administrative buildings, which were simulated in a dynamic simulation pro-
gram EnergyPlus [6] (response function method). All shapes are compared the same volume 
(V = 42875 m3) and the same total heating floor area (Spdl = 12250 m2), an essential element 
in creating the planned shapes of buildings is cube with dimensions 3,5x3,5x3,5m. Research 
the effect of orientation of buildings to the cardinal points, % of glazing on exterior walls 
and ratio of rectangular ground plan affect on the need for heat. In Tab. 2 are shows in fig-
ures analyzed shapes. They were compared to the three basic shapes of buildings, as well as 
a rectangle with varying aspect ratio ground plan(from 1:1 to 1:8).

T a b l e  2

The shapes of buildings, that were comparison of energy consumption

1 1:2 1:8 2 3

 

Fig. 3. Orientation of buildings to the cardinal point in terms of minimizing heating load 

Rys. 3. Orientacja budynków względem stron świata w kategoriach minimalizacji obciążenia 
grzewczego
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The different shapes were simulated at day intervals parametrically for different orienta-
tions Fig. 3 and for different ratio of glazing to extern al wall – from 0% to 100%. In Fig. 3 
is presented orientation of mentioned buildings to the cardinal point in terms of minimizing 
heating load (best orientation of buildings). Was considered a massive structure – better ac-
cumulation. All of envelope constructions meets the requirements of a standard [4]. In Tab. 
3 are thermal properties of constructions considered in the calculations. 

T a b l e  3

Building envelope thermal properties 

Buiding 
Component

Construction details
(quantity of insulation)

U
[W/m².K]

Ground floor 100mm XPS polystyrene 0.292
Floor 150mm concrete - heawyheight
Wall 450mm brick, 60mm mineral fibre 0.300
Roof 200mm concrete and 200mm polystyrene 0.141

window Double (with 16mm argon, total solar transmission 0,43) 1.345

2.1. Results of parametric simulation 

In Fig. 4 is for the intended shapes graphically illustrates the dependence of heat on the 
orientation and % of glazing to external walls.

Fig. 4. Heating load due to orientation and % of glazing to the external walls for shape 1and 2

Rys. 4. Obciążenie grzewcze spowodowane orientacją i % przeszklenia ścian zewnętrznych 
dla kształtów 1 i 2
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Fig. 5. Regression dependency of the ratio of ground plan and heating load % (100% = cube – 1:1) 

Rys. 5. Regresyjna zależność od proporcji rzutu poziomego do % obciążenia grzewczego (100% = 
sześcian – 1:1)

Fig. 6. Dependency of ratio energy consumption of buildings E to the energy consumption of 
reference building Eref to the a) relative compactness RC b) ratio 1/RC.

Rys. 6. Zależność proporcji zużycia energii w budynkach E do zużycia energii w budynku Eref 
a) zwartość względna RC b) stosunek 1/RC
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In Fig.5 are for the shapes with an aspect ground plan ratio from 1:1 to 1:8 depending on 
the impact of regression indicated ratio and heating load. 

Energy use for heating for any shape of building E, is normalized relative to the an-
nual energy use Eref obtained for the reference building (with a square floor plan) to fa-
cilitate the comparative analysis. Fig. 4 illustrates the impact of the relative compactness 
on annual heating energy use for a buildings with 60% window to wall ratio. The results 
of Fig. 6 indicate that the energy use decreases as the relative compactness increases. In-
deed, as the relative compactness increases, the exterior wall area exposed to ambient 
conditions decreases. 

3. Conclusions

Architectural design has considerable influence on the need for heating, therefore it is 
necessary to optimize the energy concept solution already in the initial phase of building 
design. From parametric simulation results, that exist dependency between architectural 
shape solution of building and energetic consumption related to the reference building. The 
effect of buildings shape on total building energy use depends on primarily window to wall 
ratio and orientation to the cardinal point. Relative compactness of buildings can be a good 
tool to assess the impact of shape on the energy efficiency of building. This may be a good 
tool to determine the dependencies and optimize architectural design of the buildings in the 
early design stage. 

This publication is the result of the Project implementation: Research centre for efficient integration 
of the renewable energy sources, ITMS: 26220220064 supported by the Research & Development 
Operational Programme funded by the ERDF.
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EWALUACJA KRYTERIUM EKOLOGICZNEGO I 
EKONOMICZNEGO ZE WZGLĘDU NA POJEMNOŚĆ 

CIEPLNĄ NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU BIUROWEGO

EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMICAL 
CRITERIA BECAUSE OF THE HEAT CAPACITY BASED 

ON THE EXAMPLE OF AN OFFICE BUILDING

S t r e s z c z e n i e

Określono ilość zanieczyszczeń wprowadzaną do środowiska zewnętrznego jako funkcję 
pojemności cieplnej budynku i rodzaju nośnika energii. Analizę przeprowadzono dla obiektu 
rzeczywistego poddanego termomodernizacji. Zmienną decyzyjną był rodzaj konstrukcji. 
Określono zależność energii końcowej od pojemności cieplnej, a na tej podstawie zmienność 
ilości zanieczyszczeń. Porównano ilość zanieczyszczeń w zależności od nośnika energii 
– ogrzewanie budynku użyteczności publicznej węglem lub gazem. Do obliczenia ilości 
zanieczyszczeń zastosowano metodę wskaźnikową.
Słowa kluczowe: kryterium ekologiczne, pojemność cieplna, zanieczyszczenia, nośnik energii
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The paper summarizes the mass of the pollution as a function of heat capacity and as a kind 
of energy carrier. Three were: kind of construction: from skeleton to the reinforced concrete. 
Final energy and energy carrier (coal and gas) are the main parameter. Calculation based on the 
process of the thermo-modernization.
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1. Cel pracy

Celem pracy jest ewaluacja ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska ze-
wnętrznego wynikająca z ogrzewania budynków biurowych przy zmiennej pojemności 
cieplnej budynku, zmiennym nośniku energii, zmiennej grubości termoizolacji. 

2. Tezy pracy

Zmiana rodzaju konstrukcji budynku znacząco wpływa na ilość zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do środowiska zewnętrznego. Dla budynków o konstrukcji ciężkiej zmiana ilo-
ści zanieczyszczeń nie jest istotna tak, jak dla budynków o konstrukcji lekkiej. Ilość zanie-
czyszczeń wprowadzana do środowiska zewnętrznego jest proporcjonalna do pojemności 
cieplnej budynku. 

3. Przedmiot analizy

Przedmiotem analizy jest budynek biurowy poddany termomodernizacji, dla którego 
obliczano oddziaływanie na środowisko w funkcji pojemności cieplnej i 2 różnych nośni-
ków energii (węgiel i gaz). Charakterystykę geometryczną i cieplno-wilgotnościową poda-
no w tabeli 1. 

T a b e l a  1

Charakterystyka geometryczna i cieplna budynku bazowego

Charakterystyka cieplna Charakterystyka geometryczna

Rodzaj

Przed 
termomodernizacją

Po 
termomodernizacji Rodzaj  [m], [m3]

Współczynnik przenikania ciepła
[W/m2K] Powierzchnia zewnętrzna 2127,1

Ściana 1,47 0,23 Kubatura ogrzewana 3912,5

Strop pod nieużytko-
wym poddaszem 2,78 0,16

Powierzchnia o regulowa-
nej temperaturze 1032,6

Podłoga na gruncie 0,25 0,17 długość 27,8

Okna 1,7 1,7 Szerokość 14,9

Drzwi 1,7 1,7 Wysokość 6,9
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Konstrukcja budynku bazowego to konstrukcja murowana. Układ warstw dla ściany 
zewnętrznej to: tynk cementowo-wapienny 1 cm, cegła pełna 38 cm, tynk cementowo-
-wapienny 1cm. Po termomodernizacji: przegroda ocieplona styropianem grubości 15 cm. 
Strop pod nieużytkowym poddaszem to tynk cementowy 1 cm, żelbet 15 cm, folia 1 mm. 
Po termomodernizacji dodatkową warstwą jest wełna mineralna grubości 30 cm. Podłoga 
na gruncie to płytki ceramiczne, beton grubości 4cm, papa, żwirobeton 15 cm, żwir 10 cm. 
Ocieplono ją styropianem o grubości 5 cm. Ścianę stykającą się z gruntem ocieplono styro-
pianem grubości 10 cm. 

4. Metodyka obliczeń

Wariantowo zmieniano konstrukcję budynku w celu określenia zależności zmian zapo-
trzebowania na ciepło [1] w funkcji pojemności cieplnej budynku oraz zmieniano rodzaj 
sytemu ogrzewania (nośnika energii), aby ocenić zmienność oddziaływania na środowisko 
zewnętrzne (rodzaj i ilość zanieczyszczeń powstających w procesie spalania nośnika ener-
gii do celów ogrzewania). Analizowano dwa rodzaje nośnika energii: węgiel i gaz. Oblicze-
nia zapotrzebowania na ciepło wykonano zgodnie z PN EN ISO 13790:20091. Analizowano 
również zmianę ilości zanieczyszczeń jako funkcję dwóch parametrów jednocześnie: po-
jemności cieplnej i grubości termoizolacji [2]. Pojemność cieplną obliczano, stosując wzór 
(1) zgodnie z [3]: 

gdzie:
cij – ciepło właściwe materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym, J/kgK,
ρij – gęstość materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym, kg/m3,
dij – grubość warstwy i-tej w elemencie j-tym, m,
A – pole powierzchni j-tego elementu budynku, m2.

Ilość zanieczyszczeń obliczona została metoda wskaźnikową [4]. System odprowadza-
nia gazów odlotowych bez urządzenia oczyszczającego według wzoru:

gdzie:
w – wskaźnik unosu, kg/Mg, kg/m3*10-6, 
B – ilość nośnika energii, Mg, m3*10-6.

5. Analiza wyników

Zależność zapotrzebowania na ciepło od pojemności cieplnej przedstawiono na rysunku 
1. Dla dużych pojemności cieplnych zmiana zapotrzebowania na ciepło nie jest tak znaczą-
ca (oznaczenie na rysunku d2) jak dla małych pojemności cieplnych (oznaczenie na rysunku 

1  PN EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia 
energii do ogrzewania i chłodzenia.

( ) (1)m j i ij ij ij jC c d A= Σ Σ ⋅ρ ⋅ ⋅

(2)E w B= ⋅
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Rys. 1. Zależność zapotrzebowania na ciepło od pojemności cieplnej

Fig. 1. Dedependence of the heat demand of the heat capacity

Rys. 2. Zależność ilości zanieczyszczeń od pojemności cieplnej

Fig. 2. Dedependence of the amount of pollutant of the heat capacity



135

d1), ponieważ dla różnicy pojemności cieplnej wynoszącej 100 MJ/K różnica zapotrzebowa-
nia na ciepło dla budynku o dużej i małej pojemności cieplnej wynosi odpowiednio: 1546 
MJ i 9976 MJ, co jest 0,16 razy mniejsze.

Emisja zanieczyszczeń emitowana do środowiska na skutek spalania nośnika energii w 
celu ogrzewania budynku przedstawiona została na rysunku 2. 

Ilość dwutlenku węgla wprowadzana do środowiska zewnętrznego w porównaniu z ilo-
ścią np. dwutlenku siarki, sadzy czy pyłów jest odpowiednio około 156 i 97,7 razy większa. 
Dynamikę zmiany ilości zanieczyszczeń jako funkcji pojemności cieplnej przedstawiono 
na rysunku nr 3. Gdy różnica pojemności cieplnej wynosi 20 MJ/K w przypadku budynku 
o konstrukcji lekkiej, ilość wyemitowanego CO2 wynosi 620,1 kg , dla tej samej różnicy po-
jemności cieplnej 20 MJ/K, ale dla konstrukcji ciężkiej różnica wyemitowanej ilości CO2 
wynosi 70,3 kg. Jest to 6,5 razy więcej.

Przy analizie ilości zanieczyszczeń przed termomodernizacją i po termomodernizacji 
jako funkcji pojemności cieplnej, co przedstawiono na rysunku 4, widać, że zdecydowanie 
większe znaczenie ma wartość pojemności cieplnej dla obiektu poddanego termomoderni-
zacji niż w przypadku obiektu przed termomodernizacją (nie oznacza to jednak, że są to 
pomijalne wartości) i obliczenie pojemności cieplnej budynku o dużej np. pojemności ciepl-
nej może być wykonane niedokładnie lub metodą prostszą, np. według PN EN ISO 12831.

Z porównania, niezależnie od rodzaju konstrukcji budynku (a tym samym pojemności 
cieplnej) ilości zanieczyszczeń (tabela 2), widać, że docieplenie przegród zewnętrznych poni-
żej wartości Umax = W/m2K, zgodnej z zapisem zawartym w [5] oraz wymiana podwyższenie 
sprawności systemu ogrzewania (wymiana węglowego na gazowy), powoduje zmniejszenie 
ilości CO2 o 73%, SO2 o 99,9% i pyłu o 99,9% . Zmiana nośnika energii ma znaczenie także, 
a może przede wszystkim ze względu na ograniczenie emisji pyłów, szczególne znaczenie ma 
mniejsza emisja pyłów respirabilnych. Drugą zaletą jest eliminacja toksycznych BaP. 

Rodzaj konstrukcji a ilość zanieczyszczeń: różnica między lekką a ciężką konstrukcją 
to: ponad 2,5 mniej CO2, 12,5 kg mniej SO2 i 20,5 kg pyłu mniej. 

Opłata za użytkowanie środowiska [6] (wyliczenia dla roku – należy zwrócić uwagę na 
obowiązek półrocznych rozliczeń) dla CO2 wynosi 0,66 zł, dla SO2 6 zł, dla pyłów 6,54 zł 
(pominięto obligatoryjne zaokrąglanie do pełnych złotówek). 

T a b e l a  2

Wartości ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska zewnętrznego ze spalania węgla i 
gazu do celów ogrzewania budynku

Nośnik energii
Przed termomodernizają Po termomodrnizacji

[kg] [kg]

Rodzaj CO2 SO2 pył CO2 SO2 pył

Węgiel budynek bazowy 100192,2 488,9 779 27344 133,4 212,8

Gaz 76 0,54 0,58 20788,5 0,15 0,16

Węgiel budynek 
o konstrukcji lekkiej 102742,1 501,4 799,46 29423 143,6 228,95
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Rys. 4. Ilość zanieczyszczeń przed termomodernizacją i po termomodernizacji jako funkcja 
pojemności cieplnej

Fig. 4. Amount of impurities before and after thermal efficiency modernization as a function of heat 
capacity

Rys. 3. Różnica pojemności cieplnej a różnica ilości zanieczyszczeń

Fig. 3. Heat capacity difference and the difference in the amount of pollution
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6. Wnioski

1. Wykazano zależność ilości zanieczyszczeń od pojemności cieplnej dla budynków o róż-
nej konstrukcji.

2. Pojemność cieplna budynku ma znaczenie dla poprawności wyliczenia ilości zanieczysz-
czeń wprowadzanych do środowiska zewnętrznego, na skutek spalania konwencjonal-
nych nośników energii w celu wytworzenia energii do celów ogrzewania budynków.

3. Zdecydowanie większe znaczenie ma pojemność cieplna budynków o konstrukcji lekkiej 
w porównaniu do obiektów o konstrukcji ciężkiej. 

4. Wybór rodzaju konstrukcji (a tym samym decyzja o pojemności cieplnej) na etapie pro-
jektowanie może być podejmowany na podstawie ilości zanieczyszczeń. 

5. Ewentualna decyzja przedsiębiorcy o realizacji obiektu np. socjalnego, biurowego 
w oparciu o rodzaj konstrukcji budynku w kontekście późniejszych ewentualnych opłat 
za użytkowanie sadowiska nie jest wystarczającą motywacją do podjęcia analizy, w jaki 
sposób konstrukcja budynków wpłynie na środowisko. 

6. Ewentualna decyzja przedsiębiorcy o termomodernizacji obiektu np. socjalnego, biuro-
wego w oparciu o rodzaj konstrukcji budynku w kontekście późniejszych ewentualnych 
opłat za użytkowanie sadowiska nie jest wystarczającą motywacją do podjęcia takich 
działań.

7. Rodzaj podatku, jakim jest opłata za użytkowanie środowiska za ogrzewanie budynków 
biurowych w przypadku przedsiębiorców w celu ochrony środowiska naturalnego, jest 
marginalny, a tym samym konieczność analizy tego zagadnienia ze względu na pojem-
ność cieplną budynków. Decyzja na etapie projektowym lub użytkowania obiektu i pod-
jęcia termomodernizacji wymaga od przedsiębiorcy dużej świadomości ekologicznej.

8. Motywacją do uwzględnienia pojemności cieplnej budynku może być podjęcie kroków 
w celu uzyskania dotacji, premii termomodernizacyjnych lub bezzwrotnych pożyczek 
proponowanych przez np. Narodwy Fundusz Ochrony Środowiska. Procedura taka wy-
maga dokładności przeprowadzanych analiz i każda ilość zaoszczędzonego nośnika ener-
gii, a więc efekt ekologiczny ma przełożenie na uzyskanie lub nie dotacji. 
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A b s t r a c t

Automatic control systems in heating installations are presented. Different procedures for 
controlling circuit pump speed, supply temperatures and radiators valves’ lifts are tested. As 
a conclusion, guidelines for an algorithm for the control of a heating system with electronical-
ly controlled valves are presented. It is concluded that the proposed algorithm facilitates higher 
efficiency than a typical PID control system. A heat and fluid flow simulation model, used for 
algorithm optimization, is presented.
Keywords: automatic control, heating systems, radiator valves, control algorithm

S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule zaprezentowano systemy sterowania automatycznego w instalacjach 
grzewczych. Przetestowano różnorakie procedury kontroli prędkości pompy obwodowej, wy-
twarzanych temperatur oraz podnośników zaworów grzejnika. Zaprezentowano też wytyczne 
dotyczące algorytmu sterowania systemami grzewczymi z elektronicznie kontrolowanymi za-
worami. Wyciągnięto wniosek, że proponowany algorytm pozwala uzyskać wyższą wydajność 
w stosunku do typowego systemu sterowania PID. Przedstawiono symulacyjny model przepły-
wu ciepła i cieczy dla optymalizacji algorytmu.
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1. Introduction

Automatic control systems play an important role in reducing final energy demand for 
heating systems. With decreasing heat demand in low-energy buildings, with no quality im-
provement in the field of control systems, the control and emission efficiency of a heating 
system is strongly reduced.

In low-energy buildings, low-temperature heat sources, such as condensing boilers, 
heat pumps or solar collectors, are used together with surface radiant heating systems. 
With low supply temperature, more precise temperature control is needed. An unjustified 
temperature increase results in lower heat generation efficiency, especially in the case of 
heat pumps and solar collectors. Higher temperatures also mean lower distribution and ac-
cumulation efficiency.

2. Control systems optimization

These considerations determine the necessity of improving water heating control algo-
rithms. Apart from the already outdated boiler constant temperature control system, the repre-
sentative room temperature controller and the weather adjusted regulation are in common use.

Representative room temperature controllers are often exposed to disturbing influ-
ences occurring asymmetrically in a building, such as internal gains or solar radiation. 
The rooms they are located in may not be always called representative. Only few of them 
allow the adjustment of the supply temperature in a boiler. The biggest disadvantage 
is usually the maintenance of excessively high supply temperature which reduces heat 
source generation efficiency and increases distribution heat losses.

A more advanced system is the weather adjusted regulation. This system, based on the 
ambient air temperature and a programmed heating curve, adjusts the boiler supply tem-
perature. More sophisticated controllers additionally use internal temperature sensors for 
the automatic adjustment of the heating curve.

The weather adjusted control system is based on the relationship between room and 
ambient temperature difference and heating energy demand. This assumption is not valid 
for indoor areas, such as a bathroom. In low-energy buildings, solar and internal heat 
gains have a greater impact on the energy balance.

Another solution is the multi-zone control system with the use of electronic programma-
ble radiator valves that make it possible to define an individual weekly temperature schedule. 
A disadvantage of this system is the need to make individual settings for multiple devices.

The solution of a central multi-zone control system has the biggest saving potential. 
A single heat source controller uses actual room air temperatures and temperature set val-
ues in each zone for controlling the supply temperature and pump speed. Water flow through 
ra diators is controlled by means of electronically controlled radiator valves. Therefore, it is 
not required to specify a representative room – the controller sets the power and switching 
time of the heat source so as to meet the thermal requirements of all zones.
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3. Analysed control algorithms

The following control system algorithms were chosen and analysed, some of them by 
means of the simulation model described below.

3.1. Circuit pump control algorithms

3.1.1. ON/OFF control
In this variant, the pump operates at maximum speed. This solution, popular in older 

systems, is an uneconomical one with considerable power consumption.

3.1.2. Variable speed control
The pump operates continuously at variable speed while maintaining constant differential 

pressure between supply and return. In small systems, the continuous operation of the pump 
increases electricity consumption because the pump works even when all its valves are closed.

3.1.3. Variable speed with ON/OFF control
The pump operates in the same way as in the previous variant. However, the control sys-

tem switches the pump off when all the valves are closed. In this variant, electronic radiator 
valves with a communication controller are needed.

3.1.4. Impulse control
In this control mode, each ON/OFF radiator valve is controlled by pulse width modulation as 

a function of energy demand. Impulse control can be used when a predictive model proves that 
it is possible to get shutoff times for all the valves longer than τimp at supply temperature not ex-
ceeding ts.imp. ts.imp limit value should be calculated on the basis of the experimentally determined 
heated rooms inertia time constants. τimp value should be within the range of 30 to 120 minutes.

3.1.5. Variable speed with ON/OFF control and constant pressure difference
The pump operates in the same way as in the variable speed variant with ON/OFF cor-

rection. Although such pumps are available on the market, it would be difficult to use them 
in this algorithm. Its application would require further tests to determine the interdepen-
dence of the valve opening time and the pressure difference on the actual water flow through 
the radiator. In this aspect, to achieve energy savings, it would be better to lift the valves first 
and then change the pump speed.

3.2. Supply temperature control algorithms

3.2.1. Weather adjusted regulation
Weather adjusted regulation is a common control system for water heating systems. The 

idea of weather control is the relationship between heating demand on the external and in-
ternal temperature difference. However, this assumption is not true in many cases, e.g. for 
indoor areas, such as the bathroom. In low-energy buildings, solar and internal heat gains 
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have a greater impact on the energy balance. As a result, supply temperature is often too 
high, especially in spring. Therefore, the weather adjusted mode is used only for compara-
tive purposes in this analysis.

3.2.2. Minimizing supply temperature

The basic way to decrease heat demand in heating systems is to reduce supply tem-
perature. Weather adjustment described before uses ambient temperature as the exclu-
sive control parameter. As previously stated, this solution leads to overheating in low-
energy buildings.

With the use of a simulation model, the following algorithm for determining supply tem-
perature as a function of the valves’ lift degree is proposed. This solution is possible in sys-
tems where the valve lift degree is adjusted using an electronic actuator that communicates 
with the central controller. Supply temperature changes to maintain set temperature in the 
rooms according to the following algorithm:

 – if hmax = 100%, then: tʹz = tz + Δtinc
 – if hmax < hgr, then: tʹz = tz – Δtdec
 – if hgr ≤ hmax < 100%, then: tz = const

where:
hn – valve lift degree in room n [%],
hmax = max(hi)i=1,...,n – highest lift degree among n valves [%],
Δtinc – temperature increase gradient in heat source [K/min],
Δtdec – temperature decrease gradient in heat source [K/min],
hgr – limit value of valve lift degree [%],
tz – supply temperature [oC].

3.3. Valve lift control algorithms

3.3.1. Proportional controller P

The basic and most common method of control is used in thermostatic radiator valves, 
with the dead band of 1K or 2K, but in real life it is smaller and depends on the initial set-
ting of a valve. This solution is characterized by a continuous, non-correctable error of dif-
ference between actual and setpoint temperature which, in long-term use, may increase the 
operating costs (overheating).

3.3.2. PI and PID controller

PID controllers, used in more advanced electronic control systems, make the best so-
lution if there is no accurate information about the controlled system. However, the sim-
ple application of a PID or PI controller is not effective. When a considerable change in 
setpoint occurs, the integral terms cause an overshooting error during the rise (the so-
called integral windup). One of the correction method is to disable the integral function 
until the process variable moves to a controllable area. However, this increases the com-
plexity of the algorithm.
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3.3.3. Predictive control with correction

Predictive control with correction based on the measured values   of unpredictable distur-
bances (for example opening windows) is proposed to be used in the algorithm. This makes 
it possible to take advantage of the knowledge of the controlled object and consequently get 
a better control quality than a conventional PID controller.

For the proper operation of predictive control, it is important to know the parameters 
characterizing a room and its installation. The optimal solution would be the determination 
of these characteristics by a controller in an automatic way without interference from the in-
staller and without major inconvenience to the user. Such measurements could be performed 
by the controller during the first nights after installation.

4. Simulation model

For the purpose of optimizing the algorithm, a modular heat-flow numerical model of 
a heating system integrated with the building and the automatic control system was devel-
oped by discretizing time and space, using the Finite Difference Method FDM. It was de-
veloped with National Instruments LabVIEW and corrected with the use of Microsoft Ex-
cel calculation spreadsheet.

The model consists of the following modules: climate, zone (along with the usage pro-
file), external and internal wall, simple ventilation system, pipe with heating medium, cir-
cuit pump, radiator, heat source, radiator valve and central control system. Individual pa-
rameters for each of these modules can be defined. The configuration of a building is mod-
elled by a combination of selected modules.

5. The simulation results

Generalized conclusions from the simulation with the proposed algorithms are presented 
in Chapter 6 Summary. Only two selected examples of the numerical simulation results for 
different supply temperature control algorithms are presented below. The results for weather 
adjusted regulation (the comparative variant) are shown in Fig. 1 and 2. The results for min-
imizing the supply temperature variant are shown in Fig. 3 and 4.

Calculations were performed for the following assumptions:
 – U-values of external walls based on Polish regulations 2008,
 – heating media pipes thermal insulation based on Polish regulations 2008,
 – massive building construction,
 – steel panel radiator,
 – limit value of valve lift degree hgr = 50%,
 – temperature increase gradient in heat source Δtinc = 2 K/min,
 – temperature decrease gradient in heat source Δtdec = ˗0.2 K/min,
 – internal heat gains taken into account,
 – radiators heating power based on Polish standard,
 – inertia time constant of the valve: 25 min,
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 – day: December 26,
 – climate data for Poznan, Poland.
 – The following conclusions can be formulated for the minimizing supply temperature 

variant compared to the weather adjusted regulation algorithm.
 – It offers the achievement of the desired room air temperature approximately four times 

faster after the step change of the setpoint,

Fig. 1. Supply temperature tz [°C], valve lift degree h1 [%], 
heating media volume flow V [dm³/h] 

for weather adjusted regulation

Rys. 1. Wytwarzana temperatura tz [°C], stopień podniesienia zaworu h1 [%], 
intensywność przepływu mediów grzewczych V [dm³/h] 
dla regulacji dostosowanej do warunków pogodowych
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 – It is characterized by significant overregulation; it can be minimized by using 
a thermostat with a lower time constant (gas or electronic) or by using a PID con-
troller,

 – Heating system, except the starting period, operates at lower supply temperature which 
makes it possible to achieve better efficiency in heating systems with heat pumps and 
solar collectors.

Fig. 2. Ambient air temperature te [°C], room air temperature: set ti zad. [°C] 
and actual ti [°C], temperature measured at valves head tgł. term. [°C], 

internal heat gains Qint [W] for weather adjusted regulation

Rys. 2. Temperatura otoczenia te [°C], temperatura pokojowa: ustawiona ti zad. [°C] 
i rzeczywista ti [°C], temperatura mierzona przy głowicy zaworów tgł. term. [°C], wewnętrzne zyski 

energii cieplnej Qint [W] dla regulacji dostosowanej do warunków pogodowych
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6. Summary

The following algorithms, based on the simulation results, were proposed. As an optimum 
circuit pump control, the variable speed with ON/OFF control algorithm was selected. The 
pump operates continuously at variable speed while maintaining constant differential pressure 
between supply and return. The control system switches off the pump when all the valves are 
closed. In this variant, electronic radiator valves with a communication controller are needed.

For controlling supply temperature, the minimizing supply temperature algorithm was 
selected. This solution is possible in systems where the valve lift degree is adjusted using 

Fig. 3. Supply temperature tz [°C], valve lift degree h1 [%], 
heating media volume flow V [dm³/h] 

for minimizing supply temperature algorithm

Rys. 3. Wytwarzana temperatura tz [°C], stopień podniesienia zaworu h1 [%], 
intensywność przepływu mediów grzewczych V [dm³/h] 
dla minimalizacji algorytmu wytwarzanej temperatury
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an electronic actuator that communicates with the central controller. Supply temperature 
changes are based on individual valves’ lift degree hn, assumed limit value of lift degree hgr 
and temperature increase and decrease gradient in heat source Δtinc/Δtdec.

With the minimizing supply temperature algorithm chosen, a PID controller for con-
trolling valve lift is recommended. Predictive control with correction is a promising re-
search direction although at this stage of study cooperation with the minimizing supply tem-
perature algorithm has not been fully investigated yet.

Fig. 4. Ambient air temperature te [°C], room air temperature: set ti zad. [°C] and actual ti [°C], 
temperature measured at valves head tgł. term. [°C], internal heat gains 

Qint [W] for minimizing supply temperature algorithm

Rys. 4. Temperatura otoczenia te [°C], temperatura pokojowa: ustawiona ti zad. [°C] i rzeczywista ti 
[°C], temperatura mierzona przy głowicy zaworów tgł. term. [°C], wewnętrzne zyski energii 

cieplnej Qint [W] dla minimalizacji algorytmu wytwarzanej temperatury
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7. Conclusions

The proposed algorithms of the automatic control of a water heating system provides 
more precise temperature control as a function of real heat demand, hence the stable heat 
source operation at lower power. Combined with lower supply temperature, it may increase 
the efficiency of heating systems, especially those using heat pumps.

The presented solutions assume the use of communication between electronic radiator valves 
with a controller. The high cost of these devices limits the practical application of the presented 
algorithms. Therefore, the “Lars Low Energy – integrated control and measurement system for 
central heating systems” project with co-funding from the European Regional Development 
Fund was launched in collaboration with the Institute of Environmental Engineering, Poznan 
University of Technology, to develop a cheaper alternative for the existing expensive systems.
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Artykuł analizuje wpływ zabudowy balkonu na możliwe do uzyskania oszczędności energe-
tyczne w przyległym pomieszczeniu mieszkalnym. Rozpatrzono warianty obudowy różniące 
się stopniem oszklenia i jego orientacją względem stron świata. Bilans energetyczny sporzą-
dzono z uwzględnieniem naturalnego wietrzenia lub klimatyzacji jako zabezpieczenia przed 
przegrzewaniem w lecie..

Słowa kluczowe: bierne pozyskiwanie energii słonecznej, buforowe systemy szklarniowe

A b s t r a c t

The paper presents influence of balcony envelope on energy savings possible to achieve in the 
adjacent living space. Analyses take into account various areas of glazing and its orientation. 
Energy demand was calculated with natural venting or cooling installation in order to prevent 
overheating during summer.

Keywords: passive solar gains, buffer sunspace system

* Dr inż. Magdalena Grudzińska, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, 
Politechnika Lubelska.



150
1. Wstęp

Zabudowa balkonów jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych metod zmniej-
szenia zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkalnych. Nieogrzewana, oszklona 
przestrzeń staje się rodzajem strefy buforowej ograniczającej straty ciepła z przyległego po-
mieszczenia, a także kolektorem promieniowania słonecznego padającego na elewację bu-
dynku. Zyski słoneczne przekazywane są do części ogrzewanej budynku poprzez wspólną 
przegrodę między pomieszczeniami [1-3].

Efektywność balkonu jako elementu pozyskującego promieniowanie słoneczne uzależ-
niona będzie przede wszystkim od rodzaju i powierzchni oszklenia, a także od izolacyjno-
ści cieplnej przezroczystej i nieprzezroczystej części jego obudowy. Wzrost powierzchni 
przeszklonej może jednak spowodować nie tylko zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 
w sezonie grzewczym, ale i przegrzewanie pomieszczeń w ciągu lata.

Celem analiz jest określenie najbardziej korzystnych proporcji powierzchni oszklonej 
i pełnej obudowy prostego balkonu skierowanego na południe, przy założeniu możliwości 
regulacji temperatury w pomieszczeniach w sposób naturalny (wietrzenie) lub przy pomo-
cy klimatyzacji. Efektywność energetyczną ocenianych rozwiązań ustalono na podstawie 
zapotrzebowania na ciepło i chłód w okresie rocznym.

2. Założenia przyjęte w obliczeniach

Na potrzeby obliczeń przyjęto układ złożony z zabudowanego balkonu o powierzchni 
4,5 m² (wymiary wewnętrzne 3,5 m × 1,3 m), sąsiadującego z pomieszczeniem mieszkal-
nym o powierzchni 17,3 m² (wymiary wewnętrzne 4,65 m × 3,72 m). Balkon skierowany jest 
na południe, a przyjęte warianty obudowy zewnętrznej są następujące:
 – oszklenie tylko na ścianie frontowej balkonu, wysokość oszklenia: 1,8 m, 2,2 m, 2,6m 

(wysokość ściany podokiennej odpowiednio 1,0 m, 0,6 m, 0,2 m),
 – oszklenie na ścianie frontowej i ścianach bocznych balkonu, wysokość oszklenia i ścia-

ny podokiennej j.w.
Izolacyjność cieplna przeszklenia i obudowy spełnia wymagania zawarte w Rozporzą-

dzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie [4]. Współczynnik przenikania ciepła części oszklonej 
wynosi około 1,7 W/m²K (występują niewielkie różnice w zależności od jej powierzchni), 
a części nieprzezroczystej - 0,3 W/m²K.

Założono, że przegroda oddzielająca balkon od pomieszczenia ogrzewanego charakte-
ryzuje się dość wysoką izolacyjnością termiczną (współczynnik przenikania ciepła 0,24 W/
m²K), zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w [5]. W przegrodzie tej umieszczono okno 
i drzwi balkonowe o wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m x 2,5 m i współczynnikach prze-
nikania ciepła około 1,7 W/m²K.

W pomieszczeniu przyjęto stałą wymianę powietrza wentylacyjnego wynoszącą 0,5 1/h. 
Jako zabezpieczenie przed przegrzewaniem w lecie założono możliwość wietrzenia poko-
ju lub klimatyzację.
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3. Metodyka analiz

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem symulacyjnego programu komputerowe-
go BSim opracowanego przez Danish Building Research Institute (obecnie część Uniwer-
sytetu w Aalborg w Danii). Dane klimatyczne dla Lublina uzyskano ze strony internetowej 
ASHRAE w formacie EPW, importowanym i przetwarzanym automatycznie na potrze-
by programu BSim. Analizy przeprowadzono w cyklu rocznym, przyjmując krok czaso-
wy obliczeń około 4 minut. W obliczeniach pominięto wewnętrzne zyski ciepła pochodzą-
ce od mieszkańców i sprzętu gospodarstwa domowego. Obudowany balkon i pomieszczenie 
mieszkalne zamodelowano jako oddzielne strefy termiczne

4. Wyniki badań

Jako kryterium oceny skuteczności poszczególnych rozwiązań przyjęto zapotrzebowa-
nie na ciepło w sezonie grzewczym i zapotrzebowanie na energię chłodniczą w ciągu lata 
w pomieszczeniu sąsiadującym z obudowanym balkonem. Wyniki symulacji dla różnych 
wariantów obudowy zestawiono w tabelach 1 i 2.

Rys. 1. Schemat balkonu i pomieszczenia mieszkalnego zamodelowanego w programie BSim

Fig. 1. Balcony and living space modeled in BSim programme
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T a b e l a  1

Zapotrzebowanie na ciepło i chłód w pomieszczeniu mieszkalnym 
– przeszklenie zlokalizowane na ścianie frontowej balkonu

Wysokość 
przeszklenia

[m]

Wietrzenie pomieszczeń Klimatyzacja

Zapotrzebowanie 
na ciepło

[kWh]

Zapotrzebowanie 
na chłód
[kWh]

Zapotrzebowanie 
na ciepło

[kWh]

Zapotrzebowanie 
na chłód
[kWh]

1,8 564,14 - 564,16 270,71

2,2 531,35 - 531,37 352,59

2,6 511,02 - 511,05 437,71

balkon otwarty 1323,25 - 1324,70 109,63

T a b e l a  2

Zapotrzebowanie na ciepło i chłód w pomieszczeniu mieszkalnym 
– przeszklenie zlokalizowane na ścianie frontowej i ścianach bocznych balkonu

Wysokość 
przeszklenia

[m]

Wietrzenie pomieszczeń Klimatyzacja

Zapotrzebowanie 
na ciepło

[kWh]

Zapotrzebowanie 
na chłód
[kWh]

Zapotrzebowanie 
na ciepło

[kWh]

Zapotrzebowanie 
na chłód
[kWh]

1,8 640,60 - 640,66 483,48

2,2 611,90 - 611,99 604,88

2,6 595,85 - 596,00 726,55

balkon otwarty 1323,25 - 1324,70 109,63

4.1. Wariant I ochrony przed przegrzewaniem – wietrzenie pomieszczeń

W wariancie I obliczeń jako ochronę przed przegrzewaniem przyjęto wietrzenie po-
mieszczenia mieszkalnego i balkonu w okresie od maja do września, kiedy temperatura po-
wietrza wewnętrznego przekroczy wartości odpowiednio 23°C i 26°C. Intensywność wie-
trzenia uzależniona jest od różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami i powietrzem 
zewnętrznym, przy czym założono, że maksymalna ilość wymian powietrza podczas wie-
trzenia nie przekracza 5 1/h.
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Wraz ze wzrostem powierzchni przeszklonej zaobserwowano spadek zapotrzebowania 
na ciepło w przyległym pomieszczeniu, a różnice pomiędzy skrajnymi przypadkami wy-
nosiły 9,5% i 7% odpowiednio dla przeszkleń umieszczonych na ścianie frontowej balkonu 
oraz na ścianach frontowej i bocznych. Wiąże się to oczywiście z większym pochłanianiem 
promieniowania słonecznego i większymi zyskami termicznymi.

Dodanie oszkleń na ścianach bocznych balkonu, skierowanych na wschód i zachód, 
nie jest jednak rozwiązaniem korzystnym - przyczynia się do zwiększenia zapotrze-
bowania na energię grzewczą średnio o 15% w porównaniu z oszkleniem skierowanym 
wyłącznie na południe. Ze względu na mniejszy udział tych przegród w pozyskiwaniu 
energii słonecznej wskazane jest więc zastąpienie ich przegrodami pełnymi o lepszej 
izolacyjności termicznej.

Rozwiązanie charakteryzujące się najniższym zapotrzebowaniem na ciepło to oszkle-
nie balkonu zlokalizowane jedynie na ścianie południowej, o jak największej powierzchni, 
ze ścianami bocznymi pełnymi. W porównaniu z pomieszczeniem mieszkalnym z balko-
nem otwartym oszczędności energetyczne wynoszą w tym przypadku 61%. Jest to wielkość 
znaczna, przede wszystkim ze względu na założenia obliczeniowe maksymalizujące zyski 
ciepła – wysoką izolacyjność obudowy balkonu, umieszczenie go na całej szerokości po-
mieszczenia oraz południową lokalizację.

Duża powierzchnia przegród przezroczystych skierowanych na południe może być po-
wodem przegrzewania pomieszczeń w okresie letnim. Aby ocenić skuteczność założone-
go naturalnego wietrzenia pokoju mieszkalnego i obudowanego balkonu, przeanalizowano 
miesięczne i dobowe zmiany temperatur w obu strefach.

Rys. 2. Roczne zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu mieszkalnym 
– chłodzenie poprzez wietrzenie

Fig. 2. Annual energy demand in the living space – cooling by natural venting
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Średnie miesięczne temperatury w obu pomieszczeniach nie przekraczają wartości 23°C 
i 26°C, przyjętych jako graniczne temperatury kontrolne, powyżej których „uruchamiane” 
jest wietrzenie naturalne. Temperatury dobowe wykazują jednak znaczne wahania w zależ-
ności od natężenia promieniowania słonecznego. Najbardziej niekorzystnym miesiącem jest 
sierpień, w którym maksymalne wartości temperatur wewnętrznych sięgają 27,3°C w po-
mieszczeniu mieszkalnym oraz 40,9°C na obszarze balkonu. Można ocenić, że pomieszcze-
nia są zagrożone okresowym przegrzewaniem przez blisko 1/3 sezonu letniego.

Rys. 3. Średnie temperatury powietrza w ciągu roku – oszklenie o wysokości 2,6 m

Fig. 3. Mean air temperature during the year – height of glazing 2,6 m

Rys. 4. Temperatury powietrza w sierpniu – oszklenie o wysokości 2,6 m

Fig. 4. Air temperature during August – height of glazing 2,6 m
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4.2. Wariant II ochrony przed przegrzewaniem – klimatyzacja

Drugim wariantem ochrony przed przegrzewaniem jest chłodzenie pomieszczenia miesz-
kalnego poprzez urządzenia klimatyzacyjne, utrzymujące temperaturę na stałym poziomie 
23°C. Wiąże się to z dodatkowym zużyciem energii na potrzeby chłodzenia w okresie letnim, 
przy czym zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym nie ulega istotnym zmianom.

Zapotrzebowanie na chłód wzrasta dość znacznie wraz ze zwiększeniem powierzchni 
oszklenia. W przypadku oszklenia na ścianie frontowej balkonu wzrost ten wyniósł 62%, 
a w przypadku oszklenia na ścianach frontowej i bocznych - 50%.

Rys. 5. Roczne zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu mieszkalnym 
– oszklenie balkonu na ścianie frontowej

Fig. 5. Annual energy demand in the living space – glazing in the front wall of the balcony

Rys. 6. Roczne zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu mieszkalnym 
– oszklenie balkonu na ścianie frontowej i bocznych

Fig. 6. Annual energy demand in the living space – glazing in the front and side walls of the balcony
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Zapotrzebowanie na energię chłodniczą stanowi istotny składnik bilansu energetyczne-
go pomieszczenia. W przypadku oszklenia na płaszczyźnie południowej udział chłodzenia 
w całkowitym zapotrzebowaniu na energię wyniósł średnio 39%, a w przypadku oszklenia 
na płaszczyznach południowej, wschodniej i zachodniej - 49%. Należy zauważyć, że w naj-
bardziej niekorzystnej sytuacji (największa powierzchnia przeszklenia na ścianach fronto-
wej i bocznych balkonu) zapotrzebowanie chłód przewyższyło zapotrzebowanie na ciepło.

Zwiększenie zużycia energii na potrzeby chłodzenia jest większe niż spadek zapotrze-
bowania na ciepło – stąd całkowite roczne potrzeby energetyczne pomieszczenia mieszkal-
nego rosną wraz ze zwiększeniem powierzchni oszklonych. W porównaniu jednak z po-
mieszczeniem sąsiadującym z balkonem otwartym, całkowite zapotrzebowanie na energię 
maleje w najbardziej korzystnym przypadku o 22%.

Za rozwiązanie najlepsze w wariancie II należy uznać oszklenie wykonane tylko na 
ścianie południowej balkonu, o najmniejszej spośród rozważanych powierzchni.

4.3. Podsumowanie

Zwiększenie powierzchni oszklenia powoduje wzrost zysków słonecznych i zmniej-
szenie zapotrzebowania na ciepło, może jednak być przyczyną trudnego do kontrolowa-
nia wzrostu temperatur w miesiącach o większym natężeniu promieniowania słoneczne-
go. W przypadku zastosowania klimatyzacji pomieszczenia duże powierzchnie przeszkleń 
wiążą się z rosnącym wydatkiem energetycznym na chłodzenie. Wypadkowy bilans energe-
tyczny pomieszczenia z obudowanym balkonem należy jednak uznać za bardziej korzystny 
w porównaniu z balkonem otwartym.

Analizowany przykład pozwala stwierdzić jednoznacznie, że umieszczanie przegród 
oszklonych w obudowie balkonu skierowanych na wschód lub zachód nie jest rozwiązaniem 
zalecanym. Elementy te wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w zimie oraz 
przyczyniają się do przegrzewania przyległego pomieszczenia latem. Ze względu na obni-
żenie zarówno zapotrzebowania na ciepło, jak i zapotrzebowania na chłód, wskazane jest 
zastąpienie ich przegrodami pełnymi.

5. Wnioski

Obudowa balkonów jest rozwiązaniem jak najbardziej zalecanym - zwiększa atrakcyj-
ność architektoniczną obiektu, pozwala na stworzenie dodatkowej przestrzeni użytkowej 
iźstwarza potencjalne możliwości oszczędności energii, szczególnie w warunkach klima-
tu umiarkowanego.

Przeprowadzone analizy wskazują na bardzo ważną rolę przemyślanego projektowa-
nia biernych systemów słonecznych. Zapewnienie jak największych zysków słonecznych 
w sezonie grzewczym i ograniczenie przegrzewania w ciągu lata są zadaniami przeciw-
stawnymi. Projektując obudowę balkonu jako kolektora słonecznego, należy poszukiwać 
rozwiązania optymalnego z uwagi na zapotrzebowanie na ciepło, chłód i warunki klima-
tu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte bez szczegółowych obliczeń mogą spowodować 
znaczny dyskomfort użytkowników oraz przyczynić się do wzrostu zapotrzebowania na 
energię w związku z potrzebą chłodzenia pomieszczeń w lecie.
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S t r e s z c z e n i e

Artykuł przedstawia koncepcje budynków posiadających niezależne systemy energetyczne 
oparte na lokalnych, powszechnie dostępnych odnawialnych surowcach energetycznych. 
Rozważono urządzenia i technologie energetyczne wykorzystujące fototermiczną 
i fotowoltaiczną konwersję energii promieniowania słońca oraz konwersję energii kinetycznej 
wiatru w energię elektryczną. Uwzględniono różne powierzchnie użytkowe budynków i różne 
zapotrzebowanie na ciepło.
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1. Wstęp

Obecnie sektor budowlany w Unii Europejskiej wykorzystuje około 40% produkowanej 
energii i emituje ponad jedną trzecią emitowanego dwutlenku węgla. W celu bardziej racjo-
nalnego wykorzystania energii, oraz ograniczenia emisji w 2010 roku weszła w życie dyrek-
tywa Unii Europejskiej dotycząca charakterystyk energetycznych budynków. Zgodnie z no-
wymi wytycznymi budownictwo mieszkaniowe do roku 2020 powinno znacznie ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych, natomiast energia, która nadal będzie im niezbędna, powinna 
w znaczącej części pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Taka sytuacja zmusza do daleko 
idących zmian, jeśli chodzi o sposób zaspokojenia potrzeb energetycznych w budownictwie.

Celem niniejszego artykułu jest analiza technicznych możliwości utworzenia i eksplo-
atacji w warunkach polskich budynku samowystarczalnego energetycznie. Uwzględniono 
jedynie możliwości uzyskiwania energii elektrycznej oraz ciepła z energii promieniowania 
słońca (moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) oraz energii kinetycznej wiatru (tur-
bina wiatrowa). Wybrano tylko te surowce energetyczne ze względu na ich powszechną do-
stępność przy każdej lokalizacji budynku.

2. Koncepcja budynku autonomicznego energetycznie, 
zasilanego z odnawialnych źródeł energii

Obserwowany rozwój technologii produkcji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecz-
nych, wzrost ich wydajności, trwałości, odporności na warunki atmosferyczne oraz możli-
wość zmiany ich kształtu oraz koloru powoduje, że tradycyjne materiały budowlane i urzą-
dzenia pozyskiwania energii mogą być zastąpione przez kolektory słoneczne i fotoogniwa. 

Jednakże wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budynku wymaga przeprowa-
dzenia dodatkowych badań i analiz, szczególnie w zakresie pomiarów wiatru, oraz stopnia 
nasłonecznienia terenu, a poprawne zrealizowanie budynku samowystarczalnego energe-
tycznie wymaga specjalnego podejścia do procesu inwestycyjnego już na etapie projekto-

Rys.1. Koncepcja domu zasilanego wyłącznie z energii kinetycznej wiatru oraz energii 
promieniowania słońca: a) zmodernizowana koncepcja zaczerpnięta z [1], b) koncepcja własna

Fig. 1. The concept of the house supplied exclusively with wind kinetic energy and solar energy: 
a) the modernized concept taken from [1], b) the own concept
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wym. Odpowiednie materiały budowlane, odpowiednia orientacja, struktura i kształt budyn-
ku powodują mniejsze zapotrzebowanie na energię i dzięki temu odnawialne źródła mogą 
w całości pokryć zapotrzebowanie budynku zarówno na ciepło, jak i na energię elektryczną.

3. Przyjęte do analizy warianty budynków zasilanych 
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii

Rodzaje budynków poddanych analizie różniące się powierzchnią użytkową, także 
zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ciepło zostały przedstawione w tabeli 1.

T a b e l a  1

Warianty poddanych analizie budynków i zapotrzebowanie na energię użyteczną

Metraż budynku 
[m2]

Zapotrzebowanie 
na ciepło do 

celów grzewczych 
[kWh]

Zapotrzebo-
wanie na ciepło 
dla c.w.u [kWh]

Zapotrzebo-
wanie na energię 

elektryczną *
[kWh]

1

Pasywny
15 [kWh/

80 1200 4246 3500

2 140 2100 4246 4300

3 200 3000 4246 5000

4
Nisko-

energetyczny
45 [kWh/

80 3600 4246 4000

5 140 6300 4246 5500

6 200 9000 4246 6300

7
Energo-

oszczędny
80 [kWh/

80 6400 4246 4500

8 140 11200 4246 6400

9 200 16000 4246 8200

10
Średnio energo-

oszczędny
100 [kWh/]

80 8000 4246 4900

11 140 14000 4246 6900

12 200 20000 4246 9200

*Różnice w zapotrzebowaniu na energię elektryczną różnych wariantów budynku wynikają z różnic 
zapotrzebowania na energię elektryczną pompy ciepła współpracującej z wodnym zasobnikiem cie-
pła (rozdział 4.3). Zapotrzebowanie to jest uzależnione od metrażu budynku i wskaźnika zapotrze-
bowania na ciepło [2].
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Budynki usytuowane były na terenie nieosłoniętym ani wysokimi budynkami, ani dużą ilo-
ścią drzew. Oznacza to, że w sąsiedztwie analizowanych budynków nie ma elementów powo-
dujących zacienienie kolektorów i fotoogniw słonecznych ani zmniejszania prędkości wiatru.

Zużycia ciepła na przygotowanie c.w.u. określono przy następujących założeniach [3, 4]:
 – budynek zamieszkują 4 osoby,
 – jednostkowa ilość ciepłej wody użytkowej wynosi 75 litrów na dzień,
 – temperatura wody zimnej doprowadzanej do instalacji c.w.u. wynosi 10 °C, zaś tempera-

tura wody podgrzanej 60 °C.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną oszacowano na podstawie przyjętego profilu 

użytkowania budynku przez czteroosobową rodzinę dla standardowego wyposażenia bu-
dynku. Założono, że budynek jest wyposażony w oświetlenie i inne urządzenia elektryczne 
wysokiej jakości, charakteryzujące się niskim zużyciem energii elektrycznej. W oblicze-
niach uwzględniono że kuchnia oraz piekarnik jest elektryczny. 

4. Dobór urządzeń do produkcji i akumulacji energii elektrycznej 
oraz ciepła dla rozważanego budynku

Dobór urządzeń do produkcji i akumulacji energii elektrycznej oraz ciepła dokonano dla 
przykładowego budynku. Był nim budynek nr 5 z tabeli 1. Przyjęto, że w miejscu lokaliza-
cji budynku zasoby średnioroczne energii promieniowania słońca wynoszą 993 kWh/, na-
tomiast średnia prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Charakterystykę sezonową dostępności do 
tych zasobów przyjęto według pomiarów przedstawionych w pracy [5]. Sezonowe zmiany 
intensywności promieniowania słońca mają charakter zbliżony do sinusoidalnego. Podob-
ny charakter ma przebieg zapotrzebowania. Sinusoidy te są niestety przesunięte względem 
siebie o pół okresu. Stwarza to konieczność akumulowania ciepła i energii elektrycznej. 

Rys.2. Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną z produkcją energii elektrycznej przez 
system fotowoltaiczny o mocy nominalnej 12 kW w okresie jednego roku

Fig. 2. The comparison of the demand for electricity with the production of electricity by the 
photovoltaic system of the nominal power 12 kW for the period of one year
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4.1. Dobór urządzeń do produkcji energii elektrycznej w oparciu 
o konwersję energii promieniowania słońca

Przyjmijmy założenie, że całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie 
zrealizowane w oparciu o fotoelektryczną konwersje promieniowania słońca. Będzie to 
spełnione przy zastosowaniu fotoogniw o mocy nominalnej około 12 kW i powierzchni 
90  pochylonych pod kątem 60 względem ziemi. Przyjęty kąt ustawienia kolektorów jest 
najodpowiedniejszy dla okresu zimowego, czyli dla okresu kiedy zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną jest największe. Fotoogniwa współpracują z 490 akumulatorami o pojem-
ności 230 Ah, 12 V. Z systemu fotoogniw otrzymamy około 10 000 kWh (rys. 2.), z czego 
akumulacją i odzyskiem objętych musi być około 1 300 kWh. 

Jak widać na rysunku 2, mamy miesiące z nadmiarem produkowanej energii i miesiące 
z niedoborem produkcji energii, co wskazuje na konieczność okresowej akumulacji energii 
i okresowego jej odzysku, stąd konieczność współpracy systemu fotowoltaicznego z aku-
mulatorami chemicznymi. 

4.2. Dobór urządzeń do produkcji i akumulacji energii elektrycznej w oparciu 
o konwersję energii kinetycznej wiatru

Przyjmijmy założenie, że całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie 
zrealizowane za pomocą turbiny wiatrowej. W celu przeprowadzenia bilansu energii jako 
źródło energii przyjęto turbinę wiatrową STORM o mocy nominalnej 5 kW [6]. Turbina ta 
przy średniorocznej prędkości wiatru 5 m/s w ciągu roku powinna wyprodukowac około 
7 400 kWh energii elektrycznej [7].

Rysunek 3 przedstawia porównanie produkcji energii elektrycznej z wybranej elektrow-
ni wiatrowej z zapotrzebowaniem na energię elektryczną przykładowego budynku. 

Rys. 3. Porównanie energii elektrycznej produkowanej przez EWi 
z zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla poszczególnych miesięcy roku

Fig. 3. The comparison of electricity produced by EWI 
with the demand for electricity for individual months of the year
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Przy uwzględnieniu przedstawionego bilansu przy produkcji 7 400 kWh energii elek-
trycznej przez EWi potrzebne jest 360 akumulatorów 230 Ah 12 V. 

Zasoby energii wiatru na przestrzeni roku charakteryzują się cyklicznością sezonową. Naj-
większe prędkości wiatru na terenie Polski obserwuje się w okresie jesienno-zimowym, zaś naj-
mniejsze w okresie wiosenno-letnim, stąd też energia wiatru jest lepiej skorelowana z potrzeba-
mi energetycznymi budynku niż energia promieniowania słońca. Z tego też powodu pojemność 
akumulatorów energii elektrycznej oraz moc nominalna źródła tej energii w przypadku wy-
boru turbiny wiatrowej mogą być mniejsze niż w przypadku wyboru fotoogniw słonecznych.

4.3. Dobór urządzeń do produkcji i akumulacji ciepła w oparciu 
o fototermiczną konwersję energii promieniowania słońca

W artykule założono, że ciepło do celów grzewczych zmagazynowane zostanie w za-
sobniku ciepła, w którym woda będzie podgrzewana za pomocą kolektorów słonecznych 
w sezonie letnim i zbiornik ten będzie dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła . 

Tabela 2 zawiera zapotrzebowanie na ciepło do celów grzewczych rozważonego budyn-
ku oraz parametry techniczne różnych zasobników ciepła. Magazyny ciepła mają objętości 
i współczynniki przenikania ciepła przez ściany tak dobrane, aby mogły zmagazynować 
i utrzymać ciepło dla rozpatrywanego budynku na cały sezon grzewczy [8, 9]. 

T a b e l a  2

Dane techniczne możliwych wariantów zasobników ciepła akumulujących ciepło dla całego 
sezonu grzewczego dla analizowanego budynku przy założeniu jego współpracy z pompą ciepła

Objętość cieczy w zasobniku [] 80 110 130 150

Współczynnik przenikania ciepła (U) przez ściany 
zasobnika powinien być nie większy od: [W/*K] 0,05 0,1 0,2 0,3

Ilość ciepła możliwa do zgromadzenia w 
zasobniku [kWh] 8 300 11 450 13 550 15 660

Straty ciepła w zasobniku przez ścianki 
akumulatora [kWh] 1 900 5 000 7 100 9 000

Powierzchnia 
kolektorów [] 

heat pipe 32 37 40 41

płaski 55 62 65 70

próżniowy 47 57 63 71

Ilość zgromadzonego w zasobniku ciepła pozwala przez około połowę sezonu grzew-
czego ogrzewać obiekt bez udziału pompy ciepła, korzystając z wymiany ciepła pomiędzy 
zasobnikiem ciepła a ogrzewanym obiektem, wymuszonej tylko pompą obiegową. W dru-
giej części sezonu grzewczego technika ogrzewania obiektu ulegnie zmianie. Temperatura 
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wody w akumulatorze na tyle się obniży, że do procesu ogrzewania obiektu włączona zosta-
nie pompa ciepła, dla której zasobnik będzie dolnym źródłem ciepła. Szerzej ten problem 
został omówiony w pracach [2, 10].

Na przykład: przy założeniu, że łączna powierzchnia kolektorów typu heap pipe do ce-
lów grzewczych i zapewnienia ciepłej wody użytkowej wyniesie 40 , objętość zasobnika cie-
pła powinna wynieść minimum 130 przy współczynniku przenikania ciepła przez ściany 
tego zasobnika nie większym niż 0,2 W/*K. Kubatura zasobników jest znaczna. Najkorzyst-
niej byłoby lokalizować je w podpiwniczeniach. Taka lokalizacja jest korzystna z punktu wi-
dzenia zajmowanego miejsca jak również ułatwia izolację termiczną od otoczenia.

Rysunek 4 przedstawia zapotrzebowanie na ciepło do c.o. oraz do uzyskania c.w.u. dla 
bazowego budynku oraz produkcję ciepła przez kolektory słoneczne typu heap pipe o łącz-
nej powierzchni 40.

W powyższych obliczeniach w celu określenia powierzchni kolektorów uwzględniono 
jedynie straty w zasobniku ciepła. Wyznaczając całkowitą powierzchnię absorbera, nale-
ży uwzględnić straty ciepła w przewodach przepływowych pomiędzy kolektorami a za-
sobnikiem ciepła. 

5. Zestawienie zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi budynek 
a parametrami jego systemu energetycznego

Tabela 3 przedstawia porównanie mocy i powierzchni systemu fotowoltaicznego z nie-
zbędną ilością akumulatorów chemicznych współpracujących z systemem fotowoltaicz-
nym, a także porównanie powierzchni kolektorów słonecznych współpracujących z nie-
zbędną objętością akumulatora ciepła dla budynków z tabeli 1 różniących się powierzchnią 
użytkową oraz wskaźnikiem zapotrzebowania na ciepło.

Rys. 4. Porównanie zapotrzebowania na ciepło i możliwości produkcyjnych systemu kolektorów o 
powierzchni 40w różnych miesiącach roku

Fig. 4. The comparison of the demand for heat and the production possibilities of the collector system 
of the area of 40 m2 in various months of the year
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T a b e l a  3

Zestawienie zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi budynek 
a parametrami jego systemu energetycznego
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dla 
systemu 
fotowo-

ltaicznego

dla turbiny wiatrowej

5 [kW] 10 [kW]

1 80 7,5 55 305 30 15 28 60

2 140 9,2 68 420 150 25 30 68

3 200 10,5 80 480 330 30 33 80

4 80 8,8 65 360 60 20 34 90

5 140 12 90 490 360 35 40 130

6 200 13,5 100 560 - * 60 46 160

7 80 9,5 75 400 170 27 38 125

8 140 13,8 105 570 - * 62 49 185

9 200 17,5 132 830 - * 330 63 260

10 80 10,6 80 480 270 30 44 155

11 140 15 110 660 - * 100 61 240

12 200 20 150 870 - * 540 75 330

* Dla tych przypadków turbina o mocy 5 kW ma zbyt małą moc, to znaczy produkuje mniejszą ilość 
energii niż zapotrzebowanie budynku. Wprowadzenie turbiny większej mocy wyraźnie obniża ilość 
akumulatorów niezbędnych do akumulacji energii.

6. Wnioski

Przedstawiony artykuł zawiera analizę technicznych możliwości wykonania i eksploata-
cji budynków niezależnych energetycznie. Rozważono budynki różnej klasy energetycznej: 
pasywny, niskoenergetyczny, energooszczędny i średnioenergooszczędny. Uwzględniono 
również wpływ powierzchni budynku na wskaźniki zapotrzebowania na energię. Przed-
stawiono charakterystykę i dobór źródeł energii niezbędnej do funkcjonowania budynku w 
zależności od jego klasy energetycznej i powierzchni. Pokazano również sposób doboru i 
charakterystyki akumulatorów energii elektrycznej i ciepła. 
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DARIUSZ HEIM, ELIZA SZCZEPAŃSKA*1

LUMINANCJA ŚWIETLNA NIEBOSKŁONU – 
DYSKRETYZACJA PRZESTRZENNA DLA POTRZEB 

ENERGETYCZNYCH OBLICZEŃ BUDYNKÓW

SKY LUMINANCE – SPATIAL DISCRETISATION 
FOR BUILDING ENERGY CALCULATION

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono metodę podziału nieboskłonu na elementy czworoboczne 
będące wycinkiem sfery. Wykorzystano podział zaproponowany przez Tragenza na 145 
segmentów. Na podstawie oryginalnych wyników badań własnych nieboskłonu pośredniego 
zarejestrowano zestaw obrazów LDR. Następnie przekształcono je w obraz typu HDR, 
a na ich podstawie określono luminancje poszczególnych fragmentów sfery niebieskiej. 
Wszystkie analizowane nieboskłony charakteryzowały się nierównomiernym rozkładem 
luminancji. Obrazy luminancji podzielono na 145 segmentów, dla których obliczono średnie 
wartości luminancji w każdym elemencie.
Słowa kluczowe: niebo, luminancja, sfera niebieska, światło dzienne, energia, symulacja

A b s t r a c t

The methodology for sky subdivision according to Tragenza formula into 145 sky segments 
is presented in a paper. Original LDR images of the sky was registered and transfer into HDR 
images. Based on HDR description sky luminance at each part of the sky was estimated. All 
analyzed skies were characterized by uniform luminance distribution. Sky luminance images was 
divided into 145 elements and average luminance for each segment was estimated individually.
Keywords: sky, luminance, celestial sphere, daylight, energy, simulation

* Dr hab. inż. Dariusz Heim, mgr inż. Eliza Szczepańska, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów 
Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka.
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1. Wstęp

Emitująca światło dzienne sfera niebieska wraz z tarczą słoneczną jest podstawowym 
źródłem promieniowania widzialnego docierającego do powierzchni ziemi. W analizach 
ilościowych oświetlenia wnętrz światłem dziennym niezbędny jest fizyczny opis efektów 
zachodzących na nieboskłonie i stanowiących dla obliczeń warunki brzegowe [1]. Ze wzglę-
du na bardzo dynamiczne i zróżnicowane efekty obserwowane na obszarze całego nieba 
przy różnych warunkach oświetleniowych konieczne jest znalezienie sposobu na ich upo-
rządkowanie. Jedną z bardziej znanych metod jest segmentacja nieboskłonu na podobszary 
o uśrednionej wartości luminancji. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie natężenia oświe-
tlenia bądź powiązanych współczynników w dowolnym miejscu pomieszczenia, na który 
oddziałują komponenty sfery niebieskiej w sposób bezpośredni lub pośredni [2].

2. Sposoby podziału półsfery niebieskiej

Nieboskłon, jako powierzchnie półsferyczną można dzielić na wiele sposobów. Tregen-
za [3] zaproponował, aby średnica jednego pierścienia półsfery miała 11,5°. Na podstawie 
jego pracy zaleca się stosowanie podziału nieboskłonu na 145 równych fragmentów w ramach 
8 pierścieni o różnej średnicy [4]. Metoda ta ma na celu uzyskanie w przybliżeniu równych po-
wierzchni wszystkich segmentów. Do celów niniejszego artykuły wykorzystano podział pół-
sfery jak na rys. 1 – segmentacja na 145 obszarów.

3. Przykładowe rozkłady luminancji dla trzech nieboskłonów

W niniejszym artykule wykorzystano zdjęcia nieboskłonu całkowicie, niejednorodnie za-
chmurzonego wykonane w dniach: 11 lipca, 11 sierpnia i 8 września 2011 r. na stanowisku po-
miarowym Pracowni Oświetlenia Architektonicznego i Urbanistycznego PŁ [5]. Dla każdego 
obrazu opracowano rozkłady luminancji. Wszystkie nieboskłony charakteryzowały się bra-
kiem widocznej tarczy słonecznej, natomiast obszary o większej lub mniejszej luminancji wy-
nikały z innej grubości warstwy chmur. Orientację względem stron świata pokazano na rys. 3.

Rys. 1. Odwzorowanie nieboskłonu za pomocą 145 segmentów

Fig. 1. Sky subdivision with 145 equal-area
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Do dalszych analiz wykorzystano wyniki w formie izolinii, które mają przewagę nad 
bitmapami, ponieważ występują na nich linie rozgraniczające poszczególne obszary o okre-
ślonej jasności. Rozkład luminancji dla nieboskłonu z dnia 11 lipca był łatwy do opracowa-
nia, izolinie rozkładają się łagodnie na dużym obszarze ponad zabudowaniami, nie ma na-
głych zmian jasności, poszczególne pola są dość rozległe. Natomiast rozkład luminancji dla 
nieboskłonu z dnia 8 września jest rozdrobniony na liczne małe obszary i widoczne są na 
nim bardzo gwałtowne zmiany jasności.

Rys. 2. Zdjęcie nieboskłonu w formacie obrazu HDR 
oraz rozkłady luminancji w formie izolinii i bitmap dla: 

a) 11 lipca, b) 11 sierpnia, c) 8 września

Fig. 2. HDR sky image, izoline and full color for: 
a) 11th of July, b) 11th of August, c) 8th of September

a) b) c)
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4. Dyskretyzacja nieboskłonów

Na wszystkie zdjęcia została nałożona siatka podzielona na 145 obszarów o zbliżonych 
polach powierzchni, wyjątek stanowi obszar będący kołem o środku w miejscu zenitu. Nu-
meracja pierścieni przedstawia się następująco: od zewnętrznego (nr 1) do wewnętrznego 
(nr 8). Numeracja wycinków na każdym pierścieniu przebiega zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara, a zaczyna się od wycinka znajdującego się centralnie na kierunku północnym. 
Orientację przyjęto w zależności ćwiartki, na której znajduje się dany segment: N – północ, 
S – południe, W – zachód oraz E – wschód.

Dalsze zadanie polegało na obliczeniu średniej ważonej luminancji każdego segmentu 
za pomocą procentowego udziału poszczególnych wartości luminancji. Do wykonania za-
dania posłużył program graficzny, dzięki któremu stworzono siatkę, a także policzono pola 
powierzchni poszczególnych zakresów wartości luminancji znajdujących się we wszystkich 
segmentach siatki. Obrysowane obszary zostały zamienione na regiony, a następnie okre-
ślono ich powierzchnię. Na tej podstawie policzono procentowe udziały poszczególnych 
wartości luminancji w każdym segmencie siatki. Efektem przeprowadzonych działań jest 
rozkład uśrednionych (średnie ważone) wartości luminancji dla poszczególnych segmentów 
w postaci palety szarości.

Stopień skomplikowania zadania nie był wysoki, za to było ono czasochłonne, szczegól-
nie podziały dla pierścienia horyzontalnego (nr 1), gdzie różnice w luminancji są najwięk-
sze. Na granicy nieba i zabudowań, które objęły zdjęcia, ścierają się ze sobą różne zakresy 
luminancji. Przenikające się zakresy utrudniały rozdzielenie obszarów o konkretnej jasno-
ści. Podobne różnice występują jednak nie tylko przy horyzoncie. Jest to jedna z cech cha-
rakterystycznych dla tego typu nieboskłonów (rys. 4–6).

Rys. 3. Orientacja zdjęcia względem podstawowych kierunków

Fig. 3. Photo configuration according to main directions of the world
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Znaczne różnice w rozkładzie luminancji są widoczne np. dla ćwiartki południowej nie-
boskłonu z dnia 11 sierpnia, gdzie przez chmury próbuje przebić się Słońce (widać to do-
brze na zdjęciu HDR), powodując bardzo dynamiczne zmiany jasności. Równie intensywne 
zmiany zachodzą także na nieboskłonie z dnia 8 września w segmentach znajdujących się 
w obszarze dolnym zdjęcia.

< 2250, 3750) cd/m2, < 3750, 5250) cd/m2, < 5250, 6750) cd/m2, < 6750, 8250) cd/m2, 
< 8250, 9750) cd/m2, < 9750, 11250) cd/m2, < 11250, 12750) cd/m2, < 12750, 14250> cd/m2

Rys. 4. Rozkład luminancji nieboskłonu dla 11lipca 
a) z nałożoną siatką i numeracją pierścieni, b) z siatką o uśrednionych wartościach luminancji

Fig. 4. Luminance distribution 11-th of July 
a) with Tragenza mesh, b) with mesh and averaged luminance

 < 2250, 3750) cd/m2, < 3750, 5250) cd/m2, < 5250, 6750) cd/m2, < 6750, 8250) cd/m2, 
< 8250, 9750) cd/m2, < 9750, 11250) cd/m2, < 11250, 12750) cd/m2, < 12750, 14250> cd/m2

Rys. 5. Rozkład luminancji nieboskłonu dla 11 sierpnia 
a) z nałożoną siatką i numeracją pierścieni, b) z siatką o uśrednionych wartościach luminancji

Fig. 5. Luminance distribution 11-th of August 
a) with Tragenza mesh, b) with mesh and averaged luminance
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Patrząc na rysunki z siatkami nałożonymi na izolinie poszczególnych nieboskłonów, 
można zauważyć, że są segmenty, które w całości obejmują obszar o luminancji z jedne-
go zakresu wartości. Są to segmenty zarówno o najniższej (2250 cd/m2), jak i najwyższej 
(14250 cd/m2) jasności. Między tymi wartościami mieszczą się wszystkie średnie luminan-
cje poszczególnych segmentów. Dlatego skala szarości została opracowana w takich zakre-
sach jasności, które wynikały z podziałki umieszczonej przy izoliniach, co ostatecznie daje 
nam osiem przedziałów.

Na podstawie palet szarości, widać jak duże potrafią być lokalne zmiany jasności. Lumi-
nancja między sąsiednimi segmentami może różnić się nawet trzykrotnie (paleta szarości 
dla nieboskłonu z dnia 11 sierpnia, rys. 5).

5. Wykorzystanie rozkładów luminancji nieboskłonów 
dla potrzeb projektowania oświetlenia wnętrz światłem dziennym

Narysunkach 7a i 7b przedstawiono schematycznie usytuowanie miejsca pracy wzglę-
dem okna x. Pozostałe oznaczenia to odpowiednio: y – wysokość okna, z – szerokość okna. 
Na podstawie przekroju pionowego określono, które pierścienie będą miały wpływ na 
oświetlenie wewnątrz pomieszczenia, natomiast konkretne segmenty wybrane zostaną na 
podstawie rzutu poziomego (rys. 7b).

Znając uśrednione wartości luminancji można określić, które segmenty nieboskłonu 
będą decydować o rozkładzie natężenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz wartości 
wynikowe.

< 2250, 3750) cd/m2, < 3750, 5250) cd/m2, < 5250, 6750) cd/m2, < 6750, 8250) cd/m2, 
< 8250, 9750) cd/m2, < 9750, 11250) cd/m2, < 11250, 12750) cd/m2, < 12750, 14250> cd/m2

Rys. 6. Rozkład luminancji nieboskłonu dla 8 września 
a) z nałożoną siatką i numeracją pierścieni, 

b) z siatką o uśrednionych wartościach luminancji

Fig. 6. Luminance distribution 8-th of September 
a) with Tragenza mesh, 

b) with mesh and averaged luminance
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6. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski szczegółowe.
1) Na podstawie analizy obrazów HDR i opracowanych rozkładów luminancji stwierdzono 

dużą nierównomierność otrzymanych wartości.
2) W wyniku nałożenia siatki 145 elementowej na analizowaną powierzchnię półsfery moż-

liwe jest uśrednienie wartości luminancji w poszczególnych segmentach.
3) W wyniku uśrednienia wartości luminancji jako obszar o najniższej luminancji zidentyfi-

kowano rejon okołohoryzontalny.
4) Wartości wyznaczone dla pozostałych segmentów świadczą po raz kolejny o dużej nie-

jednorodności nie wynikającej bezpośrednio z położenia słońca na nieboskłonie.
5) Otrzymane wartości są wynikiem różnych grubości warstwy chmur w poszczególnych 

fragmentach półsfery.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako projekt 
badawczy nr N N506 267039 „Walidacja metody TDI oceny oświetlenia wnętrz światłem dziennym”.
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MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA CHARAKTERYSTYKI 
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CONSUMING BUILDING

S t r e s z c z e n i e

Artykuł prezentuje wyniki oceny charakterystyki energetycznej budynków o niskim zapotrzebowaniu na 
energię, które wykorzystują energie odnawialne (słoneczną i wiatrową) oraz kogenerację (micro-CHP). 
Głównym celem analiz była ocena korzyści i ograniczeń co do możliwości poprawy charakterystyki 
energetycznej budynku w wyniku wprowadzenia wybranego rodzaju energii odnawialnej, zakresu jej 
wykorzystania oraz ilości wytworzonej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę zredukowane potrzeby 
grzewcze, wysokosprawne systemy ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody, analizowano układy źródeł 
złożone z: mikro-turbiny gazowej do kogeneracji, kolektorów słonecznych, małych turbin wiatrowych 
i ogniw fotowoltaicznych. Obliczone wskaźniki zapotrzebowania na energię pierwotną porównano 
z uzyskanymi dla tradycyjnego zaopatrywania, paliwem (gaz) i prądem z sieci elektrycznej.
Słowa kluczowe: jakość energetyczna budynku, kogeneracja, panele fotowoltaiczne, kolektory

A b s t r a c t

The paper presents results of evaluation of energy performance for low energy consuming dwellings and 
residential buildings, which apply renewable energy (solar and wind) and cogeneration units (micro-CHP). 
The main reason of analysis was to evaluate benefits and limitations of improvement of building energy 
performance resulting from the chosen type of renewable energy, range its application and quantity of 
generated electric power by building’s energy system. Taking into account reduced heating demand, high-
performance heating, ventilation and hot water systems, a complex source energy system which consist of 
gas micro turbine generator, solar collectors, small wind turbine and photovoltaic cells were investigated. 
Calculated primary energy factor was compared with factors for conventional buildings supplied only with 
heat from fossil fuel (gas) and grid electricity.
Keywords: building energy performance, co-generation, photovoltaic panels, solar collectors
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1. Wstęp 

Budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię lub o niemal zerowych potrzebach 
energetycznych „netto”, wymagają użycia zaawansowanych materiałów i technologii budowla-
nych, decydujących o znacznym ograniczeniu ich potrzeb grzewczo- wentylacyjnych oraz wyso-
kosprawnych rozwiązań systemów instalacyjnych i źródeł zaopatrujących je w energię. Jednak 
pomimo stosowania takich elementów uzyskane rezultaty mogą być niezadawalające, zarów-
no w zakresie jakości energetycznej obiektu, jak i efektywności ekonomicznej rozwiązania [1]. 

Obecnie inaczej podchodzi się do problemu wyboru instalacji ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody oraz źródeł energii z punktu widzenia analizy podstawowych 
potrzeb energetycznych budynków mieszkalnych. Różnica polega na tym, że źródła zaopa-
trujące w energię instalacje w budynku dotychczas wykorzystujące nieodnawialną ener-
gię paliw i nośników energii powinny teraz także same pozyskiwać energie odnawialne, 
a często również eksportować część wytworzonej przez nie energii. Pochodzenie tej do-
datkowej, lokalnie wytworzonej energii budynki zawdzięczają instalacjom korzystającym 
z energii odnawialanych (kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe) [2] lub zastosowaniu 
procesów kogeneracji [3] (skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej), w któ-
rych wytworzona energia elektryczna zastępuje pobieraną z sieci lub pozwala na „eksport” 
w przypadku nadwyżki ilości wyprodukowanego prądu nad potrzebami obiektu. W takich 
przypadkach o jakości energetycznej budynku decyduje wielkość potrzebnej do jego funk-
cjonownia energii pierwotnej, wynikająca ze zużywanych ilości paliw i nośników, pomniej-
szona o przeliczoną na energię pierwotną wielkość energii „wyeksportowanej” na zewnątrz 
systemu. Takie rozwiązania pozwalają uzyskiwać korzystną charakterystykę energetycz-
ną obiektu, co jest ważne w przypadku budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię. 

W artykule autorzy skupili się na wyborze i ocenie zakresu pozyskiwania energii odna-
wialnych dla budynkow mieszkalnych oraz badaniu efektów ich wprowadzenia oraz zasto-
sowania kogeneracji do zaoptrywania w ciepło i energię elektryczną budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych. 

2. Opis budynków

Do analiz przyjęto dwa obiekty: jednorodzinny budynek mieszkalny oraz budynek wie-
lorodzinny o 50 mieszkaniach. Budynek jednorodzinny był obiektem dwubryłowym nie-
podpiwniczonym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 268,19 m2. Ściany 
zewnętrzne oraz strop charakteryzowały się niskim współczynnikiem przenikania ciepła 
U = 0,1 W/(m2K), zaś okna były o współczynniku 0,8 W/(m2K). W obiekcie przyjęto wen-
tylację grawitacyjną, nie pozwalającą na odzysk ciepła od usuwanego powietrza wentyla-
cyjnego. Zapotrzebowanie energii użytkowej obliczone zgodnie z [4], związane z potrzeba-
mi ogrzewania i wentylacji pomieszczeń tego budynku wynosiło 16172 kWh/rok, natomiast 
zapotrzebowanie energii użytkowej do celów przygotowania ciepłej wody (dla 4 osób) było 
równe 2409 kWh/rok.

Budynek wielorodzinny o powierzchni użytkowej 2690 m2 był budynkiem czterokondygna-
cyjnym, czteroklatkowym, podpiwniczonym. Ściany zewnętrzne oraz strop charakteryzowały 
się współczynnikiem przenikania U = 0,1 W/(m2K), zaś okna posiadały współczynnik 0,8 W/
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(m2K). W budynku zastosowana była wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła od powie-
trza usuwanego. Zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń 
tego budynku wynosiło 152500 kWh/rok, zaś do przygotowania ciepłej wody 165 557 kWh/rok.

2.1. Przygotowanie ciepłej wody wspomagane turbiną wiatrową 
i układem kolektorów słonecznych 

 Do celów analizy wykorzystania energii odnawialnej w przypadku budynku jednoro-
dzinnego założono, że oprócz kotła gazowego do przygotowania ciepłej wody będzie za-
stosowana turbina wiatrowa i układ kolektorów słonecznych. Do analiz wybrano turbinę 
wiatrową WS-30 o pionowej osi obrotu firmy Windside. Takie turbiny dzięki specjalnemu 
profilowaniu łopat posiadają bardzo niską prędkość rozruchową na poziomie 2 m/s, nieosią-
galną dla turbin o poziomej osi obrotu. Stosunkowo duża, znamionowa moc elektryczna 
2 kW osiągana jest przy prędkości wiatru 10 m/s. Przy prędkościach wiatru przekraczają-
cych 10 m/s zachodzi efekt hamowania aerodynamicznego, dzięki czemu turbina jest nie-
wrażliwa na silne wiatry, nawet o prędkości kilkudziesięciu m/s. Założono, że wytworzona 
przez nią energia elektryczna będzie w specjalny sposób wykorzystana do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się również, że pewna (niewielka) część energii elek-
trycznej z tego źródła będzie służyć do zasilania urządzeń pomocniczych (sterowniki, pom-
py obiegowe) w układzie przygotowania cieplej wody.

Ponieważ zapotrzebowanie na c.w. jest silnie zmienne i w dużej mierze okresowe, nato-
miast podaż energii wiatrowej jest w zasadzie nieprzewidywalna z powodu zmienności typu 
losowego, złożono zastosowanie układów akumulujących energię w okresach zwiększonej 
podaży, które będą ją oddawać, gdy wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na energię.

Jak wynika z rys.1 akumulacja energii możliwa jest w dwóch miejscach; pomiędzy siłow-
nią a przetwornikiem energii elektrycznej na cieplną oraz za przetwornikiem. W pierwszym 
przypadku akumulacji podlega energia elektryczna, w drugim zaś energia cieplna. Zastosowa-
nie siłowni wiatrowej do przygotowania ciepłej wody pozwala zrezygnować z drogich urzą-
dzeń elektronicznych, służących przetwarzaniu prądu dostarczanego przez generator o niskim 
napięciu i częstotliwości zależnej od prędkości wiatru, na prąd zmienny o napięciu 230V i czę-
stotliwości 50Hz. Wyższą sprawność wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej można 
uzyskać, przetwarzając całą wytworzoną w siłowni wiatrowej energię elektryczną na ciepło 
(w grzałce), które dalej będzie akumulowane w klasycznym zasobniku ciepłej wody.

Rys. 1. Schemat układu transformacji energii z siłowni wiatrowej

Fig.1. Scheme of transformation system of electric energy from wind turbine
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2.2. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania prądu 

Dla budynku jednorodzinnego analizowane było także zasilanie w energię elektryczną re-
alizowane za pomocą modułów fotowoltaicznych, podobnie jak w pracy [5]. Moduł fotowolta-
iczny stanowiący zespół ogniw fotowoltaicznych generujących prąd stały z wykorzystaniem 
energii słonecznej jest najczystszym znanym obecnie źródłem energii. Założono, że będą to 
moduły polikrystaliczne pracujące ze sprawnością na poziomie 17% (dla standardowych wa-
runków testowych). Pole powierzchni modułów fotowoltaicznych zostało przyjęte jako równe 
5 m2. Uznano, że moduły będą przyłączone do inwertera przetwarzających otrzymany prąd 
stały na prąd zmienny wykorzystywany w budynku. System fotowoltaiczny działał jako rów-
noległy w stosunku do zasilania z sieci elektroenergetycznej. Energia z ogniw zapewni zasi-
lanie urządzeń pomocniczych (pompy, sterowniki) występujących w systemach ogrzewania i 
przygotowania cieplej wody. Gdy zapotrzebowanie przewyższy jej produkcję, nastąpi przełą-
czenie na zasilanie z sieci elektrycznej. Akumulatory w takim systemie nie są potrzebne, gdyż 
sieć jest w stanie przejąć w pełnym zakresie zasilanie wymienionych urządzeń.

2.3. Agregat kogeneracyjny dla budynku wielorodzinnego

 W przypadku budynku wielorodzinnego dla pokrywania całkowitego zapotrzebowa-
nia na energię użytkową do ogrzewania (152 500 kWh/rok) przyjęto, że w 70,2 % będzie 
ono pokrywane przez agregat kogeneracyjny (107 121 kWh/rok), zaś pozostała część ciepła 
będzie dostarczana z kondensacyjnego kotła gazowego. Założono także, że całość energii 
użytkowej potrzebnej do przygotowania ciepłej wody (165 557 kWh/rok) zostanie dostar-
czona przez agregat kogeneracyjny. Na tej podstawie dobrano agregat kogeneracyjny fir-
my Capstone C60 o znamionowej mocy elektrycznej 60 kW i znamionowej mocy cieplnej 
89,3 kW pracujący przy sprawnościach: cieplnej 57,6% oraz elektrycznej 34,1%. 

Analiza wykazała, że agregat pracujący w trybie „ciepłowniczym” wytworzy rocznie 
163 320 kWh prądu elektrycznego. Pozwoli to na pokrycie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną urządzeń pomocniczych (pomp, wentylatorów, sterownikow) w systemach ogrze-
wania, mechanicznej wentylacji i przygotowania ciepłej wody – razem 16 633 kWh/rok. 
Pozostała część energii elektrycznej w ilości 146 690 kWh/rok może być „eksportowana” 
na zewnątrz. Chociaż ta ilość energii elektrycznej mogłaby całkowicie pokryć zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną mieszkań (oświetlenie, sprzęt AGD), oszacowane na 45 000 
kWh/rok przyjęto, że mieszkania będą zasilane z sieci elektroenergetycznej, a nadwyżka 
wytworzonego prądu ponad zapotrzebowanie dla napędów pomocniczych zostanie sprze-
dana na zewnątrz jako energia pochodząca z kogeneracji. 

3. Wyniki analizy

3.1. Budynek jednorodzinny

Analizę dla budynku jednorodzinnego wykonano dla następujących wariantów:
WJ1 – Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania i zasobnik do c.w.,
WJ2 – Kocioł kondensacyjny i zasobnik do c.w.,
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WJ3 – Kocioł kondensacyjny, zasobnik do c.w., ogniwo fotowoltaiczne,
WJ4 – Kocioł kondensacyjny, zasobnik do c.w., ogniwo fotowoltaiczne, turbina wiatrowa,
WJ5 – Kocioł gazowy z otwartą komorą + kolektory słoneczne + zasobnik solarny,
WJ6 – Kocioł gazowy z otwartą komorą, kolektory słoneczne + zasobnik solarny i turbina 

wiatrowa,
WJ7 – Kocioł gazowy kondensacyjny +kolektory słoneczne + zasobnik solarny + turbina 

wiatrowa,
WJ8 – Kocioł gazowy kondensacyjny + zasobnik c.w. + turbina wiatrowa + ogniwo foto-

woltaiczne.
Wyniki obliczeń energii końcowej dla budynku jednorodzinnego zamieszczono w tabeli 1.

T a b e l a  1

Zestawienie wyników obliczeń energii końcowej dla rozpatrywanych wariantów

Wariant QKH QKW1 QKW2 Eel,pomH Eel,pomW Eel,pomsol

WJ1 19 454 3 610 0 249 351 0

WJ2 17 360 3 936 0 249 351 0

WJ3 17 360 3 936 0 100 0 0

WJ4  17 360 783 3 154 100 0 0

WJ5 19 454 1 804 2 461 249 351 88

WJ6 19 454 1 967 2 461 0 0 0

WJ7 17 360 1 967 2 461 0 0 0

WJ8 17 360 3 936 0 100 0 0

Wyniki te posłużyły do obliczenia wskaźników energii końcowej EK i pierwotnej EP. 
Na Rys. 2 zamieszczono wskaźnik EP osobno dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Rys. 2. Wyniki obliczeń wskaźników energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania EPH i przygotowania 
ciepłej wody EPW dla rozpatrywanych wariantów – EP = EPH + EPW.

Fig. 2. Results of calculation primary energy factor for heating (EPH) and hot water (EPW)
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3.2. Budynek wielorodzinny

Ponieważ relacja zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze i przygotowania ciepłej 
wody zasadniczo różni się od potrzeb budynku jednorodzinnego (proporcje 1:1), zastosowa-
no opisane wcześniej rozwiązania zaopatrywania w energię budynku, które pozwalają ko-
rzystnie obniżyć wartość wskaźnika EP w stosunku do układu rozdzielonego, tj. zaopatrywa-
nia budynku w ciepło z kotłowni gazowej i dostarczanie prądu z sieci elektroenergetycznej.

Analizę budynku wielorodzinnego wykonano dla następujących wariantów:
WW1 – Układ kogeneracyjny dla zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną,
WW2 – Układ rozdzielonego zasilania w ciepło z kotła gazowego i energię elektryczną z sieci.

Jak podano wcześniej, zastosowany układ kogeneracyjny WW1 dostarcza na cele grzewcze 
272678 kWh/rok i 163323 kWh/rok energii elektrycznej. Pozostała część ciepła na cele grzew-
cze (21%) będzie dostarczona z kondensacyjnego kotła szczytowego. Możliwości wytwórcze 
układu kogeneracyjnego są o 72 % większe od całkowitego zapotrzebowania na prąd budynku 
wielorodzinnego. Otrzymany w wyniku obliczeń wskaźnik zapotrzebowania na energię pier-
wotną EP zasilanego w opisany sposób budynku wielorodzinnego wynosi 142 kWh/(m2 rok).

Wariant zasilania WW2, dotyczący rozdzielonego zasilania w ciepło z kotła gazowego 
i energię elektryczną z sieci, charakteryzuje się zapotrzebowaniem na cele grzewcze energii 
końcowej w wysokości 183736 kWh/rok i na cele przygotowania ciepłej wody w wysokości 
338147 kWh/rok. Całe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla urządzeń pomocniczych, 
wystepujacych w instalacjach ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody pokry-
wane będzie energią elektryczna dostarczaną z sieci energetycznej. Wskaźnik EP dla wa-
riantu WW2 wynosi 232 kWh/(m2 rok).

Możliwy w przypadku kogeneracji eksport energii elektrycznej (wariant WW1) przy-
czynił się do zmniejszenia wskaźnika EP o 38,7%

4. Wnioski

Analiza wybranego przypadku obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię w postaci 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego pokazuje, że właściwie dobrane i zwymiarowane 
instalacje wykorzystujące energię odnawialną pozwalają na skuteczną poprawę jego jakości 
energetycznej. Poza dość powszechnie stosowanym wspomaganiem przygotowania ciepłej 
wody energią z instalacji solarnej, pokrywającą od 40 do 50% zapotrzebowania, na poziomie 
użytkowania obiecujące wyniki daje zastosowanie małej siłowni wiatrowej oraz ogniw fo-
towoltaicznych. W przypadku bezpośredniego przekształcania energii elektrycznej w ciepło 
przy użyciu grzałki i magazynowania ciepła w zasobniku siłownia wiatrowa o mocy znamio-
nowej 2 kW jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania 
ciepłej wody. Taki układ bezpośredni nie jest tak kosztowny jak układy z magazynowaniem 
energii elektrycznej w akumulatorach oraz inwerterem do generowania prądu zmiennego 
o napięciu 230 V. Włączenie dodatkowo kolektorów słonecznych stanowi dobre uzupełnienie, 
gdyż taka kombinacja charakteryzuje się większą koherencją pomiędzy energią wytwarza-
ną a potrzebną do ogrzewania w układzie dobowym i rocznym. Wynika to z faktu, że siłow-
nia wiatrowa dostarcza energię także w nocy, a średniomiesięczna ilość energii dostarcza-
nej w okresach chłodnych (od listopada do kwietnia) jest zdecydowanie większa niż w lecie.
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W przypadku budynku wielorodzinnego staranny dobór agregatu kogeneracyjnego 
opartego na mikroturbinie spalinowej lub silniku pozwala całkowicie wyeliminować za-
potrzebowanie na energię elektryczną urządzeń pomocniczych zużywaną przez wszyst-
kie instalacje oraz wyeksportować na zewnątrz znaczne ilości energii elektrycznej, daleko 
przekraczające zapotrzebowanie mieszkańców na nią. Ze względu na duże nakłady inwe-
stycyjne na agregat kogeneracyjny warto go zwymiarować na około 40% zapotrzebowania 
na projektową moc cieplną do ogrzewania, co zwykle odpowiada około 70% pokrycia za-
potrzebowania na energię użytkową do tego celu. Brakującą moc grzewczą może dostar-
czyć kocioł grzewczy lub wymiennik ciepła korzystający z ciepła miejskiego systemu cie-
płowniczego. Ponadto agregat wytwarzając ciepło w sezonie i poza sezonem grzewczym, 
może pokrywać w całości potrzeby energetyczne związane z przygotowaniem ciepłej wody.

O z n a c z e n i a 

EP, EK, EU  – wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na energię, odpowiednio: 
pierwotną (EP), końcową (EK), użytkową (EU) [kWh/(m2rok)],

QKH – energia końcowa na potrzeby ogrzewania [kWh/rok],
QKW1 – energia końcowa na potrzeby ciepłej wody dostarczana ze źródeł konwen-

cjonalnych [kWh/rok],
QKW2 – energia końcowa na potrzeby ciepłej wody dostarczana ze źródeł odna-

wialnych [kWh/rok],
E el. pom H – energia pomocnicza na potrzeby instalacji grzewczej [kWh/rok],
E el. pom W – energia pomocnicza na potrzeby przygotowania ciepłej wody [kWh/rok],
E el. pom W – energia pomocnicza na potrzeby wspomagania układu solarnego [kWh/rok].
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WPŁYW POJEMNOŚCI CIEPLNEJ 
NA BILANS CIEPLNY BUDYNKU

INFLUENCE OF THERMAL CAPACITY 
ON BUILDING HEAT BALANCE

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono analizę wpływu pojemności cieplnej Cm budynku mieszkalnego na 
współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła w trybie ogrzewania ηH,gn, 
a w konsekwencji na zapotrzebowanie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji QH.nd. 
Podstawą analizy były wyniki wartości obliczeniowych zapotrzebowania na energię użytkową 
dla 7 przyjętych wariantów warstwy konstrukcyjnej ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
przedmiotowego budynku. Obliczenia wykonano na podstawie aktualnie obowiązującej 
metodologii w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Słowa kluczowe: bilans cieplny budynku, pojemność cieplna, współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła

A b s t r a c t

The paper presents analysis of the influence of thermal capacity Cm of apartment building on 
the coefficient of heat gain use efficiency during heating mode ηH,gn , and as a consequence 
on heat demand for heating and ventilation QH.nd. The results of calculation values of energy 
demand for 7 accepted variants of structural layers of external and internal walls in this building 
were analyzed. The calculations were conducted according to the methodology which is 
obligatory for preparing building energetic characteristics.
Keywords: building heat balance, thermal capacity, coefficient of heat gain use

* Dr inż. Irena Ickiewicz, Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli, Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.



186

1. Wstęp

Akumulacja ciepła poza wpływem na bilans cieplny budynku związana jest z po-
czuciem komfortu osób przebywających w pobliżu „zimnych” ścian oraz ze zminima-
lizowaniem niebezpieczeństwa skraplania się pary wodnej na powierzchni przegród ze-
wnętrznych. Stopień akumulacji ciepła w ścianach zewnętrznych jest ściśle zależny od ich 
przekroju. W przegrodzie jednowarstwowej bez ocieplenia wykorzystywane jest 33% prze-
kroju, w ścianie z ociepleniem zewnętrznym akumulacja dotyczy całego przekroju, nato-
miast w ścianie z ociepleniem od wewnątrz i w ścianach szkieletowych ciepło jest pochła-
niane tylko przez warstwę tynku wewnętrznego. Do akumulacji ciepła w ogrzania ścianach 
wykorzystywane jest ciepło z różnych źródeł, takich jak: system ogrzewania, oświetlenie, 
promieniowanie słoneczne oraz ludzie przebywający w pomieszczeniu [1–3].

2. Analiza wpływu wewnętrznej pojemności cieplnej budynku 
na wartość współczynnika wykorzystania zysków ciepła

Pojemność cieplna jest to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1m3 ma-
teriału o 1ºC. Matematycznie można to przedstawić za pomocą wzoru (1):

 gdzie:
cij – ciepło właściwe materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym (J/(kg⋅K)),
ρij – gęstość materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym, (kg/m3),
dij – grubość warstwy i-tej w elemencie j j-tym (m),
AJ – pole powierzchni j-tego elementu w budynku (m2),
Cm – wewnętrzna pojemność cieplna strefy budynku lub całego budynku (J/K). 

Im większa jest gęstość objętościowa materiału, tym więcej ciepła jest on w stanie zgro-
madzić, z reguły jednak wiąże się to z gorszymi parametrami termoizolacyjnymi. 

Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła ηH,gn jest wielkością bez-
wymiarową. W nieaktualnej normie PN –B/02025 dotyczącej obliczania sezonowego zapo-
trzebowania na ciepło do ogrzewania budynków współczynnik ten przyjęto jako wartość 
stałą wynoszącą 0,9, natomiast według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie metodologii [4] współczynnik ten należy obliczyć dla każdego analizowanego budyn-
ku. W obliczeniach wartości ηH,gn należy uwzględniać tzw. bezwładność cieplną budynku, 
czyli fakt, że elementy budynku w pewnych okresach czasu akumulują ciepło, a w innych 
to ciepło oddają. Wartość współczynnika efektywności wykorzystania zysków ciepła w po-
szczególnych miesiącach sezonu grzewczego określa się wg wzoru (2): 

( ) (1)m j i ij ij ij IJC c d A= Σ Σ ⋅ρ ⋅ ⋅
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przy czym:

    

gdzie:
γH – udział potrzeb ogrzewczych budynku wg wzoru (3),
QH,gn – straty przez przegrody i na podgrzanie powietrza wentylacyjnego (kWh/miesiąc),
QH,ht – zyski słoneczne i bytowe (kWh/miesiąc),
aH – parametr numeryczny zależny od stałej czasowej wyznaczany jest dla bu-

dynku lub strefy budynku w funkcji stałej czasowej wg wzoru (4):

gdzie:
aH,0 – bezwymiarowy referencyjny współczynnik równy 1,
τ – stała czasowa charakteryzująca bezwładność cieplną budynku lub jego strefy, 
τH,0 – stała czasowa referencyjna wynosząca 15 h. 

gdzie: 
Cm – wewnętrzna pojemność cieplna budynku [J/K],
Htr – współczynnik strat ciepła przez przenikanie [K/W],
Hve – współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego [K/W]. 

Długość sezonu grzewczego niezbędna do policzenia zapotrzebowania na energię użytko-
wą do ogrzewania budynku można określić (zgodnie z metodologią) na podstawie wzoru (6):

Wyznaczenie względnej długości czasu ogrzewania w m-tym miesiącu:
 – jeżeli γ

H,2 
< γ

H,lim
, to cały miesiąc jest częścią sezonu ogrzewczego, f H,m = 1;

 – jeżeli γ
H,1 > γ

H,lim
 , to cały miesiąc nie jest częścią sezonu ogrzewczego, f H,m = 0;

w przeciwnym przypadku tylko ułamek miesiąca jest częścią sezonu ogrzewczego.

   Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe QH,nd,n do ogrzewania budynku wy-
licza się z zależności (7), natomiast zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w sezonie 
grzewczym QH,Nd z wzoru (8) po wcześniejszym policzeniu długości sezonu grzewczego LS.
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gdzie:
QH,ht – straty ciepła przez przenikanie i wentylację w (kWh/m-c) obliczone zgodnie 

z wzorami zamieszczonymi w metodologii (wzór 1.11-1.13 s.29) [4], 
QH,ng – zyski ciepła wewnetrzne i od słońca (kWh/m-c) obliczone zgodnie z wzorem  

zamieszczonym w metodologii (wzór 1.25 s.33) [ 4], 
ηH,gn  współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła.

2.1. Obliczenie współczynnika efektywności wykorzystania zysków ciepła budynku 

Przedmiotem analizy jest budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczo-
ny z dachem dwuspadowym, zlokalizowany w IV strefie klimatycznej.

Kubatura wentylowana V = 554,43 m3,
Powierzchnia ogrzewana Af = 205,34 m2.

T a b e l a  1 

Charakterystyka „materiałowa” ścian

Wariant Materiał 

Grubość ścian [cm]

Wszystkie ściany ze-
wnętrzne ocieplone zostały 
20 cm warstwą styropianu, 
strop nad parterem 30 cm 
styropianu, a podłoga na 
gruncie 15cm styropianu. 
Strop nad parterem i pod-

łogę na gruncie, we 
wszystkich 7 wariantach 

wykonano z płyty żelbeto-
wej grubości 15 cm.

zewnętrznych wewnętrznych

1 gazobeton 24 12 

2 cegła dziurawka 25 12 

3 cegła pełna 25 12 

4 bloczek silikatowy 25 12 

5 kamień granitowy 25 12 

6 żelbet 15 12 

7 drewno 24 12 

, , , , , (7)H nd n H ht H gn H gnQ Q Q= - η ⋅

, , , , , (8)H nd n H ht H gn H gnQ Q Q= - η ⋅
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T a b e l a  2 

Charakterystyka cieplna analizowanego budynku 
(dla 7 wariantów warstwy konstrukcyjnej ściany)

Wariant
Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez 
przenikanie Htr (W/K)

Wewnętrzna po-
jemność cieplna 

budynku Cm (J/K)

Stała 
czasowa τ

Współczynnik 
ηH,gn (wartość 
uśredniona)

Bilans 
cieplny

(kWh/rok)
1 195,88 61 963 613 50,64 0,8558 25626
2 196,83 54 955 843 44,79 0,8758 25744
3 197,97 67 411 180 54,75 0,8789 25833
4 198,57 73 531 099 59,62 0,8869 25870
5 199,02 67 577 364 60,39 0,8904 25909
6 199,08 81 895 831 66,30 0,8909 25911
7 200,13 78 405 555 62,74 0,8910 26014

Na rysunku 1 przedstawiono współczynniki strat ciepła przez przenikanie Htr, zmienia-
jące się w zależności od rodzaju warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej, a na rysunku 
2 zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku w zależności od pojemności cieplnej. 

Na podstawie analizy wartości współczynników przenoszenia ciepła przez przenikanie 
Htr (rys.1) można stwierdzić, że przyjęcie warstwy konstrukcyjnej ścian zewnętrznych z mate-
riałów o zróżnicowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ (np. drewna o λ = 0,3 
W/(m⋅K) i granitu o λ = 2,5 W/(m⋅K) wpływa nieznacznie na sumaryczną wartość strat ciepła 
całego budynku (∼2,5%). Wynika to przede wszystkim z bardzo dobrej izolacji termicznej ścian. 

Największą pojemnością cieplną charakteryzował się budynek, którego warstwy kon-
strukcyjne ścian zewnętrznych oraz ściany działowe wykonano z żelbetu, najmniejszą z ga-
zobetonu. Różnice w pojemności cieplnej całego budynku są znaczące i wynoszą około 
40 %. Pomimo tak znaczącej różnicy w pojemności cieplnej, wpływ tego czynnika na war-
tość sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,dn jest nieznaczny i wynosi tylko ∼ 1,9 %. 

Na rysunku 3 przedstawiono zależności współczynnika efektywności wykorzystania 
zysków ciepła ηH,Nd od pojemności cieplnej Cm.

Rys. 1. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie Htr w budynku mieszkalnym 
w zależności od rodzaju warstwy konstrukcyjnej ścian zewnętrznych

Fig. 1. Coefficient of heat transfer through penetration Htr in the apartment building depending on the 
type of structural layer of external walls
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Różnica wartości współczynnika wykorzystania zysków ciepła ηH,gn (policzona jako 
wartość średniej całego okresu grzewczego) między wartością najniższą a najwyższą (po-
mimo znaczącej różnicy pojemności cieplej wynoszącej około 40%) jest nieznaczna i wy-
nosi < 5 %.Wartość współczynnika ηH,gn oscyluje w granicach od 0,85 do 0,9. 

Dalej zestawiono dwie skrajne wartości długości sezonu grzewczego dla budynku o naj-
niżej i najwyższej pojemności cieplnej, w pierwszym przypadku ściany wykonano z drewna 
w drugim z żelbetu w obydwu przypadkach ilość izolacji termicznej na ścianach zewnętrz-
nych była taka sama i wynosiła 20 cm styropianu. Dla tak skonstruowanych ścian różnice 
w długości sezonu grzewczego są minimalne i wynoszą zaledwie od kliku do kilkunastu 
godzin. W analizowanym przypadku różnica ta wynosi zaledwie 10 godzin. Długość se-
zonu grzewczego dla budynku ze ścianami z drewna wynosi Ln = 5383 godzin, natomiast 
z żelbetu Ln = 5393 godzin.

Rys. 2. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego QH,nd w zależności od 
pojemności cieplnej budynku Cm

 Fig. 2. Heat demand for the apartment building heating QH,nd depending on building thermal capacity Cm

Rys. 3. Wartość obliczeniowa współczynnika wykorzystania zysków ciepła ηH,nd w zależności od 
wewnętrznej pojemności cieplnej budynku Cm

Fig. 3. Calculation values of coefficient of heat gain use ηH,nd depending on building internal thermal 
capacity Cm
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3. Wnioski

Wartości obliczeniowe współczynników efektywności wykorzystania zysków ciepła 
ηH,gn, w zależności pojemności cieplnej budynku Cm, uzyskano, wykonując obliczenia opie-
rające się na wzorach matematycznych zamieszczonych w aktualnie obowiązującej meto-
dologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 6 11. 2008, nr.201, poz. 1239). Obliczenia wykonywane były ręcznie, nie 
korzystano z żadnych programów numerycznych aktualnie dostępnych. 

W związku z tym, że zamieszczony w metodologii algorytm jest „bardzo uproszczony”, 
otrzymane wyniki należy traktować jako wartości orientacyjne, które jednak upoważniają 
do „dyskusji” nad metodą wykonywania charakterystyk energetycznych budynków. 

Otrzymane wartości współczynników efektywności wykorzystania zysków ciepła ηH,gn 
różnią się między sobą nieznacznie (maksymalnie ∼ 5 %) pomimo dużej różnicy w pojem-
ności cieplnej budynku, w analizowanym przypadku wynoszącej ∼ 40 %. Należałoby jed-
nak zauważyć, że zróżnicowana pojemność cieplna ma duże znaczenie w okresie letnim jako 
ochrona przez przegrzewaniem pomieszczeń, a w przypadku budynku z instalacją chłodze-
nia zauważalnie wpływa na zapotrzebowanie energii pierwotnej do chłodzenia pomieszczeń. 

Średnia wartość współczynnika ηH,gn obliczona dla analizowanego budynku wynosi 
0,85–0,9 i jest to wartość porównywalna z wartością przyjmowaną przy liczeniu bilansu 
cieplnego budynku metodą uproszczoną [5]. Również długości sezonu grzewczego LH zmie-
nia się nieznacznie w zależności od pojemności cieplnej budynku, różnica ta w skrajnych 
przypadkach (drewno, żelbet) wynosi poniżej 1 % (granica błędu). Wyniki te uzyskano 
dla budynku, którego przegrody były bardzo dobrze ocieplone styropianem (20 cm ściany 
i 30 cm strop nad parterem i podłoga na gruncie 15 cm). 

Ze względu na dość pracochłonne i kłopotliwe obliczenia zarówno współczynnika efek-
tywności wykorzystania zysków ciepła ηH,gn, jak i długości sezonu grzewczego, osoby zaj-
mujące się obliczeniem charakterystyki energetycznej budynków w większości przypad-
ków korzystają z programów numerycznych, często uważając, że uzyskane w ten sposób 
wartości obliczeniowe nie są obarczone błędami. Niestety wykonując obliczenia dostępny-
mi na rynku programami (np. CertoH, BuildDesk Energy Certyficate Professional i inne), 
zauważono rozbieżności w otrzymanych wynikach wynoszące 5–7%, a nieraz i większe. 
Przykładowo niektóre programy nie „bawią się” w licznie długości sezonu grzewczego, 
przyjmując całe 9 miesięcy do obliczeń zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zaokrą-
glają wyniki np. oporów cieplnych do jednego miejsca po przecinku, nie uwzględniają za-
cienienia w liczeniu zysków cieplnych od słońca, itp. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, należy się zastanowić, czy nie trzeba wprowadzić w meto-
dologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku „uproszeń” dotyczących zarów-
no współczynnika efektywności wykorzystania zysków ciepła ηH,gn, jak i długości sezonu 
grzewczego LH. 

Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła ηH,gn można by zróżnicować 
w zależności od technologii wykonania budynków oraz materiałów warstw konstrukcyj-
nych przegród. Dla budynków „masywnych”, w których przegrody wykonane są z cegły 
pełnej, żelbetu, silikatu, wartość ta oscyluje w granicach 0,89–0,94, a dla budynków szkie-
letowych lub wykonanych z lekkich materiałów (np. gazobetonu, drewna) 0,84–0,88. War-
tości te przy niedużym nakładzie pracy (wykorzystując dotychczasowy stan wiedzy) można 
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byłoby dokładniej uściślić, uzależniając je nie tylko od materiałów konstrukcyjnych prze-
gród, ale również od oporu cieplnego warstwy izolacji termicznej. 

Jeżeli chodzi o wartości długości sezonu grzewczego podano je w załączniku G nor-
my PN–B/02025 dla 49 stacji meteorologicznych. Aktualnie dane meteorologiczne (wy-
korzystywane w określeniu charakterystyki energetycznej budynku) dostępne są na stro-
nie internetowej (rozszerzone o kolejne stacje meteorologiczne). Wystarczyłoby do tych 
danych wprowadzić współczynnik „zmniejszający” lub „zwiększający” długość sezonu 
grzewczego w zależności od materiału konstrukcyjnego, z jakiego wykonane są przegro-
dy analizowanego budynku. Wprowadzenie do „metodologii” takich uproszczeń bardzo 
usprawniłoby obliczenia, łatwiej byłoby oszacować poprawność otrzymanych wyników, ja-
kie otrzymuje się np. z obliczeń numerycznych. 

Często na łamach publikacji w wielu branżowych czasopismach producenci materiałów 
budowlanych, reklamując swoje wyroby, stawiają tezę, że duża pojemność cieplna ich wyro-
bów obniża znacznie ilość użytkowej energii cieplnej (QH,nd), która jest potrzebna do ogrze-
wania budynku. Przykładem takiej oceny jest zaczerpnięta z prasy technicznej informacja, 
cyt. „wysoka wartość współczynnika pojemności cieplnej dla bloczka wapienno-piaskowe-
go wpływa na to, że pojemność cieplna jest kilkukrotnie większa od innych materiałów bu-
dowlanych, a budynek wykonany z tego materiału będzie o wiele cieplejszy niż ten sam bu-
dynek wykonany z materiałów o mniejszej pojemności cieplnej np. z betonu komórkowego 
lub bloczków ceramicznych”.

Aby nie wprowadzać w błąd przyszłych użytkowników lub mało doświadczonych inży-
nierów zajmujących się ochroną cieplną budynków, zastosowane w „metodologii” uprosz-
czenia bardzo ułatwiłyby rzetelną ocenę budynku pod względem „jakości” cieplnej. 
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1. Wstęp

Zewnętrzne ściany osłonowe to przeważnie silnie przeszklone komponenty budowlane 
o bardzo szerokim spektrum rozwiązań projektowych. Podstawowe zagadnienia poddawa-
ne optymalizacji dotyczą rozwiązań konstrukcyjnych, fizyko-budowlanych i ekonomicz-
nych. Prawidłowo dobrane proporcje i właściwości fasady zewnętrznej mogą przyczynić 
się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię budynku (zarówno ciepła, jak 
i chłodu), a tym samym poprawy jego charakterystyki energetycznej. Jednocześnie nie bez 
znaczenia jest dodatkowa rola fasad polegająca na doprowadzeniu do wnętrza obiektu na-
turalnego światła słonecznego. Jest to szczególnie ważne we wszystkich budynkach eks-
ploatowanych w ciągu dnia, czyli np. budynkach użyteczności publicznej [1]. Elementy 
transparentne, przezierne okna i fasady są jednocześnie najsłabszym, pod względem izola-
cyjności cieplnej, elementem budynku.

Wykluczając możliwość ograniczenia wielkości powierzchni przeszklonych, większość 
przyszłych działań energooszczędnych sprowadzać się będzie do poprawy izolacyjności ter-
micznej części transparentnych. Jednym ze sposobów jest zastosowanie systemu podwójnej 
ściany kurtynowej, czyli systemu DSF (ang. Double Skin Facade). Badania nad efektywno-
ścią zastosowania fasad podwójnych w budownictwie, prowadzone są na szeroką skalę w Pol-
sce i na świecie [2–7]. Zagadnienia funkcjonowania oraz symulacji procesów fizycznych w fa-
sadach [7–9], jak i poszukiwania rozwiązań optymalnych [10, 11] prezentowane były przez 
autorów wielokrotnie na specjalistycznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Niniej-
sza praca jest fragmentem większego projektu poświęconego optymalizacji rozwiązań fasady 
podwójnej pod kątem jakości środowiska wewnętrznego oraz oszczędności energii.

2. Fasady podwójne

Innowacyjne rozwiązania fasadowe są obecnie stosowane częściej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Nadal bowiem rośnie popyt na naturalną wentylację zapewniającą wysoką ja-
kość środowiska wewnętrznego, przy jednoczesnej tendencji do ograniczenia zapotrzebo-
wania na energię budynków. Zaawansowane elewacje powinny spełniać wymogi izolacyj-
ności termicznej, ochrony przed hałasem, a jednocześnie maksymalnie wykorzystywać 
odnawialne źródła energii – głównie energii promieniowania słonecznego. Fasady podwój-
ne stały się ważnym i coraz popularniejszym elementem architektury, zwłaszcza w budyn-
kach biurowych, na w ciągu ostatnich 15 lat. Jednak nie wszystkie zrealizowane inwestycje 
dają dobre wyniki. W wielu przypadkach konieczne było zastosowanie złożonych syste-
mów klimatyzacji, które w okresie lata eliminowały efekt przegrzewania się budynków 
[12]. Dlatego architektoniczne pomysły, w wielu przypadkach musiały zostać poddane we-
ryfikacji, zaś same rozwiązania zoptymalizowane i zmodernizowane pod kątem wielkości 
zysków ciepła od promieniowania słonecznego na przestrzenni całego roku. Podstawowe 
elementy składowe podwójnej fasady możliwe do modyfikacji to: warstwa oszklenia ze-
wnętrznego, przestrzeń buforowa (wyposażona często w dodatkowe elementy zacieniające 
lub rozpraszające) oraz warstwa oszklenia wewnętrznego. Dla tych elementów modyfiko-
wać można następujące właściwości optyczne: refleksyjność, absorpcyjność i przepuszczal-
ności promieniowania słonecznego.
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3. Opis przypadków

Analizę przeprowadzono dla pięciokondygnacyjnej fasady budynku biurowego zlokali-
zowanego w mieście Łodzi. Warunki zewnętrzne opisano zgodnie z formatem WYEC Me-
teorologicznego Roku Odniesienia do Obliczeń Energetycznych, wyznaczonego wg proce-
dury opisanej w pracy [13]. Jako model przyjęto jedynie pionowy wycinek całego obiektu, 
składający się z pięciu stref fasady oraz pięciu przylegających pomieszczeń o kontrolowa-
nej temperaturze powietrza wewnętrznego. Wymiary fasady wynoszą 8 m × 1 m × 2,7 m 
(odpowiednio szerokość × głębokość × wysokość), zaś pomieszczenia 8 m × 6 m × 2,7 m. 
W fasadzie przyjęto wentylację naturalną, przy zmiennej wielkości otwarcia wlotów i wy-
lotów, odpowiednio 80% otwarcia dla sezonu chłodniczego oraz całkowite zamknięcie dla 
sezonu grzewczego. Wloty powietrza usytuowano w podłodze fasady (część nadwieszona), 
zaś wyloty w ścianie bocznej (nad budynek). Możliwość przepływu powietrza pomiędzy 
kondygnacjami przyjęto na poziomie 80%. Oznacza to, że międzykondygnacyjne przegro-
dy w przestrzeni fasady są w 80% ażurowe.

Przegrodę zewnętrzną fasady oraz ścianę pomiędzy fasadą a pomieszczeniem zdefinio-
wano jako całkowicie transparentną o parametrach optycznych zależnych od kąta padania 
promieniowania słonecznego. Wybrane przypadki oszklenia to szyba: pojedyncza (SG), po-
jedyncza z wewnętrznymi żaluzjami (SGB), podwójna (DG), podwójna z powłoką nisko-
emisyjną (DGC) oraz szyby podwójne i antysłoneczne barwione w masie odpowiednio na 
kolor zielony (SGG), brązowy (SGW) lub szary (SGY). Konfiguracje poszczególnych roz-
wiązań zestawiono w tabeli 1, gdzie W oznacza przegrodę wewnętrzną pomiędzy fasadą 
a pomieszczeniem, zaś Z zewnętrzną pomiędzy fasadą a środowiskiem zewnętrznym. Jedy-
nym systemem dynamicznie reagującym na zmieniające się warunki środowiska wewnętrz-
nego były szyby wyposażone w żaluzje (SGB).

T a b e l a  1

Analizowane przypadki transparentnej obudowy fasady

Z
W SG DG DGC SGB SGG SGW SGY

SG 1 2 3 4

DG 5 6 7

DGC 8 9 10

SGB 11

DGG 12

DGW 13

DGY 14

Strategia sterowania uwzględniała dynamicznie zmieniające się warunki w strefie 
o kontrolowanej temperaturze powietrza wewnętrznego. Przyjęto najprostsze sterowanie 
polegające na całkowitym zamknięciu żaluzji, gdy temperatura powietrza wewnętrznego 
przekracza 24 °C.
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4. Wyniki analizy

Na rysunkach 1–4 zestawiono wyniki obliczeń szczytowej mocy grzewczej i chłodniczej 
oraz miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia. Porównano ze 
sobą różne przypadki konfiguracji przeszkleń zgodnie z danymi zestawionymi w tab. 1.

Porównując najprostsze układy fasady pojedynczej z systemami DSF (rys. 1), należy za-
uważyć niewielkie różnice w otrzymanych wynikach mocy dla okresu grzewczego oraz istot-
ne (dla niektórych miesięcy dwukrotne) dla sezonu chłodniczego. Dobre wyniki uzyskuje się 
już w momencie zastosowania podwójnej fasady (SG_SG). Mniejszy wpływ na moc szczyto-
wą ma natomiast podwyższona izolacyjność wewnętrznej kurtyny, dzięki zastosowaniu po-
dwójnego oszklenia (DG_SG). Należy przy tym zaznaczyć, że zapotrzebowanie na ciepło 
w sezonie grzewczym jest zbliżone pod względem wartości do zapotrzebowania na chłód 
w okresie lata. Natomiast w przypadku zapotrzebowania na moc chłodniczą jest ona kilku-
krotnie wyższa dla miesięcy letnich. Wynika to z faktu wysokich zysków od promieniowa-
nia słonecznego występujących stosunkowo krótko okres w czasie użytkowania pomieszczeń.

Na rysunku 2 porównano wpływ zastosowania na części zewnętrznej szkła o podwyż-
szonej absorpcyjności (SG_SGW) oraz wyposażonego w żaluzje (SG_SGB). Zabieg tego 
typu nie ma znacznego wpływu na moce grzewcze, natomiast istotnie ogranicza zapotrze-
bowanie na moc chłodniczą. Podobne wnioski można sformułować w odniesieniu do zapo-
trzebowania na energię. Natomiast w przypadku zastosowania oszklenia o podwyższonej 
absorpcyjności od strony wewnętrznej (SGB_SG) znacznie maleje zapotrzebowanie na cie-
pło kosztem podwyższonego zapotrzebowania na energię chłodniczą.

Na rysunku 3 zestawiono przypadki, dla których powłoka wewnętrzna wykonana jest 
z podwójnego przeszklenia, wyposażonego (DGC) bądź nie (DG) w powłokę niskoemisyj-
ną. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż poprawa izolacyjności ter-
micznej kurtyny wewnętrznej nie ma aż tak dużego wpływu na bilans energetycznych fasa-
dy, jak analizowana poprzednio podwyższona absorpcyjność przeszkleń.

Wyniki zamieszczone na rys. 4 dotycząc przypadków stosowania szkieł o różnej ab-
sorpcyjności na wewnętrznych powierzchniach fasady (szklonych podwójnie) i pojedyn-
czym szkleniu części zewnętrznej. Tym razem wpływ nie jest aż tak znaczący, jak dla 
barwionej kurtyny zewnętrznej, dla której rezultaty obliczeń przedstawiono na rys. 2.

5. Wnioski

Na podstawie zaprezentowanych wyników należy stwierdzić, że rodzaj zastosowane-
go oszklenia fasady podwójnej może mieć istotny wpływ na jej efektywność energetyczną. 
Przy pewnych szczególnych konfiguracjach i nietypowych właściwościach materiałowych 
możliwe jest zredukowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię lub moc nawet 2–3 
krotnie. Maksymalna moc chłodnicza dla fasady pojedynczej (szklonej podwójnie) wynosi 
około 5 kW, natomiast dla fasad podwójnych mieści się w przedziale 1–3 kW. Znacząca róż-
nica w projektowanej mocy urządzeń chłodniczych przemawia zdecydowanie na korzyść 
bardziej „zrównoważonych” systemów DSF.

Efektem właściwego doboru i konfiguracji materiałów transparentnych może być znacz-
ne ograniczenie miesięcznego zapotrzebowania na energię lub/i moc, zaś dla miesięcy przej-
ściowych (wiosny i jesieni) całkowite zredukowanie zapotrzebowania na energię.
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Rys. 1. Szczytowe moce urządzeń grzewczo-chłodniczych oraz miesięczne zapotrzebowanie 
na ciepło i chłód dla szyb SSF, SG i DG

Fig. 1. Heating-cooling load and monthly energy requirements for glasses SSF, SG & DG

Rys. 2. Szczytowe moce urządzeń grzewczo-chłodniczych oraz miesięczne zapotrzebowanie 
na ciepło i chłód dla szyb SG, SGB, SGW i DG

Fig. 2. Heating-cooling load and monthly energy requirements for glasses SG, SGB, SGW & DG

Rys. 3. Szczytowe moce urządzeń grzewczo-chłodniczych oraz miesięczne zapotrzebowanie 
na ciepło i chłód dla szyb SG, SGB, SGW, DGC i DG

Fig. 3. Heating-cooling load and monthly energy requirements for glasses SG, SGB, SGW, DGC & DG

Ryc. 4. Szczytowe moce urządzeń grzewczo-chłodniczych oraz miesięczne zapotrzebowanie 
na ciepło i chłód dla szyb SG, DGC, SGW, DGG i DGY

Fig. 4. Heating-cooling load and monthly energy requirements for glasses SG, DGC, SGW, DGG & DGY
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Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2011-2013 jako projekt 
badawczy nr N N506 205940 „Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii 
i jakości środowiska wewnętrznego”.
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A b s t r a c t

This paper shows the profile of the research project: “The centre for excellent research on 
progressive building structures, materials and technologies”. The objective of this project is: 
”To support the excellent research of structures for smart buildings, particularly those orientated 
at the quality of life through energy efficiency and environmental acceptability.
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1.  Introduction

The research is based on a centre that encourages integrated research of advanced build-
ing structures, materials, and technologies that was in continuous operation from 2009 – 2011.

It consisted of four specific objectives, one of them is:
 – Specific objective 2: The support of excellent research for the construction of smart build-

ings, particularly orientated to the quality of life through energy efficiency and environ-
mental acceptability

Based on the experience of the initial project the ITMS project is currently focusing on: 
“A centre for excellent research of progressive building construction materials and technol-
ogies” with a solution interval ranging from 2011-2013. It incorporates the following spe-
cific objectives.
 – Specific objective 1: Load-bearing system for static-dynamic and fatigue testing of be-

aring structures 
 – Specific objective 2: Researching the interaction of physical, chemical and biological 

components of structures and their respective building environments.
 – Specific objective 3: To support the research of sustainable building materials
 – Specific objective 4: Laboratory of digital research for building structures using virtu-

al reality

2. Test equipment for the evaluation 
of envelope structures in real conditions in situ

The test equipment for the research of progressive building envelopes involves a device 
that monitors the physical properties of building envelopes, their elements and details in an 
internal environment, subjected to an indoor quasi - stationary hydrothermal state, and out-
door climatic fluctuations. This is an experimental study of the properties of advanced build-
ing constructions and the effects influenced by variable impacts from the external climate.

a) b)

Fig. 1. Monitoring boxes – a) view and b) layout situation 

Rys. 1. Kabiny monitoringowe – a) widok; b) położenie
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The construction of the proposed monitoring chambers were designed and realized to  
evaluate the structural, physical and real world requirements for buildings in operation. 
They take into consideration external climatic factors to maintain a so-called quasi-station-
ary state of the internal environment in an experimental model.

Test chambers, which house sample elements of structural elements, are each divided 
into two parts. One part maintains a constant hydrothermal microclimate, while the second 
part houses the instrumentation devices. 

Chambers are capable of monitoring the physical properties of vertical, horizontal or 
inclined samples which are installed so that they separate the two chambers. Required 
physical data is tracked and recorded using a fully automatic logger with sensors and com-
puting devices. A meteorological information exchange system is implemented to carry 
out an annual test.

2.1. Test equipment – progressive system of engineering environments

Activity 2.1 consists of the test equipment and an experimental model of a smart build-
ing with an advanced indoor environment system. This test device monitors the indoor en-
vironment, using advanced systems of heating / cooling ventilation and air conditioning in 
buildings, and incorporates the dynamics of stored energy in the building structure without 
adversely effecting internal hygiene requirements, all of which are effected by external var-
iable climatic actions.

Fig. 2. Details of envelope structure testing

Rys. 2. Szczegółowy test struktur otulinowych

Fig. 3. Equipment interaction between chambers 1,2,3

Rys. 3. Połączenia między komorami 1,2,3
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This research aims to improve the quality of integrated research of advanced indoor 
technologies, with respect to the creation and evaluation of structural components designed 
for creating progressive building envelopes in conjunction with technical equipment and 
their impact on a suitable internal environment of a building.

The idea was to create a facility for researching constructions and indoor technologies 
for progressive and smart building structures. Activity 2 relates to a device that enables the 
simulation of thermal humidity processes occurring in rooms equipped with progressive 
HVAC systems (heating / cooling, ventilation and air conditioning in combination with re-
newable energy sources) through the continuous monitoring of microclimatic conditions 
and environmental loads imposed on a buildings’ indoor environment.

3. Evaluation under laboratory conditions

The solution of specific objective 2:  Research of the interaction of physical, chemi-
cal and biological components of the construction and its building environments are 
conducive to improving the quality of integrated research for a given architectural en-
vironment; with special focus placed on experimental testing of the determinants of 
environmentally friendly and energy efficient buildings in relation to the use of ap-
propriate building materials, constructions and environmental technology systems. 
Experimental test chambers known as “house in house” are implemented in an experimental 
laboratory research test.  Here, the evaluation of physical, chemical and biological require-
ments and other characteristics of structures, materials and technologies in simulated labo-
ratory conditions will be simulated to reveal the impact those external climatic factors and 
internal conditions for induction have on both the stationary state of the internal environ-
ment and the dynamic state of the external environment in an experimental model.

A laboratory testing chamber known as the “Indoor Stand” – will later verify the inter-
operability of physical properties of building structures; indoor technologies for physical, 
chemical and biological components of indoor environments which actively monitor oper-
ational elements. These elements record data of instantaneous loads induced by physical, 
chemical and biological components of the internal environment to determine the physical 
characteristics of structures, in conjunction with a device to monitor changes in heat-relax-
ing and humidity effects of the internal environment.

This device is specifically intended for experimental laboratory research and is designed 
to illustrate the physical qualities of building structures (envelope and transparent struc-
tures) including indoor technologies to determine their effect on the interaction of physical, 
chemical and biological loads placed on the internal environment of buildings intended for 
human residence. This information will be used for assessing modifications of structural or 
HVAC elements.

4. Conclusions

Research of new progressive building constructions with the possibility of long-term as-
sessment through monitoring changes in their physical properties are affected by:
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 – Changing external physical climatic factors and conditions
 – A stationary indoor environment, based on the integration of the results and knowledge 

learned from theoretical solutions and in situ experimental measurement tests.
 

      Further research which is already underway aims to design and construct a prototype 
climate chamber for testing the physical properties of building envelope elements in experi-
mental laboratory conditions that simulate various geographical conditions. The realization 
of the Indoor stand will monitor:
 – The hydrothermal properties of structures their fragments and their details
 – The interaction of all components of the internal environment in either cold or hot chambers.

This paper was created and realized through collaboration with the research project VEGA 1/1060/11 
“Monitoring changes in physical parameters of envelope constructions in quasi-stationary conditions”.
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Overheating is becoming now a very important aspect of building use. While the main cause of 
overheating is usually oversized glazing area, to control overheating risk not only windows and 
insulating features but also heat wave damping characteristics of the external walls should be 
considered as an important and very useful factor.
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Przegrzewanie staje się coraz ważniejszym aspektem użytkowania budynków. Chociaż jego 
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ograniczenia przegrzewania wnętrza budynku warto już na etapie projektowania wziąć pod 
uwagę nie tylko powierzchnię okien i właściwości izolacyjne obudowy, ale także zdolności 
przegród do tłumienia fal cieplnych.
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1. Introduction

Overheating is becoming nowadays a very important aspect of a building use and also 
a significant part of the maintenance costs. It is relatively easy to minimize heating needs 
and usually the formal requirements are oriented on this aim. Because of the common pres-
sure on energy saving a designer may easily find information how to decrease energy losses, 
maximize and efficiently use solar and internal heat gains. Unfortunately, actions aimed at 
decreasing heating needs may also lead to adverse effects in form of increased overheating 
risk, e.g. oversized window area. The measures how to protect building against overheating 
are not commonly known and understood, because of the complicated dynamic aspects of 
heat flow and energy storage in building shell. 

For example, a flat, horizontal roof, that is commonly used in public utility buildings and 
big apartment houses, is in summer often a source of the big heat gains. Solar radiation, in-
tensively absorbed by dark coloured bituminous roof coating, combined with high air tem-
perature results in a high heat flow rate entering the building space. Space overheating ba-
sically caused by window solar gains could be at least reduced by minimizing amplitude of 
the internal heat flow rate and/or maximizing a time lag, i.e. phase difference between heat 
flow rate on one side and surface temperature on the other side.

2. Periodic thermal transmittance

One of the simplest and best known heat transfer dynamic model is a theory of harmonic 
heat waves, based on Fourier analysis of cyclic functions [1]. Due to a quasi-periodic course 
of ambient temperature this analytical approach fits in fact very well to the real conditions. 
The dynamic thermal characteristics of a building component describe the thermal behav-
iour of the component when it is subject to variable boundary conditions, i.e. variable heat 
flow rate or variable temperature on one or both of its boundaries. In International Standard 
EN ISO 13786 [2], only sinusoidal boundary conditions are considered: building boundar-
ies are submitted to sinusoidal variations of temperature or heat flow rate. The properties 
considered are thermal admittances and thermal dynamic transfer properties, relating cy-
clic heat flow rate to cyclic temperature variations. Thermal admittance relates heat flow 
rate to temperature variations on the same side of the component. Thermal dynamic trans-
fer properties relate physical quantities on one side of the component to those on the other 
side. Transmittance is a complex quantity defined as a complex amplitude of the density of 
heat flow rate through the surface of the component adjacent to zone m, divided by the com-
plex amplitude of the temperature in zone n when the temperature in zone m is held con-
stant. Component thermal transmittance from surface to surface may be expressed as [2, 3]:

where: 
qsi – cyclic amplitude of the heat flow density on the internal roof surface
Θse – cyclic amplitude of temperature on external roof surface

12

1 (1)si
si se
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Y

Z- = - = -
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Z12 – element of the heat transfer complex matrix Z (2), relating the complex am-
plitudes of temperature and heat flow rate on one side of a multi-layer compo-
nent to the complex amplitudes of temperature and heat flow rate on the other 
side [1–3]:

In European standard EN ISO 13792 [4] periodic approach is advised as a simplified 
method of calculation of the space temperature in summer without mechanical cooling. 
Combined thermal characteristics of the component under steady and periodic conditions 
may be expressed as a decrement factor ie. ratio of the modulus of the periodic thermal 
transmittance to the value of the steady-state thermal transmittance U. The decrement fac-
tor is given by:

In further research work thermal transmittance Y and decrement factor f were used as 
a concise description of dynamic roof characteristic that includes information regarding 
heat flow amplitude and time lag between the waves of external temperature and internal 
heat flow. Although the above equations look pretty simple, calculations on complex quanti-
ties (with real and imaginary parts) are possible only in a computer programme. D’Thermal 
programme [5] was used to run the computations needed for this paper.

3. Lightweight roof transmittance

Flat roof exposure to solar radiation on a summer day results in a very high external sur-
face temperature, inducing in this way heat wave that flows across the roof. A space under 
the roof will be effectively protected against overheating not only when ceiling flux ampli-
tude is minimized but also when it is shifted in time up to the moment when ambient air tem-
perature is significantly decreased. This effect is efficiently used in so called passive cool-
ing, that improves thermal conditions within the space without any extra demand on energy. 
Expected minimum time lag for the apartment roof is 10 hours and in case of a cold store 
even 12 hours [6].

Below lightweight roof structure was taken as a reference roof case:
 – bituminous multi-layer coating, 1cm, 
 – thermal insulation, 5 to 25 cm
 – corrugated metal sheet, 0,1 cm.

Thermal transmittance of the reference roof under steady state boundary conditions 
(U value) depends only on its thermal resistance (Fig.1). Under periodic conditions so called 
thermal diffusivity and thermal resistance should be considered. In case of the considered 
light structure, increased insulation thickness results in significant reduction of U-value, 
small decrease of decrement factor value and slightly increased phase shift (transmittance 
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delay). It means that during the hot summer day internal heat flux amplitude will be reduced 
but its maximum will happen in best case 3.7 h after the sun culmination, when ambient 
temperature is still very high. At this moment of a day even a relatively small extra energy 
gains could intensify thermal discomfort in the space. In this situation an expensive and en-
ergy consuming mechanical cooling would be the only chance to reduce space overheating.

It means that increased thermal resistance of a roof is not a right or rather sufficient 
measure to avoid overheating. In Fig. 2 lightweight roof with 10 cm thermal insulation was 
turned into a green roof when a vegetation substrate layer was added to its top.

Very thick (25 cm) substrate layer with density equal to 1800 kg/m3 practically did not 
increase thermal resistance of the roof (U value curve), but it reduced dramatically decre-
ment factor and magnified time shift up to 10 hours. If solar temperature culmination time 
is at 13.00, heat flow rate at the inner surface of the roof would reach its maximum at 23.00. 
At this moment ambient temperature is always relatively low, even after a very hot day, so 
intensive ventilation would effectively reduce internal operative temperature. Intermediate 
10 cm thick substrate layer does not improve damping effects of this roof in a satisfactory 
way; decrement factor value is equal to 0.567 and phase shift is 4.09 h.

In Fig. 3 the obtained results of the increased insulation layer are set against the influ-
ence of the substrate layers. 

Low value of the decrement factor means that only a small fraction of the heat wave in-
duced by absorbed solar radiation will be transmitted to the space through the roof. Once 
again it was proved that in case of the dynamic heat flow ground layer (white curve) is more 
effective than thermal insulation (black curve). 

Influence of the physical properties of the ground (or so called substrate) on the roof 
damping characteristics has been analyzed below.

Substrate specific heat was kept at same level in each case, water content thermal capac-
ity was not included.

Fig. 1. Lightweight roof decrement factor, U value and time lag versus insulation thickness

Rys. 1. Zależność dekrementu tłumienia, współczynnika U 
i przesunięcia fazowego od grubości izolacji termicznej
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T a b l e  1

Assumed substrate density ρ and thermal conductance λ

ρ λ
[kg/m3] [W/mK]

1800 0.9
1500 0.7
1000 0.5
500 0.25

Fig. 2. Decrement factor, U value and time lag versus substrate thickness

Rys. 2. Zależność dekrementu tłumienia, współczynnika przenikania ciepła 
i przesunięcia fazowego od grubości substratu

Fig. 3. Decrement factor vs. insulation or substrate thickness

Rys. 3. Dekrement tłumienia w zależności od grubości izolacji i substratu
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Relation between substrate density, thickness and roof decrement factor was shown in Fig. 
4. Despite the big differences between ground density and thermal conductivity in all the con-
sidered cases, the changes of the decrement factor are moderate. This conclusion is very impor-
tant because of the structural reasons. The mechanical load of the ground on the lightweight 
roof increases significantly the strengths within the structure and finally investment costs.

Water content influence (not considered in the above calculations) because of the big spe-
cific heat and increased thermal conductance of water may be of the significant importance 
for substrate damping efficiency.

Case of the poorly insulated green roof was chosen to compare substrate layer and in-
sulation damping efficiency. In reality both measures would be most probably used at same 
time. In case of a roof with 20 cm thermal insulation and 15 cm substrate layer, trans-
mittance modulus is 0.094 W/m2K, time lag 8,15 h, decrement factor value is 0.206 while 
U = 0.208 W/m2K. Green roof of this kind would be then a very well insulated barrier for 
heat losses in winter and a good passive protection against overheating in summer.

4. Heavyweight roof transmittance

In common building practice heavyweight concrete roofs are widely used since decades. 
So it would be important to indicate also in this case the most efficient solution to prevent 
overheating in the spaces under the roof. As the reference heavyweight case the standard 
roof with 12 cm concrete structure and 10 cm thermal insulation was taken.

The similar as before shown damping effect may be observed in case of the heavyweight 
roof structure. Increased thermal insulation thickness leads only to insignificant decrement 
factor reduction, while added substrate layer decreases heat wave transfer for a few times. It 
should be then stated that also in case of heavyweight concrete structure additional substrate 
layer could be an effective measure to reduce overheating risk in the spaces under the roof.

Fig. 4. Decrement factor of the lightweight green roof versus substrate density and thickness

Rys. 4. Zależność dekrementu tłumienia lekkiego stropodachu zielonego 
od gęstości i grubości warstwy substratu
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5. Conclusions

Effective passive protection against overheating is still a new challenge for the building 
designers. So very often in intended low energy buildings total yearly energy consumption 
is significantly growing, due to oversized cooling needs. A substrate layer of a green roof, 
because of its thermal capacity could be an important factor of overheating protection, not 
only in case of the popular lightweight flat roofs but also for heavyweight concrete struc-
tures. Massive substrate layer allows to decrease intensity but most of all to shift in time 
the heat wave induced by absorbed solar radiation. Delayed energy flux transmitted by the 
green roof could be easily counterbalanced by intensive space ventilation during the night. 
In this way green roof wins another important usability and helps to decrease in a passive 
way overheating risk. 

Carried out simulations allow also to answer reasonably an often asked question how to 
modernize an existing roof to reduce summer overheating. Often applied measure, in form 
of increased thermal insulation, is not an effective solution in this case.

 D e n o t a t i o n s

Yij – thermal transmittance
qsi – cyclic amplitude of the heat flow density on the internal roof surface
Θse – cyclic amplitude of temperature on external roof surface
Z12 – element of the heat transfer complex matrix
f – decrement factor
U – thermal transmittance

Fig. 5. Decrement factor of the heavyweight roof versus substrate or thermal insulation thickness

Rys. 5. Zależność dekrementu tłumienia stropodachu masywnego 
od grubości warstwy substratu lub izolacji termicznej
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S t r e s z c z e n i e

Artykuł dotyczy koncepcyjnego projektowania budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem 
programów do symulacji energetycznej budynków (konstrukcja wraz z izolacją i technicznym 
wyposażeniem – HVAC). Modele analizowanego obiektu stworzono w programach:  
TRNSYS (model cieplny) i CONTAM (strefowy model przepływów powietrza). Te narzędzia 
obliczeniowe umożliwiają symulację dynamiczną: poddanie budynku warunkom brzegowym 
zmiennym w ciągu godziny, dnia, tygodnia czy roku. Przedstawiono wyniki analizy zużycia 
energii przez budynek przy zastosowaniu różnych rozwiązań wentylacyjnych (wentylacja 
naturalna, hybrydowa i mechaniczna) oraz spełnienia warunków komfortu cieplnego dla 
poszczególnych rozwiązań.
Słowa kluczowe: wentylacja, symulacja wydajności energetycznej budynków, Trnsys, Contam, 
komfort termiczny

A b s t r a c t

This paper refers to conceptual design of the one-story building using building performance 
simulation software. Coupling TRNSYS and CONTAM are used to create model of the building, 
respectively: thermal and multizone airflow model. The dynamic simulation, with changing 
boundary condition during hour, day, week and year, is possible using these computational 
tools. The investigations of three ventilation concept (natural, hybrid and mechanical) are 
performed to analyze building energy consumption and inside thermal comfort as a function 
of particular concept.
Keywords: ventilation, building performance simulation, Trnsys, Contam, thermal comfort
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1. Wstęp

Symulacje komputerowe stają się powoli ważnym narzędziem, które jest wykorzystywa-
ne zarówno przez projektantów do koncepcyjnego projektowania budynków, jak i użytkow-
ników lub zarządców do optymalnej ich eksploatacji. Jak zauważono w [1], lata badań nad 
symulacjami energetycznymi budynków doprowadziły do trzeźwego spojrzenia na możli-
wości tego narzędzia, jego zalety i ograniczenia. Można stwierdzić [1], że przeprowadzanie 
symulacji wydajności energetycznej budynków stało się nowym rzemiosłem, nową dziedzi-
ną nauki, której uprawianie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Jednym z waż-
nych zagadnień w tej dziedzinie jest tworzenie profilów użytkowania [2]. Niewłaściwe zamo-
delowanie tego elementu wejściowego jest jednym z głównych powodów różnic pomiędzy 
wynikami symulacji energetycznej a rzeczywistą wydajnością budynku (zużycie energii 
i komfort) [3]. Profile użytkowania mogą mieć charakter deterministyczny i stochastyczny. 
Im bardziej ogólne zagadnienie jest rozważane, tym bardziej należy oprzeć się na profilach 
stochastycznych, które czynią model odpornym na losowość profili użytkowania (w pew-
nych określonych ramach) w czasie jego eksploatacji. Często w przypadku braku szczegóło-
wych i pewnych danych dotyczących profilu użytkowania budynku praktykuje się korzysta-
nie z danych statystycznych dotyczących budżetu czasu ludności, szczególnie w przypadku 
budynków mieszkalnych. Ostatnie badania dotyczące budżetu czasu przeprowadzone w Pol-
sce w latach 2003–2004 [4], zostały wykorzystane w niniejszej pracy. W prezentowanym 
artykule przedstawiony zostanie sposób i wyniki symulacyjnego badania energochłonności 
oraz oceny (komfort cieplny) systemu wentylacji w parterowym budynku jednorodzinnym, 
którego przegrody spełniają aktualne wymagania warunków technicznych z [5].

2. Model

Modelowany budynek przedstawiono na rys. 1, a w tabeli Tab. 1 zestawiono parametry 
wszystkich stref, na jakie podzielono jego bryłę. Budynek nie jest podpiwniczony, znajduje 
się w Poznaniu, dane pogodowe przyjęto dla Lotniska Ławica. Poddasze jest nieużytkowe 
i pokryte dachem bez izolacji cieplnej. Parametry przegród zewnętrznych budynku spełnia-
ją wymagania ujęte w [5].

Rys. 1–2. Analizowany budynek

Fig. 1–2. The investigated building
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T a b e l a  1

Strefy budynku

Strefa Przeznaczenie A V t VN

DZ pokój dzienny 71,34 192,61 20 65-naw

KU kuchnia z jadalnią 13,80 37,25 20 70-wyw

S sypialnia 1 dziecka 17,52 47,31 20 30-naw

SE sypialnia 2 dzieci 19,35 52,23 20 30-naw

N sypialnia rodziców 24,42 65,93 20 60-naw

LAZ łazienka 9,41 25,42 24 50-wyw

WC toaleta 5,29 14,29 24 50-wyw

PG pomieszczenie gospodarcze 7,81 21,08 13 15-wyw

PRZ przedsionek 5,69 15,36 13 -

PDD poddasze - 200,80 - -

2.1. Wentylacja 

Budynek analizowano w trzech wariantach, przy zastosowaniu następujących rodzajów 
wentylacji:
1. Naturalna: dopływ świeżego powietrza zapewniony jest jedynie przez otwory okienne lub 

przyokienne. Zakłada się, że powietrze zużyte odpływa przez kratki wywiewne w łazience 
oraz WC. W kuchni okresowo działa okap wyciągowy o wydajności 120 m3/h.

2. Hybrydowa: dopływ świeżego powietrza jest regulowany za pomocą otworów okiennych 
i przyokiennych, jednak w przypadku wystąpienia: ciągu wstecznego w wywiewnikach 
(łazienka, WC), temperatury zewnętrznej powyżej 18°C lub wiatru powyżej 8 m/s, włą-
czone zostają wentylatory wyciągowe w kuchni, łazience i WC, o wydajności kolejno 70, 
50 i 30 m3/h. W przypadku korzystania z funkcji okapu wentylator kuchenny zwiększa 
wydajność do 120 m3/h i włączane są równolegle wentylatory w łazience i WC.

3. Mechaniczna: dopływ świeżego powietrza następuje jedynie za pośrednictwem insta-
lacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej obsługiwanej przez centralę o wydajności 
185 m3/h, wyposażonej w rekuperator krzyżowy o efektywności ok. 69%, nagrzewnicę 
oraz chłodnicę powietrza. Powietrze nawiewane przez cały rok ma temperaturę utrzymy-
waną na poziomie 21°C.
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Charakterystykę otworów okiennych, wentylacji wywiewnej (hybrydowej) oraz okapu 
określono na podstawie normy [6]. Założono dla wszystkich wariantów idealną instalację 
ogrzewania (bez ograniczeń w zużyciu energii), która zapewnia minimalną temperaturę 
w strefach (Tab. 1). 

2.2. Użytkowanie 

Przyjęto, że budynek jest użytkowany przez rodzinę z trójką dzieci. Rodzice posia-
dają własną sypialnię w N, SE jest sypialnią dwójki, a S jednego dziecka. Profile użytko-
wania oraz związane z nimi zyski ciepła oraz wilgoci zostały zamodelowane w oparciu 
o [2, 4, 7, 8]. Profile mają charakter deterministyczny, ale wyróżniono w nich 4 rodzaje 
dni w ciągu tygodnia (soboty, niedziele, robocze parzyste i nieparzyste) oraz wprowadzo-
no element stochastyczny z [7] w profilu regulacji otworów okiennych (wentylacja natu-
ralna i hybrydowa), aby uczynić model bardziej realistycznym.

Sposób użytkowania budynku jest bezpośrednio zależny od ilości jego użytkowni-
ków. Czas ich przebywania w budynku, z podziałem na strefy oraz aktywność określo-
no na podstawie [4]. Zyski ciepła i wilgoci od mieszkańców przyjęto zgodnie z danymi 
z [9]. Każda aktywność mieszkańców wymagała odpowiedniego oświetlenia. W opar-
ciu o promieniowanie krótkofalowe i powierzchnię okien oszacowano natężenie oświe-
tlenia w strefie w luksach, w funkcji którego regulowano oświetleniem i zacienieniem. 
Sztuczne oświetlenie włączano przy 180 lux, a wyłączano po wzroście do 300 lux. Żalu-
zje opuszczano przy natężeniu 4000 lux, a podciągano przy spadku do 600 lux. Sztuczne 
oświetlenie, w zależności od strefy, generowało zyski ciepła rzędu 100 W. Pomieszcze-
nia bezokienne (PG i WC) były oświetlane zawsze podczas użytkowania ich. Zacienienie 
ograniczało przeźroczystość okien o 95%. Powyższe progi przyjęto w oparciu o [2, 10]. 
Wentylacja naturalna jest rozumiana jako infiltracja przez otwory okienne i przyokienne. 
W wariancie z wentylacją mechaniczną infiltracja była opisana przez współczynnik infil-
tracji a (okna pozostawały cały czas zamknięte). Z kolei w pozostałych wariantach okre-
ślono dla otworów okiennych maksymalny strumień powietrza przepływający przez nie 
przy różnicy ciśnień 10 Pa. Parametry otworów (dobrane w fazie modelowania) w CON-
TAMie przedstawiono w Tab. 3. Regulacja otworów odbywała się na bazie zmodyfiko-
wanego algorytmu z [7] i dotyczyła tylko wentylacji naturalnej i hybrydowej. Nasta-
wy przedstawione w Tab. 3 (ostatnia kolumna) określają mnożniki strumienia powietrza 
przepływającego przez otwory. Wspomniany algorytm jest stochastyczną metodą regu-
lacji otworów okiennych w budynkach biurowych, którą sporządzono na podstawie ba-
dań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, działa on w funkcji temperatury zewnętrz-
nej i wewnętrznej temperatury operatywnej. Jego zmodyfikowana wersja uwzględnia: 
mniejszą wrażliwość człowieka na czynniki komfortu cieplnego w budynkach mieszkal-
nych, maksymalną temperaturę komfortowego snu (24°C), wietrzenie pomieszczeń sy-
pialnych, wietrzenie pomieszczeń o wilgotności względnej powyżej 70% i zapobieganie 
przeciągom.

Zyski ciepła i wilgoci od urządzeń określono w oparciu o [2, 8], a częstotliwość ich 
użytkowania zgodnie z [4]. Przy korzystaniu z danych statystycznych budżetu czasu waż-
nym jest uwzględnienie korzystania z niektórych urządzeń (np. telewizor) równolegle 
przez wielu użytkowników.
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T a b e l a  3

Otwory budynku w kontekście modelowania wentylacji. 
Oznaczenia: n – wentylacja naturalna, h – went. hybrydowa, m – went. mechaniczna

Strefa Otwór VP a Rozmiar Regulacja (nastawy)

DZ

okno poł.1 n,h: 10 m: 0,3 – –

okno poł.2 n: 35; h: 25 m: 0,3 – 1/0,3/0,2

okno zach. n,h: 10 m: 0,3 – –

KU

okno zach. n,h: 10 m: 0,3 – –

okno pół. n: 35; h: 25 m: 0,3 – 1/0,3/0,2

wejście DZ – – 2 × 1,88 [m]

S
okno n: 35; h: 25 m: 0,3 – 1/0,3/0,2

drzwi – – 2 × 0,8 [m] –

SE
okno n: 35; h: 25 m: 0,3 – 1/0,3/0,2

drzwi – – 2 × 0,8 [m] –

N

okno wsch. n: 35; h: 25 m: 0,3 – 1/0,3/0,2

okno pół. n,h: 10 m: 0,3 – –

drzwi – – 2 × 0,8 [m] –

LAZ
okno n,h: 10 m: 0,3 – h: 0,2; n: 0,2/1

drzwi – – h,m: 1000; n: 200 [cm2] n: 1/50

WC drzwi – – h,m: 1000; n: 200 [cm2] –

PG
drzwi KU – – n,h: 80; m: 1000 [cm2] –

drzwi PRZ – – n,h: 80; m: 1000 [cm2] –

PRZ
drzwi DZ – – 80 [cm2] –

drzwi EXT – 1 – –
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3. Wyniki symulacji

Analizie symulacyjnej poddano dwa okresy roku o skrajnych warunkach atmosferycz-
nych (temperatura zewnętrzna, wilgotność względna i bezwzględna, promieniowanie sło-
neczne). Selekcji okresów dokonano na podstawie danych pogodowych programu TRNSYS. 
Wybrano: 1–28 stycznia i 27 maja–1 lipca. Dla każdego okresu obliczono przebieg parame-
trów komfortu termicznego (temperatura operatywna, wilgotność względna, ilość dostar-
czonego świeżego powietrza) oraz zużycie energii na ogrzewanie (idealne), napęd wentyla-
torów oraz, dla wariantu z wentylacją mechaniczną, pomocniczą nagrzewnicę i chłodnicę 
powietrza zainstalowane w centrali wentylacyjnej.

Wszystkie wykresy, dotyczące zarówno zużycia energii, jak i komfortu cieplnego, za-
mieszczono w [11], poniżej zaprezentowano jedynie dwa ważniejsze.

3.1. Okres zimowy: 1–28 stycznia

Warianty z wentylacją naturalną i hybrydową są porównywalne i zdecydowanie bar-
dziej energochłonne dla sypialni, pokoju dziennego i kuchni (rys. 3). W przypadku łazienki 
wentylacja hybrydowa daje takie same oszczędności energii jak wentylacja mechaniczna, 
a straty ciepła spowodowane wentylacją naturalną są o ponad 60% wyższe od pozostałych 
wariantów. Obliczenia nie wykazały zdecydowanych różnic między wariantami w zapo-
trzebowaniu na energię grzewczą dla WC i przedsionka. Okazało się, że pomieszczenie go-
spodarcze w ogóle nie wymaga ogrzewania przy temperaturze projektowej 13 °C. Porów-
nując zsumowane zapotrzebowanie na energię grzewczą dla całego budynku najkorzystniej 
przedstawia się wentylacja mechaniczna (rys. 4). Jednak po uwzględnieniu energii potrzeb-
nej na pracę wentylatorów i nagrzewnicy najoszczędniejsze okazuje się zastosowanie wen-
tylacji hybrydowej, chociaż różnice między wariantami są niewielkie, rzędu kilku procent, 
i oscylują wokół średniej10 000 [MJ].

Rys. 3. Zapotrzebowanie na energię grzewczą dla poszczególnych stref, 
w zależności od zastosowanego rodzaju wentylacji, w okresie zimowym

Fig. 3. Impact of ventilation concept on heating energy demand of the zones, 
the winter season (1st–28th of January)
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W kontekście komfortu cieplnego najbardziej wyróżnia się wentylacja mechaniczna. 
Jest ona najmniej korzystna z uwagi na wilgotność względną powietrza ponieważ w każ-
dej strefie doprowadza do niższej wilgotności o kilkanaście procent, co w tej porze roku 
powoduje dyskomfort suchego powietrza. W niektórych strefach można zauważyć też niż-
szą temperaturę operatywną dla tego wariantu, ale odchyłka jest zaniedbywalna ponieważ 
wynosi ok. 0,1 K w stosunku do pozostałych wariantów. Świeże powietrze jest zagwaran-
towane w sposób ciągły w stałej ilości przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Pozo-
stałe warianty działają bardziej w sposób doraźny, czyli w okresach szczególnego zapo-
trzebowania na wymianę powietrza w strefie (wietrzenie pomieszczeń po śnie, wietrzenie 
łazienki, zbyt duża wilgotność w pomieszczeniu). W przypadku sypialni wydajność wenty-
lacji naturalnej i hybrydowej oscyluje wokół wydajności wentylacji mechanicznej. Do kuch-
ni najwięcej powietrza infiltruje przy wariancie z went. hybrydową (16 do 40 m3/h), mniej 
z went. naturalną (ok. 18 m3/h), a najmniej z went. mechaniczną (ok. 3. m3/h). Dodatkowo 
powietrze jest pobierane z sąsiednich stref (w każdym wariancie), najwięcej w przypadku 
went. mechanicznej (blisko 70 m3/h). Z kolei w strefie DZ mechaniczna wentylacja dostar-
cza 65 m3/h, naturalna ok. 25 m3/h, a hybrydowa między ok. 25 a 63 m3/h.. W łazience naj-
więcej świeżego powietrza dociera przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej – średnio 
ok. 75 m3/h, a przy hybrydowej średnio ok. 38 m3/h, went. mechaniczna zapewnia stały do-
pływ 50 m3/h powietrza z pozostałych stref. Toaleta otrzymuje jedynie powietrze z pozosta-
łych stref, w went. mechanicznej przepływ przez nią wynosi 50 m3/h, w hybrydowej średnio 
ok. 35 m3/h, a w naturalnej jest o ok. 2 m3/h niższy.

3.2. Okres letni: 27 maja – 1lipca 

W tym okresie zapotrzebowanie na energię jest zdecydowanie niższe, prawie dziesię-
ciokrotnie. Ogrzewanie wydaje się istotne jedynie dla łazienki i WC. Podsumowując zapo-
trzebowanie na energię grzewczą najniekorzystniej wypada wentylacja naturalna, jednak 

Rys. 4. Zapotrzebowanie na energię budynku na cele ogrzewania 
i wentylacji w okresie zimowym

Fig. 4. Heating and ventilation building energy demand 
in winter season (1st – 28th of January)
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po uwzględnieniu obsługi instalacji wentylacyjnej najwięcej energii zużywa budynek z in-
stalacją mechaniczną – ponad 1200 [kJ], a najmniej – 58 % tego – budynek z wentylacją 
hybrydową (rys. 5).

Głównymi zjawiskami prowadzącymi do dyskomfortu są przeciągi i wzrost wilgotno-
ści, które występują przy stosowaniu wentylacji naturalnej i, w mniejszym stopniu, wenty-
lacji hybrydowej. Wyższa temperatura operatywna charakteryzuje wentylację mechanicz-
ną, maksymalne różnice w stosunku do pozostałych wynosi maksymalnie trochę ponad 
1 K. Gdyby jednak obniżyć temperaturę powietrza nawiewanego, komfort byłby większy, 
lecz zwiększyłoby się zapotrzebowanie na energię.

4. Wnioski

W okresie najbardziej energochłonnym różnice pomiędzy zużyciem energii przez po-
szczególne warianty nie są zbyt istotne. Z kolei w kwestii komfortu można zauważyć osu-
szanie powietrza przez wentylację mechaniczną. Ilość świeżego powietrza dopływającego 
do poszczególnych pomieszczeń, choć różna, wydaje się być wystarczająca (zgodna z po-
trzebami) we wszystkich przypadkach. Możliwość regulacji tego parametru (wentylacja hy-
brydowa i naturalna) może zresztą wywołać większą tolerancję mieszkańców na warunki 
komfortu w pomieszczeniu.

Okres letni pod względem energochłonności jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie 
hybrydowe jako najkorzystniejsze, jednak w porównaniu z okresem zimowym zapotrze-
bowanie na energię jest znikome. Komfort termiczny najskuteczniej zapewnia wentylacja 
mechaniczna, ale wentylacja hybrydowa jest wyraźnie lepsza od wentylacji grawitacyjnej, 
dzięki czemu może być rozwiązaniem konkurencyjnym.

Symulacje obejmujące cały rok, zdecydowanie bardziej czasochłonne, mogły by mieć 
istotny wpływ na porównanie analizowanych wariantów. Jednak już teraz można zauważyć 
wyzwania, których rozwiązania mogą być przedmiotem kolejnych symulacji i porównań:
 – zmniejszenie energochłonności urządzeń wentylacyjnych i/lub ich redukcja,
 – uzależnienie wydajności wentylacji mechanicznej od profilu użytkowania budynku,
 – efektywne rozwiązania struktury i kontroli instalacji hybrydowej.

Istotnym dla powyższego zagadnienia jest również weryfikacja i doskonalenie wyko-
rzystanej metody analizy badanych wariantów. W tym celu pożądane byłoby przeprowa-
dzenie analogicznych obliczeń w innym programie symulacyjnym, jak ESP-r lub/i Apache 
(www.iesve.com). Bardzo pomocna byłaby również weryfikacja eksperymentalna zastoso-
wanego modelu.

O z n a c z e n i a 

A – powierzchnia podłogi strefy [m2],
a – współczynnik infiltracji [m3/(m · h · daPa2/3)],
d – grubość warstwy [m],
t – nastawiona temperatura ogrzewania [°C],
U – współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę [W/(m2K)],
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V – kubatura strefy[m3],
VN –  strumień objętości wentylacji mechanicznej[m3/h],
VP  –  strumień objętości infiltrujący przy różnicy ciśnień 10 [Pa] [m3/h],
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1. Wstęp

Bezspoinowy System Ociepleń (BSO) to obecnie najpopularniejsza metoda izolacji 
cieplnej budynków. Swoje powodzenie zawdzięcza nie tylko lekkości konstrukcji, łatwości 
wykonania, dostępności produktów na rynku, trwałości i estetycznemu wyglądowi, ale tak-
że możliwości ocieplenia tym systemem praktycznie każdego rodzaju ściany. 

Każda warstwa stanowiąca element BSO pełni odrębną i ważną funkcję wpływającą na 
trwałość wykonania całości systemu. Materiał termoizolacyjny, ma na celu poprawę wła-
ściwości cieplnych ściany. Warstwa zbrojeniowa, wykonana z siatki oraz zaprawy klejącej, 
odpowiada za przenoszenie naprężeń powstałych na skutek oddziaływania czynników at-
mosferycznych oraz pełni rolę stabilnego i twardego podłoża pod warstwę wyprawy elewa-
cyjnej. Warstwa zewnętrzna, na którą składa się cienkowarstwowa wyprawa tynkarska oraz 
opcjonalnie farba elewacyjna, ochrania cały system przed czynnikami atmosferycznymi 
oraz nadaje estetyczny wygląd elewacji [1]. 

Warstwa zbrojona, pomimo, że jest jedną z najważniejszych części systemu termoizo-
lacyjnego, jest także elementem, któremu literatura poświęca najmniej uwagi. Siatka, któ-
ra najczęściej wykonana jest z włókna szklanego, wraz z zaprawą klejącą tworzy warstwę 
zbrojoną, która chroni przed uszkodzeniami oraz przenosi obciążenia mechaniczne i ter-
miczne. Poprawne wykonanie tej warstwy jest ważne, ponieważ w dużym stopniu wpły-
wa na trwałość całego systemu termoizolacyjnego. Rodzaj użytej tkaniny może mieć zna-
czący wpływ na wytrzymałość systemu ze względu na niską odporność siatki zbrojącej 
na alkalia zawarte w zaprawach klejących. Różnego rodzaju kąpiele ochronne czy pokry-
wanie siatek odpowiednimi powłokami wpływa na polepszenie ich trwałości. Także spo-
sób zatopienia siatki zbrojącej w warstwie kleju wpływa na wytrzymałość ocieplenia wy-
konanego metodą BSO. W zależności od kierunku działania sił i ułożenia siatki warstwa 
może wykazywać wyższą lub niższą wytrzymałość na rozciąganie. Szczególnie obcią-
żone obszary elewacji (tzw. trudne miejsca, tj. naroża otworów okiennych i drzwiowych) 
wymagają dodatkowej uwagi i staranności, a wynikają z konstrukcji ściany w określo-
nych jej strefach. Zwiększenie liczby warstw siatki zbrojącej i jej rozmieszczenie w od-
powiedni sposób może polepszyć parametry systemu, a także zniwelować powstawanie 
pęknięć elewacji [2, 3], które niekorzystnie wpływają na estetykę oraz trwałość elewacji. 
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych dotyczących siatki zbro-
jącej oraz całej warstwy zbrojonej systemu BSO [4].

2. Badany materiał

Podczas badań stosowano siatki z włókna szklanego dwóch producentów, kleju ce-
men-towego do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń oraz styropianu typu Fa-
sada jako podłoża.

Siatka z włókna szklanego o nazwie AKE 145A miała splot gazejski i była alkalio-
-odporna dzięki zabezpieczeniu przez kąpiel akrylową. Masa powierzchniowa wynosiła 
150 ± 5 g/m2, wymiary oczek: 3,5mm×4,5mm. Kolejna badana siatka LS 145 była również 
wykonana z włókna szklanego o splocie gazejskim oraz była alkalioodporna. Gramatura 
wynosiła 158 ± 8 g/m2, wymiary oczek: 4,5mm×4,5 mm. 
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3. Przygotowanie próbek do badań

3.1. Badania wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie tkaniny zbrojącej

Próbki do badań wytrzymałości przygotowano według zaleceń zawartych w ETAG 004 
[5]. W celu określenia wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie siatki zbrojącej, wyko-
nano po 5 próbek, odpowiednio dla kierunku wątku i osnowy. Wymiary próbki wynosiły 
30mm × 300mm × 0,3 mm i zawierały co najmniej 5 nici splotu na szerokości paska. Bada-
nie zostało przeprowadzone dla 10 próbek „w stanie dostawy” oraz dla 10 próbek po starze-
niu w roztworze alkalicznym (5 dla kierunku wątku i 5 dla kierunku osnowy).

Badania siatki w stanie dostawy zostało wykonane po kondycjonowaniu próbek przez 
24h w temperaturze 23±2 ºC.

Badania próbek starzonych zostało przeprowadzone po zanurzeniu ich w roztworze al-
kalicznym i przechowywaniu w temperaturze 23±2 ºC przez 28 dni. Roztwór został przy-
gotowany poprzez rozpuszczenie 2g wodorotlenku sodu (NaOH), 8g wodorotlenku potasu 
(KOH) oraz 1g wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) w 2 litrach wody destylowanej. Po upły-
wie określonego czasu wyjęto próbki i spłukano je kwaśnym roztworem (5ml 33% kwasu 
solnego HCl w 4 litrach wody), a następnie umieszczono je na czas 5 min w trzech kąpie-
lach wodnych, każda o objętości 4 litrów. Na zakończenie tkaninę szklaną kondycjonowano 
przez 48 godzin w temperaturze 23±2 ºC. Przygotowano odpowiednio dwa zestawy próbek 
dla obu rodzajów siatek.

Próbki mocowano pionowo, centralnie w szczękach maszyny wytrzymałościowej 
INSTRON 3384. Długość wolnego odcinka tkaniny między szczękami wynosiła 200mm. 
Siłę zrywającą określono przy przesuwie belki z prędkością 100 mm/min, aż do momentu 
zerwania tkaniny.

3.2. Badania wytrzymałości na rozerwanie paska warstwy zbrojonej

W celu określenia wytrzymałości na rozerwanie paska warstwy zbrojonej badaniu pod-
dano próbki o zróżnicowanym ułożeniu siatki w zaprawie klejącej:

a) siatka pojedyncza ułożona wzdłuż osnowy,
b) siatka pojedyncza ułożona wzdłuż wątku,
c) siatka pojedyncza ułożona pod kątem 45º,
d) siatka podwójna: pierwsza warstwa wzdłuż osnowy, druga w kierunku wątku,
e) siatka podwójna, pierwsza warstwa ułożona wzdłuż osnowy, druga pod kątem 45º.
Do przygotowania próbek użyto płyt styropianowych typu Fasada jako podłoża, kle-

ju cementowego do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń oraz dwóch różnych 
tkanin z włókna szklanego. Próbki przygotowano według zaleceń zawartych w ETAG 004.

Zaprawę klejącą nałożono na płytę styropianową w takiej ilości, aby uzyskać grubość 
3–4mm warstwy zbrojonej. Klej rozprowadzono przy pomocy metalowej zębatej pacy (usta-
wionej pod kątem 60º) równomiernie na całej powierzchni materiału izolacyjnego. Siatkę 
zatopiono przy pomocy płaskiej metalowej pacy, tak aby warstwa zbrojąca była zatopiona 
w połowie grubości warstwy zaprawy klejącej. W przypadku zbrojenia podwójnego war-
stwa spodnia była zatapiana głębiej, tak aby obie siatki znajdowały się w połowie grubości 
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warstwy kleju. Na koniec wierzchnia warstwa zaprawy została dokładnie wyrównana, tak 
aby otrzymać jej równą powierzchnię oraz jednakową grubość na całej powierzchni płyty. 
Tak przygotowane próbki pozostawiono do związania kleju na 28 dni w warunkach labora-
toryjnych (23±2)ºC i (50±5)% wilgotności względnej.

Siła niszcząca i wytrzymałość na rozciąganie paska warstwy zbrojonej została okre-
ślo-na na tej samej maszynie wytrzymałościowej co tkanina szklana. Przed rozpoczęciem 
badania brzegi próbek zabezpieczono papierową taśmą klejącą (Ryc. 1). Odległość między 
uchwytami maszyny wynosiła 150mm. Siła zrywająca wzrastała w trakcie rozsuwania się 
uchwytów z szybkością 3mm/min. Badanie prowadzono do momentu zerwania próbki. 

4. Wyniki badań

4.1.  Siła zrywająca i wydłużenie przy zerwaniu tkaniny zbrojącej.

Badanie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie tkaniny zbrojącej przeprowadzono 
na próbkach o długości 300mm i szerokości 30mm, długość pomiarowa próbki wynosiła 
200 mm (odległość między szczękami maszyny). Liczba nitek splotu dla tkaniny AKE 145A 
wynosiła: wzdłuż osnowy – 8 szt., wzdłuż wątku – 6 szt., natomiast dla tkaniny LS 145: 
wzdłuż osnowy – 7 szt., wzdłuż wątku – 6 szt. Analiza i porównanie wytrzymałości siatek 
odbywało się na podstawie wyników siły rozciągającej. Naprężenie rozciągające (siła/sze-
-rokość tkaniny) przyjmowało wartości od 20 N/mm do nawet 48 N/mm.

Rys. 1. Kształt i wymiary próbek przygotowanych do badania wytrzymałości na rozciąganie

Fig. 1. The shape and size of samples, prepared for tensile strength test
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T a b e l a  1

Zestawienie dla siatki AKE 145A oraz LS 145 średniej wartości maksymalnej 
siły rozciągającej [N], średniej wartości odkształcenia przy maksymalnej sile rozciągającej

Stan siatki i 
kierunek badania

Próbki w stanie dostawy Próbki starzone

Średnia max siła 
rozciągająca [N]

Śr. odkształcenie 
przy max sile [%]

Średnia max siła 
rozciągająca [N]

Śr. odkształcenie 
przy max sile [%]

Osnowa AKE 1434,7 3,9 654,7 1,9

Wątek AKE 1217,2 4,1 1217,2 4,1

Osnowa LS 909,8 3,4 586,9 2,2

Wątek LS 1212,0 2,9 880,0 2,3

4.2. Wytrzymałość na rozerwanie pasa warstwy zbrojonej

Badanie wytrzymałości na rozerwanie przeprowadzono na próbkach o długości po-
mia-rowej 150mm (odległość między szczękami maszyny). Podczas badania obserwowano 
próbki oraz rejestrowano obraz cyfrowo w celu określenia momentu pojawiania się pierw-
-szych rys i spękań. W większości przypadków nie można jednoznacznie zidentyfikować 
tego stanu na wykresach zależności siła–przemieszczenie, gdyż zaprawa klejąca ma zbyt 
niską wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do warstwy zbrojonej.

Wykresy dla obu siatek badanych wzdłuż wątku i osnowy mają charakter liniowy 
z dobrze zaznaczonym momentem, w którym nastąpiło zerwanie próbki. Wyraźnie wi-
dać, że przyrost wydłużenia próbki następuje powoli, czemu towarzyszy znaczny wzrost 
siły obciążającej.

Wykres dla siatki LS 145 badanej pod kątem 45º ma nieco odmienny charakter, przy 
czym wyraźnie zaznaczone jest plastyczne zachowanie materiału przed zniszczeniem. Na 
początku charakter zmian jest liniowy, z wysokim przyrostem obciążenia w stosunku do 
wzrostu wydłużenia, następnie skokowo przechodzi ponownie w wykres liniowy wraz 
z postępem zniszczenia poszczególnych nici.

Rys. 2. Porównanie wartości siły zrywającej dla badanych tkanin

Fig. 2. Comparison of the breaking force for the tested fabrics



228

T a b e l a  2

Wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy maksymalnej sile niszczącej, 
warstwy zbrojonej w różny sposób tkaninami AKE 145 i LS 145

Warstwa zbrojona tkaniną AKE145 Warstwa zbrojona tkaniną LS 145

Ułożenie w 
warstwie zbrojonej

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa]

Odkształcenie przy 
max. sile [%]

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa]

Odkształcenie przy 
max. sile [%]

Wzdłuż osnowy 14,6 3,2 10,1 3,0
Wzdłuż wątku 13,6 4,4 15,7 3,1

Pod kątem 45º . 2,4 1,4 2,2 1,1
podwójnie pod 

kątem 90º 22,2 4,1 15,0 4,1

podwójnie pod 
kątem 45º 14,8 3,3 10,5 2,8

Wytrzymałość warstwy zbrojonej pojedynczą tkaniną AKE 145 w kierunkach wątku 
i osnowy jest niemal na tym samym poziomie. Siła działająca w kierunku wątku powoduje 
większe odkształcenia.

W przypadku tkaniny LS 145 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż osnowy jest o oko-
ło 30% niższa niż wzdłuż wątku, natomiast odkształcenie jest na podobnym poziomie 3%. 
W przypadku obu tkanin, gdy siła działa pod kątem 45º, wytrzymałość warstwy zbrojonej 
gwałtownie spada do poziomu około 2 MPa.

Na podstawie wyników badań można zauważyć, że zbrojenie siatką podwójną AKE 145, 
ułożoną prostopadle, znacznie zwiększa wytrzymałość warstwy zbrojącej, natomiast wy-
trzymałość dla zbrojenia siatką podwójną ułożoną pod kątem 45º jest niższa, ale pozostaje 
na takim poziomie, jak tkanina ułożona pojedynczo wzdłuż osnowy. Porównując odkształ-
cenia można zauważyć, że w przypadku zbrojenia prostopadłego wartość ta jest o niecały 
1% wyższa, niż przy odkształceniu siatki ułożonej w drugi sposób.

Rys. 3. Zależność siła – wydłużenie próbek z tkaniny AKE 145A i LS 145 
zatopionych w kleju, badanych pod katem 45º

Fig. 3. Force – elongation relation for samples of AKE 145A and LS 145 
embedded in the adhesive, tested at the angle of 45º
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Próbka z siatką podwójną LS 145 zatopioną pod kątem 45º zachowywała się podczas pró-
by rozciągania bardzo podobnie jak próbka z siatką podwójną zatopioną prostopadle. Przy 
wydłużeniu równym około 2 mm pojawiły się pierwsze rysy oraz rozwarstwienia brzegów 
próbki, które zwiększały swoją szerokość i liczbę wraz z przyrostem obciążenia. Zniszczenie 
próbki następowało gwałtownie wraz z odpryskiem fragmentów kleju od warstwy zbrojącej. 

Wytrzymałość próbek zbrojonych podwójnie, gdzie pierwsza warstwa układana była 
wzdłuż osnowy a następna jest pod kątem, zależała głównie od kierunku ułożenia pierw-
szej warstwy.

5. Wnioski

Tkanina szklana jest niezwykle istotnym elementem Bezspoinowych Systemów Ocie-
pleń. Wraz z zaprawą klejącą tworzy warstwę zbrojoną, która pełni rolę ochrony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przenosi naprężenia termiczne. Odpowiednie ułożenie 
siatki może znacząco wpłynąć na wytrzymałość i trwałość całego systemu.

Wyniki badań potwierdzają, że alkalia zawarte w cemencie, który jest głównym skład-
nikiem spoiwa stosowanego w zaprawach klejących do siatek, mają wpływ na wytrzyma-
łość na zerwanie tkaniny zbrojącej. Pomimo stosowanych zabiegów ochronnych, w celu 
zmniejszenia niekorzystnego działania alkaliów, wartość wytrzymałości próbek poddanych 
starzeniu, wykonanych z siatki AKE 145A zmniejszyła się o ok. 50% w stosunku do warto-
ści początkowej. Można zauważyć, że siatka LS 145 jest bardziej odporna na alkalia, gdyż 
wytrzymałość próbek starzonych wahała się od 60% do 70% wytrzymałości początkowej, 
przy czym wytrzymałość siatki wzdłuż osnowy była mniejsza o około 10%.

Rodzaj zastosowanej siatki, sposób ułożenia oraz liczba warstw mają znaczący wpływ 
na wytrzymałość warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Wyniki badań potwierdzają fakt, 
że w celu uzyskania najwyższej wytrzymałości na rozciąganie należy zastosować zbroje-
nie siatką podwójną o warstwach ułożonych prostopadle, ponieważ wartość ta jest niemalże 
równa sumie wytrzymałości siatek pojedynczych mierzonych w obu kierunkach. Tkanina 
szklana podwójna o ułożeniu warstw pod kątem 45º również charakteryzuje się wyższą wy-
trzymałością niż siatka pojedyncza i jest sumą wytrzymałości dla obu badanych kierunków 
w przypadku siatki LS 145A, natomiast dla siatki AKE 145A wartość ta jest nawet wyższa. 

Rys. 4. Obraz zniszczenia próbek zbrojonych podwójnie

Fig. 4. The picture of destruction for specimens with two reinforcing fabrics
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W przypadku siatki pojedynczej AKE 145A można zauważyć, że tkanina cechuje się 
bardzo zbliżoną wytrzymałością na rozciąganie mierzoną wzdłuż wątku i osnowy. Pomi-
mo, że siatka jest w stanie przenieść obciążenie o podobnej wartości w obu kierunkach, to 
nici wątku wykazują się większą elastycznością i rozciągliwością niż nici osnowy. Różnica 
w odkształceniu wyniosła ponad 1%. Ze względu na powstawanie rys korzystniejsze jest 
ułożenie siatki nićmi osnowy równolegle do kierunku naprężeń, gdyż w przypadku obcią-
żania warstwy zbrojącej wzdłuż osnowy zaobserwowano znikome spękania zaprawy kleją-
cej. Podczas rozciągania wzdłuż wątku do spękania warstwy doszło bardzo szybko. W kry-
tycznym momencie obserwowano występowanie odprysku kleju od siatki.

Odmiennie zachowanie zaobserwowano w przypadku siatki pojedynczej LS 145, która 
charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mierzoną wzdłuż wątku niż w kierunku osno-
wy. Pomimo, że granicą rozciągania warstwy zbrojącej jest wartość odkształcenia jedna-
kowa w obu kierunkach, to wzdłuż wątku następuje ona przy wyższej sile rozciągającej. 
Rozcią-ganie warstwy zbrojonej w obu kierunkach powodowało, już przy niewielkim od-
kształ-ceniu, wynoszącym zaledwie 0,65%, powstawanie licznych i rozległych spękań war-
stwy zaprawy klejącej, co może świadczyć o złej współpracy siatki i kleju.

Wyniki badań dla obu siatek zatopionych w zaprawie klejącej pod kątem 45º dowiodły, 
że konieczne jest dozbrajanie miejsc szczególnie narażonych na wysokie naprężenia rozcią-
gające, takich jak naroża otworów okiennych i drzwiowych, pasami siatki ułożonymi uko-
śnie względem otworu, ponieważ wytrzymałość warstwy zbrojącej w tym kierunku jest 
pięciokrotnie niższa. Kierunek głównych naprężeń rozciągających przy narożach jest na-
chylony pod kątem 45º do poziomu, dlatego brak dodatkowej warstwy siatki powoduje po-
wstawanie ukośnych pęknięć elewacji. Stosując dodatkowe zbrojenie, warstwa jest w sta-nie 
przenieść naprężenia, które są wtedy prostopadłe do poprzecznych włókien siatki.

Autorzy uważają za celowe kontynuowanie badań z zastosowaniem siatek wykonanych 
z innych materiałów, w celu stwierdzenia, czy byłyby one bardziej odporne na działanie al-
kaliów zawartych w zaprawie klejącej. Także inny typ splotu może wpłynąć na wzrost wy-
trzymałości warstwy zbrojonej, jej elastyczność, przyczepność do kleju, co w konsek-we-
ncji może ułatwić wykonanie BSO oraz zwiększyć ich trwałość. 
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1. Introduction

In the course of thermal bridge calculations, the capture of a multidimensional heat con-
duction process is generally based on steady-state, i.e. time-independent borderline condi-
tions. In this calculation approach, the heat storage capacity of analyzed constructions has 
no influence on the calculation results.

Therefore, the steady-state calculation will only provide useful approximation results 
when the heat storage capacity of an investigated building is to be neglected. Old and his-
torical buildings, with massive masonry and thick walls, will not comply with these require-
ments. The heat storage capacity of earth-coupled systems is of utmost importance. In these 
cases, the calculation has to be transient, i.e. time-dependent.

The theoretical basis for a multidimensional, transient calculation of heat conduction and 
heat storage operations – for the special case of time-dependent periodic borderline condi-
tions – has been known for some time [1, 2]. The main results of this theory will be briefly 
recapitulated here.

During the implementation of the periodic theory into the thermal bridge calcula-
tion software AnTherm [3, 4], the presentation of calculation results proved a major chal-
lenge. The reason is time as an additional fourth dimension to the three spatial coordinates 
in comparison to steady-state calculations. In this paper, solutions for the visualization 
of two- and three-dimensional transient calculations are shown, discussed and comple-
mented with examples.

2. The periodic calculation approach

It has been known for some time that the heat conduction equation can be solved for 
each harmonic in the special case of periodic set borderline conditions. This means that 
there is no need for time discretization [1]. The further problem of unknown starting con-
ditions does not arise.

The theory of thermal conductances was developed for the steady-state case and pre-
sented in the book “Wärmebrücken” (Thermal Bridges) [5]. It proved to be a special case 
of the more common periodic theory [1]. The fundamental relations are the same for the 
steady-state case as well as for the periodic theory. Those are out- lined below.

The complex amplitude of the heat loss of an i indexed room  to all the neighbour-

ing rooms can be described as:
The exterior is involved into this model in a kind of “external rooms”. Thus, there is 

a linear relation between the complex amplitude of the heat loss  the room i and the com-
plex amplitudes of the transient behaviour of the air temperatures  of all the rooms ad-
jacent to the construction. The complex harmonic thermal conductances  act as propor-
tionality factors. In equation (1), it has to be summated over all the rooms, including the 
room i itself. This approach (1) is part of the international standard EN ISO 13786 [6] for the 
special case of constructional components that are adjacent to two rooms only (“interior” 
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and “exterior”). It is the basis for the definition of the effective heat storage capacity1. The 
steady-state, i.e. time-independent case relation (1) can be described as [2]:

and  are the zeroth harmonic of their respective Fourier-Series and are real numbers 
(the mean value of the heat loss and the mean value of the air temperature profiles). In the 
steady-state case, the thermal conductances  are real numbers as well.

Due to energy conservation, the steady-state case (only) is:

By using relation (3), equation (2) can be altered to:

This basic relation of the theory of thermal conductances is part of the standard EN ISO 
10211 [7]. According to [1], the calculation of temperature distribution inside a construction 
results in a linear relation as well. The complex amplitude  of the temperature at any point 
of a construction can be determined by using: 

Thus,  is linearly dependent on the complex amplitudes of the air temperature 
profile  of each of the rooms adjacent to the constructional component. The complex di-
mensionless harmonic temperature-weighting-factors  act as proportionality fac-
tors. Again, it has to be summated over all the rooms adjacent to the construction using equa-
tion (5). For the zeroth harmonic, that is the steady-state case, equation (5) keeps its structure:

The temperature-weighting-factors gj are real numbers in case of the zeroth harmonic.  Θj are the mean values of the temperature profiles of each of the rooms adjacent to the con-
struction. Θ is the temperature on the position marked by (x, y, z).

Like the thermal conductances and the temperature-weighting-factors, the harmonic 
thermal conductances and the harmonic temperature-weighting-factors are independent of 
the air temperatures as well. That is why they are ideally suited for acting as constructional 
indicators. They can be calculated by suitable thermal bridge analysis software without the 
need of defining borderline conditions. According to EN ISO 10211 [7], the steady-state con-
ductances and the temperature-weighting-factors state the result of a thermal bridge calcu-
lation as significant indicators.

At given conductances and temperature-weighting-factors, the thermal conduction 
and heat storage processes can be described three-dimensionally for variously shaped and 

1  Despite several requests to correct, there is still a sign-error in equation (4) of EN ISO 13786.
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arbitrarily composed constructions – by using the basic relations of (1), (4), (5) and (6). 
There is no further limitation regarding the amount of interior and exterior rooms adja-
cent to a construction. The construction may be a section of the building envelope or the 
entire building envelope; even the totality of all the components of a building can be con-
sidered to be a construction.

The following procedure is required for the calculation of the temperature profile and/or 
the heat flows. In the first step, the mean values and complex amplitudes of given temperature 
profiles and/or a given heat flow profile are calculated using Fourier-Analysis. The amount of 
harmonics depends on the question to be answered and the accuracy requirements of the re-
sult. In the second step, the complex amplitudes of the variable to be found are calculated for 
each harmonic by using the relations of (1) and/or (5). The likewise required mean values can 
be easily calculated by equations (4) and (6). Obviously, the thermal conductances and the tem-
perature-weighting-factors have to be determined beforehand using a periodic thermal bridge 
calculation. The final Fourier-Synthesis leads to a parameter varying in time.

For instance, the temperature profile of any point of a constructional component can be 
calculated in this way. Thus, the temperature field of a three-dimensional constructional 
component can be calculated, including its changes in time. Likewise the time-varying heat 
losses of each room adjacent to a constructional component can be determined.

3. The visualization of the calculation results

Three-dimensional, periodic calculation on the basis of the conductance theory is al-
ready implemented in the thermal bridge program AnTherm [3]. While implementing the 
calculation module, the visualization of the calculation results turned out to be a special 
challenge. Since the calculation result is dependent on four dimensions which are three 
spatial coordinates plus time, it cannot be visualized right away. However, there are vari-
ous possibilities of showing the calculation results by using appropriate visualizations in a 
smaller dimension. The applicable choice of visualization highly depends on the question 
to be answered.

Even in a steady-state case, it is difficult to visualize the calculated temperature distri-
bution in three-dimensional models clearly. To avoid this problem, it is possible to reduce 
the dimension by laying flat sections through the construction. On these sections, the calcu-
lated temperature distribution can be shown by using a false-colour image or/and isotherms. 
Moving the section plane along an axis gives the impression of temperature distribution in-
side a constructional component.

By calculating the temperature distribution on a specific section plane for a certain point 
of time, it is now possible to show it as a slide show. This type of visualization may give the 
user an impression of the effects of heat conduction and heat storage inside a component; 
however, it is very unlikely that this will lead to usable quantitative conclusions.

In order to obtain more usable information, it is necessary to reduce the visualization to 
two dimensions. Through this kind of visualization, most questions will be answered in the 
best manner. An example may be heat loss varying in time from one room to another or to 
the outside. In this case, the result of a three-dimensional, transient simulation can be easily 
presented by means of diagrams.
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Regarding the temperature distribution, it is often more useful to focus on specific points 
than try to visualize it in a more complicated way. Thus, according to EN ISO 10211 [7], 
it is reasonable to check the point of minimal surface temperature in each room. However, 
a search for this point, regarding the transient case, is more complicated. Beforehand, mini-
mum temperature profiles of each point have to be determined and compared.

The totality of points of equal temperature is another very important task in practice.
One possibility to visualize the result of this question is to draw isotherms on cutting 

planes which run through the model at a certain time. Sometimes it is more useful to visu-
alize an isosurface in a three-dimensional model at a specific time.

An example of this matter would be the determination of the frost line in the ground 
close to buildings in order to be able to protect a frost-free foundation.

4. An example of application

While assessing the thermal performance of a building envelope, a description of heat 
losses of earth-coupled components takes a special position for two reasons:
1. A one-dimensional approach, that is often used for air-touched components to calculate 

partial conductances by multiplying heat-transfer coefficients and the respective compo-
nent surface areas, would not make any sense. The two-dimensional calculation of heat 
loss does not bring any useful results of practical relevance because the influence of the 
corners cannot be ignored [8].

2. In connection with heat loss through earth-coupled components, wide areas of the ground 
surrounding a building are affected by heat flow.
Most steady-state or quasi-steady-state calculations neglect the effects of heat stor-

age. This leads to major misjudgments because of the strong influence of heat storage [9]. 
Therefore, the thermal behaviour of earth-coupled components has to be calculated in a 
transient way. In most cases, the thermal behaviour of a building over the long time aver-
age is of interest. This means that the periodic steady-state calculation approach on the ba-
sis of the annual period is perfectly suited for describing the thermal behaviour of earth-
coupled components. For this reason, the foundation slab of a detached house in the pas-
sive standard will serve as an example of three-dimensional periodic calculation in the 
following section.

A square cutout of the foundation slab, including one metre of the rising external wall, 
falls under consideration. Figure 1 shows the structure and the three-dimensional calcula-
tion model. Besides the construction of interest, according to EN ISO 10211, large areas of 
the surrounding soil are included in the model.

As a result of three-dimensional periodic calculation, AnTherm [3] provides an imme-
diate thermal conductance between the inside and the outside as well as the matrices of the 
harmonic thermal conductances for the six considered harmonics. The heat loss through 
the section in the course of the year, as shown in Figure 1, is calculated by the three-dimen-
sional, periodic based thermal building simulation program Thesim [10] using equations (1) 
and (4). Assuming the constant inside air temperature of 20°C and a long-time, smoothed 
annual profile of the outside temperature for the meteorological station Hohe Warte in Vi-
enna results in the annual course of heat loss output as shown in Fig. 2.
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In addition to the correct evaluation of heat loss through earth-coupled components, the 
frost line in the ground plays an important role. The calculation of heat loss, based on long-
term mean values, cannot be used to ensure a frost-free foundation. To obtain realistic re-
sults, it is necessary to apply extreme winter conditions. The presented case is based on the 
year with the most extreme winter outdoor temperatures out of a 50-year series (1960˗2009, 
Vienna, Hohe Warte). 1966 – the only year with monthly mean values below the freezing 
point for December, January and February – was chosen.

The following figure shows the calculated temperature field on the section plane running 
through the exterior wall and the foundation slab for February 8th, 8:00. The figure on the 
right side of Fig. 3 provides more information about the frost-resistance of the structure lo-
cated in Vienna.

Fig. 1. Construction and calculation model

Rys. 1. Szkic konstrukcji i model obliczeniowy

Fig. 2. Annual course of heat loss [10]

Rys. 2. Roczny przebieg strat energii cieplnej [10]
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It turns out that a strip foundation remains frost-free in the area of the selected section  
even in extreme winter frost. The question whether the foundation remains frost-free in the 
area of the edge of a building has not been answered yet. This is revealed by the visualiza-
tion of the isosurface for 0°C in the following figure. 

The figure above shows that the foundation keeps frost-free for the Viennese site and 
locations with similar exterior climatic conditions. While interpreting this result, it has 
to be considered that AnTherm [3] uses non-time-varying material parameters. The ef-
fects of moisture transport and ground freezing are neglected. Analyzing the influence of 
these effects on the temperature field [11] in detail shows that the consideration leads to 
slightly elevated temperatures. Thus, the temperature fields calculated by AnTherm [3] 
are on the safe side.

Fig. 3. Isotherm visualization of temperature distribution on February 8th, 800, section plane running 
through external wall and foundation slab. Right ˗ zero-grade isotherm

Rys. 3. Wizualizacja rozkładu temperatury (izotermy) w dniu 8 lutego, 800, przekrój poprzez ścianę 
zewnętrzną i płytę fundamentu. Z prawej ˗ izoterma dla temperatury 0°C

Fig. 4. Isosurface for 0 °C, February 8th, 800

Rys. 4. Izopowierzchnia dla temperatury 0°C w dniu 8 lutego, 800
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A b s t r a c t

The actual moisture content of a ceramic brick under changing borderline conditions is 
experimentally determined. The results of an experiment are compared with the results 
of numerical simulation. A simplified model for evaluating the actual moisture content of 
a hysteretic building material is suggested.
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1. Introduction

In simulations of the hygrothermal performance of a building structure, the actual mois-
ture content of building materials is most frequently calculated by means of the main adsorp-
tion curve. However, under real circumstances, materials in building structures are exposed 
to changing borderline conditions and, due to hysteretic effects, their actual moisture con-
tent corresponds with the scanning curves between the adsorption and desorption isotherm. 
Therefore, an application of the main adsorption curve in hygrothermal simulation results in 
the underestimation of the moisture content of a structure. The reasons why the sorption hys-
teretic effects are not commonly involved in hygrothermal simulation tools are as follows:
1. Integration of a model of hysteretic behaviour into simulation tools would make the exi-

sting, rather complex, models even more complex and time-consuming.
2. Some models of hysteretic behaviour need additional material parameters describing the 

primary adsorption/desorption scanning curves that are not commonly available. 
In this paper, the actual moisture content of a ceramic brick in changing borderline con-

ditions is experimentally determined. The results of this experiment are compared with the 
results of numerical simulation. A simplified model for evaluating the actual moisture con-
tent of a building material exposed to dynamic borderline conditions is suggested. 

2. The experimental part 

 The measurements were done for a ceramic brick. The tested brick is commonly used 
burnt clay brick delivered by a Slovak manufacturer. Its basic material parameters – bulk den-
sity, total open porosity and capillary moisture content as well as water vapour sorption iso-
therms – were determined in the previous work [1]. The water vapour main adsorption and de-
sorption isotherms as well as the scanning curves were determined by the standard gravimet-
ric desiccator method which consists in conditioning the samples in desiccators under constant 
relative humidity (RH) and temperature (23°C) until static equilibrium is achieved [2]. The 
water vapour resistance factor was measured by the standard dry-cup (0– 53% RH – silica-gel 
and climatic chamber) and wet-cup (100–53% RH – water and climatic chamber) methods [3].

The dynamic test consisted in monitoring mass changes of brick samples exposed to 
changing RH in the climatic chamber. The test was performed with 7/17-hour changes be-
tween 84.5 and 26.5% RH. The temperature during the tests was kept at a constant value 
of 23.0 ± 0.5°C (Fig. 1). The relative humidity and temperature in the climatic cham-
ber were registered at one-minute intervals. Simultaneously, three brick specimens 
(100.8 x 101.9 x 26.38 mm, 101.8 x 101.6 x 24.23 mm and 101.2 x 101.6 x 26.04 mm) were 
tested. The specimens were sealed on all but two surfaces by epoxy resin in order to guar-
antee 1D water vapour flow. The mass of the samples was weighed at chosen time intervals 
by electronic balance with the accuracy of 0.01g. The air flow velocity near the samples var-
ied between 0.20 and 0.30 m/s. On the basis of the similarity relations and the Lewis rela-
tion, the value of the surface film coefficient for diffusion β = 5.6.10-8 s/m was determined 
and used in simulations. 

After finishing the dynamic test, the samples were oven dried at the temperature of 
105°C in order to determine their dry mass and moisture content during the test. 
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3. Simulation of hysteretic behaviour

Several algorithms have been developed for predicting the hysteretic effects during the 
cyclic moisture adsorption and desorption of capillary-porous materials. In the previous 
work [1], it was shown that in the case of ceramic brick, the use of the Slope algorithm [5] 
gave acceptable coincidence between the measured and predicted scanning curves.

The advantage of the Slope method [5] is its simplicity as well as the fact that it only uses 
the main adsorption and desorption slopes for the prediction of the scanning curves. Ac-
cording to this algorithm, the moisture content in time (N+1) is given by equation (1): 

where for the process of adsorption C is described by relation (2):

and for the process of desorption by relation (3):

where: 
u – moisture content [m3/m3], 
φ – relative humidity [˗],
uads – moisture content corresponding to the main adsorption curve [m3/m3],
udes – moisture content corresponding to the main desorption curve [m3/m3].

In the suggested simplified model, the Slope algorithm is used for an evaluation of the 
“mean scanning curves” calculated as the mean of the scanning desorption and adsorption 
curves of a material under cyclic RH changes. The main adsorption and desorption isotherm 
from 98% RH are approximated by a relation of the van Genuchten type:

or by its modified version [1]:

where:
A, B, n1, n2 – parameters (Tab. 1)

The first scanning desorption and adsorption curves are estimated according to the rela-
tions (1)˗(3), starting from the adsorption moisture content corresponding to the maximum 
achieved RH (RHmax) in a considered layer of structure. The “mean scanning curve” related 
to the RHmax is described by the van Genuchten equation (4) where its parameters are ob-
tained by fitting the mean curve between the scanning desorption and adsorption curve. The 
whole process for ceramic brick and RHmax = 80% is illustrated in Fig. 1. The resultant pa-
rameters of the curves are presented in Tab. 1.
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T a b l e  1

Parameters of van Genuchten equations for tested ceramic brick

 

A [m3/m3] B n1 n2

Main adsorption 0.07056 0.037 2.0 0.35088. Eq. (5)

Desorption from 98% RH 0.07056 0.06 1.22 0.33898 Eq. (5)

Mean scanning curve (RHmax = 80%) 0.37 0.00006 0.57 0.594 Eq. (4)

In this way, a set of “mean scanning curves” corresponding with particular RHmax val-
ues can be obtained. 

Numerical simulation of the hygrothermal performance of the tested brick was done by 
simulation tool NEV3M. It is a modification of the former 1-D simulation tool NEV3 [5] 
based on the solution of two coupled equations for heat and moisture transfer. In simula-
tion tool NEV3M, the moisture storage of a material is described by a set of “mean scan-
ning curves” corresponding with the maximum RH value achieved in the considered layer. 

With the aim to evaluate the suggested simplified approach, an additional simulation, 
based on a more complex description of hysteretic behaviour, was done. For this purpose, 
the Mihalka 1D simulation tool for the calculation of heat and water vapour transfer [6] was 
applied. The Mihalka tool can allow for hysteretic effects due to the integration of the Ped-
ersen empirical model [7] into numerical calculation. Its drawback is, however, that it does 
not involve the enthalpy of evaporation. In the Pedersen model, the moisture content in time 
(N + 1) is calculated according to equation (1) where C is given by equation (6) during the 
process of adsorption:

Fig. 1. Illustration of generation of “mean scanning curve” (ceramic brick, RHmax = 80%) 

Rys. 1. Ilustracja wytwarzania „średniej krzywej skaningowej” (cegła ceramiczna, RHmax = 80%)
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and C is given by equation (7) during the process of desorption:

where: 
γads, γdes – parameters fitted according to the measured first adsorption and desorption 

scanning curve. In the considered case of ceramic brick, γads = γdes = 0.75.

4. Results and discussion

The determined basic material properties of the brick as well as its water vapour resist-
ance factor values (μ) are presented in Table 2. 

T a b l e  2

Basic material properties and water vapour resistance factor values of tested ceramic brick

Bulk density 
[kg/m3] Open porosity [˗] Capillary moisture content 

[m3/m3] μ (dry cup) [-] μ (wet cup) [-]

1,370 0.42 0.37 12.0 5.9

In numerical simulations, water vapour resistance factor moisture dependence was ap-
proximated by the following relation:

where:
a, b, c – parameters: a = 0.072, b = 0.0028, c = 4.66

A comparison of the calculated and measured time course of the specimen mass during 
the dynamic test is shown in Fig. 2 (specimen 2) and Fig. 3 (specimen 3). Calculations were 
done with the use of the suggested simplified model, the main adsorption curve, the desorp-
tion curve from 98% RH and the Mihalka simulation tool. The obtained maximum and min-
imum values of moisture content during the quasi-steady-state period of the dynamic test 
are presented in Tab. 3. 
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T a b l e  3

Obtained maximum and minimum values of average moisture content of tested bricks

umax [m
3/m3] of specimen umin [m

3/m3] of specimen

1 2 3 1 2 3

Main adsorption 0.0153 0.0152 0.0158 0.0073 0.0073 0.0071

Simplified model 0.0198 0.0198 0.0202 0.0129 0.0129 0.0128

Mihalka 0.0223 0.0223 0.0236 0.0121 0.0122 0.0128

Measured 0.0188 0.0177 0.0197 0.0116 0.0117 0.0124

Fig. 2. Comparison of the measured and simulated time course of the specimen mass 
during the dynamic test (specimen 2)

Rys. 2. Porównanie mierzonego i symulowanego czasu dla masy próbki 
podczas testu dynamicznego (próbka 2)

Fig. 3. Comparison of the measured and simulated time course of the specimen mass 
during the dynamic test (specimen 3)

Rys. 3. Porównanie mierzonego i symulowanego czasu dla masy próbki 
podczas testu dynamicznego (próbka 3)
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The results suggest that, for the tested brick, the hysteretic effects are noticeable and 
that using the main adsorption curve underestimates the moisture content. It is in accord-
ance with the previous experimental results for ceramic brick delivered by other manu-
facturers [8, 9]. 

The coincidences between the measured results and those obtained by the simplified 
model are acceptable. However, accordance is worse for specimens 1 and 2 than for speci-
men 3 (Tab. 3, Fig. 2,3). It can be partly explained by the non-homogeneity of the tested ma-
terial and partly by the fact that the calculated specimen moisture content/mass is very sen-
sitive to the applied moisture storage function. The results of the dynamic test simulation 
also confirm that the processes of adsorption and desorption can be described by the same 
moisture storage function. 

The results obtained by the Mihalka simulation tool are slightly shifted towards higher 
values of moisture content/mass. The shift can be explained by the fact that the enthalpy of 
evaporation is not considered in this tool and consequently the existing changes of temper-
ature during the water vapour uptake/release as well as their effect on the relative humidity 
in the material are not involved, either.

5. Conclusions

The moisture content of a ceramic brick in changing borderline conditions is experimen-
tally determined. The measurements confirm the evident effect of the hysteretic behaviour 
on the moisture content of a ceramic brick. 

A simplified approach to the evaluation of the moisture content of a hysteretic building 
material is suggested in comparison with the experiment. Taking the sensitivity of the cal-
culated moisture content to the applied moisture storage function into account, accordance 
between the results of the simplified model and the experiment is satisfactory. However, for 
more general conclusions regarding its applicability, further tests, covering other ranges of 
relative humidity and different types of building materials, should be performed.

This research was supported by the Slovak Grant Agency VEGA (Grant No. 2/0159/10)
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This paper concerns an experimental building that makes a part of the research faculty. The 
experimental building will be raised in the laboratory hall, whereas the whole construction 
will be placed in climate chambers with simulated external temperatures. The parameters of 
peripheral structures correspond with the parameters of a passive house. This paper includes 
systems to ensure the internal environment in rooms with the help of air conditioning and 
heating installations using renewable energy sources.
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Niniejszy artykuł dotyczy eksperymentalnego budynku stanowiącego część wydziału badaw-
czego. Budynek eksperymentalny zostanie wzniesiony w sali laboratoryjnej, cała konstrukcja 
zaś umieszczona w komorach klimatycznych z symulacją temperatur zewnętrznych. Parametry 
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1. Description of the experimental building

1.1. General description of the building

The experimental house is designed in passive standards in terms of building struc-
tures. On the basis of calculated balances for the needs of heat, demand for hot water and 
the need for ventilation in the building, variants of heating and ventilating were designed. 
Even though this paper does not concern hot water, proposed distribution of hot water and 
energy required for domestic purposes is also included in the research. The building is part 
of the research and developmental environment meant to ensure sustainable interoperabi-
lity and integration of research into the space of an efficient use of more compound sys-
tems based on renewable energy sources. The building is located in a chamber which will 
simul ate the outdoor temperature excluding the effects of sunlight. The whole technolog-
ical park will use biomass technology for an efficient use of hydrogen, solar energy, geo-
thermal sources and hydrogen batteries as alternative sources of energy. The experimen-
tal building will be incorporated into the project as one of energy appliances. The source 
of energy will be a high-capacity storage tank located under the Technology Park. The fol-
lowing figure shows the experimental building.

2. Heating design

 The purpose of this design is a combination of several applicable heating systems. One 
part of the building will be unheated; the other part of the building will be heated by diffe-
rent systems. The rooms will be equipped with flexible and stable heat sensors. The follow-
ing figures show low-temperature radiant systems and a conventional low-temperature hea-
ting system designed in the experimental building.

Fig. 1. Ground plan and cross section of the experimental building

Rys. 1. Rzut poziomy oraz przekrój poprzeczny budynku eksperymentalnego
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The main power supply is conducted to the distributor located outside the chambers. 
Each system will have its own mixing hub located above the main divider. Radiant systems 
are designed as follows – wall and floor heating, ceiling heating capillary; wall heating is de-
signed for one room only, ceiling and floor heating is designed for the whole heating space.

Fig. 2. Standard modular manifold used in heating systems (floor, radiators and wall)

Rys. 2. Standardowy kolektor modularny wykorzystywany w systemach grzewczych 
(podłoga, grzejniki i ściana)

Fig. 3. Floor and wall heating designed in the experimental building

Rys. 3. Ogrzewanie podłogi i ściany zaprojektowane dla budynku eksperymentalnego
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Fig. 5. Floor plan showing stable and movable sensors for measuring 
the temperature in the experimental building

Rys. 5. Plan piętra przedstawiający stałe i ruchome czujniki mierzące temperaturę 
w budynku eksperymentalnym

Fig. 4. Wall heating and low-temperature radiator heating 
in the experimental building

Rys. 4. Ogrzewanie ściany i ogrzewanie niskotemperaturowe 
w budynku eksperymentalnym
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3. Variants of the proposed HVAC systems

 The purpose of this research is to investigate temperature, humidity, air velocity and the 
concentration of carbon dioxide in a place of residence. Its aim is to provide optimal ventila-
tion and heat treatment for various conditions of using a room. The project was prepared to 
test different values   in different rooms: offices, classrooms and conference rooms. They are 
pursued by different parameters of air.

Various studies show the scale of carbon dioxide concentration per person – see Table 1.

T a b l e  1

Due to increased CO2 concentrations

CO2 concentrations [ppm] The effecton the body

330 - 400 Outdoor air

450 – 1,000 Pleasant feeling – good level

1,000 – 2,000 Sleepiness – worse air

2,000 – 5,000 Possible headaches 

over 5,000 Discomfort, rapid heartbeat

over 15,000 Breathing problems

over 30,000 Dizziness and indisposition

over 60,000 Blackout

Fig. 6. Variant of the HVAC systems solution in the experimental building

Rys. 6. Wariant rozwiązania systemów HVAC w budynku eksperymentalnym
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4. Conclusions

The experimental building will be equipped with heating and air conditioning systems. 
These systems can be freely switched off, combined and compared with the results of measu-
rement in a room that will lack a heat source. The whole system will be supported by energy 
simulation. On the basis of the measurement results and after fine-tuning simulations in the 
experimental building, relevant outcomes, applicable in the practice of designing passive 
buildings, will be obtained in compliance with the basic hygienic requirements in terms of 
structures, an internal environment and the design and use of heating or ventilating systems.

This paper was elaborated in the framework of the international scientific-technical cooperation 
between Slovakia and Romania in the form of the APVV Project under the title Energetic Efficiency of 
Ventilation System, Identification Project No. SK-RO-0010-1 and project SF ITMS code 26220220064 
– VUKONZE.
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1. Introduction

The research centre for renewable energy resources integration and performance effi-
ciency (abbr. VUKONZE) is a corporate project of several faculties at the Technical Uni-
versity of Kosice funded from the EU. The centre with its technical equipment and instru-
mentation as well as concentration of research capacities has to support research and devel-
opment in the area of the effective gain and utilisation of energy from renewable sources. 
The activities of individual faculties are concentrated on one research workplace that will 
be situa ted in a newly built hall at the campus of TU in Kosice.

2. The meaning of a virtual energy model

One experimental space of the Faculty of Civil Engineering within the research work-
place presents a “consumer model” – a family house – in the real scale installed in a “cli-
mate chamber”. It will be possible to simulate the conditions of external climate except the 
effect of solar radiation and wind by concrete requests of experimental tasks in the space of 
the “climate chamber”. Sensors and measuring equipment will be used, while the behaviour 
of the “consumer model” in the artificial environment will be monitored.

Fig. 1. Proposed placement of the planned workplace in Project VUKONZE

Rys. 1. Proponowane rozmieszczenie planowanego obiektu w projekcie VUKONZE
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Fig. 2. Model of hall object for workplace VUKONZE (trial version)

Rys. 2. Model obiektu halowego dla zakładu pracy VUKONZE (wersja testowa programu)

It will be necessary to know the energy inputs of designed experimental tasks for the cre-
ation or modification of required conditions:

 – In the internal space of the “climate chamber” (e.g. for the assurance of required tem-
perature in heat transfers between the chamber and the surrounding environment with 
defined operation),

 – In the internal space of a single “consumer model” by defined conditions in the “cli-
mate chamber”.

For that reason, the virtual energy model of laboratory VUKONZE was created in the sim-
ulation energy program Design Builder. In addition, an energy simulation of the laboratory 
will be used to determine energy consumption in a single “consumer model” for variants of 
the HVAC systems (natural ventilation, mechanical ventilation, recovery, the use of renewable 
energy sources...). The obtained results concerning energy consumption according to energy 
carriers allow us to determine potential environmental impacts in the form of greenhouse gas 
emissions (CO2) and to elaborate an economic analysis that compares designed variants, e.g.:

 – In terms of the operational costs,
 – In terms of the efficiency of the investment costs.

3. The creation of a virtual energy model in the environment 
of the energy simulation program Design Builder

The virtual energy model was created in wider connections similarly to the whole hall ob-
ject of the VUKONZE workplace, except the “consumer model” installed in the “climate cham-
ber” (Fig. 2). This makes it possible to simulate conditions in the hall space in the form of:
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 – Definition of occupancy (number of people, energy output depends on activities and 
their presence in the space-time of the hall),

 – Internal heat sources (equipment and activities),
 – Passive solar gains (through windows in administrative parts and dormer windows in 

some parts of the hall).
The request of the research team members was to divide the internal space of the “cli-

mate chamber” into five separate segments in order to model different conditions of the ex-
ternal climate. This fact was included in the virtual energy model (Fig. 3): the space around 
the “consumer model” is divided into four separate parts, whereas the space above repre-
sents the fifth part. This makes it possible to simulate the conditions of the external climate 
in individual segments by setting the air temperature according to the requests of experi-
mental tasks (this parameter will be ensured by the ventilation system).

The “consumer model” represents the last part of the virtual model. It is the object of 
a family house installed in the “climate chamber”. A separate group of the research team, 
which aims at the material solution of constructions for the “consumer model” and the “cli-
mate chamber”, will define their parameters to be used in the virtual energy model. In terms 

Fig. 3. Model of „climate chamber” with installed „consumer model” (trial version)

Rys. 3. Model „komory klimatycznej” z zainstalowanym „modelem odbiorczym” (wersja testowa programu)
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of the HVAC systems, a special program facilitates simulation of the internal conditions in 
the “consumer model” in the form of:

 – Definition of required inside-air temperature in vinculis on the time modes of HVAC 
activities,

 – Heat gains from internal sources (lighting, PC, hot water storage and time of use),
 – Definition of occupancy (number of people, energy output depends on activities and 

their presence in time),
 – Ventilation concept (natural ventilation, mechanical ventilation, mechanical ventila-

tion with recovery),
 – Definition of mechanical ventilation mode (on the basis of people’s presence, on the 

basis of a defined time).

4. Conclusions

Our effort was to create a simulation model with the support of the simulation tool De-
sign Builder for the purposes of the VUKONZE Project so that it could simulate the real 
conditions of an experimental model at the most. It will be possible to obtain preliminary 
information about the energy demand and energy consumption of the “consumer model” as 
well as the “climate chamber” for planned experimental tasks. This simulation model repre-
sents a tool for planning and managing individual experimental tasks effectively with a view 
to the application of energy sources which will be available within the VUKONZE Project.

This work was funded by projects VEGA 1/0748/11 “Theoretical and experimental analysis of building 
services and HVAC systems from the point of view of microbiological risk and regarding the effective 
use of renewable sources” and ITMS 26220220064 “Research centre for renewable energy resources 
integration and performance efficiency”.
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Nowe podejście do oceny zrównoważonego charakteru budynków wymaga obliczenia wpływów i 
aspektów środowiskowej, społecznej i ekonomicznej wydajności budynków z zastosowaniem wskaźników 
ilościowych oraz jakościowych. Zostają one włączone w systemy i narzędzia środowiskowej oceny 
budynków wykorzystywane w różnych krajach dla oceny zintegrowanej wydajności budynków. W 
ostatnich latach system środowiskowej oceny budynków (ang. BEAS) opracowywano również na 
Słowacji. BEAS jako system wielokryterialny obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i kulturowe 
włączane do proponowanych domen głównych, takich jak: wybór terenu budowy, planowanie projektu, 
konstrukcja budynku, środowisko wewnętrzne, wydajność energetyczna, zarządzanie wodą oraz odpadami. 
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i określenie znaczenia poszczególnych czynników BEAS. 
W opracowaniu udział wzięło jedenastu ekspertów. W rezultacie ustalono porządek i znaczenie głównych 
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1. Building environmental assessment

1.1. Building environmental assessment in the world

Many methodologies have been developed to establish the degree of accomplishment of 
environmental goals, guiding the planning and design processes. In these earlier stages of 
the construction process, planners can make decisions to improve building performance at 
very little or no cost, following the recommendations of the decision-making tool. The first 
of such tools was the Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
(BREEAM) [2]. After that, other methodologies, such as Green Star from Australia [3], 
the Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency (CASBEE) 
from Japan [4], the Building and Environmental Performance Assessment Criteria (BEPAC) 
from Canada [5], the Building Environmental Assessment Method (BEAM) from Hong 
Kong [6], the Green Building Rating System (SABA) from Jordan [7], Estidama from Emir-
ate [8] and the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) from the United 
States [9] were developed and are currently widely applied. Very comprehensive inventories 
of available tools for environmental assessment methods can be found in Ding [10], in Seo 
[11], the Whole Building Design Guide [12], and the World Green Building Council [13, 14].

1.2. New European standards for sustainable assessment of buildings

The aim of this paper is also to present the new European standard for sustainable assess-
ment of buildings. New European Standards (EN 15643-1, 2; prEN 15643-3, 4; EN 15978; 
EN15804) provide the principals and requirements for the assessment of building performance. 
This series of standards allow the sustainability assessment, i.e. the assessment of environmen-
tal, social and economic performance of a building, to be made concurrently and on an equal 
footing, on the basis of the same technical characteristics and functionality of the object of as-
sessment. The sustainability assessment quantifies impacts and aspects for the environmen-
tal, social and economic performance of buildings using quantitative and qualitative indica-
tors. These standards do not set benchmarks or levels of performance. Although the evalua-
tion of technical and functional performance is beyond the scope of this series of standards, 
the technical and functional characteristics are considered within this framework by reference 
to the functional equivalent. The functional equivalent forms the basis for comparisons of the 
results of the assessment. The framework applies to all types of buildings and it is relevant 
for the assessment of new buildings over their entire life cycle, and of existing buildings over 
their remaining service life and end of life stage. The standards developed under this frame-
work do not set the rules for how the different building assessment schemes may provide valua-
tion methods. Nor do they prescribe levels, classes or benchmarks for measuring performance. 

1.2.1. The assessment of environmental performance of a building

Indicators included in the current versions of standards focused on resource use (envi-
ronmental aspects): use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary 
energy resources used as raw materials; use of renewable primary energy excluding renew-
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able primary energy resources used as raw materials; use of non-renewable primary energy 
resources used as raw materials; use of renewable primary energy resources used as raw ma-
terials; use of secondary materials; use of non-renewable secondary fuels; use of renewable 
secondary fuels; use of freshwater resources.  Further indicators used in the current practice 
focused on resource use: use of non-renewable resources other than primary energy; use of 
renewable resources other than primary energy [15].

1.2.2. The assessment of social performance of a building

The following categories shall be used to describe the social performance aspects and 
impacts of buildings: accessibility; adaptability; health and comfort; loadings on the neigh-
bourhood; maintenance; safety/security; sourcing of materials and services; stakeholder in-
volvement [16].

1.2.3. The assessment of economic performance of a building

The assessment of the economic performance of a building shall incorporate all relevant 
information, which may include the following: economic aspects and impacts at the Before 
Use Stage; economic aspects and impacts excluding the building in operation at the Use 
Stage (Energy costs); economic aspects and impacts of the building operational use; eco-
nomic aspects and impacts at the End of Life (Costs from re-use, recycling and energy re-
covery at end of life) [17].

1.3. Building environmental assessment in the Slovak Republic

The building environmental assessment system (BEAS) has been developed in Slovakia 
as well through the last years. This topic is very discussed between architects, designers and 
developers in Slovakia. The main fields and determining indicators of BEAS are proposed 
on the base of available information analysis from particular fields and also on the base of 
our experimental experiences. The proposed indicators respect Slovak standards and rules 
and with respect of environmental, social and economic aspect of environmental perfor-
mance of buildings. The background of BEAS development was mainly SBTool.

2. Energy performance

Buildings account for a large part of the annual energy consumption in modern socie-
ties. Within the European Union (EU) the energy use by the built environment is more than 
40% of the total energy consumption [18, 19]. In order to quantify the effect of energy sav-
ing measures in the built environment different methodologies with accompanying indica-
tors were and still are being developed. Because of the European Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) [20], many indicators have been developed to express the en-
ergy performance of European buildings by an energy label with a classification of A to G. 
Now that Energy Performance Certification is compulsory within the European Union, it 
might be useful to relate the value of real estate objects with the life cycle costs of energy 



262

saving measures [19]. Promotion of energy efficiency is one of the main goals of energy pol-
icies since it improves resource management and reduces energy use and its environmental 
impact. Today most of the developed nations include a section on energy efficiency within 
their energy planning policies, usually implemented by means of a variety of laws, codes, 
strategies, regulations and certification schemes [21]. In this paper we focus on the proposal 
of system BEAS for building environmental assessment system especially on the assess-
ment of energy performance of buildings in the Slovakia.

3. The methodology of the derivation of assessment field in BEAS

The methodology of the derivation of assessment field in BEAS has been performed ac-
cording to a study [22]. A field list has been derived by a three-step process. In order to es-
tablish a comprehensive set of fields of the building environmental assessment method for 
office buildings, a combination of reviewing existing methods of building environmental as-
sessment used worldwide, valid Slovak standards and codes, and an academic research pa-
per has been conducted. A three-step process has been conducted in this method. The first 
step, a full range of fields relating to the sustainable building efficiency, has been collected 
through a wide-ranging literature review. In step 2, a draft indicator list has been selected 
from the full indicator list based on an in-depth analysis. In step 3, a questionnaire survey 
has been conducted in order to get the comment from the experts to refine the draft indi-
cators. As a result, a final indicator list has been proposed. The final indicators list is pre-
sented for “Energy performance” main field of assessment in the next sections of this paper.

3.1. Literature review

The field of building environmental assessment has matured remarkably quickly since 
the introduction of BREEAM, and the past thirteen years have witnessed a rapid increase in 
the number of building environmental assessment methods in use world-wide In the Table 1 
are shown the most significant building environmental assessment system [2-12] with their 
main field of energy assessment used over the world. 

T a b l e  1

Energy performance field in the most significant building environmental assessment systems

System Energy performance field Weight Indicators

BREEAM Energy 19 [%] 

Reduction of CO2 emissions
Energy monitoring
Energy efficient external lighting
Low or zero carbon technologies
Energy efficient cold storage
Energy efficient transportation systems
Energy efficient laboratory systems
Energy efficient equipment (process)
Drying space
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Green Globes Energy 38 [%]

Energy performance
Reduced energy demand
Integration of energy efficient systems
Renewable energy sources
Energy-efficient transportation

SBTool Energy and Resource 
Consumption 22,5 [%]

Total Life Cycle Non-Renewable Energy
Electrical peak demand for facility 
operations
Renewable Energy
Materials 
Potable Water

LEED Energy and Atmosphere 36,4 [%]
Regional Materials 
Rapidly Renewable Materials
Certified Wood

CASBEE Energy 20 [%]

Building Thermal Load
Natural Energy Utilization
Efficiency in Building Service System
Efficient Operation 

BEAM Energy use 41,3 [%]

Annual Energy Use
Energy Efficient Systems
Energy Efficient Equipment
Provisions for Energy Management
Building Design for Energy Efficiency

SABA Energy efficiency 23,1 [%]

Building envelope performance
Renewable energy
Natural lighting/lighting
Energy-efficient heating/cooling system
Mechanic systems
Greenhouse gases emission
Machines/appliances

Estidama Resourceful Energy 26,4 [%]

Community Energy Strategy
Building Guidelines
Energy Monitoring and Reporting
Community Strategies for Passive Cooling
Urban Heat Reduction
Efficient Infrastructure
Renewable Energy: Onsite, Offsite
Energy Efficient Buildings
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3.2. System BEAS

In the table (Table 2) is shown draft indicator list in field of energy performance which 
has been selected from the full indicator list based on an in-depth analysis.

T a b l e  2

Energy performance main field and subfields of system BEAS

Main field Subfields Indicators

D Energy 
performance

D1 Operation Energy

D1.1 Energy needs for heating
D1.2 Energy needs for domestic hot water

D1.3 Energy needs for mechanic ventilation and cooling
D1.4 Energy needs for lighting

D1.5 Energy needs for appliances
D2 Active systems 

using renewable energy 
sources

D2.1 Active solar design
D2.2 Heat pump

D2.3 Photovoltaic technology and heat recuperation
D3 Energy 

management
D3.1 System of energy management

D3.2 Operation and maintenance

3.3. Questionnaire survey

A questionnaire survey which aims to weight the final fields in BEAS has been con-
ducted with the experts. Eleven experts participated in the study. Their task was the deter-
mination of significance intensity of main fields according nine-point scale of relative im-
portance. Consequently the order and weights of significance of main assessment fields was 
determined. According AHP method, the numerical value of fields in a comparison matrix 
is determined by the Saaty’s nine-point scale of relative importance for pairwise comparison 
[23]. On the base of intensity expression of significance has been assigned the order of fields. 
The significance weight for Energy performance field was determinate using Saaty matrix 
and the results is 26,47 %,  In the table (Table 3) is shown identification of significance of as-
sessment subfields and indicators in Energy performance field determined by experts. The 
number 1 means the most important field; number 2 means the second important field, etc.

T a b l e  3

Expert identification of significance of Energy performance assessment subfields and indicators

Expert D1 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D2 D2.1 D2.2 D2.3 D3 D3.1 D3.2
1 1 1 1 1 4 5 2 1 1 3 3 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
3 2 1 1 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 1 1
6 1 1 1 5 1 1 3 1 2 2 1 2 1
7 1 1 4 1 3 4 1 1 3 1 1 1 1
8 1 1 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 1
9 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1
10 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1
11 1 1 1 3 5 3 2 1 2 3 2 1 1
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In the figure (Fig, 1) is shown result of significance determination of subfield and indica-
tors in energy performance main field of assessment. 

4. Conclusions

The aim of paper was the identification and determination of weights of energy perfor-
mance fields in BEAS. Eleven experts participated in the study. Their task was the deter-
mination of significance intensity of main fields according nine-point scale of relative im-
portance. Consequently the order and weights of significance of main assessment fields was 
determined. The field of energy performance was determined as the most significant field 
with the weight of 27.84 %. The first sub-field of assessment D1 – Operation Energy has 
weight 51,24 %, second sub-field of assessment D2 -   Active systems using renewable en-
ergy sources has weight 22,31 % and third sub-field of assessment D3 – Energy Manage-
ment has weight 26,45 %.
This study was supported by European Union Structural (Grant code: ITMS 26220220064) - VUKONZE 
and the Grant Agency of Slovak Republic to support of project No. 004TUKE-4/2011, on the base of 
which the results are presented.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW 
ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO 

W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION 
AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE 
IN SŁUBICE AND FRANKFURT AM ODER

S t r e s z c z e n i e

Autor na podstawie raportu FEWE dokonuje analizy budynku zlokalizowanego na granicy 
Polski i Niemiec – w tych samych warunkach klimatycznych. Różnice, jakie przeanalizowano, 
polegają na różnych wymaganiach dotyczących ochrony cieplnej budynku, wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i na innych cenach nośników energii po obu stronach granicy. 
Wybrano projekt przeciętnego budynku jednorodzinnego o kształcie przystosowanym do 
standardu budynku niskoenergetycznego. Założono, że budynek zbudowany jest w technologii 
tradycyjnej i spełnia minimalne wymagania obowiązujące w danym kraju, czyli jest najgorszy 
z możliwych do wzniesienia. Dla tak zaprojektowanych budynków obliczono wielkość 
rocznego zużycia energii oraz roczne koszty do zaspokojenia potrzeb w zakresie komfortu 
cieplnego i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Słowa kluczowe: mostek cieplny, złącze budowlane, projektowanie termiczne

A b s t r a c t

The paper compares energy costs and consumption for two buildings located in the same 
climatic zone but meeting different requirements – German and Polish. It is a standard house 
with a shape of low energy building. For these constructions yearly energy consumption to meet 
thermal comfort was calculated.
Keywords: thermal bridge, building joint, thermal design
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1. Wstęp

Przedmiotem analizy jest budynek mieszkalny jednorodzinny o następujących para-
metrach:

 – liczba kondygnacji: 2
 – powierzchnia całkowita : 160,7 m2

 – powierzchnia mieszkalna: 137,4 m2

 – parter: 71,1 m2

 – piętro: 66,3 m2

 – wysokość pomieszczeń: 2,6 m
 – liczba użytkowników: 4 osoby
 – garaż: tak
 – powierzchnia ogrzewana: 137,4 m2

 – kubatura ogrzewana: 358,7 m3

 – podpiwniczenie: brak

Elementy konstrukcyjne budynku:
fundamenty – ława żelbetowa,
ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ściany ocieplone warstwą izolacji o grubo-

ści w zależności od rozpatrywanego przypadku,
dach – konstrukcja drewniana, grubość docieplenia zależna od rozpa-

trywanego przypadku,
strop – gęstożebrowy.

2. Lokalizacja

 – budynek A zlokalizowany jest w Polsce w okolicach miejscowości Słubice w pobliżu 
granicy polsko-niemieckiej

 – budynek B zlokalizowany jest w Niemczech w okolicach miasta Frankfurt w pobliżu 
granicy polsko-niemieckiej
Takie umiejscowienie obiektów pozwala na bliższe porównanie obu budynków pod 

względem warunków klimatycznych danej lokalizacji. 
Na terenie miejscowości Słubice znajduje się stacja meteorologiczna z której dane po-

służyły do wykonania obliczeń zapotrzebowania na energię.

3. Podstawowe założenia i metodyka

W celu porównania obiektów przyjęto następujące założenia oraz rozwiązania:
1. Wyznaczanie zapotrzebowania na energię końcową zarówno dla budynku w warunkach pol-

skich, jak i niemieckich przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 listopada w sprawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku i loka-
lu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
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2. Przyjęto wspólne dane meteorologiczne dla obu analizowanych budynków charaktery-
styczne dla stacji meteorologicznej Słubice.

3. W warunkach polskich budynek spełnia wymagania warunków technicznych dla budyn-
ków wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z póź-
niejszymi zmianami.

4. W warunkach niemieckich budynek spełnia wymagania dla rozporządzenia o oszczędno-
ści energii EnEV z dnia 18 marca 2009.

5. Porównanie budynków z punktu widzenia energochłonności przeprowadzono na podsta-
wie wskaźnika EK określającego ilość energii dostarczonej bezpośrednio do budynku.

6. Sprawności systemów przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listo-
pada w sprawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalne-
go lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposo-
bu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

4. Opis poszczególnych elementów budynku oraz instalacji

 Parametry przegród zewnętrznych dla budynku znajdującego w się w Słubicach przy-
jęto zgodnie z poniższą tabelą:

Rys. 1. Przybliżona lokalizacja budynku A i budynku B

Fig. 1. Approximate location of Building A and Building B
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T a b e l a  1

Parametry wymagane przez WT dla przegród zewnętrznych

Przegroda
Wartość wymagana wg 

WT2008 Wartość przyjęta

[W/(m2K)] [W/(m2K)]

Ściana zewnętrzna 0,30 0,30 
Ściana wewnętrzna 1,00 0,33 
Dach/stropodach 0,25 0,22 

Okna 1,80 1,70 
Drzwi 2,60 2,00 

T a b e l a  2

Parametry wymagane przez rozporządzenie EnV dla przegród zewnętrznych

Przegroda
Wartość wymagana wg 

EnEV Wartość przyjęta

[W/(m2K)] [W/(m2K)]

Ściana zewnętrzna 0,28 0,27 
Ściana wewnętrzna 0,35 0,33 
Dach/stropodach 0,20 0,20 

Okna 1,30 1,30 
Drzwi 1,80 1,80 

T a b e l a  3

Parametry wymagane w Polsce i w Niemczech dla instalacji

 Słubice Frankfurt

 kocioł gazowy do 50 kW kocioł gazowy 
kondensacyjny

sprawność wytwarzania 89% 97%
sprawność przesyłu 97% 97%

sprawność regulacji i wykorzystania 93% 97%

sprawność akumulacji 100% 100%

Ciepła woda użytkowa kocioł gazowy do 50 kW + zasobnik
kocioł gazowy 

kondensacyjny + 
kolektory słoneczne 

sprawność wytwarzania 86% 88%
sprawność przesyłu 70% 70%

sprawność akumulacji 84% 84%
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5. Wyniki analiz

Analizę energochłonności budynków wykonano w oparciu o wskaźnik EK wyrażony 
w kWh/(m2rok).

T a b e l a  4

Wskaźnik EK dla budynków

Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku w Słubi-
cach wynosi 147,9 kWh/(m2rok), a więc o 27% więcej niż budynek we Frankfurcie. Jest to 
wynikiem większych wymagań izolacyjnych wobec przegród zewnętrznych oraz instalacji 
wykorzystywanych w budynkach. W tabeli 5 przedstawiono udział poszczególnych nośni-
ków energii w bilansie energetycznym budynku. 

T a b e l a  5

Udział poszczególnych nośników energii w bilansie energetycznym

Należy zwrócić uwagę na różnice udziałów gazu ziemnego; w budynku znajdującym się 
w Słubicach udział ten wynosi ok. 97% podczas gdy w budynku we Frankfurcie ok. 82%. 
Ponadto w budynku wg wymagań niemieckich ponad 11% energii końcowej produkowa-
ne jest za pomocą kolektorów słonecznych. Tak wysoki udział wynika także z mniejszego 
udziału energii wykorzystywanej do celów ogrzewania. Jak przedstawiono w tab. 6 udział 
ten w obiekcie w Niemczech wynosi ok. 65%, podczas gdy w Polsce ponad 73%.
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T a b e l a  6

Udziały energii wg sposobów ich wykorzystania

T a b e l a  7

Roczne koszty energii

6. Podsumowanie

Jak wynika z analizy dla budynków o podobnej konstrukcji w Słubicach i Frankfurcie, 
koszty roczne energii są niższe w Niemczech niż w Polsce, mimo wyższej ceny za jednost-
kę energii. Wynika to z wyższych wymagań w przepisach niemieckich.

L i t e r a t u r a
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STOSOWANIE KOMPLEKSÓW PROGRAMOWYCH 
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S t r e s z c z e n i e

W planowaniu energetycznym miast znaczną uwagę poświęca się poprawie efektywności 
funkcjonowania miejskich systemów ciepłowniczych oraz ich rozwojowi. Zmniejszenie 
wydatków energetycznych i finansowych systemów ciepłowniczych i zapewnienie 
wyższej jakości świadczonych usług w warunkach Ukrainy związane jest przyłączeniem 
sieci budynkowych za pośrednictwem węzłów cieplnych. Optymalizacja procesów 
modernizacyjnych jest z kolei połączona z pojęciem promienia hydraulicznego sieci cieplnych 
oraz z opracowywaniem racjonalnych stanów hydraulicznych i cieplnych.
Słowa kluczowe: planowanie miejskie energetyczne, sieci cieplne, stany hydrauliczne

A b s t r a c t

In municipal energy planning the considerable attention is taken away to effectivizate of heat 
supply systems and their development. Minimization of energy both financial expenses of 
factories and improving of quality of supply by heat of consumers in the conditions of Ukraine 
are connected with modernization of thermal entries and transition to the independent install of 
consumers. Optimization of process of modernization is attached with concept of a hydraulic 
radius of a network and with working out rational hydraulic and a thermal regimes of networks.
Keywords: municipal energy planning, heat networks, hydraulic regimes
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1. Wstęp 

Dla większości państw członkowskich Unii Europejskiej efektywność energetyczna jest 
jednym z zadeklarowanych celów gospodarczych. Potrzeba opracowania przez państwa 
członkowskie UE krajowych planów energetycznych jest dziś uzupełniana o opracowania 
takich planów także na szczeblu lokalnym.

W ramach wspieranego przez Komisję Europejską projektu «Model» (2007 – 2010) 
Centrum efektywności energetycznej EnEffekt opracował Wspólną Metodologię Planowa-
nia energetycznego w miastach i gminach, przeznaczoną do zastosowania w nowych pań-
stwach członkowskich UE. Wspólna metodologia oparta jest na doświadczeniach realizacji 
w latach 1998 – 2004 bułgarskiego projektu o podobnym charakterze [1]. Miało to miejsce 
w czasie, gdy kwestia ta nie była jeszcze regulowana prawem krajowym. Powstała metodo-
logia bazuje też na doświadczeniach kilku państw rozwiniętych oraz państw znajdujących 
się w fazie transformacji. Metodologia została przetestowana w 43 miastach pilotażowych, 
w wyniku czego była zmodyfikowana i uzupełniona [2].

Wspólna metodologia zawiera podstawowe zasady procesu planowania energetycznego 
na szczeblu lokalnym, lecz jednocześnie daje spore możliwości modyfikacji i uzupełnień 
w celu dostosowania jej do warunków miejscowych. 

2. Analiza 

Na Ukrainie wspólna metodologia nadeszła w ramach projektu «Reforma miejskich 
systemów ciepłowniczych» przy wsparciu Agencji USA do spraw współpracy międzyna-
rodowej USAID. Najpierw została ona przetestowana w 5 miastach pilotażowych (Lwów, 
Mirgorod, Kramatorsk, Luck, Eupatoria), a następnie jeszcze w 15 miastach. W Ukrainie 
Zachodniej to miasta Czerniowce i Iwano-Frankowsk.

Miejski program energetyczny jest skierowany na rozwój i podwyższenie efektywno-
ści wszystkich energetycznych składowych systemów zapewnienia warunków życia mia-
sta, a mianowicie systemów: ciepłowniczego, wodociągowego, gazociągowego, oświetlenia 
ulicznego oraz transportu. Jednak obiektem kluczowym jest miejski system ciepłowniczy, 
który składa się ze źródeł ciepła i sieci cieplnych oraz głównych odbiorców – budynków 
mieszkalnych, centrów administracyjnych, szkół, zakładów medycznych i opieki społecznej. 

Miasta na Ukrainie różnią się od miast Wspólnoty Europejskiej. Główne różnice to:
 – ogólnoeuropejskie dyrektywy (Dyrektywa UE dotycząca charakterystyk energetycznych 

budynków «European Performance of Buildings Directive»), które na Ukrainie praktycz-
nie nie obowiązują;

 – monopaliwowy bilans i całkowita zależność od importowanego gazu ziemnego, co zagra-
ża bezpieczeństwu energetycznemu i finansowemu zarówno miast, jak i całego państwa;

 – «krzyżowe subsydiowanie»1, które stwarza apriori niewygodne warunki dla systemów 
scentralizowanego ogrzewania stosownie do systemów ogrzewania indywidualnego.
Te czynniki uwarunkowały znaczne odmienności w formułowaniu celów planowania 

energetycznego na Ukrainie od przyjętych we Wspólnej Metodologii.

1  Obniżenie taryfy na usługi energetyczne dla ludności kosztem innych branży gospodarki.
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Ważnym krokiem fazy przygotowawczej w opracowaniu miejskiego programu ener-
getycznego jest utworzenie i rozwój Miejskiego Energetycznego Systemu Informacyjnego 
(MESI) [3]. Ponieważ możliwości MESI [3] nie całkiem odpowiadały warunkom Ukrainy, 
program został uzupełniony o nowe, kompleksowe rozwiązania autorów, takie jak „Zapo-
trzebowanie cieplne”, „Energoefektywny budynek” i „Stan hydrauliczny” [4, 5].

Przed ukraińskimi miastami stoją cztery główne cele:
 – termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych – pozwoli to zmniejszyć zuży-

cie ciepła i zabezpieczyć komfortowe warunki w pomieszczeniach z jednoczesną redukcją 
wydatków mieszkańców (nawet przy prognozowanym wzroście taryf na energię cieplną);

 – przejście na przyłączenie do sieci cieplnych z zainstalowaniem w budynkach węzłów 
cieplnych – to pozwoli przejść od normowanego zużycia ciepła (podtrzymanie w po-
mieszczeniach stałej temperatury) do zabezpieczenia ich potrzeb (zapewnienie pożąda-
nego komfortu);

 – zmniejszenie zużycia zasobów energetycznych na technologiczne potrzeby miejskich 
systemów cieplnych – to pozwoli zmniejszyć nieproduktywne wydatki i konkurować 
z systemami ogrzewania indywidualnego;

 – przejście od monopaliwowego (na gazie ziemnym) bilansu miejskich systemów ciepl-
nych na wielopaliwowy – to pozwoli zwiększyć bezpieczenstwo energetyczne miast i za-
pewnić ich finansową niepodległość.
Wymienione cele mają różny priorytet w zależności od odbiorców energii cieplnej i od 

przedsiębiorstw dostarczających ciepło (rys. 1).
Pierwszym priorytetem dla odbiorców jest termomodernizacja budynków, a dla dostaw-

ców ciepła – przejście do wielopaliwowego bilansu, drugim priorytetem – odpowiednio wy-
posażenie w systemy regulacji i zmniejszenia zużycia na potrzeby technologiczne. 

Rys. 1. Priorytety w systemie miejskiego planowania energetycznego na Ukrainie

Fig. 1. Priorities in system of municipal energy planning in Ukraine
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Istotne zmniejszenie zużycia energii cieplnej (a więc i wydatków) można uzyskać przez 
dokładne ocieplenie budynków. Dzisiaj na Ukrainie przeciętne roczne zużycie zasobów 
energetycznych w budynkach masowej zabudowy wynosi 250 – 350 kWh/m2, co odpowia-
da klasie M czy N europejskej skali klasyfikacji. Gdyby zmniejszyć zużycie chociażby do 
klasy E czy F (91 ˗ 120 kWh/m2), oszczędność wyniesie około 60 – 70%. Taki cel jest bar-
dzo atrakcyjny dla miasta, ponieważ koszty, które kilkukrotnie przekraczają budżet miasta 
[6], nie opuszczają terytorium miasta, zatem można je przeznaczyć na zaspokojenie innych 
potrzeb mieszkańców. Jednocześnie znaczne zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
istotnie wpłynie na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw – dostawców ciepła. To uwa-
runkuje nadmiar mocy generującej zródeł ciepła i zmianę stanów sieci cieplnych.

Brak wiarygodnych danych odnośnie do obciążenia cieplnego determinuje nieoptymal-
ne robocze stany urządzenia systemów cieplnych. Skutkiem tego są zawyżone temperatury 
u jednych odbiorców i zaniżone w innych. To warunkuje również ponadnormatywne zuży-
cie paliwa w kotłowniach i energii elektrycznej na transportowanie nosiciela ciepła.

Na rysunku 2 przytoczono zbiór wartości dobowego zużycia gazu kotłowni osiedla 
w funkcji zewnętrznej temperatury (stopnie-doby) i standardową linię regresji.

Proces spalania paliwa w kotłowni jest kierowany ręcznie i, jak widać z rys. 2, zużycie 
paliwa nie zawsze odpowiada liczbie stopni-dób. Jednak jest i inny problem, który pole-
ga na tym, że standardowa linia regresji nie odpowiada realnemu cieplnemu obciążeniu, 
a przedsiębiorstwa dostarczające ciepło nie mają wypracowanych instrumentów do wy-
konania takiego porównania.

Obliczanie obciążenia cieplnego trzeba wykonywać dla każdego budynku z uwzględ-
nieniem odłączenia od systemu scentralizowanego oddzielnych jego pomieszczeń i odchy-
lenia warunków cieplnych pomieszczeń od normatywnych. Tu pomocne jest stosowanie 

Rys. 2. Zbiór wartości dobowego zużycia gazu kotłowni osiedla w funkcji stopnie-doby 
i standardowa linia regresji

Fig. 2. Assemblage of daily expenses of gas of a microdistrict boiler-house as degree-days 
and a standard line regression
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programu „Zapotrzebowanie cieplne” [4] oraz programu „Energoefektywny budynek”, je-
żeli budynek został zmodernizowany od czasu budowy.

Na rysunku 3 pokazano wyniki porównania standardowej linii regresji (z rys. 2) i linii 
zapotrzebowania na paliwo za aktualizowanym obliczonym obciążeniem (z uwzględnie-
niem strat energii cieplnej w sieci i sprawności wyposażenia kotłowni).

Faktyczne wydatki paliwa nie odpowiadają obliczonemu obciążeniu cieplnemu. W za-
leżności od liczby stopni-dób zużycie ponadnormowe gazu ziemnego mieści się w grani-
cach 11–20%.

Wyznaczenie aktualnego realnego cieplnego obciążenia jest pierwszym i niezbędnym 
krokiem w celu osiągnięcia poprawy skuteczności pracy miejskich systemów cieplnych. 
Programy „Zapotrzebowanie cieplne” i „Energoefektywny budynek” tylko pokazują poten-
cjał oszczędności dostawczych systemów cieplnych, jednak nie są instrumentami do jego 
osiągnięcia. Efektywna praca systemów dostawczych ciepła jest możliwa tylko po naprawie 
stanu hydraulicznego sieci cieplnej. 

Efektywne hydrauliczne (a więc i cieplne) stany można osiągnąć tylko za pomocą spe-
cjalistycznego oprogramowania, które bazuje na metodach teorii obwodów hydraulicznych 
[7]. Autorzy wykorzystali program „Stany hydrauliczne” [5, 8], za pomocą którego można 
analizować stany hydrauliczne sieci cieplnej i odbiorców oraz uzgadniać je między sobą.

W długoterminowym planowaniu należy uwzględnić prognozowaną zmianę obciążenia 
cieplnego do oceny perspektyw rozwoju źródeł ciepła systemów. Na rys. 4 pokazano wa-
riant zmiany obciążenia cieplnego (prognozę dokonano za pomocą programu „Zapotrzebo-
wanie cieplne”) dla różnych hipotez rozwoju sytuacji, mianowicie: zmniejszenie obciążenia 
cieplnego istniejących odbiorców wskutek przeprowadzenia termomodernizacji budynków 
oraz przyłączenia nowych budowli w wypadku korzystnej taryfy na energię cieplną.

Rys. 3. Standardowa linia regresji (linia ciągła) i wydatki paliwa 
za obliczonym obciążeniem cieplnym (linia kreskowa)

Fig. 3. Standard line regressions (full line) and gas-fuel expenses 
behind the counted thermal load (a shaped line)
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Wstrzymanie ostrego spadku obciążenia cieplnego i przyłączenie nowych odbiorców 
możliwe jest tylko w przypadku rezygnacji z krzyżowego subsydiowania. W razie utrzy-
mania krzyżowego subsydiowania tylko przejście do multipaliwowego bilansu energetycz-
nego pozwoli zwolnić (czy nawet zatrzymać) wzrost taryfy na energię cieplną i wstrzymać 
chaotyczne odłączenia odbiorców od systemów scentralizowanych, co pozwoli pomyślnie 
rozwijać się w przyszłości. 

Innym ważnym kierunkiem dalszego rozwoju cieplnych systemów scentralizowanych, 
jest instalowanie środków regulacji zużycia energii cieplnej po stronie odbiorców. Instalo-
wanie środków regulacji jest związane z odmową od hydroelewatorów i wdrożeniem wę-
złów cieplnych z wymiennikami ciepła lub ze zmieszaniem pompowym.

Węzeł ze zmieszaniem pompowym jest tańszy, jednak węzeł z wymiennikami ciepła po-
zwala rozdzielić sieci cieplne dostawcze i sieci budynkowe, czym są zainteresowane przedsię-
biorstwa dostawcze. To przedsięwzięcie poprawi również jakość nośnika ciepła sieci. Rezy-
gnacja z hydroelewatorów pozwala również zmniejszyć ciśnienie w sieci cieplnej, co podniesie 
niezawodność systemu centralnego ogrzewania w ogóle. Jednak do osiągnięcia tego potrzeb-
ne jest nastawienie hydraulicznych stanów i optymalizacja pracy pomp cyrkulacyjnych.

Zainstalowanie węzłów cieplnych w ciągu jednego letniego sezonu jest niemożliwe 
i dlatego będzie przeprowadzane etapami. Jeśli te prace będą wykonywane systemowo, to 
honorarium od zainstalowanych węzłów cieplnych przedsiębiorstwo dostawcze otrzyma nie 
tylko po pełnym zakończeniu prac, lecz także po wykonaniu każdego etapu. Dlatego insta-
lowanie węzłów musi być przeprowadzane jednocześnie u odbiorców równoodległych od 
centrum zasilania w sensie hydraulicznym. 

Na rysunku 5 pokazano plan sieci cieplnej kotłowni osiedla, na którym naniesiono koła 
hydraulicznej odległości odbiorców. Obliczenie stanów i promieni hydraulicznych dokona-
no za pomocą programowego kompleksu Stan hydrauliczny. Przykładowo, odbiorcy 1, 2, 

Rys. 4. Prognozowane zmiany obciążenia źródła ciepła

Fig. 4. Predicted changes of a load of heat supply
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i 3 znajdują się w faktycznych (geometrycznych) odległościach od centrum zasilania odpo-
wiednio r1, r2 i r3, a w odległościach hydraulicznych – R1, R2 i R3. 

Po zainstalowaniu węzłów cieplnych u najbardziej hydraulicznie odległych odbior-
ców (rys. 5) przedsiębiorstwo może obniżyć napór na wyjściu z kotłowni i, odpowiednio, 
zmniejszyć koszty energii elektrycznej na transportowanie nośnika ciepła. Następne etapy 
rekonstruowania będą przeprowadzone analogicznie i zapewnią korzyści zarówno dla od-
biorców, jak i dla przedsiębiorstwa ciepłoenergetycznego.

Instalowanie węzłów cieplnych w czasie letniej przerwy w ogrzewaniu powinno od-
bywać się u odbiorców rozmieszczonych w granicach jednego pierścienia. Tylko po peł-
nej zamianie węzłów u odbiorców zewnętrznego pierścienia warto przejść do modernizacji 
przyłączeń odbiorców znajdujących się w pierścieniu wewnętrznym. To pozwala otrzymać 
maksymalną korzyść dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

3. Wnioski

Planowanie dalszego rozwoju energetyki miejskiej we współczesnych warunkach nie-
możliwe bez wykorzystania komputerowej techniki i specjalistycznego oprogramowania. 
Centralnym instrumentem wspólnej metodologii planowania energetycznego jest miejski 
energetyczny system informacyjny. Jednak ten programowy produkt nie całkiem pasuje do 
zadań, które stoją przed ukraińskimi miastami. Dopełnienie go programowymi komplek-
sami Zapotrzebowanie cieplne, Energoefektywny budynek i Stan hydrauliczny pozwalają 
rozwiązywać znacznie szersze spektrum zadań. To stwarza możliwość planowania rozwo-
ju energetyki miejskiej, a zwłaszcza przedsiębiorstw ciepłowniczych na kilka lat naprzód 
i otrzymywać od maksymalne dywidendy dla indywidualnych odbiorców i całego miasta.

Ryc. 5. Odległości i pierścienie hydrauliczne odbiorców kotłowni

Fig. 5. Hydraulic remoteness and rings of consumers of a boiler-house
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A b s t r a c t

The paper deal with quality in selected ventilated classroom. The basic assumption for 
a healthy indoor environment and optimum occupant performance is adequate fresh air amount 
without the physical and chemical pollutants. The physical and chemical pollutants in indoor 
environment are also produced by occupants. The carbon dioxide (CO2) as chemical pollutant is 
produced by occupants respecting human activities. The carbon dioxide production is 4 percents 
of the total air exhaled amount at the temperature of 34°C to 36°C.
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S t r e s z c z e n i e

Niniejszy artykuł dotyczy jakości powietrza w wybranej wentylowanej sali lekcyjnej. Podstawowym 
założeniem zdrowego środowiska wnętrz oraz optymalnej wydajności użytkowania jest 
odpowiednia ilość świeżego powietrza z wykluczeniem wszelkich substancji zanieczyszczających 
pochodzenia fizycznego i chemicznego. Substancje tego typu wytwarzają też użytkownicy 
środowiska danego wnętrza. Dwutlenek węgla (CO2) jako substancja zanieczyszczająca 
pochodzenia chemicznego wytwarzany jest przez organizmy ludzkie. Wytwarzany dwutlenek węgla 
stanowi cztery procent całkowitej ilości wydychanego powietrza w temperaturze od 34°C do 36°C.
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1. Introduction

Several types of air distribution schemes (17 schemes) were selected for presented exper-
iment within the frame of mechanical ventilation systems (mixing, personal, confluent and 
displacement) and existing natural ventilation system (infiltration by windows). 

The distribution systems were installed in naturally ventilated school building in identi-
cal classrooms. The carbon dioxide (CO2) concentrations were studied under indoor climate 
parameters (temperature, relative humidity and air movement). Three different categories 
for evaluating of indoor environment are specified for indoor ventilated spaces. Category Ι 
corresponds to a high level of expectation and is recommended for spaces occupied by very 
sensitive and fragile persons with special requirements like handicapped, sick, very young 
children and elderly persons. Category ΙΙ corresponds to normal level of expectation and 
should be used for new buildings and renovations. Category III corresponds to an accepta-
ble, moderate level of expectation and may be used for existing buildings. Values outside the 
criteria for the above the categories should only be accepted for a limited part of the year. 

Recommended values of indoor CO2 concentration for ventilated buildings are esti-
mated as concentration above outdoor concentration. Recommended CO2 concentration 
is 350ppm for category I, 500ppm for category II, 800ppm for category III and over the 
800ppm for category IV above background outdoor concentration for energy calculations 
and demand control [1, 2, 3].

Fig. 1. Total ventilation rates – determination of applicable range (θai = 26°C, φ = 35-45%)

Rys. 1.  Narzędzia pomiaru parametrów obiektywnych
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1.1. Total air ventilation rate determination – tested air flow value

Total air ventilation rates were determined from results on the basis of sensory analysis 
of odour intensity, environment acceptability, thermal comfort evaluation and experimen-
tal measurements (Fig. 1). 

The evaluation of total air ventilation rate in related to odour intensity, environment ac-
ceptability and thermal comfort is presented in Fig. 1. The applicable range of values of air 
ventilation rate, where odour intensity (OI) presents executed criterion “OI < 2” are pre-
sented by red colour in the range of 0,8 to 2,0[1/h]. The applicable values of air ventila-
tion rate, where environment acceptability (EA) presents executed criterion “EA > 0” are 
presented by blue colour in the range 1,3 to 2,0 [1/h]. The applicable values of air ventila-
tion rate, where thermal comfort (TC) presents executed criterion “<0; 1>” are presented by 
green colour in the range 1,1 to 2,0 [1/h].

The total air ventilation rate by mechanical ventilation in the range (<1,3; 2,0>) by mathe-
matics intersection of 3 sets of numbers [(<0,8;2.0>)Λ(<1,3;2.0>)Λ(<1,1;2.0>)] was estimated.

The first idea was application the lowest possible air ventilation rate like value input for 
next real experimental measurements and also like value input to CFD simulations. Based 
on this assumption the air ventilation rate was established to value nTOT=1,3 [1/h].

Partial conclusion

The air ventilation rates defined in Standard STN EN 15 251:2007 [1,2,3] present air 
change rate in which the objective benefit of proper selection of ventilation system and 
air distribution scheme is lost (erased) in relation to IAQ. The total ventilation rate “nTOT” 
was determinated by sensory evaluation application. It was reason how to determine ma-
jor boundary condition (air quantity = air ventilation rate) for minimizing of responsibility 
size of air quantity (quantitative component of ventilation) and maximize the impact of the 
choice of distribution scheme and the distribution element (qualitative component of venti-
lation) for transfer and distribution of pollutants in research.

The total air ventilation rate for next experimental measurements was established as the 
intersection of three air ventilation rates according to research harmonogram. This air ven-
tilation rate was necessary to supply to occupant to experimental classroom and also as in-
put value to CFD simulations. 

The total air ventilation rate nTOT = 1,3 [1/h] presents air ventilation rate taking into ac-
count the impact of air infiltration nINF = 0,3 [1/h].

The perceived quality and sensory evaluation are considered acceptable for air ventila-
tion rates which ensure that the requirements above will be executed. In the light of these 
facts holds:

 – odour intensity was less than 2 (OI<2) at air ventilation rates in range of 0,8 to 2,0[1/h];
 – environmental acceptability was bigger than 0 (EA>0) at air ventilation rates in range 

of 1,3 to 2,0 [1/h] ;
 – thermal comfort is suitable from 0 to 1 (TC (<0; 1>)) at air ventilation rates in range 

of 1,1 to 2,0 [1/h].
The measurements were realized only to air ventilation rate n = 2,0 [1/h] for determina-

tion of minimize required air ventilation rate. From the results is evident that these crite-
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rias are executed at higher air ventilation rate than n = 2,0 [1/h]. The results are presented in 
Fig. 1. This assumption is-but irrelevant for measurement purposes of this research.

The total minimum air ventilation rate is determined by nTOT = 1,3 [1/h]. In that 
nTOT = nINF  +  nMECH and then qTOT = qINF + qMECH, the total air ventilation rate is qTOT = 69.3 [litre/s] 
or (250 m3/hr). 

1.2. Methods and conditions

Presented REM and CFD simulations mention to performance and ventilation ef-
ficiency. Ventilation systems are presented by 17 air distribution schemes (1 natural, 
10 distribution schemes of mixing ventilation, 1 distribution scheme of confluent venti-
lation, 4 distribution schemes of displacement ventilation and 1 distribution scheme of 
personal ventilation). 

Distribution schemes are devided to 3 corpuses (for CFD simulations). Corpus A present 
total ventilation rate 16 l/s (natural ventilation, infiltration – distribution scheme 1), corpus 
B present total ventilation rate 69,3 l/s (distribution schemes 2, 3A, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13A, 14A, 15A, 16A and 17A) and corpus C present total ventilation rate 108,8 l/s (distri-
bution schemes 3B, 4B, 13B, 14B, 15B, 16B and 17B). 

The REM was realized only for distribution schemes 1, 2, 3A, 4A, 4B and 5 (because dif-
ficult technical conditions for measurements).

The results from CFD and REM were compared (1, 2, 3A, 4A, 4B and 5) and deviation 
for others CFD without REM (2, 3AB, 4AB, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13AB, 14AB, 15AB, 
16AB and 17AB) was determined.

The 21 measuring points were located in occupied zone and 3 points out of this one for 
REM. As experimental model room for study investigations the university classroom was 
used. The model room is especially used for these measuring purposes. The floor area of 
model is 62 m2 and the ceiling height is 3,1 m. Occupancy simulators and furniture arrange-
ments were designed to fit the field measurement conditions (Fig. 2).

To produce the heat-load corresponding to fully occupied classroom, heat source-simu-
lators were placed in the room. Also carbon dioxide concentrations was simulated by 21 CO2 
person-simulators which were placed in the room in breathing zone of sitting person (1,05 m 
above the floor). 

Fig. 2. Experimental model room and measuring points

Rys. 2. Eksperymentalna sala lekcyjna z punktami pomiarowymi
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All measurements were carried out under steady state conditions. The steady state con-
ditions are conditions that are permanently maintained by HVAC systems. The values of 
steady state conditions are presented describe in Table 1. The indoor air temperature was 
kept on level 20°C ± 2°C.

T a b l e  1

Characteristics of steady state conditions
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Θas θoa φas Co Ci

Natural 
ventilation 16 1 18,5 22,0 ± 2°C 15,5 50 360-400 378 <0,15

Mechanical
ventilation A 
(CFD+REM)

69,3 16 18,5 22,0 ± 2°C 15,5 50 360-400 378 <0,25

Mechanical
ventilation B

(CFD)
108,8 7 18,5 22,0 ± 2°C 15,5 50 360-400 378 <0,25

Individual distribution schemes in Table 2 present illustration sketch of distribution 
scheme, figure of distribution element, the methods of research and detailed ventilation 
characterization. The ventilation is characterized by position of air supply input and air ex-
haust output but also by ventilation rates.
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T a b l e  2

Distribution schemes – characterization and describe

Distribution scheme Distribution element Method Ventilation characterization

Infiltration by 
windows

REM
CFD-

IESVE
1 Natural ventilation

qTOT = 16 [l/s]

1 input by circle duct

REM
CFD-

IESVE
2

Mixing ventilation, 
supply by 1 inlet in duct, 

qTOT = 69,3 [l/s]

REM
CFD-

IESVE

3A
Mixing ventilation, 

supply by 3 inlets in duct under 
ceiling, angle lamella -45°, 

qTOT = 69,3 [l/s]

3B

Mixing ventilation, 
supply by 3 inlets in duct under 

ceiling, angle lamella -45°, 
qTOT = 108,8 [l/s], 

category III (STN EN 15 251)

REM
CFD-

IESVE

4A
Mixing ventilation, 

supply by 3 inlets in duct above 
floor, angle lamella +45°, 

qTOT = 69,3 [l/s]

4B

Mixing ventilation, 
supply by 3 inlets in duct above 

floor, angle lamella +45°, 
qTOT = 108,8 [l/s], 

category III (STN EN 15 251)

REM
CFD-

IESVE
5

Mixing ventilation, 
horizontal convection, 

3 inlets under windows, 
qTOT = 69,3 [l/s]

Schema 1
supply
exhaust

Schema 2
supply
exhaust

Schema 3
supply
exhaust

Schema 4
supply
exhaust

Schema 5
supply
exhaust
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CFD-
IESVE 6

Mixing ventilation, 
vertical convection, 

3 inlets under ceiling, 
qTOT = 69,3 [l/s]

CFD-
IESVE 7

Mixing ventilation, 
vertical convection, 

2 whirling inlets under ceiling, 
qTOT = 69,3 [l/s]

CFD-
IESVE 8

Mixing ventilation, 
horizontal convection under ceiling, 

angle lamella 0°, 
3 inputs on side wall, 

qTOT = 69,3 [l/s]

CFD-
IESVE 9

Mixing ventilation, 
horizontal convection under ceiling, 

angle lamella 0°, 
1 input on side wall, 

qTOT = 69,3 [l/s]

CFD-
IESVE 10

Mixing ventilation, 
air convection to windows, 

2 fancoil unit inputs under windows,
qTOT = 69,3 [l/s]

CFD-
IESVE 11

Confluent ventilation, 
air convection with angle -30° 

to wall, 1 confluent input 
on wall above students,

qTOT = 69,3 [l/s]

Schema 6
supply
exhaust

Schema 7
supply
exhaust

Schema 8
supply
exhaust

Schema 9
supply
exhaust

Schema 10
supply
exhaust

Schema 11
supply
exhaust
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CFD-
IESVE 12

Mixing ventilation, 
vertical air convection, 

3 multi-diffusor inputs (perforated) 
under ceiling,

qTOT = 69,3 [l/s]

CFD-
IESVE

13A
Displacement ventilation, vertical 
air convection from floor, 2 line 

floor diffuser inputs, qTOT = 69,3 [l/s]

13B

Displacement ventilation, 
vertical air convection from 

floor, 2 line floor diffuser inputs, 
qTOT = 108,8 [l/s], 

category III (STN EN 15 251)

CFD-
IESVE

14A
Displacement ventilation, 

1 corner diffuser input in wall, 
qTOT = 69,3 [l/s]

14B
Displacement ventilation, 

1 corner diffuser input in wall, 
qTOT = 108,8 [l/s], 

category III (STN EN 15 251)

CFD-
IESVE

15A
Displacement ventilation, 

2 corner diffuser inputs in wall, 
qTOT = 69,3 [l/s]

15B
Displacement ventilation, 

2 corner diffuser inputs in wall, 
qTOT = 108,8 [l/s], 

category III (STN EN 15 251)

CFD-
IESVE

16A
Displacement ventilation, 

2 straight diffuser inputs in wall, 
qTOT = 69,3 [l/s]

16B
Displacement ventilation, 

2 straight diffuser inputs in wall, 
qTOT = 108,8 [l/s], 

category III (STN EN 15 251)

CFD-
IESVE

17A
Personal ventilation, vertical air 
convection, 21 perforated inputs 

integrated in desk, qTOT = 69,3 [l/s]

17B
Personal ventilation, vertical air 
convection, 21 perforated inputs 

integrated in desk, qTOT = 108,8 [l/s], 
category III (STN EN 15 251)

REM – real experimental measurements
IESVE – dynamic simulation software CFD

Schema 12
supply
exhaust

Schema 13
supply
exhaust

Schema 14
supply
exhaust

Schema 15
supply
exhaust

Schema 16
supply
exhaust

Schema 17
supply
exhaust
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1.3. The air distribution indices – Air distribution index

The air distribution index (ADI) presented by Awbi used for ventilation systems compar-
ison was used for study of designed distribution systems from IAQ point of view [4]. To as-
sess the effectiveness of ventilation system in measurements, the effectiveness for heat re-
moval (εT) and contaminant removal (εC) are used together with predicted percentage of dis-
satisfied (PPD) for thermal comfort and percentage of dissatisfied (PD) for air quality [5]. 
The heat removal effectiveness (εT) and contaminant removal effectiveness (εC) are defined 
(1, 2). The effectiveness ranges for εC is evident from Table 3.

T a b l e  3

The ɛC value range

Effectiveness ɛC Consequence

0 < ɛC < 1.0 Cumulation

ɛC = 1.0 Total mixing

1.0 < ɛC < ∞ Dilution

where:
θE – air exhaust temperature,
θS – air supply temperature,
θm – mean air temperature in occupancy zone,
CE – air exhaust concentration,
CS – air supply concentration,
Cm – mean air concentration in occupancy zone.
PD and PPD values represent predicted percentage of large panel dissatisfied with thermal 
comfort and it is defined as a function of predicted mean vote (PMV) (3, 4). Air distribu-
tion index is influenced by comfort number (NT) and air quality number (NC) (3–7) [6–10].
where:

qtot – total ventilate rate per source [l/s.source]
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2. Results and discussion

This paper shows some promising ways to go for that goal and the successful optimiza-
tion of ventilation design using simulations. The paper compared air distribution schemes 
with aim to find out the most suitable distribution of ventilation systems for studied exper-
imental model room. The best ventilation strategy in relation to CO2 concentration value 
seems to be displacement distribution schemes and personal ventilation schemes. Expecta-
tions from confluent ventilation (Scheme 11) respecting CO2 concentration were repleted. 

The field measurements in-situ (tracer gas technique by CO2) and CFD simulations in 
IESVE 6.0.0 for 5 different ventilation systems confirmed that the indoor air quality in the 
schools is generally unacceptable (out of category I, II and III) by lower ventilation rates for 
NV because of not respecting the occupancy density. Some distribution schemes of MV, DV 
and PV represent category I, II – acceptable.

Fig. 3. Total carbon dioxide (CO2) concentrations for individual distribution schemes 
(time 3600 s, CFD simulation IESVE 6.0.0 and REM) - Results of objective parameters

Rys. 3. Stężenia dwutlenku węgla (CO2) dla poszczególnych układów dystrybucyjnych 
(czas 3600 s, symulacja CFD IESVE 6.0.0 i REM) – wyniki parametrów obiektywnych

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 1 Natural 
ventilation 16 Scheme 7 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 2 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 8 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 3A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 9 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 3B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 10 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 4A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 11 Confluent 

ventilation 69.3 Scheme 16A Displacement 
ventilation 69,3

Scheme 4B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 12 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 16B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 5 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13A Displacement 

ventilation 69.3 Scheme 17A Personal 
ventilation 69.3

Scheme 6 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13B Displacement 

ventilation 108.8 Scheme 17B Personal 
ventilation 108.8
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The simulations results showed that the main problem is also space geometry characteri-
zation not only distribution systems. The simulation Scheme 1 is presented as the worst dis-
tribution scheme respecting IAQ and Scheme 15B, 17B as the best distribution scheme re-
specting IAQ. The results are presented on Fig. 3.

The values of air distribution index (ADI) are presented on Fig. 4. The index ADI con-
nects both subjective and objective parameters (thermal comfort, carbon dioxide concen-
tration, comfort number, PPD, PMV, air velocity) of indoor air quality. Expectations from 
confluent ventilation (Scheme 11) respecting CO2 concentration and subjective parameters 
were repleted.

Fig. 4. Air distribution index values for individual distribution schemes (time 3600 s, CFD simulation 
IESVE 6.0.0 and REM).Results of combination of subjective and objective parameters

Rys. 4. Wartości wskaźnika dystrybucji powietrza dla poszczególnych układów dystrybucyjnych (czas 
3600 s, symulacja CFD IESVE 6.0.0 i REM) – wyniki łączonych parametrów subiektywnych i obiektywnych

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 1 Natural 
ventilation 16 Scheme 7 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 2 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 8 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 3A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 9 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 3B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 10 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 4A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 11 Confluent 

ventilation 69.3 Scheme 16A Displacement 
ventilation 69,3

Scheme 4B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 12 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 16B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 5 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13A Displacement 

ventilation 69.3 Scheme 17A Personal 
ventilation 69.3

Scheme 6 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13B Displacement 

ventilation 108.8 Scheme 17B Personal 
ventilation 108.8
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The values of predicted percentage of dissatisfied (PPD) are presented in Fig. 5. The low-
est air distribution index achieved for the mixing ventilation system and the distribution 
scheme 10 also confirmed the highest percentage of dissatisfied occupants is the most un-
happy of all distribution systems. The second worst value reached a distribution diagram 
No. 3A (mixing ventilation). Also, the personnel assigned to the ventilation is increased dis-
satisfaction which is mainly due to higher speeds in the user’s head. Speed   has a significant 
impact on the subjective perception of well-being in indoor environments, which resulted in 
the person ventilation.

The values of comfort level are presented on Fig. 6. The highest comfort level was 
achieved by confluent ventilation (Scheme 11) and lowest by mixing ventilation (Fig. 10). 
Lower comfort level was experienced by personnel ventilation, again mainly due to higher 
flow air velocities toward the occupant.

Fig. 5. PPD values for individual distribution schemes 
(time 3600 s, CFD simulation IESVE 6.0.0 and REM) – Results of subjective parameters

Fig. 5. Wartości przewidywanego odsetka niezadowolonych użytkowników dla poszczególnych układów 
dystrybucyjnych (czas 3600 s, symulacja CFD IESVE 6.0.0 i REM) – wyniki parametrów subiektywnych
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number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 1 Natural 
ventilation 16 Scheme 7 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 2 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 8 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 3A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 9 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 3B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 10 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 4A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 11 Confluent 

ventilation 69.3 Scheme 16A Displacement 
ventilation 69,3

Scheme 4B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 12 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 16B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 5 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13A Displacement 

ventilation 69.3 Scheme 17A Personal 
ventilation 69.3

Scheme 6 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13B Displacement 

ventilation 108.8 Scheme 17B Personal 
ventilation 108.8
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This paper shows some promising ways to go for that goal and the successful optimiza-
tion of ventilation design using simulations. The paper compared air distribution schemes 
with aim to find out the most suitable distribution of ventilation systems for studied exper-
imental model room. 

The best ventilation strategy in relation to CO2 concentration and subjective parameters 
seems to be displacement distribution schemes and personal ventilation schemes. Also mix-
ing ventilation schemes (scheme 2 and 5, 6) show good results, but scheme 2 allocate dis-
comfort in relation to air velocity. 

Distribution schemes 3B, 4B, 13B, 14B, 15B and 16B show very good results but in rela-
tion to increased ventilation rate (corpus B).

Fig. 6. The comfort level for distribution schemes (simulation output IESVE 6.0.0) 
– Results of subjective and objective parameters

Fig. 6. Poziom wygody dla układów dystrybucyjnych (wydajność symulacji IESVE 6.0.0) 
– wyniki parametrów subiektywnych i obiektywnych
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Ventilation 
system type
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[l/s]
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number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 
number

Ventilation 
system type

qTOT 
[l/s]

Scheme 1 Natural 
ventilation 16 Scheme 7 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 2 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 8 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 14B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 3A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 9 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15A Displacement 
ventilation 69.3

Scheme 3B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 10 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 15B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 4A Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 11 Confluent 

ventilation 69.3 Scheme 16A Displacement 
ventilation 69,3

Scheme 4B Mixing 
ventilation 108.8 Scheme 12 Mixing 

ventilation 69.3 Scheme 16B Displacement 
ventilation 108.8

Scheme 5 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13A Displacement 

ventilation 69.3 Scheme 17A Personal 
ventilation 69.3

Scheme 6 Mixing 
ventilation 69.3 Scheme 13B Displacement 

ventilation 108.8 Scheme 17B Personal 
ventilation 108.8
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The air distribution index (ADI) is used for global comparison of ventilation systems. 
Index ADI combines parameters such as PPD, PMV, εc, εӨ, PD, that combines objective but 
also subjective assessment parameters. It is this index takes into account the accurate dis-
tribution scheme efficiency ventilation system taking into account the subjective parame-
ters of users. The best results are reported for the scheme displacement ventilation with low 
flow A (Fig. 14A, 11) and an increased flow of B (13B, 14B, 15B and 16B). Similar indices 
slightly below the ADI experienced mixing ventilation systems and low flow (2, 6) and an 
increased flow of B (3B and 4B). Worse is the result of personal ventilation compounded by 
poor subjective (sensory) results. Although personal ventilation dispose by excellent results 
kCO2 higher PPD and PMV values   do not allow the ventilation system to excel. The biggest 
unexpected drop was reported by new air ventilation system – confluent ventilation. Under 
the generally very good results also have been signed the fact that the classroom was not 
overloaded by the number of students (in many real cases – not our research, low indoor air 
quality is caused also by inadequately high space occupancy). In our research the number of 
students was estimated according to valid Slovak (European) Standards.

This article was created with the support of project “VEGA 1/0748/11 – Theoretical and experimental 
analysis of Building services and HVAC systems from the point of view of microbiological risk and 
regarding to effective use of renewable sources”.
This article was created with the support of project “ŠF EÚ OPVaV 26220120037 Centre of excellence 
for research of progressive building structures, materials and technologies.”

R e f e r e n c e s

[1] STN EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment 
of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, 
lighting and acoustics.

[2] STN EN ISO 7730: 1994. Moderate thermal environments.Determination of the PMV 
and PPD indices and specification of the conditions for the thermal comfort PMV a PPD 
a špecifikácia podmienok na tepelnú pohodu.

[3] STN EN 13 779:2007 Ventilation in non-residential buildings. General requirements for 
ventilation and air conditioning equipments.

[4] Karimipanah T. , Awbi H.B. , Blomqvist  C. , Sandberg M., Effectivness of con-
fluent jets ventilation system for classroom. Proc. Indoor Air 2005, 10th International 
Conference on Indoor Air Quality and Climate, Beijing, China, 2005, 3271-3277.

[5] Regard M., Carr ie  F.R. , Voel tzel  A. , Richalet  V. , Measurement and CFD mod-
elling of IAQ indexes. Proc. 16-th Air Infiltration and Ventilation Centre Conference, 
Implementing the Results of Ventilation Research, vol.1, USA, 287-294.

[6] Karaimpanah T. , Sandberg M., Awbi H.B. , A comparative study of different air 
distribution systems in a classroom, Proceeding of International Conference on Indoor 
Air Quality and Climate. Roomvent, 2000, 1013-1018.

[7] Karaimpanah T. , Moshfegh B. , On the performance of confluent jets ventilation 
system in office space, Proceeding of the 10th International Conference on Air distribu-
tion in rooms. Finland (CFD models and methods), Roomvent 2007.



295

[8] Zhou L. , Wan M.P. , Chao C.Y.H. , Haghighat ,  F. , A comparison of an un-
derfloor air system and mixing system: Measurement and CFD simulations, Creating 
a healthy indoor environment for people - Ventilation, Healthy Buildings 2006, 299-304.

[9] Cho Y. , Awbi H.B. , Karimipanah T. , Comparison between wall confluent jets 
and displacement ventilation in aspect of the spreading ratio on the floor, Proceeding 
of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Beijing, Chi-
na, 2005, 3249-3254.

[10] Jurel ionis  A. , CFD predictions of air distribution in classrooms, Creating a healthy 
indoor environment for people – CFD, Healthy Buildings 2006, 129-134.





KATARZYNA NOWAK, JACEK DĘBOWSKI *1

BŁĘDY WYKONAWCZE I NIEWŁAŚCIWE 
UŻYTKOWANIE PRZYCZYNĄ USZKODZEŃ 

W BUDYNKU MIESZKALNYM

CONTRACTOR’S ERRORS AND INAPPROPRIATE 
EXPLOITATION AS THE CAUSES OF DAMAGE 

TO A RESIDENTIAL BUILDING

S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule przedstawiono uszkodzenia elementów ściennych i posadzkowych 
zaobserwowane w lokalu mieszkalnym, który mimo iż został właściwie zaprojektowany, to 
na wskutek wadliwego wykonawstwa oraz niewłaściwego użytkowania obiektu nie spełniał 
standardów użytkowych. W artykule wykorzystano badania in situ kamerą termowizyjną oraz 
analizy symulacyjne.
Słowa kluczowe: uszkodzenia 

A b s t r a c t

This paper presents damage to wall and floor elements observed in an apartment which – in spite 
of having been designed properly – did not satisfy the standards as a result of faulty contracting 
and inappropriate exploitation. The article uses in situ research by means of a thermovision 
camera as well as simulation analyses.
Keywords: damage
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1. Opis problemu

W 2011 roku użytkownicy jednego z mieszkań budynku, którego budowę zakończo-
no w 2010 roku, zgłosili pojawienie się różnego rodzaju uszkodzeń zaobserwowanych 
w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Krakowie, w atrakcyjnym kompleksie miesz-
kaniowym. W budynku znajdują się łącznie 194 apartamenty o powierzchniach od 33 do 
234 m2 oraz garaż podziemny. Apartamenty zostały wyposażone w ogrody zimowe, let-
nie, antresole, a do dyspozycji mieszkańców przewidziano basen oraz zaplecze rekreacyj-
ne. Analizowany apartament usytuowany jest na drugim piętrze w segmencie łączącym 
dwie główne części budynku (rys. 1) – przy ścianie południowej kompleksu. Znajdują się 
w nim trzy pokoje, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka oraz WC, a także od strony po-
łudniowej balkon. Lokal sąsiaduje z trzema kolejnymi apartamentami – jeden powyżej 
i dwa od strony wschodniej i zachodniej W momencie przeprowadzania badań tylko lokal 
od strony wschodniej był użytkowany, pozostałe dwa nie były zamieszkałe. Ponadto oma-
wiane mieszkanie zlokalizowane jest nad przejściem (przewiązką) służącym jako komu-
nikacja między segmentami obiektu

2.  Występujące uszkodzenia

 – W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w latach 2011 i 2012 zinwentaryzowane zosta-
ły następujące uszkodzenia:

 – znaczna deformacja powierzchni podłogi drewnianej oraz wylewki w pomieszczeniu sa-
lonu oraz sypialni przy zachodniej ścianie lokalu (rys. 2a);

 – lokalne zawilgocenia wewnętrznej ściany zachodniej w obszarze jej zewnętrznych naro-
ży – w okolicy balkonu oraz okna sypialni (np. rys. 2b);

 – lokalne podkucia tynku na styku podłogi ze ścianą w pomieszczeniu salonu; 
 – zarysowanie na styku ściany i sufitu na całej długości wewnętrznej, podłużnej ściany 

działowej – ściana ta została wykonana przez głównego wykonawcę jako murowana;
 – wyraźnie obniżona temperatura na powierzchni przegród wewnętrznych w salonie i sypialni.

Rys. 1. Widok lokalu oraz jego układ pomieszczeń 

Fig. 1. View of the apartment and the layout of its rooms
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Ponadto po przeprowadzeniu wywiadu z właścicielem lokalu oraz z kierownikiem bu-
dowy uszczegółowiono dane dotyczące sposobu wykonania poszczególnych elementów, za-
stosowanych materiałów oraz czasu wykonania prac i pojawienia się pierwszych uszkodzeń:
 – warstwa wylewki została ułożona na 4 cm warstwie styropianu akustycznego, w miej-

scach przebiegu instalacji grubość ta została zmniejszona do ~ 2 cm.
 – warstwa wylewki została wykonana w sposób maszynowy i została zazbrojona „włók-

nem szklanym”; 
 – podłoga została zamontowana w lutym 2011 r. i przyklejona do warstwy podsadzkowej 

po wcześniejszych pomiarach wilgotnościowych pomieszczenia oraz wylewki;
 – pierwsze uszkodzenia podłogi pojawiły się listopadzie 2011 r. 

3. Analizy przyczyn występowania uszkodzeń 

3.1. Analiza termiczna – symulacja komputerowa badanych węzłów lokalu

W celu oceny jakości cieplnej występujących w lokalu węzłów konstrukcyjnych i roz-
wiązań materiałowych przeprowadzono symulacje komputerowe, w programie THERM1. 
Symulacji dokonano w dwóch wariantach:
1) w oparciu o dane projektowe, zakładając prawidłowe wykonawstwo (rys. 3 i 5),
2) przy założeniu, bardzo często spotykanego w praktyce, wadliwego ułożenia wylewek na 

balkonach (rys. 4 i 6), 
Celem niniejszej analizy termicznej było określenie temperatury w newralgicznych 

miejscach lokalu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WT powinno określić się tzw. czyn-
nik temperaturowy – fRsi w miejscach mostków cieplnych. 

1 Program THERM służy do analizy dwuwymiarowego przepływu ciepła przez elementy budynku: 
okna, ściany, fundamenty, dachy i drzwi. Program ten wykorzystuje Metodę Elementów Skończonych.

  Rys. 2a. Deformacja podłogi w salonie 
Rys. 2b. Lokalne zawilgocenie ściany zewnętrznej w sypialni – narożnik północno-zachodni 

Fig. 2a. Deformation of the floor in the living room 
Fig. 2b. Rising damp of the external wall in the bedroom – the northwestern corner
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W celu wyznaczenia temperatury w miejscach badanych węzłów konstrukcyjnych przy-
jęto wewnętrzną temperaturę w pomieszczeniu 20oC, a temperaturę powietrza zewnętrzne-
go 0oC2. Przy założonych warunkach klimatu wewnętrznego: Ti = 20oC i fi = 50% tempera-
tura punktu rosy wynosi Tdp = 9,3oC. 

2 Najchłodniejszym miesiącem w Krakowie jest miesiąc luty, w którym średnia temperatura zgod-
nie z danymi meteorologicznymi wynosi 2,6°C.

Rys. 3. Wariant 1 ˗ przekrój poprzeczny w obszarze balkonu  
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,82 w punkcie Qsi=16,57oC 
Obliczona wartość jest większa od wartości krytycznej

Fig. 3. Version 1 ˗ transverse section in the balcony area

Rys. 4. Wariant 2 ˗ przekrój poprzeczny w obszarze balkonu 
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,775 w punkcie Qsi = 15,5oC 
Obliczona wartość jest większa od wartości krytycznej

Fig. 4. Version 2 ˗ transverse section in the balcony area
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Biorąc pod uwagę informację podaną w WT, że dopuszcza się przyjmowanie krytyczne-
go czynnika temperaturowego o wartości fRsi = 0,72, analizowane mostki cieplne wykona-
ne zgodnie z projektem (rys. 3 i 5) spełniają ten warunek. Niestety warunku tego nie speł-
niają mostki w przypadku wadliwego ich wykonania (rys. 6). Dla tak dobranych warunków 
krytyczny czynnik temperaturowy wynosi Rsi = 0,67, co oznacza występowanie warunków 
sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni.

Rys. 5. Wariant 1 ˗ przekrój podłużny (rzut) w obszarze ściany zewnętrznej 
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,765 w punkcie Qsi = 15,3 
Obliczona wartość jest większa od wartości krytycznej

Fig. 5. Version 1 ˗ longitudinal cross-section (projection) in the external wall area

Rys. 6. Wariant 2 ˗ przekrój podłużny (rzut) w obszarze ściany zewnętrznej 
fRsi = (Qsi-Qe)/( Qi-Qe) = 0,675 w punkcie Qsi=13,5oC 
Obliczona wartość jest mniejsza od wartości krytycznej

Fig. 6. Version 2 – longitudinal cross-section (projection) in the external wall area
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3.2. Analiza termiczna kamerą termowizyjną

W celu zweryfikowania przeprowadzonych analiz teoretycznych zostały przeprowadzo-
ne badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, które wykonano zarówno od strony 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej budynku. Podczas pomiarów sprawdzono warunki tem-
peraturowo-wilgotnościowe, które wynosiły odpowiednio: wilgotność powietrza wewnątrz 
55%, temperatura wewnętrzna w badanym lokalu +21oC, na zewnątrz ~-5oC. Dodatkowe 
badania termowizyjne na zewnątrz oraz w lokalach sąsiednich przeprowadzono przy tem-
peraturze zewnętrznej ~-12 oC, a wewnątrz lokali nieużytkowanych ~+13oC Poniżej zapre-
zentowano przykładowe termogramy dotyczące newralgicznych punktów. 

Rys. 7. Narożnik w salonie, ściana balkonowa i wewnętrzna międzylokalowa 

Fig. 7. The living room corner, the balcony wall and the internal division wall

Rys. 8. Strop i ściana przewiązki pod balkonem

Fig. 8. The structural ceiling and the lacing wall under the balcony

Rys. 9. Sypialnia, podłużna ściana międzylokalowa i ściana zewnętrzna

Fig. 9. The bedroom, the longitudinal division wall and the external wall
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Badania przeprowadzone wewnątrz analizowanego lokalu wykazały dość znaczne róż-
nice temperatury występujące na powierzchni wewnętrznej przegród w newralgicznych 
(badanych) narożach – różnica ta sięgała kilku stopni (rys. 9). Najniższa wartość tempera-
tury powierzchni wynosiła 11,5oC. 

Biorąc pod uwagę panujące warunki cieplne w mieszkaniu (temp. 21oC) oraz tempera-
turę powietrza zewnętrznego (˗5 oC), wartość czynnika temperaturowego dla węzła (rys. 6) 
wynosi fRsi = 0,63, a więc znacznie poniżej wymagań.

Ponadto fotografie wykonywane od strony zewnętrznej ujawniły na podniebieniu balko-
nu po stronie południowej (rys. 8) oraz wzdłuż ściany podłużnej w obszarze sypialni (rys. 
10), lokalne zmiany temperaturowe sięgające kilku stopni. Badania termowizyjne od strony 

Rys. 10. Strop i ściana przewiązki pod sypialnią 

Fig. 10. The structural ceiling and the lacing wall under the bedroom

Rys. 11. Mieszkanie poniżej analizowanego lokalu ˗ narożnik północny pod sypialną 

Fig. 11. The flat beneath the analyzed apartment ˗ the northern corner under the bedroom

Rys. 12. Mieszkanie sąsiednie ˗ narożnik południowy przy balkonie

Fig. 12. The next-door flat ˗ the southern corner at the balcony
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powierzchni balkonów nie potwierdziły wadliwego wykonania wylewek, co wstępnie zało-
żono, ale ukazały nieszczelności w wykonaniu warstw dociepleniowych. 

W celu dalszej weryfikacji uzyskanych wyników przeprowadzono dodatkowe badania 
termowizyjne w lokalu sąsiadującym oraz poniżej w obszarze ściany podłużnej od stro-
ny zachodniej. Ujawniły one przede wszystkim dość niską temperaturę wewnętrzną tych 
mieszkań – temperatura oscylowała w granicach 13˗15oC. Ponadto w kluczowych narożach 
temperatura ścian wynosiła nawet 3˗4 oC – co daje różnicę prawie 10 oC (rys.11, 12). 

Mieszkania sąsiadujące z analizowanym lokalem były w znacznym stopniu niedogrza-
ne – co powodowało obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni ścian międzylokalo-
wych, których budowa i układ warstw do takiej różnicy nie jest dostosowana.

4. Wnioski

Z przeprowadzonych analiz numerycznych oraz na podstawie obserwacji technicznej i ter-
micznej nie jest możliwe bezsporne określenie bezpośredniej przyczyny zaistniałych uszko-
dzeń. Biorąc bowiem pod uwagę powyższe analizy techniczne i symulacje analityczne nale-
ży stwierdzić, że na powstałe uszkodzenia złożyło się kilka wad wykonawczo-użytkowych:
 – zła, wadliwie wykonana, izolacja termiczna; 
 – niska temperatura sąsiednich lokali; 
 – zbyt mała grubość warstwy posadzkowej, wylewki, w analizowanym mieszkaniu. 

Niemniej jednak zasadniczym czynnikiem decydującym o powstaniu uszkodzeń, wy-
daje się być wadliwe wykonanie warstw elewacyjnych na podniebieniu balkonu, a ściślej 
wadliwe ułożenie warstw termicznych w obszarze podciągu. Fakt ten potwierdzony jest 
dodatkowo lokalizacją oraz stopniem zawilgoceń elementów ściennych, znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie balkonów. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że na podstawie przeprowadzonych analiz nu-
merycznych i badań terenowych zasadnicza odpowiedzialność spoczywa na generalnym 
wykonawcy, wykonującym warstwy ścienne i posadzkowe w budynku oraz na zarządcy 
budynku, który nie do końca świadomy konsekwencji ograniczył koszty ogrzewania w nie-
użytkowanych lokalach. 
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1. Polskie wymagania dotyczące badań szczelności budynków

Polskie ustawodawstwo nie narzuca obowiązku wykonywania badań szczelności bu-
dynków. W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie [1] określono, że w budynku mieszkalnym, zamieszkania 
zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegro-
dy zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz po-
łączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich cał-
kowitej szczelności na przenikanie powietrza. 

Przepisy zalecają przeprowadzenie badania szczelności powietrznej budynku, oraz 
określenie wartości wskaźnika n50 określającego ilość wymian powietrza na godzinę, któ-
ra zachodzi przy różnicy ciśnień 50 Pa. Wymagane wartości współczynnika n50 wynoszą:
 – dla budynków z wentylacją grawitacyjną – 3,0 h-1,
 – dla budynków z wentylacją mechaniczną – 1,5 h-1.

W przypadku budynków pasywnych wartość współczynnika n50 powinna być mniej-
sza niż 0,6 h-1. Wymóg ten nakłada obowiązek wykonywania badań szczelności tych 
budynków.

2. Badania szczelności na podstawie normy PN-EN 13829

Badania szczelności budynków należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 13829 
Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Me-
toda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora [2]. Metoda ma zastosowanie do pomia-
ru przepływu powietrza przez obudowę budynku z zewnątrz do wewnątrz lub odwrotnie. 
Nie stosuje się jej do pomiaru przepływu powietrza z zewnątrz przez obudowę budynku 
i ponownie na zewnątrz budynku.

W badaniach szczelności budynków wykorzystuje się wytworzone w sposób mecha-
niczny nadciśnienie lub podciśnienie w budynku lub w jego części. Urządzenie wprowadza-
jące powietrze w ruch umożliwia wytworzenie określonego zakresu wartości podciśnienia 
i nadciśnienia w budynku względem środowiska zewnętrznego. Pomiar ciśnienia zgodnie 
z normą [2] wykonywany jest z dokładnością 2 Pa w zakresie od 0 Pa do 60 Pa, natomiast 
pomiar temperatury z dokładności 1K.

Norma dopuszcza dwie metody badań, w zależności od celu, w jakim są przeprowa-
dzane:
a) Metoda A – badanie użytkowanego budynku,
b) Metoda B – badanie obudowy budynku.

W obu metodach wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie budynku, takie jak 
okna, drzwi, przewody kominowe, powinny być zamknięte lub zaślepione natomiast wszyst-
kie drzwi wewnętrzne obiektu powinny pozostać otwarte w czasie całego badania. Nale-
ży wyłączyć wszystkie urządzenia grzewcze z doprowadzaniem powietrza zewnętrznego, 
urządzenia klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Kominki otwarte powinny zostać oczysz-
czone z popiołu. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki instalacji wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji powinny być zaślepione. Otwory wentylacji naturalnej pozostają otwarte 
w przypadku metody A lub zaślepione w przypadku metody B.
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3. Wielkości opisujące szczelność budynku

Na podstawie normy określano następujące wielkości opisujące szczelność budynku:
a) wielkość wymiany powietrza nΔpr w warunkach założonej różnicy ciśnień np. 50 Pa – 

współczynnik n50.

gdzie:
VΔpr – wartość średniego przecieku powietrza, przy założonym ciśnieniu,
V – kubatura wewnętrzna budynku - stanowi objętość powietrza wewnątrz bada-

nego budynku lub części budynku. Określana jest jako iloczyn pola podłogi 
netto oraz średniej wysokości pomieszczenia netto bez odejmowania kuba-
tury umeblowania.

Strumień przecieku powietrza VΔpr w warunkach różnicy ciśnienia odniesienia Δpr, 
zazwyczaj 50 Pa, określa się na podstawie równania: 

gdzie:
CL – współczynnik przecieku powietrza w m3/(h ∙ Pa),
Δpr – wytworzona różnica ciśnienia, w Pa.

b) przepuszczalność powietrzna przy ciśnieniu 50 Pa, q50

gdzie:
V50 – wartość strumienia przecieku powietrza przy różnicy ciśnienia 50 Pa,
AE – pole obudowy – całkowite pole wszystkich podłóg, ścian oraz stropów ogra-

niczających poddaną badaniom kubaturę wewnętrzną. Wielkość ta zawiera 
ściany i podłogi poniżej poziomu terenu.

4. Charakterystyka metody pomiaru

Do badań wykorzystano drzwi nawiewne Blowerdoor z kontrolerem cyfrowym Retrotec 
3000 oraz oprogramowanie do analizy wyników badań FanTestic. 

Norma [2] określa warunki meteorologiczne, w jakich powinny być przeprowadzane 
badania. Iloczyn różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, w kelwinach, i wysoko-
ści obudowy budynku, w metrach, powinna być nie większa niż 500 mK. Różnica ciśnienia 
wewnątrz i na zewnątrz budynku nie może przekroczyć wartości 5Pa. Jeśli prędkość wia-
tru przekracza 6 m/s lub osiąga trzeci stopień w skali Beauforta, wykonanie badania może 
okazać się niemożliwe lub dawać wyniki, które nie mogą być uwzględniane w obliczeniach. 

Przed rozpoczęciem badania należy wprowadzić do programu takie dane, jak kubatura 
netto budynku, prędkość wiatru, temperaturę wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
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W pierwszej fazie pomiaru, po szczelnym zamknięciu płócienną przesłoną otworu wenty-
latora, sprawdzana jest rzeczywista różnica ciśnienia pomiędzy środowiskiem zewnętrznym 
i wewnętrznym. Jeśli różnica nie przekracza wartości 5Pa, rozpoczyna się druga faza pomia-
ru. Program wykonuje pomiar wielkości strumienia powietrza przepływającego przez wen-
tylator dla wartości różnicy ciśnienia 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Pa. Dla każdej war-
tości różnicy ciśnienia program wykonuje 20 pomiarów, z których wylicza wartość średnią.

Program FanTestic dokonuje analizy pomierzonych wielkości a po zakończeniu badania ge-
neruje raport, z którego możemy odczytać wartości wymiany powietrza n50, przepuszczalność 
dla 50 Pa – q50, wielkość przepływu powietrza przy różnicy 50 Pa, wykres zależności prze-
pływu powietrza od wywołanych różnic ciśnień oraz wykres pomierzonych różnic ciśnień.

5. Badania w praktyce

Badaniom został poddany dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny (rys 1). W bu-
dynku jest również nieogrzewana piwnica. Na każdej z kondygnacji nadziemnych znajdu-
je się wydzielony lokal mieszkalny. Budowę budynku w konstrukcji tradycyjnej, murowa-
ny: pustak + szczelina powietrzna + cegła, ukończono w 1986 r. Celem badania była ocena 
szczelności każdego lokalu z osobna oraz całościowa ocena budynku.

Badania rozpoczęto od mieszkania zlokalizowanego na parterze.
Informacje dotyczące badanego lokalu mieszkalnego:
 – lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz holu
 – kubatura wewnętrzna 223 m3

 – pole obudowy 305 m2

 – ogrzewanie centralne, kocioł węglowy
 – wentylacja grawitacyjna, kratki wentylacyjne w łazience, w kuchni oraz w holu
 – od strony północnej zamontowane są dwuszybowe okna z PCV, a od strony południo-

wej drewniane skrzynkowe.

Rys. 1. Badany budynek: a) elewacja południowa, b) elewacja północna

Fig. 1. View of the building: a) the south elevation, b) the north elevation

a) b)
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Badania przeprowadzono w następujących warunkach pogodowych: temperatura po-
wietrza zewnętrznego 10°C, siła wiatru w skali Beauforta na podstawie obserwacji wła-
snych: 2. Temperatura powietrza wewnątrz lokalu wynosiła 20oC.

Badanie wykonano dwoma metodami. W metodzie A, analizującej stan budynku w sta-
nie użytkowania, nie zaślepiano otworów wentylacyjnych. W metodzie B wszystkie otwory 
wentylacyjne zostały zaślepione. 

Wyniki pomiarów z obu metod przedstawiono w tab.1 

T a b e l a  1

Wyniki pomiaru badania szczelności lokalu na parterze budynku

Metoda A Metoda B
Różnica ciśnień 

w warunkach zerowego 
przepływu na początku 

badania [Pa]

-2,33

-2,03

-2,49

-2,04

-2,71

-2,03

-2,84

-1,25

-2,52

-1,37

-2,32

-1,24

-2,92

-1,77

-2,73

-2,42

-2,64

-2,29

-2,78

-2,53

Wymuszona różnica 
ciśnień [Pa]

-14,7

-15,0

-19,0

-19,7

-25,4

-24,9

-30,0

-30,0

-34,0

-34,5

-40,5

-40,6

-44,5

-45,3

-49,8

-49,5

-55,8

-55,6

-59,2

-60,1

Różnica ciśnień w 
warunkach zerowego 
przepływu na końcu 

badania [Pa]

-2,56

1,76

-2,76

2,01

-2,70

3,26

-3,89

6,19

-2,83

7,91

-2,22

6,99

-1,86

6,30

-2,29

5,55

-1,95

3,99

-1,11

2,33

Ciśnienie w świetle 
wentylatora [Pa]

102,6

86,7

159

136,5

225

186,4

86,1

230,8

109,7

79

127,9

95,5

148

116,1

166,7

125

189,9

164

90,1

190,6

Całkowity przepływ 
powietrza, Vr  [m

3/h]

409,2

375,2

513,3

474,5

614,0

557,5

684,5

622,1

774,1

655,1

838,3

720,5

903,0

796,8

960,2

828,5

1027

952,0

993,7

1028

Zredukowany 
przepływ powietrza, 

Venv [m
3/h]

394,9

362,1

495,3

457,9

592,5

538,1

660,5

600,3

747,0

632,2

809,0

695,4

871,4

768,9

926,7

799,6

990,8

918,7

959,0

992,5

Błąd [%]
-3,0%

-2,5%

1,3%

3,0%

-0,1%

3,4%

-0,3%

1,9%

3,9%

-2,4%

0,7%

-4,0%

2,1%

-1,6%

1,1%

-3,8%

0,7%

2,0%

-6,0%

4,4%

Wyniki dla metody A, zamieszczono w Tabeli 2, dla metody B w Tabeli 3. 
Krotność wymian n50 w przypadku obu metod jest wyższa od wartości dopuszczalnej 

wynoszącej 3. Polskie przepisy nie określają granicznych wartości współczynników q50 
oraz w50. W przypadku metody A, wszystkie wartości są wyższe niż w metodzie B. Ma to 
związek z intensywniejszym przepływem powietrza w metodzie A spowodowanym nieza-
ślepionymi otworami wentylacyjnymi.
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Jednym z parametrów określającym charakter ruchu powietrza wewnętrznego jest tzw. 
wykładnik przepływu – n [2]. Parametr ten przyjmuje wartości z przedziału 0,5–1.0. Warto-
ści 1,0 reprezentuje w pełni laminarny przepływ powietrza, natomiast wartość 0,5 dotyczy 
turbulentnego przepływu. W wyniku pomiarów szczelności metodą A przy niezaślepionych 
otworach wentylacyjnych wartość n = 0,59, dla metody B, wartość ta jest wyższa i wynosi 
n = 0,70. Wynik jest potwierdzeniem intensywniejszego przepływu powietrza w przypad-
ku pomiaru metodą A. W analitycznych metodach określania strumieni objętości powietrza 
w budynkach z uwzględnieniem infiltracji [3], wartości współczynnika przepływu przyj-
mowane są jako wielkości stałe n = 0,667.

T a b e l a  2

Wyniki badania szczelności lokalu na pierwszej kondygnacji metodą A

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 961,0 932,5 990,5 +/-0,0301

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 4,310 3,651 4,970 +/-0,1530

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 3,151 2,669 3,634 +/-0,1500

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

11,722 9,928 13,515 +/-0,1500

Wykładnik przepływu n [-] 0,5974 0,5526 0,6421

T a b e l a  3

Wyniki badania szczelności obudowy lokalu na pierwszej kondygnacji metodą B

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 829,5 803,5 856,0 +/-0,0317

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 3,720 3,150 4,290 +/-0,1533

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 2,719 2,303 3,136 +/-0,1500

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

10,115 8,564 11,666 +/-0,1500

Wykładnik przepływu n [-] 0,7085 0,6491 0,7679
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Kolejnym obiektem badań był lokal mieszkalny zlokalizowany na piętrze tego samego 
budynku. Dane geometryczne odnośnie do lokalu są takie same, jak w przypadku lokalu na 
parterze. Jedyna różnicą mającą znaczny wpływ na wyniki są okna. W przypadku lokalu 
na piętrze wszystkie okna są plastikowe i szczelne, w przypadku lokalu na parterze od stro-
ny południowej znajdują się nieszczelne okna drewniane. Użytkownicy narzekają na nie-
szczelności okien szczególnie w okresie zimowym. 

Badanie przeprowadzono metodą B, gdyż celem było przeanalizowanie i porównanie 
szczelności obudowy budynku. Wyniki badań pokazują, jak znaczne nieszczelności powo-
dują okna na parterze budynku (tabela 4). 

Wartość wskaźnika n50 dla lokalu na piętrze wynosi 2,13, jest to wartość spełniająca wy-
mogi stawiane przez warunki techniczne. Jednocześnie wartość ta jest znacznie niższa niż 
w przypadku lokalu, o takiej samej powierzchni oraz kubaturze, zlokalizowanego na parte-
rze, dla którego wartość n50 wynosi 3,72.

T a b e l a  4

Wyniki badania szczelności obudowy metodą B – lokal na piętrze budynku

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 476,5 421,5 538,5 +/-0,1231

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 2,135 1,720 2,551 +/-0,1940

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 1,562 1,259 1,865 +/-0,1900

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

5,739 4,626 6,853 +/-0,1900

Wykładnik przepływu n [-] 0,5003 0,3325 0,6710

Ostatnim etapem badania była próba szczelności obudowy budynku, którego częścia-
mi składowymi były analizowane powyżej lokale mieszkalne. Badaniu poddano budynek 
z wyłączeniem piwnicy oraz strychu. Badania przeprowadzono metodą B. Wyniki przed-
stawiono w tabeli 5. 

Informacje dotyczące badanej części budynku (jeśli inne niż w przypadkach analizo-
wanych powyżej): 

 – badaniu zostały poddane dwie kondygnacje nadziemne oraz łącząca je klatka schodowa. 
 – kubatura wewnętrzna 530 m3,
 – pole obudowy 465 m2.

Badania przeprowadzono w następujących warunkach pogodowych: temperatura po-
wietrza zewnętrznego 20°C, siła wiatru w skali Beauforta na podstawie obserwacji wła-
snych: 0. Temperatura powietrza wewnątrz badanej części budynku wynosiła 20oC.
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T a b e l a  5

Wyniki badania szczelności obudowy całego budynku metodą B 

Wyniki 95% przedział pewności Niepewność

Przepływ powietrza dla 
50 Pa, V50 [m

3/h] 1985 1960 2005 +/-0,0112

Ilość wymian powietrza dla 
50 Pa, n50 [/h] 3,741 3,550 3,930 +/-0,0512

Przepuszczalność powietrza 
dla 50 Pa, q50 [m

3/h/m2] 4,264 5,632 6,240 +/-0,0512

Jednostkowy strumień 
przecieku dla 50 Pa, 

w50 [m
3/h/m2]

9,913 9,405 10,421 +/-0,0512

Wykładnik przepływu n [-] 0,6262 0,6090 0,6434

Wynik ostatniego badania zaskoczył autorów, wartość współczynnika n50 wynosi 3,74 
i jest wyższa niż dla obu lokali analizowanych osobno. Uzasadnieniem tego wyniku może 
być obecność dodatkowych otworów okiennych oraz drzwiowych w obrębie klatki schodo-
wej. Tutaj podobnie jak w przypadku lokali część okien jest nieszczelna. Wartość współ-
czynnika q50 jest znacznie wyższa i wynosi 4,264 w przypadku osobnych lokali wynosiła 
odpowiednio 2,719 oraz 1,56.

6. Wnioski

Analizowany obiekt jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Zamon-
towana w nim stolarka okienna charakteryzowała się różnymi właściwościami zarówno 
cieplnymi, jak i związanymi z ich szczelnością. Podział funkcjonalny budynku na dwa 
osobne lokale mieszkalne pozwolił na analizę wpływu rodzaju stolarki oraz sposobu jej 
osadzenia na szczelność całej obudowy.

W przypadku lokalu z zamontowanymi oknami skrzynkowymi wyznaczony współ-
czynnik n50 jest o 74,2% wyższy niż dla lokalu o tej samej geometrii, ale z wymienio-
ną, szczelniejszą stolarką okienną. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest 
uzyskanie gorszej szczelności dla całego obiektu niż dla poszczególnych lokali. Istotny 
wpływ na takie wyniki miał fakt, iż element łączący obydwa lokale, jakim jest klatka 
schodowa zawiera wiele nieszczelności związanych z rodzajem i sposobem zamonto-
wania stolarki okiennej oraz połączeniem z kondygnacjami nieogrzewanymi: strychem 
i piwnicą.
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JACEK NURZYŃSKI*1

LEKKI SYSTEM OCIEPLANIA ETICS 
– CZY WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE 

IDĄ W PARZE Z AKUSTYKĄ?

THERMAL INSULATION SYSTEM ETICS 
– IS THERMAL PERFORMANCE 
IN LINE WITH THE ACOUSTICS?

S t r e s z c z e n i e

Zastosowanie lekkiego ocieplenia ETICS na masywnej ścianie zewnętrznej jest bardzo korzystne pod 
względem termicznym, jednak w pewnym zakresie częstotliwości powoduje znaczne obniżenie izolacyj-
ności akustycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ścian masywnych o różnej 
konstrukcji z różnymi ociepleniami. Omówiono wpływ czynników konstrukcyjnych na właściwości aku-
styczne dodatkowej okładziny oraz wpływ położenia częstotliwości rezonansowej na wartości jednoliczbo-
wych wskaźników poprawy izolacyjności akustycznej. Zaprezentowano także możliwości oceny parame-
trów akustycznych lekkiego ocieplenia traktowanego jako odrębny produkt budowlany.
Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, system ocieplania ścian, ETICS

A b s t r a c t

The application of lightweight thermal insulation ETICS for massive external wall is beneficial in terms of 
energy conservation but brinks about significant reduction of sound insulation in a certain frequency range. 
The laboratory test results for different massive walls with different thermal insulations are presented. The 
influence of technical parameters on the acoustical performance of a lining is considered as well as the in-
fluence of resonance frequency on the single number quantities. Also the assessment of acoustic properties 
of additional thermal lining considered as a separate building product is discussed.
Słowa kluczowe: sound insulation, thermal insulation systems, ETICS

* Dr inż. Jacek Nurzyński, Zakład Akustyki, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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1. Wstęp

Lekki system ocieplania ścian zewnętrznych ETICS (External thermal insulation com-
posite system) jest w Polsce stosowany powszechnie zarówno w przypadku nowych budyn-
ków, jak i przy prowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach istniejących. Pod 
względem akustycznym taka dodatkowa okładzina złożona ze sprężystej warstwy izola-
cyjnej oraz cienkiego tynku nakładanego bezpośrednio na tę warstwę tworzy niekorzystny 
układ rezonansowy, który powoduje obniżenie izolacyjności akustycznej w pewnym zakre-
sie częstotliwości [1, 2]. Zależnie od konstrukcji ściany, rodzaju ocieplenia oraz od stre-
fy uciążliwości akustycznej, w jakiej jest zlokalizowany rozpatrywany budynek, efekt ten 
może mieć decydujące znaczenie dla oceny parametrów akustycznych ściany zewnętrznej 
i spełnienia obowiązujących w tym zakresie wymagań.

System lekkiej izolacji cieplnej ETICS stanowi odrębny produkt budowlany, jego charak-
terystyka akustyczna powinna być określana i podawana przez producenta w celach rankin-
gowych oraz jako parametr pozwalający oszacować wpływ ocieplenia na właściwości aku-
styczne ściany [3]. Parametry akustyczne ocieplenia należy ustalać na podstawie wyników 
standardowych badań laboratoryjnych wykonanych na normowej ścianie masywnej zdefi-
niowanej w PN-EN ISO 140-16 [4] (ENISO10140-1,5). Dotychczas producenci rzadko wyko-
nywali badania akustyczne ETICS, jednak zgodnie z propozycją nowelizacji ETAG004 [5] w 
przypadku braku wyników badań należy przyjmować wartości wskaźników poprawy izola-
cyjności akustycznej DRW,heavy, D(RW+C)heavy oraz D(RW+Ctr)heavy równe -8dB, tj. w projektowa-
niu należy zmniejszyć izolacyjność akustyczną ściany z ociepleniem o 8dB. Taki zapis powi-
nien spowodować wzrost zainteresowania właściwościami akustycznymi ETISC.

W przypadku ścian z pustaków lub z betonu komórkowego, których konstrukcja odbie-
ga od normowej jednorodnej ściany odniesienia, właściwości akustyczne dodatkowej okła-
dziny powinny być badane na konkretnej ścianie, tj. takiej, która będzie wykonywana w 
warunkach rzeczywistych w budynku. W wyniku badań określa się wartość bezpośredniej 
różnicy wskaźników ważonych izolacyjności akustycznej właściwej przegrody z okładziną 
i bez okładziny DRW,direct, D(RW+C)direct lub D(RW+Ctr)direct [4].

2. Właściwości akustyczne lekkiego ocieplenia ściany zewnętrznej

Właściwości akustyczne dodatkowego lekkiego ustroju izolacyjnego oraz jego wpływ 
na izolacyjność ściany zależą głównie od częstotliwości rezonansowej całego układu, któ-
ra znajduje się w zakresie niskich lub średnich częstotliwości. Zastosowanie ocieplenia typu 
ETICS zwykle powoduje obniżenie wartości jednoliczbowych wskaźników izolacyjności 
akustycznej właściwej. Przegrodę masywną z dodatkowym ustrojem izolacyjnym zamo-
cowanym bezpośrednio do jej powierzchni można schematycznie przedstawić jako układ 
dwóch mas powiązanych warstwą sprężystą, którego częstotliwość rezonansową można 
wyznaczyć ze wzoru:

'
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gdzie:
f0 – częstotliwość rezonansowa, Hz
s’ – sztywność dynamiczna warstwy izolacyjnej, MN/m3

m’1 – masa powierzchniowa przegrody, kg/m2

m’2 – ,asa powierzchniowa okładziny, kg/m2

Z teoretycznej zależności (1) wynika, że przy odpowiednio dużej masie przegrody pod-
stawowej położenie częstotliwości rezonansowej zależy w zasadzie tylko od sztywności 
dynamicznej warstwy izolacyjnej oraz od masy powierzchniowej zastosowanej okładziny. 
W zakresie leżącym wyraźnie poniżej częstotliwości rezonansowej zastosowanie dodatko-
wej warstwy izolacyjnej praktycznie nie wpływa na właściwości akustyczne całej ściany. 
W rejonie częstotliwości rezonansowej następuje raptowny spadek izolacyjności, natomiast 
powyżej po zastosowaniu okładziny izolacyjność akustyczna znacząco wzrasta.

Efekt akustyczny zastosowania lekkiego ocieplenia najlepiej zilustrować na przykładzie 
jednorodnej ściany masywnej wykonanej z bloczków silikatowych, ponieważ częstotliwość 
koincydencji samej ściany i jej rezonans grubościowy nie zazębiają się z rezonansem okła-
dziny [6]. Na ścianie o grubości 24 cm zamontowano kolejno dwa lekkie ocieplenia ETICS 
należące do tego samego systemu z warstwą izolacyjną grubości 15 cm wykonaną ze styro-
pianu i z twardej wełny mineralnej typu lamela (rys. 1). Widoczne zróżnicowanie położe-
nia częstotliwości rezonansowej jest spowodowane różną sztywnością dynamiczną zastoso-
wanych materiałów izolacyjnych (rys. 1). Wartości jednoliczbowych wskaźników poprawy 
izolacyjności akustycznej właściwej badanych okładzin zestawiono w tabeli 1. Ponieważ 
w przypadku ETISC wartości te są z reguły ujemne, nazwa wskaźnika przyjęta w normie 
PN-EN ISO 140-16 (EN ISO 10140-1, 5) jest myląca, należałoby mówić raczej o obniże-
niu izolacyjności akustycznej niż o poprawie (improvement). Trzeba też zwrócić uwagę na 
znaczne zmniejszenie wartości wskaźnika RA2, który jest podstawowym kryterium oceny 
właściwości akustycznych ściany zewnętrznej.

Na rys. 1 naniesiono również wykres izolacyjności akustycznej ściany po przykleje-
niu do jej powierzchni samej warstwy materiału izolacyjnego, jeszcze bez cienkiego tynku. 
W zakresie powyżej 315 Hz nastąpiła znacząca poprawa właściwości akustycznych w po-
równaniu ze ścianą bez izolacji. Natomiast wyraźne jest również obniżenie izolacyjności 
występujące w tym samym rejonie, w którym znajduje się częstotliwość rezonansowa całe-
go kompletnego ustroju już z gotowym renderingiem, w pasmach 160-200 Hz zmniejszenie 
izolacyjności po przyklejeniu izolacji wynosi 3-4 dB.

T a b e l a  1

Wskaźniki poprawy izolacyjności akustycznej ściany z bloczków silikatowych z ociepleniem

Okładzina f0
[Hz]

DRW,heavy
[dB]

D(RW+C),heavy
[dB]

D(RW+ Ctr),heavy
[dB]

Nr 7 125-160 0 -1 -3

Nr 8 315 -4 -5 -6
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Podobne obniżenie izolacyjności akustycznej można zaobserwować także w innych ba-
danych przypadkach, gdzie na masywnych ścianach czy stropach została doklejona war-
stwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej [7]. Tego rodzaju izolacja termiczna lub 
ogniowa, bez tynku, jest wykonywana np. na stropach garaży w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Należy się wówczas liczyć z obniżeniem izolacyjności akustycznej nawet 
o kilka decybeli. Efekt ten jest niekorzystny pod tym względem, że obniżenie występuje 
w zakresie niskich częstotliwości gdzie izolacyjność akustyczna samej płyty stropowej jest 
i tak ograniczona, więc jej dodatkowe pogorszenie trudno jest zrekompensować.

3. Częstotliwość rezonansowa a wartości jednoliczbowych wskaźników izolacyjności 

W przypadku lekkich okładzin stosuje się empiryczną zasadę opartą na wcześniejszych 
doświadczeniach, zgodnie z którą im niższa częstotliwość rezonansowa tym lepsze para-
metry akustyczne okładziny [8]. Jednak zasada ta dotyczy wskaźnika RW, który w Polsce 
i w wielu innych krajach nie jest już stosowany, natomiast w przypadku wskaźnika RA2, 
przeznaczonego obecnie do oceny izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej, nie za-
wsze jest ona słuszna. Przeprowadzono serię badań laboratoryjnych mających na celu oce-
nę możliwości kształtowania właściwości akustycznych ETICS poprzez zmianę położenia 
częstotliwości rezonansowej. Na rys. 2 pokazano wyniki pomiarów izolacyjności akustycz-
nej ściany wykonanej z pustaków ceramicznych, na której zastosowano kolejno trzy różne 
ocieplenia. W każdym przypadku warstwa izolacyjna miała grubość 100mm jednak cha-
rakteryzowała się różną sztywnością dynamiczną, była wykonana ze styropianu EPS, weł-
ny mineralnej typu lamela oraz ze specjalnej miękkiej wełny mineralnej pozwalającej na 
obniżenie częstotliwości rezonansowej całego układu. Zastosowanie miękkiej wełny mi-
neralnej, które nie jest rozwiązaniem typowym, spowodowało przesunięcie częstotliwości 
rezonansowej aż do pasma 100 Hz, co miało bardzo dobry wpływ na wartość wskaźnika 

Rys. 1. Izolacyjność akustyczna ściany z bloczków silikat grubości 24 cm z różnymi ociepleniami

Fig. 1. Sound insulation of calcium silicate wall 24 cm thick with two different thermal linings
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RW. Jednak w przypadku wskaźnika RA2 efekt ten nie jest już tak korzystny, chociaż w dal-
szym ciągu przyrost izolacyjności ma wartość dodatnią (tab. 2). Również porównanie wy-
ników okładziny nr 1 i nr 2 potwierdza, że relacja występująca pomiędzy częstotliwością 
rezonansową a wartością poprawy izolacyjności akustycznej nie jest taka sama dla wszyst-
kich wskaźników, a zasady empiryczne ustalone dla jednego z nich nie muszą obowiązy-
wać w przypadku pozostałych.

T a b e l a  2

Wartości bezpośredniej różnicy wskaźników ważonych izolacyjności akustycznej właściwej 
ściany z pustaków ceramicznych z okładziną i bez okładziny uzyskane w wyniku badań

Okładzina f0 
[Hz]

DRW,direct
[dB] D(RW+C),direct [dB] D(RW+Ctr),direct [dB]

Nr 1 400 0 -1 -1

Nr 2 250 2 0 -2

Nr 3 100 8 6 2

Przesunięcie częstotliwości rezonansowej w kierunku pasm niskich może w niektórych 
przypadkach spowodować nawet odwrotny skutek w odniesieniu do wskaźnika RA2 niż 
w przypadku wskaźnika RW (tab. 2). Ilustrują to również wyniki badań ściany z betonu ko-
mórkowego, na której zastosowano kolejno trzy okładziny wykonane z wełny mineralnej 
typu lamela, ze styropianu EPS oraz ze specjalnego styropianu elastycznego charakteryzu-
jącego się mała sztywnością dynamiczną pozwalającą na obniżenie częstotliwości rezonan-
sowej ustroju. W przypadku styropianu elastycznego częstotliwość rezonansowa znajduje 
się w okolicach pasma 80 Hz.

Rys. 2. Izolacyjność akustyczna ściany z pustaków ceramicznych z trzema różnymi okładzinami

Fig. 2. Sound insulation of a wall made of hollow ceramic blocks with different thermal linings
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Przyjmując jako kryterium oceny wartość wskaźnika RW ocieplenie ze styropianu ela-
stycznego wypada bardzo dobrze, natomiast w przypadku wskaźnika (Rw + Ctr)direct sytuacja 
jest odwrotna, styropian elastyczny wypada zdecydowanie najmniej korzystnie (tab. 3). Na-
leży w tym miejscu podkreślić, że właściwości akustyczne ocieplenia typu ETICS zależą od 
indywidualnych cech zastosowanej warstwy izolacyjnej, nie jest to kwestia typu materiału, 
tj. wyboru styropianu czy wełny mineralnej, oba te materiały mogą wpływać na właściwo-
ści akustyczne ściany w tym samym stopniu.

T a b e l a  3

Wartości bezpośredniej różnicy wskaźników ważonych izolacyjności akustycznej właściwej 
ściany z betonu komórkowego z okładziną i bez okładziny uzyskane w wyniku badań

Okładzina f0
[Hz]

DRW,direct
[dB]

D(RW+C),direct 
[dB]

D(RW+Ctr),direct 
[dB]

Nr 4 800 -4 -3 -3
Nr 5 630 -4 -3 -2
Nr 6 80 0 -1 -5

4. Ocena właściwości akustycznych ocieplenia

W normie PN-EN12354-1 [8] jest podana metoda pozwalająca na oszacowanie wła-
ściwości akustycznych dodatkowej okładziny zastosowanej na przegrodzie masyw-
nej. Wartość wskaźnika poprawy izolacyjności akustycznej właściwej DRW można 
ustalić w zależności od częstotliwości rezonansowej ustroju. Dla częstotliwości rezonan-
sowej znajdującej się powyżej 160 Hz wartości wskaźnika DRW są ujemne, a w zakresie 
630-1600 Hz wynoszą aż -10 dB. Częstotliwość rezonansową oblicza się na podstawie 

Rys. 3. Izolacyjność akustyczna ściany z betonu komórkowego z trzema różnymi ociepleniami

Fig. 3. Sound insulation of cellular concrete wall with three different thermal linings
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sztywności dynamicznej warstwy izolacyjnej i masy powierzchniowej renderingu. Me-
toda ma jednak kilka poważnych ograniczeń i mankamentów. Przede wszystkim dotyczy 
tylko wskaźnika RW i, jak już wspominano, nie należy odnosić bezpośrednio do wskaź-
nika RA2 stosowanego obecnie do oceny właściwości akustycznych ściany zewnętrznej. 
Ponadto metoda dotyczy masywnych ścian jednorodnych, podczas gdy ściany zewnętrz-
ne są najczęściej wykonywane z pustaków ceramicznych czy keramzytowych, blocz-
ków z betonu komórkowego itp., w takich przypadkach efekt zastosowania okładzi-
ny nakłada się na cechy samej ściany związane z jej niejednorodną konstrukcją [6].

W przypadku wełny mineralnej występuje też pewien problem z dokładnym określeniem 
sztywności dynamicznej. Zalecana metoda badania sztywności dynamicznej dotyczy mate-
riałów stosowanych w pływających podłogach [9], badanie jest wykonywane pod obciążeniem 
200 kg/m2, podczas gdy rzeczywista masa cienkiego tynku wynosi ok. 8kg/m2. Z doświadczeń 
pomiarowych wynika, że w przypadku wełny mineralnej częstotliwość rezonansowa ustro-
ju obliczona w oparciu o sztywność dynamiczną ustaloną w warunkach normowych, tj. pod 
obciążeniem 200 kg/m2, może odbiegać od częstotliwości rezonansowej ocieplenia w wa-
runkach rzeczywistych. Wełna mineralna poddana takiemu wstępnemu obciążeniu zmienia 
swoje właściwości sprężyste. Natomiast określenie częstotliwości rezonansowej przy bardzo 
małym obciążeniu rzędu 8 kg/m2 jest trudne ze względu na tłumienie wewnętrzne układu.

Prace nad jednolitą metodą oceny właściwości akustycznych lekkich ociepleń typu 
ETICS są prowadzone równolegle w EOTA (PT11) oraz CEN 126. Ocena powinna być wy-
konana na podstawie wyników badań laboratoryjnych, przy czym zgodnie z aktualną propo-
zycją wyniki badania ocieplenia uzyskane na standardowej ścianie ciężkiej wg PN-EN ISO 
140-16 (ENISO10140-1) można odnieść do innych ścian o masie powierzchniowej w zakresie 
150-400 kg/m2. Jednak w przypadku braku badań należy przyjmować wartości wskaźników 
poprawy izolacyjności akustycznej DRW,heavy, D(RW+C)heavy oraz D(RW+Ctr)heavy równe -8 dB.

5. Wnioski

Zastosowanie lekkiego ocieplenia ETICS powoduje obniżenie izolacyjności akustycznej 
ściany w pewnym zakresie częstotliwości oraz zwykle prowadzi do istotnego zmniejszenia 
wartości ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RA2.

Podstawowym parametrem oceny akustycznej ocieplenia traktowanego (jako odrębny 
produkt budowlany) jest ważony wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej właściwej, 
DRW,heavy, D(RW+C)heavy oraz D(RW+Ctr)heavy, który powinien być podawany przez producenta 
w celach rankingowych, a także w celu umożliwienia oszacowania wpływu ocieplenia na 
izolacyjność akustyczną ściany w projektowanym czy ocieplanym budynku.

W przypadku ścian niejednorodnych i ścian lekkich właściwości akustyczne ocieplenia 
powinny być badane na ścianie o konkretnej konstrukcji, tj. takiej, która będzie wykonywa-
na w warunkach rzeczywistych. W wyniku badań określa się wartość bezpośredniej różni-
cy wskaźników ważonych izolacyjności akustycznej właściwej przegrody z okładziną i bez 
okładziny DRW,direct, D(RW+C)direct lub D(RW+Ctr)direct.

Metoda szacowania właściwości akustycznych ocieplenia na podstawi częstotliwości re-
zonansowej wg PN-EN 12354-1:2002 ma szereg mankamentów, które znacznie ograniczają 
możliwość jej praktycznego stosowania.
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Lekkie ocieplenia oraz izolacje ogniochronne natryskiwane lub przyklejane do przegrody 
masywnej, złożone z samej warstwy izolacyjnej bez tynku, wykonywane np. na stropach ga-
raży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, również powodują znaczące obniżenie izo-
lacyjności akustycznej i powinny być poddawane takiej samej ocenie akustycznej jak ETICS.

O z n a c z e n i a

f0 – częstotliwość rezonansowa, Hz
m’2  –  masa powierzchniowa okładziny, kg/m2

s’ – sztywność dynamiczna warstwy izolacyjnej, MN/m3

RW  –  ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej, dB
DRW – ważony wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej właściwej, dB
DRW,heavy – ważony wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej ściany ciężkiej, dB
DRW,direct – bezpośrednia różnica wskaźników ważonych izolacyjności akustycznej, dB
C, Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny wg PN-ENISO717-1, dB
RA2 = RW + Ctr
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HYGROTHERMAL ASPECT OF BUILDING 
ELEMENTS FORMATION IN THERMAL 

CONTACT WITH THE GROUND

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono zasady kształtowania przegród stykających się z gruntem w aspek-
cie cieplno-wilgotnościowym. Wykonano obliczenia wybranych złączy oraz wytypowano po-
prawne rozwiązania.
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A b s t r a c t

This paper presents the principles of forming building elements in contact with the ground in 
hygrothermal aspect. The calculations of choosen joints and selecting the correct solution has 
been done.
Keywords: thermal bridge, building joint, thermal design
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1. Wstęp

W praktyce inżynierskiej na etapie projektowym i wykonawczym w związku z bogac-
twem oferowanych rozwiązań materiałowych coraz częściej nasuwa się pytanie: jak popraw-
nie i przy użyciu jakich materiałów projektować oraz wykonywać przegrody budowlane? 
W miejscu połączenia budynku z gruntem należy poprawnie zaprojektowaći wykonać nie 
tylko posadzkę na gruncie, ale również ściany fundamentowe, izolację cieplną, przeciwwil-
gociową. Dobór materiałów dla tych przegród nie może być przypadkowy i należy uwzględ-
niać zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe. Szczególnie ważne jest pra-
widłowe konstruowanie złącza na styku podłoga na gruncie–ściana fundamentowa–ściana 
parteru budynku. Bardzo istotny jest odpowiedni wybór i kształtowanie następujących ele-
mentów przegród stykających się z gruntem:
 – ściany fundamentowe (monolityczne, murowane z różnych materiałów),
 – izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne (izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego, 

średniego i ciężkiego),
 – izolacje cieplne ścian fundamentowych, części nadziemnej budynku oraz posadzki na 

gruncie.
Ściana fundamentowa jako ściana zewnętrzna ograniczająca podłogę na gruncie uczest-

niczy w przekazywaniu strumienia cieplnego między pomieszczeniem a atmosferą lub po-
mieszczeniem, gruntem i atmosferą. Jako bariera dla przenikania ciepła powinna zapewnić 
wystarczający opór cieplny, np. przez zastosowanie materiału termoizolacyjnego do wyko-
nania izolacji krawędziowej [1].

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (z zastosowaniem programu 
komputerowego TRISCO) wybranych złączy przegród stykających się z gruntem w aspek-
cie cieplno-wilgotnościowym. 

2. Wymagania cieplno-wilgotnościowe dla przegród stykających się 
z gruntem w świetle obowiązujących norm i przepisów

Wymagania dla przegród stykających się z gruntem w zakresie cieplno-wilgotno-
ściowym wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie [2]. W załączniku 2 sprecyzowano wartości graniczne współczynnika przenikania 
ciepła U [W/(m2 ·K)] – tab. 1. 

Ponadto w pkt. 1.5 załącznika 2 [2] określono, że „W budynku mieszkalnym, budyn-
ku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produk-
cyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszcze-
niu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy 
o oporze cieplnym co najmniej 2,0 [(m2·K)/W], przy czym opór cieplny warstw podłogo-
wych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współ-
czynnika przenikania ciepła”. Wymagania w zakresie ochrony wilgotnościowej wynikają 
z §321 oraz z załącznika 2 Rozporządzenia [2] w zakresie:
 – ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych – obliczenie czynnik temperaturowego fRsi,
 – ryzyka występowania kondensacji międzywarstwowej. 
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T a b e l a  1 

Zestawienie wartości Umax zgodnie z rozporządzeniem [2]

Wymagania dla podłóg na gruncie w zależności od przeznaczenia i rodzaju 
budynku oraz temperatury wewnątrz budynku Umax . [W/(m2 · K)]

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego 0,45

Budynek użyteczności publicznej 0,45

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy:
– przy ti > 16°C
– przy 8°C< ti ≤ 16°C
– przy Δti ≤ 8°C

0,8
1,2
1,5

3. Wykonanie obliczeń numerycznych wybranych złączy 
przegród stykających się z gruntem

W pierwszym etapie obliczono parametry cieplno-wilgotnościowe dla 4 wybranych złą-
czy stykających się z gruntem, w różnych wariantach grubości izolacji cieplnej, (tab. 1, 
rys. 1) przy następujących założeniach: 
 – budynek niepodpiwniczony,
 – budynek o szerokości b = 8,0 m i długości l = 8,0 m,
 – głębokość posadowienia spodu ławy fundamentowej = 1,0 m p.p.t., przewodność cieplna 

gruntu przyjęto, wg normy [5], równą λ = 2 W/(m · K) – piasek lub żwir,
 – budynek zlokalizowany w Toruniu, (ti = + 20oC, te = - 20oC),
 – rozwiązanie ściany parteru z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm, ocieplonego 

styropianem o gr. 12 cm,
 – pozostałe materiały budowlane przyjęto jednakowe we wszystkich przypadkach, grubość 

izolacji cieplnej w posadzce na gruncie przyjęto 8 cm i 3 cm (rys. 1),
 – dla porównania wykonano obliczenia dla ściany fundamentowej bez izolacji krawędzio-

wej pionowej – wariant III i IV (rys. 1),
 – wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] 

przyjęto na podstawie normy PN-EN 12524:2003 [3], tablic w [1],
 – współczynniki przenikania ciepła U obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [4] oraz 

PN-EN ISO 13370:2008 [5],
 – warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody przyję-

to zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [4] dla obliczenia wielkości strumieni cieplnych oraz 
zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 [6] przy obliczaniu temperatur i czynnika fRsi (rys. 2),

 – modele obliczeniowe przyjęto zgodnie z zasadami sformułowanymi w PN-EN ISO 
10211:2008 [7] (rys. 2).
Parametry obliczeniowe analizowanych złączy zestawiono w tab. 2. 
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T a b e l a  2 

Parametry obliczeniowe złączy stykających się z gruntem

Lp. Warstwa (materiał) λ
[W/(m·K)]

Wariant obliczeniowy 
I II III IV

d [m]

Ściana parteru, U [W/(m2 ·K) 0,25

1 Tynk cem.-wap. 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02

2 Styropian, ρ = 20 kg/m3 0,04 0,12 0,12 0,12 0,12

3 Bloczki z betonu komórkowego, 
ρ = 600 kg/m3 (na zaprawie cem.-wap.) 0,30 0,24 0,24 0,24 0,24

4 Tynk cem.-wap. 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02

Ściana fundamentowa, U [W/(m2 ·K)] 0,36 3,70

1 Tynk cem.-wap. 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02

2 Styropian, ρ = 20 kg/m3 0,04 0,10 0,10 - -

3 Bloczki betonowe 2,00 0,24 0,24 0,24 0,24

Posadzka na gruncie, U [W/(m2 ·K)] *) 0,26 0,40 0,30 0,50

1 Wylewka betonowa 1,65 0,05 0,05 0,05 0,05

2 Styropian, ρ = 20 kg/m3 0,04 0,08 0,03 0,08 0,03

3 Płytki ceramiczne (gres) 1,3 0,02 0,02 0,02 0,02
*) obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 13370:2008 [5] dla budynku 
o wymiarach 8,0 m/8,0 m, wymiar charakterystyczny B’ = 4,0 m

Obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród stykających się z gruntem 
wykonano, opierając się na wynikach programu komputerowego TRISCO oraz procedur 
podanych w [1], w normie PN-EN ISO 13788:2003 [6] oraz PN-EN ISO 10211:2008 [7]:

1° średni współczynnik przenikania ciepła przez podłogę Uśr. podł.

Ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła przez podłogę [W/(m·K)],
b0 – obliczeniowa szerokość podłogi [m].



327

2° liniowy współczynnik przenikania ciepła przez podłogę Ψg

Qg – strumień ciepła napływający na podłogę [W/m],
ti – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

3° liniowy współczynnik przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną Ψsc

Qśc – strumień ciepła napływający na podłogę [W/K],
ti – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
te – temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
Ui – współczynnik przenikania ciepła przegrody pionowej [W/m2K],
Ai – pole powierzchni ściany [m2].

4° liniowy współczynnik przenikania ciepła dla całego złącza Ψ

Obliczenia liniowego współczynnika przenikania ciepła przeprowadzono dla dwóch 
systemów wymiarowania: Ψi – wg wymiarowania wewnętrznego, Ψe – wg wymiarowania 
zewnętrznego. 

( ) ( )/ (2)g
g

i e

Q
W m K

t t
ψ = ⋅  -

Rys. 1. Złącza przegród stykających się z gruntem [8]

Fig. 1. Joints of partitions adjoining the ground [8]

wariant I, II wariant I, II
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5° czynnik temperaturowy fRsi w miejscu mostka cieplnego 

θsi,min. – temperatura na wewnętrznej pow. przegrody w miejscu mostka cieplnego [°C],
θi – temperatura powietrza wewnętrznego [°C],
θe – temperatura powietrza zewnętrznego [°C].

si,min . [ ] (5)e
Rsi

i g

f
q - q

= -
q - q

Rys. 2. Modele obliczeniowe [8]

Fig. 2. Computational models [8]

Rys. 3. Połączenie okna balkonowego z tarasem [8]

Fig. 3. Connection of balcony window with terrace [8]

a) dla obliczenia strumienia cieplnego

a) okno podparte tulejami ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem styropianem (wariant V)

a) okno podmurowane cegłą ceramiczną 
(wariant VI)

b) dla obliczenia czynnika temperaturowego fRsi
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W drugim etapie obliczeń analizie poddano dwa rozwiązania połączeń okien balkono-
wych z tarasem na gruncie (rys. 3). Wyniki wszystkich przeprowadzonych obliczeń zesta-
wiono w tab. 3. 

T a b e l a  3

Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych analizowanych 
złączy przegród stykających się z gruntem 

Wariant 

Wyniki obliczeń parametrów cieplno-wilgotnościowych 
przy zastosowaniu programu TRISCO 

Ψg Ψsc,e Ψe Ψsc,i Ψi Uśr,podł θsi, min fRsi

[W/(m·K)] [W/(m2·K)] [°C] -
I 0,946 -0,060 0,886 0,110 1,056 0,24 10,22 0,76
II 1,245 -0,081 1,164 0,095 1,340 0,31 11,16 0,78
III 1,285 -1,138 0,147 0,273 1,558 0,32 2,41 0,56
IV 1,756 -1,143 0,613 0,269 2,025 0,44 2,41 0,56
V 0,999 0,039 1,038 0,061 1,06 0,25 11,95 0,80
VI 1,145 0,081 1,226 0,103 1,248 0,29 4,90 0,62

Grubość i usytuowanie izolacji cieplnej ma istotny wpływ na parametry cieplno-wil-
gotnościowe złączy przegród stykających się z gruntem. Brak pionowej izolacji ściany fun-
damentowej (wariant III i wariant IV) powoduje zwiększenie strat ciepła (Ψ, Uśr.podł.) oraz 
znaczne obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody – ryzyko rozwoju 
pleśni i grzybów pleśniowych. Analizowane warianty obliczeniowe spełniają podstawowe 
kryterium cieplne U ≤ Umax. (tab. 1). 

Zastosowanie rozwiązania okna podpartego tulejami ze stali nierdzewnej z wypełnieniem 
styropianowym powoduje, że dodatkowe starty ciepła (Ψ) są mniejsze niż w wariancie VI. 
Warto zwrócić uwagę na znaczne obniżenie temperatury (w miejscu połączenia ościeżnicy 
z posadzką na gruncie) występujące w przypadku okna podmurowanego cegłą ceramiczną.

4. Wnioski

Wytypowanie poprawnych rozwiązań materiałowych dla przegród stykających się 
z gruntem jest zagadnieniem złożonym. Czynnikami kształtującymi parametry cieplno-
-wilgotnościowe analizowanych złączy są:
 – wymiary budynku (wymiar charakterystyczny budynku B’),
 – grubość izolacji cieplnej ścian fundamentowych, ścian budynku oraz podłogi na gruncie,
 – usytuowanie izolacji cieplnej,
 – zastosowanie rozwiązań systemowych (np. okno podparte tulejami ze stali nierdzewnej 

z wypełnieniem styropianem). 
Obecnie dostępne opracowania i katalogi mostków cieplnych, np. norma PN-EN 

ISO14683:2008 [9], są opracowaniami bardzo ogólnymi niepozwalającymi na dokładne roz-
poznanie problemu. Nie podają one np. wartości temperatur minimalnych niezbędnych do 
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pełnej analizy przegrody i złącza. W normie tej też podane są całkowite wartości Ψ dla ca-
łego złącza bez podziału na straty przez grunt i straty przez ścianę.

W procesie projektowania niezbędnym narzędziem staje program do szczegółowych 
obliczeń numerycznych, nie tylko konstrukcyjnych, ale również zagadnień cieplno-wilgot-
nościowych.

Poprawne kształtowanie przegród stykających się z gruntem w aspekcie cieplno-wilgot-
nościowym na etapie projektowym pozwala uniknąć wiele wad i uszkodzeń w budynkach 
związanych z zawilgoceniem oraz ryzykiem rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych we-
wnętrznej powierzchni przegrody.

O z n a c z e n i a

Ψi – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego 
U – współczynnik przenikania ciepła 
fRsi – czynnik temperaturowy 
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1. Wstęp

W świetle nowych regulacji prawnych (Dyrektywa PE i RE 2010/31/EU), zaostrzających 
się przepisów dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz ciągłego 
wzrostu cen energii konwencjonalnej, projektowanie budynków o niskim zapotrzebowa-
niu na energię jest koniecznością oraz jednym z głównych nurtów kształtowania architek-
tury obiektów. W świetle obowiązujących przepisów budynki nowo wznoszone powinny 
charakteryzować się odpowiednim wskaźnikiem EP (ograniczonym zapotrzebowaniem 
na energię pierwotną) oraz określonym maksymalnym współczynnikiem przenikania cie-
pła przez przegrody zewnętrzne budynków – U. Zadaniem przegród zewnętrznych budyn-
ków powinno być nie tylko ograniczanie strat ciepła przez przegrody poprzez odpowiednie 
kształtowanie detalu architektonicznego – minimalizację wpływu mostków cieplnych oraz 
zastosowanie odpowiedniej termoizolacji, lecz również pozyskiwanie ciepła ze źródeł nie-
konwencjonalnych. 

Tradycyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe detali przyziemia budynków po-
wodują straty ciepła na skutek przerwania ciągłości termoizolacji – powstania mostków ter-
micznych. W budynkach energooszczędnych stosuje się rozwiązania detali charakteryzu-
jące się ciągłością izolacji termicznej, co skutkuje ograniczeniem strat ciepła. Wprowadza 
się również nowatorskie rozwiązania wykorzystywania gruntu pod budynkiem, jak również 
wokół niego, jako długoterminowego magazynu energii cieplnej. 

2. Tradycyjne rozwiązania detali posadowienia oraz przyziemia budynków

W tradycyjnych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych na styku ściany zewnętrz-
nej i podłogi na gruncie powstaje mostek termiczny wynikający z przerwania ciągłości izo-
lacji termicznej (rys. 1). Takie rozwiązanie detalu architektonicznego może powodować ob-
niżenie temperatury ściany, a w konsekwencji jej przebarwienie, zawilgocenie, pojawienie 
się pleśni, pęknięć i korozji. Uszkodzenia w strefie cokołowej budynku wpływają następnie 
na kondycję techniczną konstrukcji całego obiektu. W celu minimalizacji mostka termicz-
nego można zastosować izolację termiczną poniżej poziomu gruntu, od strony wewnętrz-
nej ściany, a także dodatkową izolację krawędziową podłogi na gruncie. Takie rozwiązanie 
przyczynia się jednak do nieznacznej poprawy warunków cieplnych (tabela 1.). 

Materiał izolacyjny stosowany na styku z gruntem jest narażony na działanie wody oraz 
urazy mechaniczne. Powinien zatem być odporny na działanie tych czynników, a więc cha-
rakteryzować się [1]:
 – zamkniętą strukturą komorową – niewrażliwą na działanie wody i zamarzanie oraz roz-

marzanie gruntu,
 – dużą wytrzymałością i sprężystością – odporność na działanie czynników mechanicznych .

Jako izolację termiczną ścian fundamentowych wykorzystuje się ekstrudowaną piankę 
polistyrenową XPS, EPS w postaci płyt oraz hydrofobizowaną wełnę skalną. Grubość war-
stwy termoizolacji podłóg na gruncie oraz ścian fundamentowych powinna zostać dobrana 
na podstawie szczegółowych obliczeń. W przypadku budynków energooszczędnych nie jest 
możliwe uogólnienie rozwiązań ze względu na możliwość wystąpienia różnorodnych wa-
runków zewnętrznych. 
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T a b e l a  1

Wyniki obliczeń termicznych dla poszczególnych detali 
połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie [3]

Detal mostka 
termicznego 

Opis.
Grubość 

warstwy izolacji 
termicznej 
= 12 [cm]

Brak ciągłości 
izolacji termicznej 

ściany zewnętrznej i 
podłogi na gruncie

Dodatkowa izolacja 
termiczna ściany 

zewnętrznej 
oraz izolacja 

krawędziowa podłogi 
na gruncie

Zastosowanie 
pustaka 

izolacyjnego na 
styku izolacji 

termicznej ściany 
zewnętrznej oraz 

podłogi na gruncie

Ciągłość izolacji 
termicznej ściany 

zewnętrznej 
i podłogi na 

gruncie. Przypadek 
teoretyczny.

Straty ciepła 
% [3] 100 [%] 90 [%] 82 [%] 67 [%]

Rys. 1. Tradycyjne rozwiązania detali przyziemia oraz posadowienia budynków [2]

Fig. 1. Traditional details of the foundations of the buildings
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3. Energooszczędne metody kształtowania przyziemia oraz posadowienia budynku

Eliminację mostków cieplnych przy zachowaniu nośności ściany umożliwia zastoso-
wanie pustaków izolacyjnych. Pustaki te umieszcza się na styku izolacji termicznej pod-
łogi na gruncie oraz ściany zewnętrznej budynku, a także pod wewnętrznymi ścianami 
nośnymi oraz działowymi (ryc. 2.). Wykonane są one z nośnego szkieletu z włókno beto-
nu oraz wkładki z polistyrenu. Charakteryzują się brakiem nasiąkliwości, niskim współ-
czynnikiem przewodniości cieplnej (w kierunku poziomym λ = 0,19 W/mK, w kierunku 
pionowym λ = 0,07 W/mK), odpowiednią nośnością (w zależności od rodzaju i szerokości 
pustaka – do 20 MPa) [4]. 

Analiza skuteczności zastosowania izolacji termicznej w poszczególnych detalach po-
łączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie wskazuje (tabela 1), iż każde z rozwią-
zań powoduje poprawę właściwości termicznych, lecz nie skutkuje całkowitym wyelimino-
waniem mostka cieplnego. Obliczenia mostków cieplnych podano na podstawie wyników 
otrzymanych dla grubości izolacji wynoszącej 12 cm (izolacja ściany oraz podłogi). Ścianę 
nośną o grubości 25 cm przyjęto z cegły ceramicznej pełnej [3]. Nawet rozwiązanie czysto 
teoretyczne: umieszczenie izolacji termicznej pod ścianą nośną, nie wyeliminowało całko-
wicie mostka termicznego. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem dla domu energoosz-
czędnego wydaje się być odpowiednio wyizolowana płyta fundamentowa – ze względu na 
ciągłość izolacji termicznej [5].

Płyta fundamentowa jest odizolowana od gruntu warstwą izolacji termicznej (rys. 3). 
Izolacja termiczna pełni jednocześnie rolę szalunku, w którym układa się zbrojenie pły-
ty. Płyta fundamentowa poprzez własność akumulowania ciepła zabezpiecza jednocześnie 
budynek przed wilgocią. Płyty fundamentowe mają zastosowanie we wszelkich typach bu-
downictwa: jednorodzinnego, wielorodzinnego, użyteczności publicznej. Pełnią funkcję 
nośną w przypadku zastosowania w obiekcie zarówno ścian jednowarstwowych, jak i dwu-
warstwowych czy trójwarstwowych. Poziom posadowienia płyty fundamentowej zazwy-
czaj znajduje się powyżej poziomu przemarzania gruntu. Grunt pod płytą fundamentową 
jest odpowiednio przygotowywany zgodnie z zaleceniami producenta (ściągnięta warstwa 
humusu, zagęszczenie bądź zastosowanie żwirowej podsypki). Możliwe jest zatopienie 
w konstrukcji płyty przewodów z ogrzanym powietrzem bądź z wodnym ogrzewaniem 
podłogowym. Przewody te tworzą obieg zamknięty pod całą powierzchnią budynku. Koszt 
wykonania płyty fundamentowej nie odbiega zasadniczo od kosztów tradycyjnych funda-
mentów na ławach fundamentowych. 

Materiał termoizolacyjny użyty pod płytę fundamentową powinien posiadać odpowied-
nią wytrzymałością na ściskanie oraz być nienasiąkliwy, nie podciągać kapilarnie wody. 
Wykorzystuje się do tego celu ekstrudowaną piankę polistyrenową XPS, EPS, granulat 
szkła piankowego. Szkło piankowe, w porównaniu do płyt XPS oraz EPS, charakteryzuje 
się większą nośnością lecz gorszymi właściwościami termoizolacyjnymi (konieczne staje 
się zastosowanie grubszej warstwy materiału). 

Nie bez znaczenia dla budynków pasywnych jest fakt, iż płyta fundamentowa odizolo-
wana termicznie od gruntu, charakteryzuje się możliwością akumulacji uzyskanego w cią-
gu dnia ciepła z promieniowania słonecznego. Ciepło to nie przenika do gruntu. Jest odda-
wane w ciągu nocy do pomieszczeń. Zaprojektowana w ten sposób płyta fundamentowa 
może działać jak krótkoterminowy magazyn ciepła (rys. 4). 
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Rys. 2. Oparcie ściany zewnętrznej oraz wewnętrznej nośnej budynku 
na ławach fundamentowych przy pomocy pustaków izolacyjnych 

Fig. 2. Thermal insulation element for wall bases

Rys. 3. Posadowienie budynku przy pomocy płyty fundamentowej izolowanej termicznie

Fig. 3. Shallow foundation with a thermal insulation
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4. Wnioski

Analiza poszczególnych detali rozwiązań posadowienia budynków wykazuje, iż rozwią-
zania tradycyjne charakteryzują się występowaniem mostków cieplnych nie spełniając pod-
stawowego wymogu stawianego budownictwu energooszczędnemu – maksymalnej szczelno-
ści termoizolacyjnej przegród zewnętrznych. Zastosowanie pustaków ISOMUR ogranicza, 
lecz nie eliminuje całkowicie mostków termicznych na styku ściany i podłogi na gruncie. 
Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe płyty fundamentowej odizolowanej termicznie 
od warstw gruntu ogranicza znacznie, a wręcz wyklucza możliwość strat ciepła do gruntu, 
w konsekwencji stając się najkorzystniejszym rozwiązaniem posadowienia dla budynku ener-
gooszczędnego. Umożliwia poza tym krótkoterminowe magazynowanie ciepła uzyskanego 
w ciągu dnia z promieniowania słonecznego i oddawanie go do pomieszczeń w ciągu nocy. 
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Rys. 4. Zasada działania płyty fundamentowej jako krótkoterminowego magazynu ciepła

Fig. 4. Shallow foundation as a short-term heat storage

Noc: oddawanie zmagazynowanego ciepłaDzień: absorpcja promieniowania słonecznego
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1. Wstęp 

Jednym z głównych elementów fasad wentylowanych jest otwarta warstwa powietrz-
na, Zamknięte warstwy powietrzne zmniejszają straty ciepła w okresie zimowym, a otwar-
te – zwiększają, Wielkość strat ciepła zależy od rozmiarów warstwy powietrznej, tzn, od 
grubości i długości, a także materiału, z jakiego wykonane są elementy fasady wentylowa-
nej oraz temperatury powietrza zewnętrznego i oporu przepływu ciepła samej ściany ze-
wnętrznej, Ocena stopnia wpływu tych czynników na projektowanie obudów zewnętrz-
nych, z uwzględnieniem zmniejszenia strat ciepła, jest dosyć trudna, a czasem niemożliwa, 
Obecnie brak odpowiednich metod wyliczeń, za pomocą których można byłoby ocenić 
wpływ różnych czynników na wielkość strat ciepła.

Ilościowa ocena tych strat daje możliwość w procesie projektowania wybrać najbar-
dziej właściwy wariant obudowy budynku z fasadą wentylowaną ze względu na minimal-
ne straty ciepła.

2. Analiza modeli matematycznych do termicznych obliczeń fasad wentylowanych

2.1. Analityczne rozwiązania modeli matematycznych i analiza wyników obliczeń

Do ilościowej oceny wpływu fasady wentylowanej na wielkość strat ciepła przez ze-
wnętrzną obudowę budynku zaproponowano model matematyczny (1), który zawiera pięć 
równań, Model (1) określono na podstawie analizy strumieni ciepła z rys, 1, Cztery równa-
nia charakteryzują proces wymiany ciepła w otwartej warstwie powietrznej, a piąte równa-
nie charakteryzuje proces ruchu powietrza w warstwie.

Rys. 1 Schemat strumieni ciepła w obudowie budynku z fasadą wentylowaną.

Fig. 1. The scheme of heat fluxes through the enclosing structure with ventilated facade.
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Układ równań (1) zawiera cztery niewiadome funkcje zmiany temperatur i prędkości ru-
chu powietrza w warstwie, Dwie funkcje – to funkcje zmiany temperatury na wew nętrznej 
i zewnętrznej powierzchni warstwy (t1(х) і t2(х)), а dwie inne funkcje charakteryzują zmiany 
temperatury powietrza na długości warstwy (ta1=f(x) і ta2=f(x)).

gdzie:
tе, ti – temperatura powietrza zewnętrznego i wewnętrznego [°C],
σ – stała Stefana Boltzmanna [W/m2∙K4],
ε1-2 – emisyjność zastępcza, 
U1 – współczynnik przenikania ciepła dla wewnętrznej części fasady wentylowanej 

[W/m2∙K],
U2 – współczynnik przenikania ciepła dla zewnętrznej części fasady wentylowanej 

[W/m2∙K], 
b – szerokość warstwy powietrznej [m],
Σξ – suma miejscowych oporów aerodynamicznych (orientacyjnie przyjęto: 

na wlocie ξ = 0,5, na wylocie ξ = 1,0, w miejscach zmiany kierunków 
ξ = 2 ∙ 1,0 = 2,0)

λf – współczynnik oporu (λf = f (Re)), 
h – wysokość warstwy powietrznej [m],
de – grubość zastępcza warstwy powietrznej [m], 
G – przepływ powietrza [kg/s], 
x – współrzędna odległości od otworu wlotu powietrza [m],
ρav, ρe – odpowiednio gęstość powietrza w warstwie i powietrza zewnętrznego 

[kg/m3],
ΔPg – ciśnienie grawitacyjne [Pa],
n1, n2 – współczynniki aerodynamiczne,
αс1, αс2 – współczynniki przejmowania ciepła przez konwekcję na wewnętrznej 

i zewnętrznej powierzchni warstwy powietrznej [W/m2 ∙ K],
υw, υav, – prędkość wiatru i powietrza w warstwie [m/s].
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Do rozwiązania modelu matematycznego (1) wykorzystano program Mathcad, 
Rozpatrzono obudowę budynku z fasadą wentylowaną (rys, 1), Obliczenia wykonano 
przy temperaturze zewnętrznego powietrza tе = -23°C і prędkości wiatru υw = 2,7 m/s, 
Rozmiary powietrznej warstwy: wysokość h = 10 m, szerokość b = 0,6 m, grubość 
δ = 0,05 m; U1 = 0,335 W/m2 · K; U2 = 21,578W/m2 · K; n1 = 0,5; n2 = 0,6, Wyniki obliczeń 
przedstawiono w tab. 1.

T a b e l a  1

Wyniki obliczeń termicznych obudowy budynku z fasadą wentylowaną

x,
[m]

t1(х),
[°C]

t2(х), 
[°C]

ta1(х), 
[°C]

ta2(х), 
[°C]

ta(x)=
= (ta1+ ta2)/2

qс1(х),
[W/m2]

qс2(х),
[W/m2]

qс(х),
[W/m2]

0 -21,08 -22,91 -23 -23 -23 10,59 0,507 11,10

1 -20,27 -22,86 -21,95 -22,95 -22,45 9,268 0,479 9,747

3 -18,32 -22,73 -19,41 -22,80 -21,11 6,034 0,347 6,381

5 -16,59 -22,62 -17,16 -22,65 -19,91 3,130 0,187 3,317

7 -15,57 -22,55 -15,82 -22,56 -19,19 1,378 0,083 1,461

9 -15,09 -22,51 -15,19 -22,52 -18,86 0,557 0,033 0,590

10 -14,97 -22,51 -15,03 -22,51 -18,77 0,347 0,022 0,369

Średnia -20,3 4,073 0,226 qm = 4,3

Uwagi, W tabeli 1 przyjęto następujące oznaczenia:
qс1(х), qс2(х) – gęstość konwekcyjnego strumienia ciepła przy powierzchni s1 i przy powierzchni s2,
qс(х) – gęstość całkowitego strumienia ciepła, który napływa do powietrza w warstwie,
qm – gęstość średniego konwekcyjnego strumienia na powierzchni warstwy.

Strumień ciepła na ogrzanie powietrza w warstwie, można obliczyć ze wzoru (2) lub (3), 
Na podstawie danych obliczeń z tab. 1 otrzymamy:

gdzie:
Δta = ta(10) – ta(0) – różnica temperatur powietrza przy wejściu i wyjściu z warstwy po-

wietrznej;
b, h – rozmiary warstwy powietrznej (rys, 1),

Wyniki obliczeń strumienia ciepła, wyliczone według wzorów (2) i (3), są zróżnicowane 
i wynoszą ΔQ = 32W (55%), Powtórne wyliczenia i weryfikację modelu wykonano metodą 
różnic skończonych.

(10) (0)2 2 ( ) 1005 2 0.0068( 18.77 ( 23)) 57,8 (2)a a aQ c G t c G t t W= ⋅ ⋅ D = ⋅ ⋅ - = ⋅ ⋅ - - - =

4,3 0,6 10 25,8 (3)mQ q b h W= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
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2.2. Obliczenia modelu matematycznego metodą różnic skończonych

Układ równań do obliczeń procesów wymiany ciepła w warstwie powietrznej fasady 
wentylowanej w formie końcowych różnic ma postać:

gdzie: 
t1s, t2s – średnia temperatura na powierzchniach warstwy powietrznej na wycinku Δх,
t1p, t2p – temperatura na powierzchniach warstwy przy wejściu do wycinka Δх,
t1k, t2k – temperatura na powierzchniach warstwy przy wyjściu z wycinka Δх,
tа1s, tа2s – średnia temperatura w wycinku Δх wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni 

warstwy powietrznej,
tа1p, tа2p – temperatura powietrza wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni warstwy po-

wietrznej przy wejściu do wycinka Δх,
tа1k, tа2k – temperatura powietrza koło wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni warstwy 

powietrznej przy wyjściu z wycinka Δх,
Wyniki obliczeń metodą różnic skończonych przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Zmiana temperatury powietrza wzdłuż warstwy powietrznej

Fig. 2. Change of air temperature along the interlayer
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Interpretacja fizyczna modeli matematycznych (1) i (4) jest taka sama, mimo to wykres 
porównawczy jest zróżnicowany (rys, 2), Jednocześnie rozwiązanie zagadnienia metodą 
różnic skończonych i obliczenie strumieni ciepła według wzorów (2) і (3) daje wynik po-
równywalny, co pozytywnie weryfikuje model (4).

2.3. Korekta modelu analitycznego

Należy przypuszczać, że błąd w obliczeniach według modelu (1) wynika z całkowania 
równań, które opisują proces nagrzewania powietrza w warstwie powietrznej, Przy całko-
waniu tych równań przyjęto, że temperatura powierzchni nie zależy od danych brzegowych 
(założenia upraszczające przy całkowaniu), W istocie jest inaczej, co pokazano w tab. 1, 
Warto zwrócić uwagę, że założenia upraszczające przyjęto z pracy [1], Podobne założenie 
upraszczające występuje również w innych źródłach literaturowych [2–4].

Aby skorygować założenia upraszczające, przeanalizowano równania różniczkowe cha-
rakteryzujące nagrzewanie powietrza przy powierzchni, Przy całkowaniu równań różnicz-
kowych uwzględniono, że temperatura powierzchni zmienia się w zależności od współrzęd-
nej х, W ten sposób otrzymano wzory (5) i (6), które charakteryzują nagrzewanie powietrza 
przy wewnętrznej i zewnętrznej warstwie.

gdzie:
t1(х=0), t2(х=0) – temperatury powietrza na powierzchniach warstwy powietrznej przy x = 0.

Do obliczeń procesu wymiany ciepła w warstwie powietrznej w modelu matematycz-
nym (1) trzecie i czwarte równania zostały zamienione równaniami (5) i (6), Wyniki obli-
czeń przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Zmiany temperatury powietrza i temperatury na powierzchniach warstwy powietrznej

Fig. 3. Change of air and surfaces temperature of the open air layer
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Strumienie cieplne wyliczone z (2) i (3) wynoszą odpowiednio Q = 34,9 W i Q = 35,3 W, 
co określa wielkość błędu na poziomie 1%, Jest to pozytywna weryfikacja dokonanej ko-
rekty modelu (1).

3. Propozycja zmniejszenia strat ciepła

W celu zmniejszenia strat ciepła przez obudowę budynku z fasadą wentylowaną prze-
analizowano wpływ niektórych czynników konstruktywnych warstwy powietrznej na 
wielkość strat ciepła, Szczególnie analizowano rozwiązania materiałowe obudowy budyn-
ku przedstawione na rys. 1, Analizę wykonano dla temperatury zewnętrznej powietrza 
tе = -20°С, Zmieniono grubość warstwy powietrznej і emisyjność powierzchni brzegowych, 
Wyniki analizy przedstawiono na rys. 4.

Przy niskim współczynniku emisyjności (charakterystycznym dla aluminiowych kaset 
warstwy osłonowej fasad wentylowanych), tzn. przy ε = 0,04, nieunikniona jest wysoka stra-
ta ciepła na nagrzewanie powietrza w warstwie powietrznej poprzez konwekcyjny strumień 
ciepła oraz nieznaczne straty ciepła na zewnątrz, w rezultacie przepływu ciepła przez war-
stwę osłonową, W przypadku wysokiego współczynnika emisyjności powierzchni warstwy, 
tzn, przy ε = 0,94, zwraca uwagę znaczne zmniejszenie strat ciepła na nagrzewanie powie-
trza w warstwie Qс, przy jednoczesnym zwiększeniu strat ciepła przez warstwę osłonową, 
Różnica łącznych strat ciepła przez obudowę budynku dla obu przypadków wynosi 3–5 W, 
W ten sposób współczynnik emisyjności powierzchni warstwy powietrznej dla analizowa-
nej obudowy budynku ma nieznaczny wpływ na ogólne straty ciepła, Należy zaznaczyć, że 
łączne straty ciepła wraz ze zmniejszeniem współczynnika emisyjności maleją, Przy zwięk-
szeniu grubości warstwy powietrznej straty ciepła ulegają nieznacznemu zwiększeniu.

W celu zmniejszenia strat ciepła przez fasady wentylowane, należy wykorzystać war-
stwę osłonową, która ma niższy współczynnik emisyjności powierzchni wewnętrznej, Jed-
nocześnie dodatkowo można zmniejszyć straty ciepła przez zmniejszenie strat w warstwie 
powietrznej, Osiągalne jest to poprzez zwiększenie miejscowych oporów na wewnętrznej 
albo zewnętrznej powierzchni warstwy powietrznej.

Rys. 4. Straty ciepła na ogrzewanie powietrza w warstwie Qс і łączne straty ciepła przez obudowę 
budynku ΣQ w zależności od grubości warstwy powietrznej i emisyjności powierzchni

Fig. 4. Heat losses on air heating along the air gap and through the external facing layer
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4. Wnioski

1. Straty ciepła przez obudowę budynku z fasadą wentylowaną z dostateczną dokładnością 
obliczyć można przy pomocy modelu matematycznego (1) uwzględniającego proces na-
grzewania powietrza w postaci równań (5) i (6).

2. Straty ciepła można z dostateczną dokładnością obliczyć metodą różnic skończonych mo-
delu matematycznego (4).

3. Przedstawione w literaturze równania do wyznaczenia temperatury powietrza wzdłuż 
otwartej warstwy powietrznej w zależności od współczynnika x nie w pełni precyzyjnie 
opisują proces wymiany ciepła w warstwie.

4. Matematyczne modele (1) і (4) pozwalają ocenić wpływ różnych czynników na straty cie-
pła przez obudowę budynku z wentylowaną warstwą powietrzną i opracować inżynieryj-
ne warianty zmniejszenia strat ciepła.

Badania były współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 
Projektu 1, Działanie 1,1 PO IG Poddziałanie 1,1,2, umowa NR POIG 01,01,02-10-106/09-00.

O z n a c z e n i a

tе, ti – temperatura powietrza zewnętrznego i wewnętrznego [°C],
σ – stała Stefana Boltzmanna [W/m2 ∙ K4],
c  – ciepło właściwe powietrza [J/kg ∙ K],
ε1-2 – emisyjność zastępcza,
U  – współczynnik przenikania ciepła [W/m2 ∙ K],
Σξ – suma oporów miejscowych,
λf – współczynnik oporu (λf = f (Re)),
υw – prędkość wiatru [m/s],
ΔPg – ciśnienie grawitacyjne [Pa],
n – współczynnik aerodynamiczny.
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JERZY A. POGORZELSKI*1

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA 
Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH 

ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001

SIMPLIFIED CALCULATIONS OF HEAT 
LOSSES FROM BUILDING VIA THE GROUND 

COMPATIBLE WITH PN-EN ISO 13370:2001

S t r e s z c z e n i e

Przenikanie ciepła przez przegrody pełne w kontakcie z powietrzem zewnętrznym można rozpatrywać 
jako ustalone jednowymiarowe przewodzenie ciepła z uwzględnieniem – w formie dodatkowych członów 
– wpływu mostków cieplnych punktowych i liniowych. W przypadku kontaktu z gruntem problem przeno-
szenia ciepła staje się bardziej skomplikowany. Znajomość strumienia ciepła przez grunt jest potrzebna do 
obliczania szczytowej mocy cieplnej i sezonowego zapotrzebowania na ciepło. W artykule zaprezentowa-
no algorytmy użyte w PN-EN ISO 13370:2001 Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania. Mogą 
być one zastosowane do zastąpienia algorytmów używanych dotychczas w PN na obliczanie szczytowej 
mocy cieplnej i sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Szczególnie powinny być zastoso-
wane w programach komputerowych do obliczania tych wielkości.

Słowa kluczowe: straty ciepła, grunt, sezonowe zapotrzebowanie na ciepło

A b s t r a c t

Heat transfer through building opaque elements in contact with external air can be consider-ed as stationary 
one dimensional heat flow with special treatment of selected places with point-like and linear thermal 
bridges. In case of contact with the ground the problem of heat transfer becomes more complicated. 
During past over 50 years several approaches to calculate heat losses to the ground have been done with 
no satisfactory results. The knowledge of heat transfer through the ground is necessary for calculation of 
heat peak power and of seasonal space heating requirements. In Poland the calculation of heat peak power 
and of seasonal space heating requirements is covered by two different standards with different algorithms 
of calculation of heat losses to the ground; it forms difficulties with preparation of common computer 
programs. The paper deals with demonstration of algorithms used in PN-EN ISO 13370:2001 Heat transfer 
via the ground – Calculation methods. They can be used for replacement of algorithms used till now in 
Polish standards for calculation of heat peak power and of seasonal space heating requirements. Especially 
they should be used in computer programs for calculation of these two quantities.
Keywords: heat losses, ground, space heating requirements

* Prof. dr hab. inż.  Jerzy A. Pogorzelski, Instytut Techniki Budowlanej.
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1. Wstęp

W obliczeniach strat ciepła budynku do otoczenia szczególny problem dotyczy oce-
ny strat ciepła przez grunt. Stosunkowo mała pojemność cieplna przegród oddzielających 
powietrze wewnętrzne od zewnętrznego pozwala na rozpatrywanie przenoszenia ciepła 
w nich jako ustalonego, a ich geometria pozwala na traktowanie go jako jednowymiaro-
wego, z uwzględnieniem – w formie dodatkowych członów – wpływu mostków cieplnych 
punktowych i liniowych. Straty ciepła budynku przez grunt odbywają się przez jego bryłę 
o tak złożonej geometrii i znacznej pojemności, że w gruncie należy rozpatrywać złożone 
zadanie przewodzenia ciepła, zwłaszcza trójwymiarowe i niestacjonarne. Komplikuje to 
obliczenia bilansu cieplnego budynku z uwzględnieniem strat ciepła przez grunt. Jedno-
cześnie udział tych strat w bilansie cieplnym budynku nie jest duży i zwykle nie przekra-
cza kilku procent całkowitych strat ciepła, co nie uzasadnia poświęcania zbyt dużo czasu 
na jego obliczanie. Stąd od wielu lat trwały poszukiwania prostego i zarazem dostatecznie 
dokładnego algorytmu opisującego strumień ciepła przenoszony z budynku przez grunt.

Kilka lat temu ustanowiono normę PN-EN ISO 13370:2001 [1] (w drodze tłumacze-
nia EN ISO 13370:1998). Zakres przedmiotowy tej normy jest szerszy niż tylko straty cie-
pła budynku ogrzewanego przez grunt. Rozpatruje się w niej wiele zagadnień specjalnych, 
m. in. podłogi chłodni i sztucznych lodowisk oraz podłogi z systemem ogrzewania, wycho-
dzące poza obszar obliczania strat ciepła przez grunt. Podaje się również obliczanie maksy-
malnej (na potrzeby obliczania szczytowej mocy cieplnej) i średniej w sezonie grzewczym 
(na potrzeby obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło) wartości strumienia ciepła 
przenoszonego z budynku przez grunt.

Obszerną prezentację sposobu obliczeń strat ciepła przez grunt wg PN-EN ISO 
13370:2001, wraz z analizą podanych w normie zależności i ilustracją ich przykładami ob-
liczeniowymi, podano w [2]. Jak wynika z tych przykładów, obliczenia wg PN-EN ISO 
13370:2001 są żmudne i z pewnością nie zostaną akceptowane przez projektantów posługu-
jących się tylko ręcznym kalkulatorem. Z tego względu jeden z dyplomantów autora opra-
cował program komputerowy do tych obliczeń [3].

Program ten jest bardzo wygodny w użytkowaniu i za jego pomocą wykonano obli-
czenia, umożliwiające sygnalizowane w tytule uproszczenia w stosunku do PN-EN ISO 
13370:2001. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że strumień strat ciepła przez grunt nie jest 
samodzielnym przed-miotem przepisów budowlanych, jest natomiast jednym ze składni-
ków bilansu cieplnego do obliczania szczytowej mocy cieplnej i sezonowego zapotrzebo-
wania na ciepło.

 Celowe jest więc wprowadzenie algorytmów opisujących straty ciepła budynków przez 
grunt do programów komputerowych na obliczanie szczytowej mocy cieplnej i sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło.

Istnieje jednak możliwość wprowadzenia bezpośrednio w krajowych wymaganiach 
ochrony cieplnej budynków uproszczonego sposobu obliczania zapotrzebowania na ciepło 
lub energię do ogrzewania. Jednym z istotnych elementów takiego sposobu jest uproszcze-
nie obliczania strat ciepła przez grunt. 

W niniejszym artykule podano i uzasadniono uproszczony sposób obliczania strat cie-
pła przez grunt; uproszczony sposób obliczania zapotrzebowania ciepła do ogrzewania sfor-
mułowany zostanie w odrębnej publikacji.
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2. Zasady obliczeń wg PN-EN ISO 13370:2001

W PN-EN ISO 13370:2001 rozpatrzono następujące przypadki podłóg: 
 – podłogi typu płyta na gruncie, bez izolacji krawędziowej i z izolacją krawędziową (pio-

nową lub poziomą),
 – podłogi podniesione,
 – podziemia ogrzewane i nieogrzewane.

Podłogi typu płyta na gruncie obejmują każdą podłogę, która składa się z płyty w kon-
takcie z gruntem na całej swojej powierzchni (patrz rys. 1, gdzie: w – grubość całkowita 
ścian zewnętrznych).

Podłoga typu: płyta na gruncie może być:
 – nie izolowana, 
 – równomiernie izolowana na całej powierzchni (powyżej, poniżej lub wewnątrz płyty), jak 

również bez izolacji krawędziowej lub z izolacją krawędziową.
Polskie przepisy wymagają w budynkach ogrzewanych zawsze izolacji krawędziowej. 

Może być ona usytuowana poziomo (rys. 2) lub pionowo (rys. 3) i od wewnątrz lub na ze-
wnątrz ściany zewnętrznej. Korzystniejsze jest stosowanie izolacji krawędziowej na ze-
wnątrz budynku (z użyciem materiału odpornego na zawilgocenie); uzyskuje się przy tym 
wyższe wartości temperatury w ścianie i w połączeniu ściany z podłogą na gruncie.

Podłogą podniesioną jest każda, która znajduje się w pewnej odległości od gruntu, 
z wentylowaną przestrzenią powietrzną pod podłogą (rys. 4).

Rys. 1. Schemat podłogi: płyta na gruncie

Fig. 1. Scheme of slab on the ground floor

Rys. 2. Izolacja krawędziowa pozioma

Fig. 2. Horizontal edge insulation



348

Rys. 3. Izolacja krawędziowa pionowa

Fig. 3. Vertical edge insulation

Rys. 4. Podłoga podniesiona

Fig. 4. Suspended floor

Rys. 5. Budynek z podziemiem ogrzewanym lub nie ogrzewanym

Fig. 5. Building with heated or unheated basement
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Przypadek podziemia nieogrzewanego lub ogrzewanego pokazano na rys. 5, wraz 
z oznaczeniem przyjmowanych wymiarów i określeń.

Wg PN-EN ISO 13370:2001 rzeczywisty kształt podłogi na gruncie zastępuje się figurą 
o obwodzie P i polu powierzchni A, zgodnymi z danymi rzeczywistego rzutu podłogi. Wy-
miar charakterystyczny podłogi B’ definiuje się wzorem:

Temperaturę tg gruntu pod budynkiem można przyjąć za stałą i równą średniej wielolet-
niej temperaturze powietrza. Temperaturę powietrza te w otoczeniu budynku można przy-
jąć jako równą superpozycji średniej rocznej i funkcji harmonicznej o okresie 1 rok i ampli-
tudzie rocznej. Wewnątrz budynku można założyć temperaturę wewnętrznego powietrza ti 
w przybliżeniu stałą (ewentualnie ze składową harmoniczną o okresie rocznym).

Schematycznie warunki brzegowe przy przenoszeniu ciepła z ogrzewanego budynku do 
gruntu przedstawiono na rys. 6.

Przy takich warunkach brzegowych strumień cieplny oddawany z budynku do gruntu 
będzie superpozycją dwu strumieni: 
 – średniorocznego, stałego w czasie, proporcjonalnego do różnicy temperatury powietrza 

w pomieszczeniu i średniej rocznej temperatury powietrza,
 – periodycznie zmiennego, proporcjonalnego do amplitudy rocznych wahań temperatury.

W obliczeniach przybliżonych, zwłaszcza w przypadku dużej długości sezonu grzewczego, 
strumień ciepła do gruntu można przyjąć jako człon stały, równy składnikowi stacjonarnemu:

gdzie:
Ls – stacjonarny współczynnik sprzężenia cieplnego, obliczany wg PN-EN ISO 

13370:2001 w odniesieniu do różnych przypadków podłóg, 
Ti – obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego,
Te – średnia temperatura powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym.

Rys. 6. Warunki brzegowe przy przenoszeniu ciepła z ogrzewanego budynku do gruntu

Fig. 6. Boundary conditions at heat transfer from heated building to the ground
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3. Wyprowadzenie uproszczonego sposobu obliczania strat ciepła przez grunt

Oparto się na doświadczeniu nagromadzonym przy opracowaniu odpowiedniego frag-
mentu PN-91/B-02020 [4]. Autor założył wówczas istnienie zależności oporu cieplnego 
gruntu pod budynkiem od następujących rozwiązań:

Płyta na gruncie:

Przyjęto jak w Załączniku Krajowym NB do PN-EN IS0 6946:1999 modelową zależność:

gdzie:
U – współczynnik przenikania ciepła podłogi,
Rf – opór cieplny podłogi warstw izolacyjnych w podłodze, z pominięciem warstw 

betonu, tłucznia itp., obliczony wg reguł PN-EN IS0 6946,
Rg – opór cieplny gruntu obliczony wg reguł PN-EN IS0 13370.

Obliczenia dla 30 kompletów danych wykonano za pomocą programu „EN ISO 13370” 
[3]. Politechnice Białostockiej pod kierunkiem J. A. Pogorzelskiego (oznaczenia w tabelach 
wg PN-EN IS0 13370).

Dane: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 100 100 150 200 300 400 80 100 150 200 300 400 80 100 150

P 40 40 50 60 70 80 36 40 50 60 70 80 36 40 50

B’ 5,0 5,0 6,0 6,67 8,57 10,0 4,44 5,0 6,0 6,67 8,57 10,0 4,44 5,0 6,0

W 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Λ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Rf 1,50 0,00 1.50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00

Δ 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

D 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

dins 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Rins 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Wyniki:

U 0,30 0,53 0,28 0,27 0,25 0,23 0,33 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,36 0,35 0,33

1/U 3,33 1,89 3,57 3,70 4,00 4,35 3,03 3,12 3,33 3,45 3,70 4,00 2,78 2,86 3,03

Rg=1/U-Rf 1,83 1,89 2,07 2,20 2,50 2,85 1,78 1,87 2,08 2,20 2,45 2,75 1,78 1,86 2,03

Ls 30 53 42 55 75 93 26 32 46 59 80 99 29 35 49

Lpi 40 93 60 80 89 102 36 44 67 89 96 111 40 50 75

Lpe 11 24 13 16 18 21 10 12 14 17 20 23 11 13 16

1

gr

U
R R

=
+f



351

Dane: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A 200 300 400 80 100 150 200 300 400 80 100 150 200 300 400

P 60 70 80 36 40 50 60 70 80 36 40 50 60 70 80

B’ 6,67 8,57 10,0 4,44 5,0 6,0 6,67 8,57 10,0 4,44 5,0 6,0 6,67 8,57 10,0

W 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Λ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Rf 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Δ 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

D 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

dins 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Rins 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Wyniki:

U 0,32 0,28 0,26 0,39 0,38 0,35 0,34 0,30 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,24 0,22

1/U 3,12 3,57 3,85 2,56 2,63 2,86 2,94 3,33 3,57 3,57 3,57 3,70 3,85 4,17 4,54

Rg=1/U-Rf 2,12 2,57 2,85 1,76 1,83 2,06 2,14 2,53 2,77 1,87 1,87 2,00 2,15 2,47 2,84

Ls 63 85 92 31 38 53 67 90 109 23 28 40 52 71 89

Lpi 75 97 102 44 55 83 90  121 30 37 56 74 89 97

Lpe 19 22 26 13 14 17 21 24 28 8,8 9,8 12 15 17 20

Dla 30 kompletów danych i wyników założono zależność Rg od B’ i zbadano tę hipotezę, 
korzystając z emulacji kalkulatora HP200LX na PC. Uzyskano ze współczynnikiem kore-
lacji 0,99 zależność liniową:

0,97 0,18 'gR B= +
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Podłogi podniesione:

 Rozpatrzono 13 kombinacji kompletów danych i stwierdzono, że współczynnik przeni-
kania ciepła podłogi na gruncie w każdej kombinacji jest niemal równy współczynnikowi 
dla samej podłogi podniesionej (U = Uf).

Dane: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 100 100 400 400 100 400 100 400 100 400 100 400

U 40 40 80 80 40 80 40 80 40 80 40 80

W 0,40 0,40 0,40 0.40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Λ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Rg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Δ 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

H 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ε 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

V 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

fv 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Uw 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Uf 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9

Wyniki:

U 0,59 0,30 0,29 0,58 0,39 0,39 0,49 0,48 0,68 0,67 0,87 0,85

Ls 59 30 29 57 39 39 49 48 68 67 87 85

Lpi 5,6 5,1 33 39 5,3 36 5,5 37 5,6 39 5,7 41

Lpe 58 29 28 56 39 38 48 47 67 66 86 84

Podziemie nieogrzewane:

Przyjęto jak poprzednio modelową zależność

gdzie oznaczenia jak wyżej.

Obliczenia dla 16 kompletów danych (1–8 bez izolacji podłogi i 9–16 z izolacją cieplną 
podłogi) wykonano programem Mariusza Słomczyńskiego „EN ISO 13370” j. w. (oznacze-
nia w tabelach wg PN-EN IS0 13370).

1
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Dane: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A 64 100 150 200 300 400 900 1600 64 100 150 200 300 400 900 1600
P 32 40 50 60 70 80 120 160 32 40 50 60 70 80 120 160
B’ 4,0 5,0 6,0 6,67 8,57 10,0 15 20,0 4,0 5,0 6,0 6,67 8,57 10,0 15 20,0
W 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Λ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Rf 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Δ 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Z 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Rw 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
H 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
V 147,2 230 345 460 690 920 2070 3480 147,2 230 345 460 690 920 2070 3480
N 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Uf 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Uw 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Wyniki:
U 0,43 0,41 0,40 0,39 0,37 0,36 0,32 0,30 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,28 0,26

1/U 2,33 2,43 2,50 2,56 2,70 2,78 3,12 3,33 2,70 2,78 2,94 3,00 3,12 3,23 3,57 3,85
Rg=1/U-Rf 2,33 2,43 2,50 2,56 2,70 2,78 3,12 3,33 1,45 1,53 1,69 1,75 1,87 1,98 2,32 2,60

Ls 28 41 60 78 110 140 290 470 24 36 51 67 97 120 250 420
Lpi 99 160 230 310 470 620 1400 2500 99 160 230 310 470 620 1400 2500
Lpe 13 18 25 32 44 55 110 170 8,9 14 19 24 32 43 900 150

Wyniki wyraźnie grupują się w dwie oddzielne grupy w zależności od tego, czy podło-
ga jest ocieplona, czy nie.

W przypadku podziemi bez izolacji cieplnej podłogi podobnie jak poprzednio, uzyska-
no ze współczynnikiem korelacji 0,99 zależność liniową

2,13 0,06 'gR B= +
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W przypadku podziemi z izolacją cieplną podłogi o oporze cieplnym 1,25 m²·K/W po-
dobnie jak poprzednio, uzyskano ze współczynnikiem korelacji 0,99 zależność liniową:
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ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 
KOŃCOWĄ DLA GMACHU GŁÓWNEGO MUZEUM 

NARODOWEGO W KRAKOWIE

ANALYSIS OF FINAL ENERGY DEMAND FOR MAIN 
BUILDING OF THE NATIONAL MUSEUM IN KRAKOW

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię końcową gmachu głównego 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Analizę przeprowadzono na podstawie komputerowych 
symulacji kształtowania się mikroklimatu wewnątrz budynku za pomocą programu 
WUFI®plus. Obliczenia wykonano dla dziewięciu wariantów uwzględniających trzy zakresy 
dopuszczalnych wahań wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz trzykrotności 
wymian powietrza. Najbardziej korzystne, ze względów energetycznych, jest utrzymywanie 
wilgotności względnej w najszerszych dopuszczalnych granicach oraz maksymalne możliwe 
zmniejszenie krotności wymian powietrza.
Słowa kluczowe: energia końcowa, ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie

A b s t r a c t

The paper presents an analysis of final energy demand for main building of The National 
Museum in Krakow. The analysis was performed based on computer simulations of formation 
of microclimate inside the building using WUFI®plus software. Calculations were performed 
for nine variants including three ranges of acceptable variation of internal relative humidity, and 
three air exchange rates. The most preferred, for reasons of energy use, is to keep the relative 
humidity in the widest acceptable limits and a maximum possible reduction in air exchange rates.
Keywords: final energy, heating, cooling, humidification, dehumidification

* Mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga, dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR, Katedra Budownictwa 
Wiejskiego, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
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1. Wstęp

Niewłaściwy mikroklimat w budynkach muzealnych może prowadzić do nieodwracal-
nych uszkodzeń zgromadzonych eksponatów. Z drugiej strony ścisłe kontrolowanie para-
metrów powietrza wewnątrz budynków jest procesem technicznie skomplikowanym oraz 
bardzo energochłonnym. W celu minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym speł-
nieniu wymagań konserwatorskich odnośnie do parametrów cieplno-wilgotnościowych po-
wietrza wewnętrznego, przeprowadzono kompleksową analizę zmian zapotrzebowania na 
energię końcową w zależności od różnych scenariuszy kontroli mikroklimatu wewnątrz bu-
dynku muzealnego. W artykule przedstawiono obliczenia zapotrzebowania na energię po-
trzebną do utrzymania pożądanego mikroklimatu w salach wystawowych gmachu główne-
go Muzeum Narodowego w Krakowie wykonane w ramach projektu „Zarządzanie kolekcją 
muzealną w oparciu o komputerowe modelowanie wpływu wahań mikroklimatu na obiekty 
zabytkowe” finansowanego przez Unię Europejską.

2. Materiał i metody

Obliczenia zapotrzebowania na energię końcową potrzebną do utrzymania pożądanych 
parametrów powietrza wewnętrznego w gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krako-
wie dokonano na podstawie wyników symulacji wykonanych za pomocą programu WUFI-
®plus. Program ten, opracowany w Instytucie Fizyki Budowli Fraunhofera (Niemcy), wy-
konuje pełną analizę cieplno-wilgotnościową budynków [1].

Gmach główny Muzeum Narodowego w Krakowie mieści się przy Alei 3 Maja w Kra-
kowie. Budynek został wzniesiony w latach 1934˗1989 w technologii murowanej. Obecnie 
mieści on trzy wystawy stałe: Broń i Barwa w Polsce, Galeria Rzemiosła Artystycznego 
oraz Galeria Sztuki Polskiej XX wieku. Ponadto organizowane są w nim wystawy czasowe. 
W budynku można rozróżnić następujące typy pomieszczeń: sale wystawowe, pracownie 
konserwatorskie, pomieszczenia biurowe i techniczne oraz magazyny dzieł sztuki.

Rys. 1. Model gmachu głównego Muzeum Narodowego wygenerowany w programie WUFI®plus

Fig. 1. Model of main building of The National Museum generated by WUFI®plus software
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Ogrzewanie jest realizowane przez system centralnego ogrzewania zasilany 
z MPEC S.A. w Krakowie. W części pomieszczeń biurowych, magazynów oraz pracowni 
konserwatorskich zainstalowana jest wentylacja mechaniczna. Scentralizowany system 
klimatyzacji kształtuje parametry powietrza wewnętrznego w salach wystawowych oraz 
niektórych pomieszczeniach biurowych i pracowniach konserwatorskich. Nawilżanie reali-
zowane jest przez wytwornice pary, osuszanie natomiast w chłodnicy mokrej.

Konstrukcję przegród określono na postawie audytu energetycznego budynku [2] oraz wła-
snych obserwacji i pomiarów (współczynniki przenikania ciepła wynoszą: dla ścian zewnętrz-
nych – 0,826 W·m-1·K-1 (nowa część) oraz – 1,099 W·m-1·K-1 (stara część), dla stropodachu 
– 0,778 W·m-1·K-1 i okien – 3 W·m-1·K-1). Obliczeniowe warunki klimatyczne określa klimat sta-
tystyczny dla miasta Krakowa opracowany przez Politechnikę Łódzką [3]. Do obliczeń wydzie-
lono trzy strefy budynku charakteryzujące się różnymi parametrami powietrza wewnętrznego:
1) strefa nieogrzewana (wjazd) z rocznym rozkładem temperatury w formie sinusoidy (10 ± 

5°C z maksimum 1 sierpnia) oraz stałą wilgotnością względną na poziomie 50%,
2) strefa częściowo ogrzewana (piwnica) z rocznym rozkładem temperatury w formie sinu-

soidy (15 ± 5°C z maksimum 1 sierpnia) oraz stałą wilgotnością względną na poziomie 
50%,

3) strefa ogrzewana, obejmująca sale wystawowe, pracownie konserwatorskie oraz po-
mieszczenia biurowe, dla której zostały określone dopuszczalne przedziały wahań tem-
peratury i wilgotności względnej oraz warianty krotności wymian powietrza:
a) temperatura: 19˗25°C,
b) wilgotność względna: 45˗60%; 35˗60%; 35˗65%,
c) krotności wymian: 0,4 h-1; 1,2 h-1; 2,5 h-1.
Obliczenia zapotrzebowania na energię końcową wykonano dla strefy ogrzewanej, któ-

rej powierzchnia wynosi 19 500 m2, a kubatura 76 219 m3 (objętość powietrza w tej strefie 
wynosi 68 601 m3, przegrody wewnętrzne zostały uwzględnione w obliczeniach masy bu-
dynku). Parametry powietrza stref częściowo ogrzewanej i nieogrzewanej oraz parametry 
powietrza zewnętrznego stanowią warunki brzegowe dla tych obliczeń.

Energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia, strumień wilgoci potrzebny do nawil-
żenia powietrza w okresie zimowym, a także strumień wilgoci niezbędny do osuszenia po-
wietrza w okresie letnim obliczono dla dziewięciu wariantów przedstawionych w tabeli 1.

T a b e l a  1

Warianty obliczeń zapotrzebowania na energię końcową

Warianty Wilgotność względna
[%]

Krotność wymian
[h-1]

1
45˗60

0,4
2 1,2
3 2,5
4

35˗60
0,4

5 1,2
6 2,5
7

35˗65
0,4

8 1,2
9 2,5
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W gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie pracuje 300 pracowników 
(7 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00). Na podstawie danych dotyczących sprzedaży bile-
tów (z ostatnich 3 lat) oszacowano średnią liczbę osób zwiedzających muzeum (od 10:00 
do 18:00 z wyłączeniem poniedziałków): od października do kwietnia – 50 osób, maj – 
175 osób, czerwiec – 50 osób, lipiec oraz sierpień – 85 osób, wrzesień – 65 osób. Jed-
nostkowe zyski ciepła i wilgoci od ludzi przyjęto na podstawie bazy danych WUFI®plus 
z uwzględnieniem rodzaju aktywności pracowników oraz zwiedzających (pracownicy – 
praca siedząca, zwiedzający – aktywność umiarkowana).

Przyjęto stałe zyski ciepła od oświetlenia na poziomie 922 163 kWh w skali roku (dane 
uzyskane od Muzeum Narodowego w Krakowie). Światło zapalane jest w muzeum na 9 go-
dzin dziennie (9:00–18:00), zatem średnie godzinowe zyski ciepła wynoszą 281 000 W.

Do szacunkowego obliczenia zapotrzebowania na energię końcową przyjęto, z braku do-
kładnych danych, następujące założenia:
1) sprawność systemu ogrzewania, przyjęta za audytem energetycznym [2] – 73,72 %,
2) współczynnik efektywności energetycznej wytworzenia chłodu ESEER – 3,
3) sprawność wytwornicy wraz z systemem dystrybucji pary – 80%,
4) energia chłodnicza potrzebna do osuszenia powietrza – 2,8 kWh na każdy kilogram od-

prowadzanej wilgoci [4].

3. Wyniki i analiza obliczeń

Na podstawie obliczeń wykonanych za pomocą programu WUFI®plus otrzymano wy-
niki obejmujące m.in.:
 – godzinowe przebiegi zmienności: temperatury i wilgotności względnej powietrza we-

wnętrznego, zapotrzebowania na moc do ogrzewania i chłodzenia, a także strumienia ma-
sowego wody potrzebnej do nawilżania powietrza oraz wilgoci jaką należy wytrącić z po-
wietrza w celu jego osuszenia,

 – roczne zapotrzebowanie na energię do grzania i chłodzenia,
 – masę wody potrzebną do nawilżania powietrza oraz masę wody, jaką należy odprowa-

dzić, aby utrzymać żądaną wilgotność względną powietrza wewnętrznego.

Rys. 2. Godzinowa zmienność zapotrzebowania na moc do ogrzewania dla wariantu 2

Fig. 2. Pattern of hourly power demand for heating (variant 2)
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Godzinowe zapotrzebowanie na moc do ogrzewania dla wariantu 2 pokazano na rys. 2, 
natomiast roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia oraz masy wody 
do nawilżania i osuszania zestawiono w tabeli 2.

T a b e l a  2

Wyniki obliczeń przeprowadzonych za pomocą programu WUFI®plus

Wariant
Energia netto, [kWh] Masa wilgoci, [kg]

ogrzewanie chłodzenie nawilżanie osuszanie

1 2 209 290 45 098 281 712 9981

2 3 789 107 11 261 1 096 747 72 053

3 6 515 735 2949 2 422 841 270 432

4 2 210 830 46 599 76 356 9104

5 3 808 374 11 763 471 973 68 841

6 6 535 838 3059 1 139 840 265 093

7 2 231 955 46 471 75 855 820

8 3 830 635 12 341 471 064 15 993

9 6 560 068 3427 1 138 753 89 336

Rys. 3. Zapotrzebowanie na energię końcową potrzebną do utrzymania żądanych warunków 
w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Fig. 3. Final energy demand needed to maintain the desired conditions in main building 
of The National Museum in Cracow
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Liczba godzin chłodzenia w ciągu roku jest niewielka i wynosi 225 h dla krotności 
0,4 h-1; 66 h dla krotności 1,2 h-1 i 21 h dla krotności 2,5 h-1.

Konieczność nawilżania powietrza wewnętrznego istnieje w okresie zimowym oraz 
częściowo w wiosenno-jesiennym. Średnia roczna liczba godzin nawilżania wynosi: 
4497 h dla zakresu RH 45˗60%, 2936 h dla zakresu RH 35˗60%, 2931 h dla zakresu 
RH 35˗65%. Uwzględniając wpływ krotności wymian, otrzymano następującą liczbę go-
dzin nawilżania w ciągu roku: 2562 h dla krotności 0,4 h-1; 3792 h dla krotności 1,2 h-1; 
4009 h dla krotności 2,5 h-1.

Konieczność osuszania powietrza wewnętrznego istnieje w okresie letnim (od maja 
do października). Średnia roczna liczba godzin osuszania wynosi: 698 h dla zakresu RH 
45˗60%, 677 h dla zakresu RH 35˗60%, 249 h dla zakresu RH 35˗65%. Natomiast przy 
uwzględnieniu wpływu krotności wymian wynosi ona: 157 h dla krotności 0,4 h-1; 511 h dla 
krotności 1,2 h-1; 956 dla krotności 2,5 h-1.

Na podstawie danych uzyskanych z symulacji komputerowej, po przyjęciu założeń do-
tyczących sprawności systemu uzdatniania powietrza, obliczono energię końcową. Śred-
nie roczne zużycie energii na ogrzewanie odniesione do jednostki powierzchni użytkowej, 
w zależności od krotności wymian, wynosi: 155 kWh·m-2 dla krotności 0,4 h-1, 260 kWh·m-2 
dla krotności 1,2 h-1 oraz 455 kWh·m-2 dla krotności 2,5 h-1. Na rys. 3 przedstawiono zmiany 
rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla poszczególnych procesów uzdatniania 
powietrza w zależności od przyjętego wariantu.

Średni procentowy udział zapotrzebowania na energię końcową dla ogrzewania, biorąc 
pod uwagę wszystkie warianty obliczeń, wynosi 89,9%. Dla chłodzenia wynosi on 0,2%, 
dla nawilżania 8,9%, natomiast dla osuszania 1,0% (rys. 4.).

Zmiana dopuszczalnego zakresu wahań wilgotności względnej ma znikomy wpływ na 
zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (maksymalny wzrost wyniósł 1,2%). 
W przypadku chłodzenia wpływ zmiany dopuszczalnego zakresu wahań wilgotności 
względnej rośnie wraz ze wzrostem krotności wymian, jednak zmiany te nie przekroczy-
ły 16,2%. Największy wpływ na zapotrzebowanie na energię końcową do nawilżania ma 
zmiana wartości dolnego zakresu wilgotności względnej. Zmniejszenie minimalnej dopusz-
czalnej wilgotności względnej z 45% na 35% powoduje maksymalny spadek zapotrzebowa-
nia na energię końcową o ok. 73% dla krotności wymian na poziomie 0,4 h-1. Maksymalny 

Rys. 4. Procentowy udział zapotrzebowania na energię końcową dla poszczególnych procesów 
(warianty 1, 2, 3)

Fig. 4. Percentage of final energy demand for each process (variant 1, 2, 3)
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spadek zapotrzebowania na energię końcową do osuszania, o wielkości 91%, otrzymano 
przy zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza z 60% do 
65%. Jednak, podobnie jak w przypadku nawilżania, zysk ten zmniejsza się wraz ze wzro-
stem krotności wymian. Zestawienie wpływu zmian dopuszczalnego zakresu wahań wil-
gotności względnej na energię końcową do nawilżania i osuszania zawarto w tabeli 3.

T a b e l a  3

Zmiana zapotrzebowania na energię końcową, w %, 
w zależności od zmian dopuszczalnego zakresu wahań wilgotności względnej

Proces Krotnośćwymian, 
[h-1]

Zmiana dopuszczalnego zakresu wahań wilgotności 
względnej

45˗60% na 35˗60% 45˗60% na 35˗65% 35˗60% na 35˗65%

Nawilżanie

0,4 -72,90 -73,07 -0,66

1,2 -56,97 -57,05 -0,19

2,5 -52,95 -53,00 -0,10

Osuszanie

0,4 -8,78 -0,66 -90,99

1,2 -4,46 -0,19 -76,77

2,5 -1,97 -0,10 -66,30

T a b e l a  4

Zmiana zapotrzebowania na energię końcową, w %, w zależności od zmian krotności wymian

Proces Zakres RH, [%]
Zmiana krotności wymian, [h-1]

0,4 na 1,2 1,2 na 2,5 0,4 na 2,5

Ogrzewanie

45˗60 71,8 72,0 195,4

35˗60 72,3 71,6 195,6

35˗65 71,6 71,3 193,9

Chłodzenie

45˗60 -75,0 -73,8 -93,5

35˗60 -74,8 -74,0 -93,4

35˗65 -73,4 -72,2 -92,6

Nawilżanie

45˗60 289,3 120,9 760,0

35˗60 518,1 141,5 1392,8

35˗65 521,0 141,7 1401,2

Osuszanie

45˗60 621,9 275,3 2609,6

35˗60 656,2 285,1 2811,8

35˗65 1850,6 458,6 10796,3
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Największy wpływ na zapotrzebowanie na energię końcową ma intensywność wentylacji 

(tab. 4). Zwiększenie krotności wymian z poziomu 0,4 h-1 do 1,2 h-1 spowoduje wzrost zapo-
trzebowania na energię końcową do ogrzewania o ok. 72%. Wzrasta również zapotrzebowa-
nie na energię końcową do nawilżania i osuszania. Maksymalny wzrost dla nawilżania (521%) 
i osuszania (1850%) otrzymano dla dopuszczalnego zakresu wahań wilgotności względnej 
wynoszącego 35˗65%. Przy tej samej zmianie krotności wymian powietrza zaobserwowano 
spadek zapotrzebowania na energię końcową do chłodzenia. Maksymalny spadek (75%) wy-
stąpił dla dopuszczalnego zakresu wahań wilgotności względnej wynoszącego 45˗60%.

Wyniki przeprowadzonych obliczeń zostały porównane z rzeczywistym zużyciem ener-
gii w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. W przypadku zapotrzebowania 
na energię końcową do ogrzewania i chłodzenia uzyskano dużą zgodność wyników (różnica 
nie przekroczyła 10%). Większe różnice pomiędzy rzeczywistym a obliczeniowym zapo-
trzebowaniem na energię dla pozostałych procesów wynikają przypuszczalnie z niedokład-
nych danych o sprawności systemu klimatyzacji.

4. Wnioski

Największe zapotrzebowanie na energię końcową w gmachu głównym Muzeum Naro-
dowego w Krakowie występuje dla ogrzewania (konieczność grzania występuje przez ok. 
65% roku). Ilość zapotrzebowania na energię rośnie niemal liniowo wraz z krotnością wy-
miany powietrza. Pomimo zastosowania klimatu statystycznego uzyskano dużą zgodność 
z rzeczywistym, przeciętnym zużyciem energii końcowej do ogrzewania.

Chłodzenie jest konieczne jedynie przez kilka dni w ciągu roku. Ten wynik znajduje 
również potwierdzenie w praktyce. Stąd chłodzenie nie jest przyczyną zużycia dużej ilo-
ści energii. W tym przypadku koszt jest generowany raczej poprzez konieczność instalacji 
urządzeń chłodniczych.

Najmniej wrażliwe na zmianę dopuszczalnych wahań wilgotności względnej powietrza jest 
zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania. Z kolei, co oczywiste, najbardziej uzależ-
niona od tego parametru jest energia końcowa potrzebna do osuszania oraz nawilżania.

Najbardziej korzystne, ze względów energetycznych, jest utrzymywanie wilgotności 
względnej w możliwie najszerszych granicach oraz maksymalnie możliwa, ze względów 
higienicznych, redukcja krotności wymian powietrza.
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A COMPARISON OF WUFI®PLUS 
WITH THE PHPP

PORÓWNANIE NARZĘDZIA WUFI®PLUS 
Z PAKIETEM PHPP

A b s t r a c t

The building sector is affected by the global rise of energy demand. Because of this, energy 
efficient techniques become more and more important. There is a possibility of relating the costs 
to energy efficiency, especially in new buildings. One of the most comprehensive approaches in 
this case is the Passive House concept. The distribution of these highly energy efficient buildings 
increased from the first demonstration houses in 1991 to around 3,500 housing units in 2004 [1]. 
The Passive House Planning Package (PHPP) is commonly used in design. Through the increasing 
distribution outside Central Europe, additional requirements, e.g. moisture protection or thermal 
comfort, are becoming more and more important. Transient building simulation could provide 
possible solutions. It is assumed that monthly energy fluxes are comparable.
Keywords: Passive House, WUFI®Plus, PHPP

S t r e s z c z e n i e

Globalne zwiększenie zapotrzebowania na energię wywiera wpływ na sektor budowlany. 
Z tego powodu coraz większego znaczenia nabierają technologie energooszczędne. Istnieje 
możliwość dostosowywania kosztów do potrzeb energooszczędności, szczególnie w nowych 
budynkach. Największe możliwości daje w tym przypadku koncepcja domu pasywnego. Licz-
ba budynków o wysokiej wydajności energetycznej wzrosła od pierwszych domów pokazo-
wych w 1991 r. do ok. 3500 jednostek mieszkalnych w roku 2004 [1]. W dziedzinie projek-
towania powszechnie wykorzystuje się planistyczny pakiet domu pasywnego (Passive House 
Planning Package – PHPP). W obliczu wzmożonego zainteresowania obserwowanego poza 
krajami Europy Środkowej coraz ważniejsze stają się dodatkowe wymagania, np. ochrona 
przed wilgocią lub komfort cieplny. Rozwiązań dostarczyć może przejściowa symulacja bu-
dowlana. Zakłada się porównywalność miesięcznych przepływów energii.
Słowa kluczowe: dom pasywny, WUFI®Plus, PHPP

* Eng. Tobias Schöner, Fraunhofer-Institute for Building Physics (IBP) Holzkirchen Branch, University of 
Applied Sciences, Rosenheim.
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1. Introduction

A significant part of global energy consumption is caused by households. In Germany, 
the domestic consumption accounted for 27% of the total energy use [2].

Energy efficient building standards can help to reduce this consumption. In Germany, 
an existing building consumes 220 kWh/m2year for heating only [1]. In comparison, a house 
built in 2002 requires only 70 kWh/m2year for heating [1]. The certification criteria for 
a Passive House (PH) are much lower with 15 kWh/m2year. This illustrates how the use of 
energy efficient technologies can significantly undercut the current state of standardization.

The Passive House concept was developed in the mid-1980s from a low-energy stan-
dard for new buildings in the Nordic countries [3]. The concept is based on the following 
principles: excellent thermal protection, the avoidance of thermal bridges, the air-tightness 
of a building envelope, heat-resistant glass and a controlled ventilation system [3]. Heating 
should be provided via the already necessary ventilation system. By building without a sep-
arate heating system and distribution investment, the costs will be reduced so the additional 
financial burden is limited.

2. The methodology

For the design of such a building, the PHPP from the Passive House Institute (PHI) is used 
[4]. The PHPP uses Excel© as its program base and calculates the annual heating demand by 
monthly heat balances. In this method, the internal and solar heat gains are subtracted from 
the heat losses. The required heating power in the PHPP is calculated by (1) from [4].

where:
QH – heating demand [kWh/a]
QT – transmission heat losses [kWh/a]
QV – ventilation heat losses [kWh/a]
QS – solar heat gains [kWh/a]
QI – internal heat gains [kWh/a]
η – utilization factor

The period under review in the PHPP depends on the monthly difference between the heat 
losses and the heat gains. If this difference is greater than 0.1 kWh, the month will be con-
sidered. This means that the period under observation can vary between the different cases.

For an estimation of the annual heating demand, the monthly method is adequate. It is 
assumedly validated before with a calibration simulation [4]. If there is monitoring as in 
[5], it is shown that the user’s behaviour has a strong impact on the validity of the results. 
A stronger temporal discretisation than a monthly one could provide more realistic results 
by taking the user’s behaviour into account. It can also improve the assessment of thermal 
comfort and mould growth prediction. For other climate zones than Northern and Central 
European ones, these effects can be important. A higher degree of discretisation could be 

1( ) ( ) (1)H T V SQ Q Q Q Q= + - + ⋅η
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reached by using transient building simulation software. Because of the considered seasonal 
heat storage effects, transient building simulation programs could provide more realistic re-
sults than monthly balanced methods.

For cases like this, the Fraunhofer-Institute for Building Physics (IBP) developed hygro-
thermal building simulation tool WUFI®Plus [6]. WUFI®Plus combines the hygrothermal 
component calculation with a building simulation [6]. The requirement for a direct compar-
ison of these two programs is that the results in the monthly balanced method could be re-
produced with WUFI®Plus.

To verify this, a small black box, as shown in Fig. 1, was calculated in both programs. In the 
first step, each of the four heat fluxes was considered in detail. In the next step, the annual heat-
ing demand is compared between the programs. For this comparison, the original PHPP cal-
culation of the heating demand was replaced step by step by interim results from WUFI®Plus.

This approach was chosen to detect deviations between the two programs at an early 
stage. The individual factors under consideration were: the decimal places, the specific heat 
capacity of air, the heat flow calculation, and the calculation of the annual heating demand.

This means that in the first step the PHPP calculation was repeated with the input data 
from WUFI®Plus. The result of this calculation was set into relation to the original PHPP 
calculation and illustrates the influence of the input data.

2.1. The practical limit of error

For the following evaluation of the results, it is important to define an interval of accept-
ance of the deviations. For this work, the +/-0.1K criterion, based on [7], is used. It is assumed 
that temperatures can be recorded with a measurement accuracy of 0.1K [7]. This means a fluc-
tuation of the heating degree hours by +/-0.876 kKh in the PHPP calculation for a whole year.

2.2. The climate

In order to create the same initial conditions for both calculations, it is necessary to ad-
just the climate in the two programs. The measured values were exported from the climate 
databases METEONORM. This approach makes it possible to have a look at arbitrary cli-
mates. It means that the basic data set is a hourly weather data set for WUFI®Plus which is 
reduced by monthly averaging/summing to provide a data set for the PHPP. For the follow-
ing example, the climate of Hohenpeissenberg was chosen.

Fig. 1. Simulation black box

Rys. 1. Czarna skrzynka symulacyjna
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Furthermore, it should be noted that the calculation of solar radiation on vertically ori-
ented surfaces is different for both programs. For an accurate comparison of WUFI®Plus 
with the PHPP, it is necessary to exclude seasonal heat storage effects in the components. By 
keeping a constant indoor temperature of 20°C, these effects can be reduced.

3. The comparison

In the following chapters, the individual heat flows will be directly compared between 
the two programs.

3.1. Transmission

One of the biggest heat losses even in well-insulated buildings is the transmission heat 
loss through the surrounding opaque components. The heat flow is the product of the com-
ponent surface (A), the heat transfer coefficient (α) and the difference between ambient (θa) 
and surface temperature (θs) [8], as you can see in (2).

where:
q – heat flow density [W/m2]
A – component surface [m²]
α – heat transfer coefficient [W/m2K]
ϑa – ambient temperature [°C]
ϑs – surface temperature [°C]

In Table 1, the transmission losses in WUFI®Plus are compared with the losses in the PHPP.

T a b l e  1

Transmission losses in WUFI®Plus and PHPP

WUFI®Plus [kWh/a] PHPP [kWh/a] deviation
exterior wall 573.2 573.3 -0.02%
bottom plate 235.4 235.7 -0.13%

flat roof 287.3 286.0 0.46%
total 1,096 1,095 0.08%

3.2. Ventilation

For Central Europe, the second largest heat flow is the heat loss through ventilation. In 
order to create the same conditions, the effective air change rate from the PHPP was also 
used in the WUFI®Plus simulation. The ventilation heat flow for both programs is shown 
for different air change rates in Fig. 2.

( ) (2)a sq A= ⋅α ⋅ ϑ - ϑ
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The chosen weather data file for Hohenpeissenberg relates to a location 990 m above sea 
level. The WUFI®Plus findings for that location are 8% lower than the PHPP ones. In com-
parison, another case near sea level – in Bremen – was used. It is shown that both programs 
produce equal ventilation losses without height differences to sea level. 

3.3. Solar gains (through windows)

In the case of solar heat gains, it is necessary to differentiate between gains from the ab-
sorption of the short wave radiation of opaque partitions and solar gains through windows. 
Solar gains through windows are considered in the following chapter.

In both programs, a horizontally oriented window was used with a solar heat gain coef-
ficient (SHGC) of 0.7. Solar radiation on vertically oriented surfaces is different in both pro-
grams because of the applied calculation method.

If additional shading is taken into account, solar gains for both programs are shown 
in Fig. 3.

The chart clearly shows that WUFI®Plus calculates solar gains in a linear way. The 
PHPP graph shows a partially defined function. If the calculation period is the same in both 
programs, the graphs are equal. The graph “floating heating period” refers to the period un-
der review. For this graph, the period under observation was the whole year. During the year, 
the solar gains were only considered if there was heating demand at the same time. This sim-
ulation case focused on alternative ways of calculating solar gains. This proceeding is only 
possible in WUFI®Plus and not assignable to the PHPP calculation.

Fig. 2. Ventilation losses depending on air exchange rate 
and height above sea level

Rys. 2. Straty wentylacyjne zależne od wskaźnika 
zmiany powietrza i wysokości n.p.m.
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3.4. Internal gains

The second part of heat gains include s internal gains. For example, internal heat gains 
are people or electrical equipment located within the building envelope.

The internal gains are calculated as the product of heating days, the internal heat load 
and the treated floor area [4]. If the borderline conditions are the same, the findings should 
be in good accordance, too. If the period under observation is equal in both programs, the 
results are also suitable.

3.5. Annual heating demand

As shown in equation (1), the annual heating demand in the PHPP is the difference be-
tween the heat losses and the heat gains. The utilization factor in (1) reflects how well the oc-
currence of the solar gains matches the occurrence of heating demand. For the cases consid-
ered so far, this factor was around 1. A variation between the programs on the basis of this 
factor is not expected for these cases.

All the calculated heat flows lead to the calculation of the annual heating demand. There-
fore, the main focus is now on the evaluation of the annual heating demand. The computa-
tion was done as described in Chapter 2. The findings are shown in Table 2.

T a b l e  2

Annual heating demand

PHPP origin Decimal 
places Heat capacity Heat Flow Heating 

Power Reliance based on column 3

658.7 658.3 640.5 637.4 637.0
+ 0.1K 648.7

- 0.1K 623.4

Fig. 3. Solar gains depending on the shading percentage

Rys. 3. Zyski energii słonecznej zależne od stopnia zacienienia
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From the left to the right, the influence of decimal places, the specific heat capacity of 
air, heat flow calculation and heating demand calculation is presented.

4. Discussion

In Section 3.1, it became clear that transmission heat flows in WUFI®Plus and in the 
PHPP are comparable under the assumption of simplified borderline conditions. For all the 
components, the differences between the two programs are well within the reliance inter-
val. The remaining differences are due to rounding errors. These results are only possible 
because of the largely excluded heat storage effects. If these issues are included, the compo-
nent heat flows are no longer comparable between both programs.

On the other hand, the ventilation loss in Chapter 3.2 indicates a clear difference be-
tween both programs. It depends on the altitude of the weather station from which delivers 
the data. The PHPP uses a constant value for the specific heat capacity of air but WUFI®Plus 
calculates it individually depending on the height above sea level. As Fig. 2 shows for the 
case near sea level, both programs agree very well. For subsequent comparison, this means 
that the programs provide identical results only for climates which are close to sea level. For 
all other locations, the specific heat capacity must be adjusted manually.

The trend of the PHPP graph in Fig. 3 shows some special effects, e.g. if the shading rises 
from 20% to 30%, the solar gains increase, too. This effect is due to the longer period used for 
the assessment of heating demand. It means that, with increased shading, heating is required for 
a longer period of time. For this longer period, the solar gains are assessed. Therefore, the strange 
result is an increased solar gain by more intensive shading. With the simulation variation “float-
ing heating period”, it was possible to smooth this peaks. Apart from that, both tools agree well.

When it comes to the internal gains, the expectation is that if the borderline conditions 
are the same, the heat flows are also in good accordance. If the calculation period is the 
same, the heat flow matches an average deviation of 0.01%.

In the closing part, this paper concentrates on the calculation of heating demand. The 
findings are summarized in Table 2. The allowed number of the decimal spaces of the input 
data is different in WUFI®Plus and the PHPP. Table 2 proves that this fact has a weak im-
pact on the result. The strongest effect is due to the fact that one tool takes height depending 
on specific heat capacity changes of the air into account, whereas the other does not. In this 
case, the deviation is clearly outside the reliance of the original PHPP calculation.

It should be noted that for cases with solar gains through vertically oriented components, 
additional deviations – due to the different calculation of solar radiation – are expected.

For the final simulations, the adjusted ventilation loss calculated with WUFI®Plus was 
used for the PHPP computation. In Table 2, it can be seen that for cases with exchanged heat 
flow and annual heating demand, the practical limit of error is not exceeded.

5. Conclusions

The previous chapters show that it is possible to compare the building simulation with 
WUFI®Plus with the monthly balance based method of the PHPP. This was conducted on 
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a simplified model in a step-by-step approach. For this “black box”, both individual heat 
flows and heating demand can be replicated with high accuracy. In addition to the metic-
ulous matching of the component data, it is necessary to use the same climatic data as the 
base for both tools. In order to make the results generally acceptable, the calculation of spe-
cific heat capacity and global radiation on vertically oriented surfaces has to be equal. Com-
parisons of thermal bridge effects, solar absorption, the HVAC systems and overheating in 
summer were not included in this assessment.

The next step must be the assignment of the findings from the black box to a real build-
ing. Further differences, due to transient heat storage effects and hygrothermal effects, need 
to be assessed.

It is expected that apart from a simplified black box model, transient simulation software 
like WUFI®Plus is able to provide a much more comprehensive insight for complex build-
ings. An integral analysis of measures to increase energy performance considering comfort 
as well as the aspects of moisture-related damages is only possible with the use of a hygro-
thermal whole building simulation.

This comparison was part of a Master’s Thesis at the University of Applied Sciences in Rosenheim, 
Germany. The author thanks his supervisors: Prof. Dr. Elmar Junker, Prof. Dr. Harald Krause and M. 
Eng. Florian Antretter for supporting this work.
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A b s t r a c t

Designing a building requires the interplay of architecture and design parameters to create an artificial 
material environment. Each architectural and engineering design has a direct impact on the indoor 
climate environment and a key determinant of operational performance of buildings throughout the life 
of the building. One important component of the process of reducing the operating energy performance 
of buildings within a designated period of their exploitation as packaging design of buildings and their 
physical and technical characteristics, which are intended design concept and building material solutions.
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S t r e s z c z e n i e

Projektowanie budynku wymaga wzajemnego oddziaływania między parametrami architektonicznymi 
a projektowymi w celu stworzenia sztucznego środowiska materialnego. Każdy projekt architektoniczny 
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1. Description of the experimental building

1.1. General description of the building

  In accordance with long-term strategic objectives of reducing emissions and improv-
ing energy efficiency, adoption of the European Parliament on May 18, 2010 and the adop-
tion of 2010/31/EU raised the commitment by 2020 to reduce overall emissions of green-
house gases by at least 20%. The Directive requires Member States to design all new build-
ings with nearly zero energy until December 31, the2020 th. Aims of the Directive can be 
applied in conjunction excellent thermal parameters of packaging designs energy-efficient 
buildings and shape solutions. Article deals with the experimental building that is part of the 
research faculty. Experimental building will be built in the laboratory hall, the whole build-
ing will be placed in climate chambers, where will be simulated exterier temperatures. Pa-
rameters of peripheral structures correspond to the parameters of passive house. The paper 
is published systems to ensure the internal environment in rooms with the help of air condi-
tioning and heating systems using renewable energy sources. 

  The experimental house is designed in passive standards in terms of building struc-
tures. On the basis of calculated balances for the needs of heat, hot water demand and the 
need for ventilation of the building were designed variants of heating and ventilation. The 
paper does not deal with hot water, however the proposal distribution of hot water and the 
energy required for domestic hot water is also included in the research. The building is part 
of the research and development environment to ensure sustainable interoperability and in-
tegration of research into space of efficient use more valent systems based on renewable en-
ergy sources. The building is located in a chamber that will simulate outdoor temperature 
excluding the effects of sunlight. The whole technological park will use biomass technology 
for the efficient use of hydrogen, solar energy, geothermal sources and hydrogen batteries 
as alternative sources of energy. Experimental building will be incorporated into the project 
as one of the appliance of energy. The source of energy will be high-capacity storage tank 
located under the Technology Park. The following figure shows the experimental building.

Fig.1. Ground plan and cross section of the experimental building

Rys.1. Rzut poziomy i przekrój poprzeczny budynku eksperymentalnego
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2. The consumer model

The assessment of the environmental performances of construction materials and prod-
ucts is a complex issue which requires the use of a set of comprehensive criteria [1]. Energy 
and environmental impact are two major concerns of today’s new building design and con-
struction [2,4]. The aim of this paper is present concept of building structure design and en-
vironmental assessment for consumer model of research in order to force the integration of 
renewable energy sources. In this paper is presented an initial integration of the energy and 
environmental performance of consumer model. This consumer model will be confronted 
with measurement in situ. The consumer model is designed as a Passive House with the spe-
cific heat energy demand for heating of consumer model is less than 15 kWh/m2a. The spe-
cific total final demand of consumer model is 40-60 kWh/ m2a. The total amount of primary 
energy of consumer model is 100-120 kWh/m2a. In consumer model is comfortable ventila-
tion system with heat recuperations. 

2.1. Concept of building structure design

  The consumer model is a single-story building with one bedroom, one living room 
with kitchen and one baths and toilet. In the figure (Fig. 3) is shown view of the consumer 
model and in the figure (Fig. 4) shows the floor plan of the consumer model. Built-up area 
is 55,2 m2.

Fig.2. View of the consumer model

Rys.2. Widok modelu odbiorczego
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Fig. 3. The floor plan of the consumer model

Rys. 3. Plan piętra w modelu odbiorczym

Fig. 4. The cut of the consumer model

Rys. 4. Przekrój przez model odbiorczy
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2.2. Charakteristic details of packing structure of the model house

2.3. Computing method 

To facilitate the calculation of different combinations of input parameters was used op-
timization method based on stochastic random selection of input parameters [7]. Was used 
application in Ms Excel [6], which was applied to the optimization method. Interval input is 
through the median and the mean deviation. The inputs for the optimization model are the 
dimension of building sides, the building envelope U–value, % of window to the wall, solar 
properties of window etc. All input parameters meet the criteria of minimum thermal prop-
erties according to STN 73 0540 [6], Table 1 and Fig.6, 7.

3. Environmental performance of consumer model

The environmental impact of the consumer modes has been computed using the infor-
mation database Passivhaus Bauteilkatalog [5]. Building materials, components and con-
structions of consumer model was evaluated according to amount of embodied energy, 
amount of CO2 and SO2 emissions. The present knowledge allows evaluating the part of 
life cycle, from raw material exploitation to production of architectural elements. The val-
ues of primary energy for this part of the life cycle are determined by specialists. The se-
lected experimental building was assessed from primary energy point of view derived from 
non-renewable energy (Figure 8). The value of total primary energy embodied in building 
materials and constructions is 198 352,94 MJ per year. The global warming potential is ex-
pressed as equivalent amount of CO2, which significantly contributes to the greenhouse ef-
fect. The following figure shows the amount of CO2 emissions related to building materials 
and constructions used in the evaluated office. The total CO2 emissions represent the value 
17 970,20 kg per year. The total area of building represents value 55,2 m2 (area of all mate-
rials and constructions in the mentioned building). The value of CO2 emissions related to m2 
area of the building represents a value of 325,54 kg/m2 per year. The acidification of envi-
ronment causes sulfur dioxide, nitrogen oxides, ammonia and others. 

Fig. 5. Charakteristic details of packing structure of the model house

Rys. 5. Charakterystyczne detale struktury modelu
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T a b l e  1 

Input parameters to calculate the heat energy of model house

parameter min. 
value

med. 
value

max. 
valueindex name unit

Ust Transmission heat loss coefficient of wall [W/ m2.K] 0,10 0,13 0,20
Updl Transmission heat loss coefficient of floor [W/ m2.K] 0,12 0,15 0,25
Ust Transmission heat loss coefficient of roof [W/m2.K] 0,10 0,12 0,15
Uok Transmission heat loss coefficient of window [W/m2.K] 0,40 0,80 1,10

% ok S % of window to wall - N [%] 30 50 70
% ok J % of window to wall - S [%] 30 50 70
% ok V % of window to wall - E [%] 30 50 70
% ok Z % of window to wall - W [%] 30 50 70
gok – S Total solar energy transmittance - N [-] 0,10 0,50 0,90
gok – J Total solar energy transmittance - S [-] 0,10 0,50 0,90
gok – V Total solar energy transmittance - E [-] 0,10 0,50 0,90
gok – Z Total solar energy transmittance - W [-] 0,10 0,50 0,90

n Air change rate [1/h] 0,10 0,30 0.50
∆U Efect of termal bridge, offset by flat [6] [W/(m.K)] -0,04 0,00 0,10

∆UA
Connection of the substructure 

of the circumferential wall [W/(m.K)] -0,04 0,00 0,10

∆UB
Connection of the external wall 

to the roof construction [W/(m.K)] -0,04 0,00 0,10

∆UC
Connection opening structures 

to a perimeter wall [W/(m.K)] -0,04 0,00 0,10

∆UD The walls in the corner [W/(m.K)] -0,04 0,00 0,10

Fig. 6. The correlation coefficient of sensitivity of input parameters on the need for heating, 
left – E1[kWh/m3.a], right – E2 [kWh/m2.a], effect of termal bridge, offset by flat [6]

Rys. 6. Współczynnik korelacji czułości parametrów zapotrzebowania na energię cieplną, z lewej – 
E1[kWh/m3.a], z prawej – E2 [kWh/m2.a], skutek mostka cieplnego, wyrównanie [6]
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Sulfur dioxide has the most significant effect, therefore is expressed as equivalent 
amount. The total amount of SO2 emissions related to building materials and constructions 
represents value of 65,52 kg per year. The value of SO2 emissions related to m2 area of the 
building represents value of 1,18 kg/m2 per year.

4. Conclusions

  In order to identify savings in energy and emissions from any type of bioenergy pro-
duction and use, a thorough evaluation from “cradle to grave„ must be carefully carried out 
[3] but our LCA analyse has been computed from „cradle to gate“ (Cradle-to-gate is an as-
sessment of a partial product life cycle from resource extraction (cradle) to the factory gate 
(i.e., before it is transported to the consumer). The use phase and disposal phase of the prod-

Fig. 7. The correlation coefficient of sensitivity of input parameters on the need for heating, left - 
E1[kWh/m3.a], right – E2 [kWh/m2.a], Effect of thermal bridges counted exactly

Rys. 7. Współczynnik korelacji czułości parametrów zapotrzebowania na energię cieplną, z lewej – 
E1[kWh/m3.a], z prawej – E2 [kWh/m2.a], dokładnie obliczony skutek mostków cieplnych

Fig. 8. PEI

Rys. 8. PEI
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uct are omitted in this case. The objective of this article was presents concept of building 
structure design and environmental assessment for consumer model of research in order to 
force the integration of renewable energy sources. LCA allowed identifying the main im-
pacts of building materials. The study showed the concept of building structure design and 
environmental assessment for consumer model of research. The aim of this paper was also 
shown the amount of CO2 and SO2 emissions and the primary energy intensity of consumer 
model. This consumption model is designed as a low-energy with gross insulated of enve-
lope, the ground floor and roof constructions. Therefore, CO2 emissions, SO2 emissions and 
primary energy from thermal insulation of these constructions were accounted for the larg-
est portion of the total amount of emissions and primary energy intensity. 

  Energy efficiency is a basic principle of the Passive House concept, but despite its im-
portance, efficiency of household appliances is designated as an optional Passive House so-
lution. Therefore, the consumer model will be confronted with measurement in situ.

  Based on the results of measurements and after fine-tuning simulations of the experi-
mental building will be to obtain relevant results applicable in practice for the design of pas-
sive buildings, in compliance with basic hygienic requirements in terms of structures, inter-
nal environment and in terms of design and use of heating or ventilation systems.

This paper was elaborated in the framework of the international scientific-technical cooperation 
between the Slovakia and Romania in the form of the APVV Project with the title Energetic 
Efficiency of Ventilation System, Identification Project No. SK-RO-0010-1 and project SF ITMS code 
26220220064 - VUKONZE.
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1. Introduction to built environment

The rapidly growing human population around the world becomes concerned about en-
vironmental issues, including the depletion of natural resources, emissions and pollution, 
deforestation and soil degradation [1]. Our earth got stressed so much that it retaliated man’s 
unsustainable consumption of its resources. As a result, sudden climate changes cause un-
precedented calamities for mankind. Unless the human race learns suitable lessons from na-
ture’s fury, further devastation is on the anvil. Of a number of the environmental impacts 
of development, the one with the highest current profile is global warming which demands 
changes from the governments, industry and the public. Concerns about the local and global 
environment situation are rising all over the world. Global warming is the consequence of 
the long-term build-up of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O etc.) in the higher layer of the 
atmosphere. The emission of these gases is the result of intensive environmentally harm-
ful human activities, such as the burning of fossil fuels, deforestation and land use changes. 
This is generally considered as the reason for an increase in the average global temperatures 
by 0.74°C in the last 100 years. The global temperatures are set to rise by further 1.1°C in 
a low emissions scenario and by 2.4°C in a high emissions scenario by the end of the cen-
tury [2]. Total greenhouse gas emissions (GHG) in the EU-27 (excluding Land Use, Land-
Use Change and Forestry) stood at 5,045 million tonnes of CO2 equivalents in 2007 [3]. It 
is well known that the biggest contributor to GHG emissions is the built environment ac-
counting for up to 50% of global carbon dioxide emissions [4]. In addition, the embod-
ied environmental impacts generated by a building during its whole lifecycle can be of the 
same order of magnitude as those generated during the utilisation stage. The building in-
dustry consumes 40% of the materials entering the global economy and generates 40–50% 
of the global output of GHG emissions and the agents of acid rain [1, 5]. The Europe 2020 
Strategy for smart, sustainable and inclusive growth includes five headline targets that set 
out where the EU should be in 2020. One of them relates to climate and energy: the Mem-
ber States have committed themselves to reducing GHG emissions by 20%, increasing the 
share of renewable sources in the EU energy mix to 20% and achieving the 20% energy ef-
ficiency target by 2020. In February 2011, the European Council reconfirmed the EU objec-
tive to reduce greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050 compared to 1990 [6]. The en-
vironmental performance of products, services and processes has become one of the key is-
sues in today’s world, and it is important to examine the ways in which negative effects on 
the environment are assessed [1]. 

Research studies have shown that the initial energy embodied in a building can be as 
much as 67% of the operational energy over a 25-year period. With growing global concerns 
over material and resource consumption and the emissions of CO2 into the atmosphere, the 
energy embodied in buildings raised in towns and cities becomes one of the key issues that 
needs to be tackled in the design stages in order to strive towards sustainable buildings de-
sign [7]. Asif et al. calculated the CO2 emissions and embodied energy of eight building ma-
terials for dwelling in Scotland: timber, concrete, glass, aluminium, slate, ceramics tiles, 
plasterboard, damp course and mortar. The case study concluded that 61% of the embod-
ied energy used in a house was related to concrete. Timber and ceramic tiles come next with 
14% and 15%, respectively, of the total embodied energy. Concrete was responsible for 99% 
of the total of CO2 emissions of the home construction, mainly due to its production pro-
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cess [8]. Petersen and Solberg analysed the use of various materials on wood base in place 
of non-wood materials in Norway. They concluded wood construction to have consistently 
lower CO2 eq. emissions than non-wood material [9]. Different types of low-energy houses 
are built with a variety of descriptive names, such as a passive, zero-energy or self-sufficient 
house. Most concepts refer to houses constructed with the aim of minimizing the final or 
purchased space heat demand. This is mainly achieved by improved insulation, reduced air 
leakage through the building envelope and by heat recovery of ventilation air. These meas-
ures result in increased material use and thereby an increased energy use in the production 
phase. Few life cycle studies have been performed for low-energy and passive houses. Some 
of them conclude that the operational energy is still the most important, while others show 
that as much as 40–60% of the total energy use is in the production/construction phases. 
As the energy for operation decreases, it becomes relatively more important to consider the 
other phases of a building’s life cycle [10, 11]. The Comprehensive European study assessed 
different types of residential buildings and the results showed that the building envelope had 
a significant part of the life cycle environmental impacts. The exterior walls and roof were 
found to be the most important building components [12]. Monteiro and Freire compared the 
life cycle processes of seven alternative exterior wall solutions for a Portuguese single-fam-
ily house aimed at identifying environmentally preferable solutions. The results calculated 
for the three LCIA methods show that the most significant LC phase and process are highly 
associated with the house operational patterns: for Portuguese houses with reduced HVAC 
levels, material production becomes the most important process. Concerning the exterior 
wall scenario analysis, the three LCIA methods indicate that a wooden wall is the preferable 
solution with the lowest impacts for most categories, whereas alternatives with higher im-
pacts are a double wall with facing brick, a thermal concrete block wall and autoclaved aer-
ated concrete block masonry [13]. 

This case study is focused on the sustainable or green design of exterior wall construc-
tion of a near zero-energy residential building. The environmental performance of alterna-
tives is assessed by using the LCA methodology and their energy efficiency is mainly eval-
uated in terms of STN 730540 [14].

2. The methods of assessment 

2.1. Life cycle assessment

Life cycle assessment (LCA) was developed more than thirty years ago as a tool for 
analysing environmental issues. It may be used as an instrument for informing and plan-
ning, for uncovering “weak points” in the life cycle of products and services as well as for 
a comparison of possible alternatives. The results of an LCA may be further used to im-
prove the environmental compatibility of products and services [1, 15]. The system bound-
aries of LCA for this case study are drawn at an appropriate level within the construction 
phase (“cradle to gate”). The environmental performance of exterior walls is described by 
the significant indicators: the value of embodied CO2 eq. (ECO2), the value of embodied SO2 
eq. (ESO2) and the total embodied energy (EE). The input data are mainly extracted from 
IBO-Bauteilkatalog [16]; only straw bales are on the basis of Wihnan’s case study [17].
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2.2. Thermal-technical assessment

The designed alternatives are compared over thermal-physical data, such as heat trans-
mittance and the phase shift of temperature oscillation which are described in STN 730540 
[14], and the calculation of relaxation time (τ) is mentioned. The relaxation time describes 
the ability of a wall to stabilize the internal temperature. The resultant value of relaxation 
time depends on the order of particular material layers and creates the concept of tempera-
ture inertia. The value is based on the assumption of “stationary cooling” [18]. 

where:
d – thickness [m],
λ – coefficient of heat conductivity [W/ (m.K)],
a – temperature coefficient of conductivity [m2/s)],

2.3. Multi-criteria analysis

The resultant values of the assessment of exterior wall alternatives went through four 
methods of a multi-criteria decision analysis: Weighted Sum Approach (WSA, value closest 
to 1.0 = the best), Ideal Points Analysis (IPA, value closest to 0.0 = the best), Concordance 
Discordance Analysis (CDA, the lowest value = the best) and Technique for Order Prefer-
ence by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS, value closest to 1.0 = the best). The weights of 
particular criteria are solved from the geometric average of line over Saathy matrix [19]. The 
weights of multi-criteria analyses are: 2.5% for square weight (m), 27.0% for Ψ and τ, 14.5% 
for EE, ECO2 and ESO2. The heat transmittance is not calculated because all the alternatives 
fulfil almost zero-energy standard and the differences are minimal.

3. Exterior wall alternatives and the results of assessment

The designed construction alternatives are diffusion open, and timber fulfils the load-
bearing function in their compositions. The optimization aims at the maximal application 
of natural, mainly vegetable, materials. Biomass building materials can lock carbon in their 
mass. Finally, to calculate the CO2 emissions from material, the carbon emissions are multi-
plied by the ratio of the molecular weight of CO2 (m. w. 44) to the molecular weight of car-
bon (m.w.12): 44/12 [20]. One kilogram of dry vegetable mass contains about 0.5 kilogram 
of carbon and corresponds with the sequestration of 1.8 kilograms of CO2. Thus, this quan-
tity is removed from the atmosphere for as long as a plant itself lasts [21].

Alternative 3 expressly achieves the highest value of EE because the materials – wood-fi-
bre insulation and cross laminated wood (CLT) – consume a lot of energy by producing. The 
wood-fibre insulation participates in 44% of total EE, and CLT participates in 38%. How-
ever, CLT assures the elimination of 58% of CO2 emissions and this alternative achieves 
high negative balance of CO2 eq. Alternative 1 represents the lowest absorption of CO2 eq. 
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because silicate plaster and plasterboard produce CO2 emissions, and vegetable material in 
form hemp (with low bulk density) contributes to low elimination of CO2. The most suitable 
alternative is 4 because it expressly achieves the lowest value of total EE and the highest 
negative balance of CO2 eq. This alternative can absorb more than 150 kg CO2 eq. per square 
meter. The straw material is approximately 75% of the total material composition and par-
ticipates only in 3% of total EE. This material contributes to the reduction of embodied CO2 
eq. emissions by more than 64%. Alternative 4 consists of mainly clean natural materials 
and presents a return to traditional architecture.

T a b l e  1

Values of environmental indicators

alternative EE [MJ/m2] ECO2 [kg CO2 eq./m2] ESO2 [kg SO2 eq./m2]

1 876.878 -20.794 0.332

2 496.967 -67.014 0.246

3 1500.233 -119.841 0.668

4 293.001 -154.844 0.168

Fig. 1. Material compositions of particular exterior wall alternatives 1 and 2

Rys. 1. Materiałowe kompozycje alternatyw ścian zewnętrznych 1 i 2

Fig. 2. Material compositions of particular exterior wall alternatives 3 and 4

Rys. 2. Materiałowe kompozycje alternatyw ścian zewnętrznych 3 i 4
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T a b l e  2

Resultant values of thermal-technical assessment

alternative m [kg/m2] U [W/(m2.K)] Ψ [hrs] τ [hrs]
1 86.738 0.131 14.459 82.314
2 70.481 0.108 16.040 125.828
3 153.013 0.101 31.385 493.787
4 208.956 0.093 26.319 309.950

All the alternatives fulfil near-zero energy standard. Alternative 4 achieves the highest 
value of weight per unit area because the straw bales have the bulk density of 100 kg/m3. 
This alternative shows excellent values of thermal-technical parameters, such as U, Ψ, τ, be-
ing able to assure the stabilization of internal temperature for a long time even if the heat-
ing is turned off. Alternative 3 achieves the highest results, mainly in terms of the stabili-
zation of internal temperature. Alternatives 3 and 4 ensure minimal future operational en-
ergy for heating and cooling.

T a b l e  3

Resultant values of multi-criteria analysis

alternative WSA IPA CDA TOPSIS
1 0.184 0.816 4.553 0.251
2 0.374 0.626 3.174 0.392
3 0.658 0.342 2.395 0.604
4 0.774 0.226 1.236 0.711

The alternatives were compared by using four methods of a multi-criteria analysis: 
WSA, IPA, CDA and TOPSIS. The resultant values of all the methods demonstrate that Al-
ternative 4 is the most suitable in terms of all the evaluated criteria. This alternative mark-
edly improves the total carbon balance and represents a green or sustainable solution for 
near zero-energy residential construction under the Slovak conditions.

Fig. 3. Environmental profiles of alternatives 1, 2, 3 and 4

Rys. 3. Środowiskowa charakterystyka alternatyw 1, 2, 3 i 4
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D e n o t a t i o n s

EE – embodied energy,
ECO2 – embodied CO2 eq. emissions,
ESO2 – embodied SO2 eq. emissions,
d – thickness [m],
m – weight per unit area [kg/m2],
λ – coefficient of heat conductivity [W/(m.K)],
a – temperature coefficient of conductivity [m2/s)],
U – heat transmittance [W/(m2.K)],
Ψ – phase shift of temperature oscillation [hrs],
τ – relaxation time [hrs].
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Artykuł dotyczy zagadnień związanych z powtarzalnością pomiarów, oszacowaniem 
niepewności wyników i  dokładności metody badań współczynnika przewodzenia ciepła 
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1. Wstęp

Dokładność aparatury i powtarzalność pomiarów zależą od konstrukcji urządzenia 
i warunków badania. W przypadku aparatów płytowych służących do określenia właści-
wości cieplnych materiałów budowlanych, spełniających ocenę dokładności wyposażenia 
i wymagania stawiane co do warunków badania oraz spełniające ograniczenia właściwości 
użytkowych wg [1–3] nie wymaga się przeprowadzenia analizy błędu. Jednak we wszyst-
kich przypadkach należy sprawdzić właściwości użytkowe w celu przeprowadzenia począt-
kowej oceny urządzenia [3].

Dla aparatu płytowego z czujnikami gęstości strumienia ciepła HFM analiza błędu wraz 
z sprawdzeniem jego właściwości użytkowych i oceną dokładności w zakresie warunków 
badania powinny być przeprowadzone zgodnie z [2].

W celu otrzymywania wiarygodnych wartości parametrów cieplnych materiałów bu-
dowlanych każdy aparat płytowy z czujnikami strumienia ciepła musi być okresowo wzor-
cowany. Nie wymaga się posiadania wzorców, ale dobrą praktyką jest aby użytkownik po-
siadał własną próbkę kontrolną o znanych właściwościach cieplnych do weryfikacji bieżącej 
aparatu. Próbkę taką z powodzeniem można uzyskać poddając wybrany materiał wielokrot-
nym badaniom w świeżo wykalibrowanym aparacie. 

W pracy przedstawiono badania, które posłużyły z jednej strony do sprawdzenia jakości 
wyników pomiarów, a z drugiej umożliwiły sprawdzenie jednorodności i wyznaczenie pa-
rametrów cieplnych próbki do wewnętrznej kontroli aparatu w laboratorium.

2. Podstawy fizyczne przepływu ciepła w aparacie płytowym HFM

Wszystkie znane metody badań współczynnika przewodzenia ciepła (stacjonarne i nie-
stacjonarne)  to metody pośrednie. Aparaty płytowe zarówno z osłoniętą płytą grzejną 
(GHP), jak i z czujnikami strumienia ciepła (HFM) nie stanowią wyjątku. W dodatku meto-
da z wykorzystaniem aparatu płytowego z czujnikami strumienia ciepła jest metodą wtórną 
(urządzenia tego rodzaju wymagają wzorcowania).

Aparat płytowy HFM służy do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła λ w stanie  
ustalonym. Podczas eksperymentów mierzone są grubość próbki oraz wartości temperatury i gę-
stość strumienia ciepła na jej brzegach. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła i oporu 
cieplnego są obliczane z równania Fouriera-Biota w jednowymiarowym przepływie ciepła [4]:

gdzie:
q – gęstość strumienia ciepła przepływającego przez próbkę,
λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału,
dT/dx – gradient temperatury na izotermicznej płaskiej powierzchni.

 
Zakłada się, że pomiędzy płaską próbką i dwiema równoległymi izotermicznie płytami 

o różnych temperaturach osiągnięta zostaje równowaga cieplna. Przyjmuje się rozmiar płyt 
dużo większy od grubości próbki. Oznacza to występowanie jednorodnego i jednowymia-

(1)dTq
dx

= -l
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rowego pola temperatury w całej objętości próbki. Wówczas gradient temperatury odpowia-
da ilorazowi różnicy temperatury pomiędzy ciepłą i zimną płytą ΔT a grubością próbki d. 
Schemat ideowy działania aparatu przedstawia rys.1.

W badaniach uzyskuje się średnią wartość temperatury i średni strumień ciepła, które 
przypisuje się do środka próbki. Zakłada się również, że wartości średnie są stałe w całym 
badanym materiale. Dlatego charakteryzują one badaną próbkę. Stąd  obliczana wartość 
współczynnika przewodzenia ciepła lub opór cieplny próbki odpowiada średniej wartości 
gęstości strumienia ciepła. 

W pomiarach wykorzystywane są współczynniki kalibracyjne ciepłomierzy uzyskiwa-
ne na certyfikowanych  próbkach wzorcowych o znanych współczynnikach przewodzenia 
ciepła w danej temperaturze.  

Ostatecznie współczynnik przewodzenia ciepła obliczany jest wg wzoru [4]:

gdzie:
Scal(Tm) – współczynnik kalibracyjny odpowiadający średniej temperaturze Tm, 
Q – uśredniony sygnał elektryczny z obu ciepłomierzy,
d – grubość badanej próbki,
ΔT – różnica temperatur z obu płyt

( ) (2)cal m
dS T Q
T

l =
D

Rys. 1. Schemat ideowy aparatu płytowego z czujnikami gęstości strumienia ciepła 
a) przepływ ciepła w dół  b) przepływ ciepła w górę

Fig. 1. Ideological cross section by Heat Flow Meter Apparatus 
a) heat flow down  b) heat flow up
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Ze względu na fakt, że każda płyta ma własną temperaturę podczas badania, a właściwo-
ści fizyczne czujników zmieniają się z temperaturą, współczynniki kalibracji wyznaczane są 
dla płyt w danej temperaturze. Dlatego w praktyce wartość współczynnika przewodzenia cie-
pła jest średnią z dwóch wielkości osobno obliczonych na obu powierzchniach próbki.

3. Zastosowana aparatura pomiarowa

Aparat płytowy FOX 600 przedstawiony na rys. 2 jest aparatem z dwoma czujnikami 
gęstości strumienia ciepła (górnym i dolnym). Spełnia on wymagania stawiane tego typu 
urządzeniom w normach ISO oraz serii PN-EN jak [2, 3, 5]. Instrument ten opracowano 
do badania przewodnictwa cieplnego materiałów termoizolacyjnych o dużych wymiarach 
i oporze cieplnym powyżej 0,1 m2K/W. Zakres mierzonego współczynnika przewodzenia 
ciepła mieści się w przedziale 0,0015 do 0,2 W/mK.

FOX 600 należy do grupy aparatów o układzie jednopróbkowym symetrycznym z moż-
liwością dowolnego kierunku przepływu ciepła. Pole pomiarowe aparatu to centralny ob-
szar o wymiarach 0.3048x0,3048 m. Możliwe jest badanie próbek o grubości w zakresie 
0,03–0,20 m. Pomiar grubości próbki otrzymywany jest z dokładnością ± 0,025 mm.

Podczas badań kontrolowane są wielkości sygnałów z dwóch typów czujników, z któ-
rych po przeliczeniu uzyskuje się parametry cieplne na wejściu i wyjściu z próbki. Są to gę-
stość strumienia ciepła i temperatura powierzchni płyt. Wbudowane w płyty ciepłomierze 
są o wysokim poziomie sygnału wyjściowego w celu podniesienia dokładności pomiarów. 
Elektroniczna kontrola sygnałów odbywa się z dokładnością ±0,6 mV.

Monitoring temperatury obu powierzchni płyt i różnicy temperatury odbywa się za po-
mocą termopar typu E. Każda z płyt wyposażona jest w dwie termopary. Uzyskiwana do-
kładność kontroli temperatury nie przekracza ±0,01⁰C. Komora pomiarowa aparatu jest za-
mykana i zaizolowana aby zapobiec bocznym stratom ciepła oraz w celu zminimalizowania 
kondensacji pary wodnej na zimnej płycie.   

Rys. 2. Aparat płytowy FOX 600 z otwartą komorą w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie

Fig. 2. Heat Flow Meter Apparatus FOX 600 with open measuring chamber 
in the Water Centre of the Warsaw University of Life Science
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Według normy [2] systematyczny maksymalny prawdopodobny błąd aparatu HFM może 
wynieść 2,4%. Przy czym jeżeli nie ma błędu znacznie przewyższającego pozostałe błędy 
składowe, to maksymalny prawdopodobny błąd realnie zawiera się w zakresie 50÷75% błę-
du całkowitego [6]. 

Poza błędami systematycznymi występują także błędy przypadkowe spowodowane lo-
sowymi zmianami wskazań oprzyrządowania pomiarowego i systemów automatycznej 
kontroli. Można je minimalizować przez uśrednianie wielu pomiarów.

Informacje zawarte w dokumentach normatywnych [3, 5] wskazują, że oczekiwana do-
kładność kalibracji aparatu HFM wynosi ±2%, a dokładność metody wynosi ±3% pod wa-
runkiem, że średnia temperatura badania jest zbliżona do temperatury w pomieszczeniu. 
Powtarzalność pomiarów na próbce utrzymywanej wewnątrz aparatu zazwyczaj jest lepsza 
niż ±0,5%. Przy wyjmowanej próbce z aparatu powtarzalność nie przekracza ±1%. Wyniki 
pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła podawane przez producenta otrzymywane 
są z dokładnością lepszą niż ±1%. Powtarzalność z próbką utrzymywaną wewnątrz aparatu 
jest na poziomie ±0,2%, a z próbką usuniętą i włożoną ponownie ±0,5%.

4. Niepewność wyników pomiarów 

Niepewność pomiarów jest ściśle powiązana z wynikami badań laboratoryjnych i tere-
nowych. W celu porównywalności wyników pomiarów ze sobą oraz z wartościami odnie-
sienia podawanymi w normach, konieczne jest obliczanie i wyrażanie niepewności pomia-
ru. Ponadto ujawnienie informacji ilościowej o dokładności pomiarów pozwala oszacować 
wiarygodność wyników badań. Niepewność pomiarów jest niezbędna także przy wykorzy-
stywaniu wyników na cele projektowe lub do innych ważnych obliczeń.

Podstawowymi rodzajami niepewności są; niepewność przypadkowa oraz niepew-
ność systematyczna (wzorcowania i eksperymentatora). Wszystkie te rodzaje niepewności 
składają się na niepewność całkowitą. Niepewność systematyczna dotyczy poprawki i wy-
nika z wzorcowania przyrządu, ewentualnie z udziału obserwatora. Natomiast niepewność 
przypadkowa wynika ze wskazań przyrządu i objawia się występowaniem statystycznego 
rozrzutu wyników. Za wynik końcowy pomiarów w badaniach przyjmuje się zazwyczaj 
wartość średniej arytmetycznej. Mówi się wówczas o niepewności standardowej (przypad-
kowej), która jest zgodna z odchyleniem standardowym średniej [7]. 

W pomiarach pośrednich wyróżnia się niepewność standardową złożoną i rozszerzoną. 
Niepewność złożona jest połączeniem niepewności typu A oraz typu B. Bardzo często mamy 
do czynienia z pomiarami pośrednimi skorelowanymi. Wówczas możemy wykonać oblicze-
nia niepewności złożonej uproszczone lub ścisłe [7, 8]. W obliczeniach uproszczonych niepew-
ność standardowa dotycząca wartości średniej odpowiada złożonej niepewności standardowej 
pomiarów skorelowanych. Wynik jest przybliżony, ale akceptowany w obliczeniach inżynier-
skich. W obliczeniach ścisłych postać niepewności złożonej jest bardziej rozbudowana [8].

W praktyce rozkład wielkości mierzonej najczęściej charakteryzuje się rozkładem nor-
malnym przy dużej próbie lub rozkładem t-Studenta w przypadku próby małej. Stąd nie-
pewność rozszerzona oznacza wielkość definiującą przedział ufności obejmujący dużą 
część rozkładu wartości mierzonej. Niepewność rozszerzoną najczęściej określa się przy 
poziomie ufności 95%. 
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5. Warunki prowadzenia badań 

Na przebieg badań w laboratorium niewątpliwie wpływ mają warunki otoczenia apara-
tu. Uwzględnia się głównie temperaturę i wilgotność względną powietrza w pomieszcze-
niu oraz ustawienie aparatu. Badania przeprowadzono w pomieszczeniu z wentylacją me-
chaniczną. Bieżący monitoring warunków środowiska wykazał stabilność kontrolowanej 
temperatury otoczenia (20,2–20,6⁰C ±0,12⁰C). Wahania wilgotności względnej powietrza 
mieściły się w granicach 20–40% ±0,4%. Pomiary wydajności  wentylacji wykazały nadci-
śnienie, które  utrzymywane jest na stałym poziomie. W pomieszczeniu występują „strefy 
martwe” i strefy z lokalnym ruchem powietrza o różnej prędkości, maksymalnie do 0,5 m/s. 
Aparat ustawiono poziomo w strefie martwej.  

6. Charakterystyka badanej próbki 

Wyrobem, który został poddany wielokrotnym badaniom jest polistyren ekstrudowany 
XPS. Badana próbka o grubości d = 0,0503 m to FLOORMATETM

 700-A produkcji DOW. Do-
bre parametry mechaniczne materiału zapewniają możliwość automatycznego pomiaru gru-
bości próbki. Gładkie i płaskie powierzchnie próbki minimalizują opór kontaktu z płytami 
aparatu i tym samym wynikające stąd błędy [3, 5, 9]. Badany materiał termoizolacyjny prze-
znaczony jest do izolacji termicznej dachów płaskich, dachów odwróconych oraz izolacji ob-
wodowej ścian i podłóg silnie obciążonych. Parametry cieplne deklarowane przez producenta 
to współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK oraz opór cieplny Rd =  1,35 m2K/W.

7. Wyniki badań 

Wyniki badań zostały odniesione do certyfikowanego wzorca utrzymywanego przez Naro-
dowy Instytut Materiałów Referencyjnych i Technologii w Stanach Zjednoczonych. Do kalibracji 
aparatu zastosowano wzorzec z wełny szklanej oznaczony jako NIST 1450b. Niepewność tego 
wzorca wynosi ±0,00020 W/mK i dotyczy materiałów o gęstości 110–150 kg/m3 w zakresie śred-
niej temperatury badania 100–330 K. Badania przeprowadzono na przełomie 2010 i 2011 roku.

Zakres badań próbki polistyrenu ekstrudowanego obejmuje 24 powtórzenia przepływu 
ciepła w kilku średnich wartościach temperatury. Stosowano różnicę temperatur na obu 
płytach 20ºC. Przyjęto różną długość pomiarów w stanie ustalonym (1 do 10 godzin) przy 
przepływie ciepła skierowanym w górę. Po każdym wykonanym zestawie temperatur prób-
kę wyjmowano z urządzenia i wkładano ponownie. W trakcie badań nie zaobserwowano 
znaczących zmian zarówno grubości i gęstości próbki. Próbka charakteryzuje się gęstością 
43,45±0,06 kg/m3. Jej opór cieplny zmieniał się wraz z średnią temperaturą od 1,504 do 
1,346 m2K/W, a wartość gęstości strumienia ciepła od 13,30 do 14,85 W/m2.

Metoda badania daje wyniki skorelowane, gdyż każda z wielkości wejściowych mie-
rzona jest w tych samych warunkach, które gwarantują powtarzalność wyników. Niepew-
ność złożoną typu A określono metodą uproszczoną oraz ścisłą. Niepewność wzorcowania 
typu B oszacowano przyjmując działkę elementarną Δdλ = 0,00010 W/mK oraz jednostajny 
rozkład statystyczny. Niepewność rozszerzoną określono przy współczynniku rozszerzenia 
k = 2. Rezultaty obliczeń w Tabeli 1.
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T a b e l a  1

Uzyskane wyniki oceny niepewności powtarzanych pomiarów

Parametr
Średnia temperatura próbki 

Tm  [⁰C]
10 20 30 40 50

wskazanie (średnia) 
λ  [ W/mK] 0,03344 0,03439 0,03534 0,03632 0,03735

liczba powtórzeń      
        [-] 24 24 24 24 23

współczynnik zmienności
 V  [%] 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14

niepewność wzorcowania 
Ddλ  [ W/mK] 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006

metoda uproszczona

niepewność złożona
 uc (λ)   [ W/mK] 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

niepewność rozszerzona 
U(λ)  [ W/mK] 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012

metoda ścisła

niepewność złożona 
uc (λ)   [ W/mK]

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002

niepewność rozszerzona 
U(λ)  [ W/mK] 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012

Uzyskana dokładność powtarzalności z próbką wyjmowaną z aparatu w średniej tempera-
turze badania zbliżonej do temperatury pomieszczenia wynosi 0,4%. Przy założeniu dokład-
ności wzorcowania aparatu HFM równą 2% oszacowany maksymalny błąd wynosi 2,04%.

8. Wnioski

Wiadomo, że poziomy powtarzalności są wskazane w badaniach jakości i są wymagane 
do określenia błędów metody. Uzyskana powtarzalność z próbką usuwaną i wkładaną po-
nownie w pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną i sterowanym jedynie poziomem tem-
peratury jest bardzo dobrym wynikiem. Potwierdza ona informacje podawane przez produ-
centa i jest zdecydowanie lepsza od oczekiwanej dokładności na poziomie ±1% wg [3, 5]. Na 
tej podstawie można wnioskować o zachowanej wysokiej dokładności pomiarowej aparatu. 
Ocena niepewności wyników wykazała, że niepewność całkowita współczynnika przewo-
dzenia ciepła jest typu B, gdyż dominuje składnik pochodzący od wzorcowania.
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Dokładność aparatu zależy od materiału odniesienia i dokładności kalibracji, a jej wy-
znaczenie jest procesem złożonym. Dokładność wzorców wynika zaś od dokładności apa-
ratów GHP z osłoniętą płytą grzejną, która wynosi ±2%. Dokładność metody z zastoso-
waniem aparatu HFM gdy średnia temperatura badania jest bliska temperaturze otoczenia 
wynosi ±3%. Przy powtarzaniu pomiarów tej samej próbki uzyskano błąd niewiele większy 
od błędu wzorcowania aparatu. 

Wykonane badania i analiza wyników wskazują, że możliwe jest uzyskiwanie wiary-
godnych wartości parametrów cieplnych materiałów budowlanych. Należy jednak pamiętać 
o tym, że zachodzą powolne zmiany w kalibracji w czasie. Koniczny jest więc systematycz-
ny nadzór aparatu HFM w oparciu o wzorce lub próbki kontrolne. Niezbędna jest również 
coroczna oraz w miarę potrzeb ponowna kalibracja urządzeń tego typu. 
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A b s t r a c t

The embodied energy of stabilized rammed earth refers to a number of sources to create a compact 
account of the intrinsic energy, physical parameters and subsequent thermal potential of rammed 
earth stabilized with Portland cement. The objective of this paper is to show that lower embodied 
energy does not reduce thermal comfort if careful consideration is given to design.
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S t r e s z c z e n i e

Energia zawarta w stabilizowanej ziemi ubitej odnosi się do szeregu źródeł umożliwiających 
dokładne obliczenie energii wewnętrznej, parametrów fizycznych oraz potencjału cieplnego 
ubijanej ziemi poddanej stabilizacji cementem portlandzkim. Celem niniejszego artykułu jest 
ukazanie, że niższy poziom energii nie zmniejsza komfortu cieplnego pod warunkiem, że 
projekt opracowany jest z dużą starannością.
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1. Outline

According to current information, a 300 (mm) thick rammed earth wall has an R value 
of between 0.35-0.70 (m2K/W) [1]. Similarly the U-value for a 300 (mm) thick rammed earth 
wall can be as much as 1,9 (W/m2K) [2]. Houben and Guillard [3], that rammed earth has 
a thermal storage of 1830 (kJ/m3K) [3].The R and U values of cement stabilized rammed 
earth is as much discussed as is its thermal mass. There will always be moisture present, 
absorbed onto clay particles or, at the most extreme temperatures, held within the cement 
matrix (although that is not free water). The balancing of these two properties is subject to 
much conjecture. As a result, rammed earth by itself has poor insulating properties. By us-
ing a sandwich construction you can effectively increase the thermal performance of the 
construction without proportionately increasing the dimensions of the envelope. 

For a cavity cement stabilized rammed earth (CSRE) wall with 175 (mm) inner & outer 
leaves incorporating polyisocyanurate solid cavity insulation and stainless steel wall ties;

U-value = 0.335 (W/m2 K) for 50 (mm) thick insulation

U-value = 0.245 (W/m2 K) for 75 (mm) thick insulation

Approximate thermal time lag = 6–8 (h)

Fig 1. Insulated rammed earth [5]

Rys. 1. Izolowana ziemia ubita [5]
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2. CSRE passive energy potential

Rammed earth is generally suited to passive solar design as its high mass contributes to the 
regulation of internal temperature and humidity, reducing the need for active heating and air con-
ditioning systems. Basic principles of good architectural design for CSRE as a response to Cen-
tral European climates, where demand for winter heating exceeds that for summer cooling and 
the winter days are typically clear and sunny, include large south-facing windows and thermal 
mass floors to reduce heating loads. North facing walls should be especially well insulated and if 
possible protected using natural features such as trees.  Natural sunlight plays an important role 
in contributing to the comfort of a house. Buildings should be designed so that they trap heat dur-
ing the winter while producing shade in the summer. The building should ideally be rectangu-
lar in plan with an overall length of 1.5 to 2 times the width [2]. The building’s longitudinal axis 
should be aligned east west and the south face (northern hemisphere) should have the most glaz-
ing (15-20% of the floor area) to allow the warmth of the winter sun to enter the building.  A suit-
able eaves length promotes the infiltration of sunlight in the winter whilst shading against higher 
summer sun. Lower angle sun can penetrate living spaces through careful positioning of sky-
lights, whilst summer shading can be provided by deciduous plants or created artificially using 
louvers screens and blinds. A good solar orientated structure can decrease energy consumption 
considerably. Heat is accumulated within the building elements and effectively distributed within 
the building. This natural heat environment is far healthier than any known artificial system.

3. Architecture and environment energy implications

Unlike vernacular architecture which provided more or less climatically comfortable liv-
ing spaces with a minimum use of external energy, conventional modern architecture with all 
its achievements is however heavily dependent on commercial energy sources for providing 
lighting, heating and cooling in buildings. This puts tremendous strain on conventional energy 
– which is easy to access – thus aiding the release of energy into the atmosphere and related 
manifestations like green house effects, and further damage to the environment. According 
to estimates, during the last 100 years or so, global civilization has released almost the same 
amount of energy into the atmosphere as has been done by our ancestors in the last 5000 years. 

4. Conservation of energy 

The aim of reducing the strain on conventional energy is achieved through conservation 
of energy by means of: 
1. Low energy buildings – efficient structural design, reducing the qualities of high-energy 

building material and transportation energy. 
2. Solar passive architecture – climate responsive architecture that conserves energy oth-

erwise used for heating, cooling and interior lighting by taking into account solar radia-
tion and other ambient conditions in the area and by incorporating features such appro-
priate building materials, appropriate shape, orientation, insulation, shading devices etc. 

3. Creating low energy demands of energy - through efficiency.
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T a b l e  1

Ecological comparison of building materials [6]

Product Thickness
[cm]

Units
Per [m2]

Energy required for 
production 
[MJ per m3]

CO2 emissions
[kg per m2]

CSEB (6% cement) 24 – 646 16

Fired brick 23 112 2550 126

Hollow concrete block 20 20 971 26

As can be seen from the graph above, CSEB are require significantly less energy than its 
fired brick counterpart. This varies according to location and is also dependent on the cost 
of cement and any cost break down should take into consideration the influence that the lo-
cal context has on the price. 

T a b l e  2

Energy Requirements [6]

Material Unit
Energy required for 

production [MJ]

Energy required for 
transportation [MJ] 

50 [km] 100 [km]

Sand [m3] 0.0 87.5 175

Crushed aggregate [m3] 20.5 87.5 175

Fire bricks [m3] 2550 100 200

Cement [tonne] 5850 50 100

Steel [tonne] 42000 50 100

Surprisingly there are also energy savings to be had involving transport. In some in-
stances, it is possible to use the soil that is available on sight for CSRE construction. Al-
ternatively it is possible to add the missing material aggregates to available on sight soil 
to obtain the desired soil mixture. If neither of these cases is feasible and hypothetically 
speaking; the soil has to be transported the exact same distance that the fired bricks 
would need to be, it is still possible to save energy and minimize the ecological impact 
because soil requires less effort and time to load and unload, thereby saving fuel and 
consequently energy.
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5. Renewable, Ecological, Sustainable 

Earth Building is a renewable technology because the material is simply borrowed from the 
earth for the life of the building and can be reused and recycled indefinitely as a building mate-
rial or returned to the earth. The thermal mass of earth is commonly used to accumulate cold and 
warmth, balancing diurnal fluctuations in temperature in all seasons. Earth building is an appro-
priate, renewable, sustainable technology, exactly what the world needs today to provide safe, 
durable, comfortable and desirable homes. Modern examples worldwide demonstrate how far 
the technology has developed and why it’s a common choice building material. It can be used to 
create buildings of any shape or style. It is raw and natural and has a low embodied energy and 
which can be manipulated into achieving optimal thermal mass and insulation by adjusting its 
density and thickness. The material is non-toxic, non-allergenic, controls humidity, is fire, rot and 
termite resistant, exhibits excellent sound insulation properties and therefore cement stabilized 
rammed earth can be used to create safe and healthy buildings, which is not surprising why it 
earned an “Excellent” rating from the internationally acclaimed BREEAM ratings. The material 
is abundant and widespread, uses very little energy in the entire process from raw earth to build-
ing, is durable, and its properties make it an excellent choice for climate responsive buildings.

6. CSRE as a form of Passive Architecture 

In a passive approach, a building is designed to allow the sun to warm or not warm the inte-
riors without any intermediary machinery. Insulated rammed earth envelope constructions are 
known as composite envelopes because the structural SRE leaf acts as a high thermal mass sys-
tem (1700–2100 (kg/m3)) which helps produce a specific heat (c) that helps buffer day and  night 
fluctuations. The insulation factor slows the passage of heat, but does not adequately reflect on 
thermal storage which strongly influences thermal physiological comfort. Occupants standing 
near a wall of high thermal mass receive a direct sensation of coolness or warmth regardless 
of the air temperature surrounding them. One of the effects of mass systems is that they alter 
the indoor air temperature considerably while changing their own temperature more gradually.

7. Future collaboration 

The Civil Engineering Faculty at the Technical University of Kosice, through the Build-
ing and Environmental Institute, plans to research, develop, promote and transfer earth-based 
technologies and is currently cooperating with the assistance of Ramtec, Australia and the 
University of Western Australia and aims to conduct a comprehensive study of the thermal 
properties of cement stabilized earth with the goal of having it published in ASHRAE and in 
the building standards of Australia. The research will be conducted with the support of the 
‘Excellence research centre for integrated research of progressive building structures, materi-
als and technologies” and all laboratory work will be undertaken at the Civil Engineering Fac-
ulty of the Technical University of Kosice. Research will focus on how various samples with 
differing material composition will react to thermal conditions designed for colder regions 
(Central Europe) and will include simulations.  
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8. Conclusions

Building with earth seems to be an appropriate cost and energy effective technology. 
Obviously one has to know the material and master its disadvantages, so that rammed earth 
can once again be a modern building material and viable ecological alternative to main-
stream load bearing envelope structure for central European conditions. 

Supported by VEGA 1/1060/11: Monitoring of changes in physical parameters of the 
building envelope structures during quasi stationary states in regards to the dynamic 
changes of the external environment. 

This article, was created and realized through project ITMS 
26220120037 Centre for excellent research of progressive 
building construction, materials and technologies, with the 
support of the research and development program financed by 
the European Regional Development Fund.

  

D e n o t a t i o n s

U-value – the overall heat transfer coefficient, describes how well a building element con-
ducts heat. It measures the rate of heat transfer through a building element over 
a given area, under standardized conditions.

R-value –  a measure of the thermal resistance  of a material used in the building industry.
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Autorki przedstawiają jeden z problemów pojawiających się po termomodernizacji 
budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi. Wynikające z audytu podejście do 
termomodernizacji nie uwzględnia całości procesów mających miejsce w budynku, a rozpatruje 
jedynie poszczególne jego elementy, w tym instalacje.
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The authors present one of the problems emerging after the modernization of buildings 
constructed with industrial methods. The approach resulting from the audit does not take 
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1. Wstęp

W okresie obecnym zasoby budownictwa mieszkaniowego wielkopłytowego w więk-
szości zostały już poddane termomodernizacji. Zainteresowanie tymi działaniami wzmogły 
się w chwili wprowadzenia w 1998 roku ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych. Inwestorzy zachęceni możliwością uzyskania premii termomodrnizacyjnej suk-
cesywnie wprowadzali kolejne ulepszenia, wskazane w audycie energetycznym budynku 
[4]. Głównymi beneficjentami były spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które najczę-
ściej rozpoczynały od modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej. Następnym etapem było docieplenie przegród zewnętrznych. Mieszkańcy we wła-
snym zakresie lub przy wsparciu finansowym spółdzielni wymieniali stolarkę okienną w 
lokalach. Ostatnim elementem była wymiana stolarki w części wspólnej budynku – koryta-
rze, klatki schodowe, piwnice. W tych ulepszonych zasobach pomimo zainwestowania spo-
rych środków finansowych pojawiają się jednak nowe problemy eksploatacyjne [5].

2. Szczególny przypadek – wyłączone trzony kominowe

Problem pojawił się w budynkach zaprojektowanych w wielkopłytowej technologii pre-
fabrykowanej systemu OWT-R1. Pięciokondygnacyjne, podpiwniczone, wzniesione w la-
tach 1979-1981 były pierwotnie wyposażone w węglowe piece kuchenne, podłączone do in-
dywidualnych przewodów dymowych zestawionych w masywne trzony kominów. 

Z analizy dokumentacji archiwalnej wynika, że w lokalach mieszkalnych przewidziano 
po dwa indywidualne kanały wentylacji grawitacyjnej – jeden w kuchni, drugi obsługujący 
łazienkę i wc (łazienki są wentylowane pośrednio przez pomieszczenia wc). Do wentylowa-
nych pomieszczeń przylegają trzony kominowe dymowe (rys. 1).

W latach 90. XX w. lokatorzy sukcesywnie wymieniali piece na kuchenki gazowe opa-
lane gazem propan-butan (z butli). Tym samym kolejne kanały dymowe były wyłączne 
z użycia. Większość wlotów podczas remontów lokatorzy zaślepiali, nieliczni pozostawili 
je otwarte jako dodatkową wentylację. Do momentu przeprowadzenia kolejnych prac ter-
momodernizacyjnych, kanały te nie stwarzały problemów eksploatacyjnych.

Rys. 1. Układ kanałów w trzonie – widok z góry

Fig. 1. Channel system – a view from above
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Niepokojące symptomy pojawiły się po wykonaniu pełnej termomodernizacji: wymia-
nie stolarki w lokalach, usprawnieniu instalacji c.o. (zmiana systemu odpowietrzania) oraz 
dociepleniu przegród i wymianie stolarki w części wspólnej (piwnicy). W lokalach na ostat-
nich kondygnacjach, na powierzchniach wyłączonych trzonów kominowych, pojawiła się 
kondensacja powierzchniowa. Zarządca nieruchomości, intuicyjnie identyfikując przyczy-
nę problemu, chcąc podwyższyć temperaturę w kanałach, postanowił zrobić z nich kanały 
systemu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych. Po wykonaniu otworów wen-
tylacyjnych istniejący problem jeszcze się nasilił. W miejscach dotychczasowej konden-
sacji, w warunkach skrajnie niskich temperatur (-18ºC), występowało nawet oszronienie. 

3. Analiza problemu

Problemowe trzony znajdują się w ścianach wewnętrznych budynku. W części miesz-
kalnej pracują w warunkach temperatur wewnętrznych – przylegają do toalet i kuchni. Wy-
prowadzone są poprzez ocieplony stropodach wentylowany, ok. 60 cm nad połać dachową. 
Wyłączone z użytkowania od czasu likwidacji kuchenek węglowych stanowią mostek ter-
miczny porównywalny z żelbetową płytą wspornikową (rys. 2). 

Rys. 2. Przebicie stropodach nieczynnym trzonem kominowym

Fig. 2. Breaking flat roof disused chimney shaft
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Przyjęte dane do obliczeń numerycznych:
 – beton zbrojony: l = 1,8 W/mK,
 – materiał termoizolacyjny: l = 0,046 W/mK [1],
 – strefa klimatyczna II: ue = -18°C,
 – temperatura przestrzeni stropodachu i powietrza wewnątrz kanału: uu = -16°C,
 – temperatura pomieszczeń mieszkalnych: ui = +20°C.

Docieplenie ścian, stropodachu oraz zamontowanie szczelnej stolarki w części wspól-
nej – piwnicy – spowodowało uszczelnienie budynku. Efektem jest powstanie podciśnienia 
w pomieszczeniu i zaciągnięcie powietrza przez jedyny możliwy otwór, którym jest kratka 
wywiewna w piwnicy. Pojawia się zjawisko nazywane ciągiem wstecznym, kiedy to powie-
trze zewnętrzne jest nawiewane do pomieszczeń. W takim przypadku, w warunkach zimo-
wych, ciąg wsteczny w kanałach do piwnic, powoduje wychłodzenie ścianek trzonów, inten-
syfikujące procesy kondensacji powierzchniowej widoczne na najwyższych kondygnacjach.

Kanały wprowadzają dodatkowe straty ciepła i obniżenie temperatury na powierzchni 
wewnętrznej mostka temperatura do +2ºC (Tab.1). Takie rozwiązanie stwarza ryzyko kon-
densacji i rozwoju grzybów pleśniowych w całym sezonie grzewczym, nawet przy zacho-
waniu prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego

T a b e l a  1

Analiza numeryczna węzła połączenia nieczynnego trzonu dymowego 
ze stropodachem w przekroju przez kanał

Rozkład temperatur Linie strumienia

fRsi = 0,545 wg [2]
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T a b e l a  2

Analiza numeryczna węzła połączenia nieczynnego trzonu dymowego 
ze stropodachem w przekroju przez ściankę

Rozkład temperatur Linie strumienia

fRsi=0,765 wg [2]

Eliminacja tego zjawiska jest możliwa dwojako. Poprzez fizyczne usunięcie fragmen-
tów nieczynnych kanałów od poziomu płyty stropowej ostatniej kondygnacji i uzupełnienie 
brakującego fragmentu izolacji. Jednak najbardziej wskazane byłoby wykorzystanie tych 
kanałów na cele wentylacji. Wprowadzenie zużytego ogrzanego powietrza z pomieszczeń 
spowoduje podwyższenie temperatury wewnątrz kanałów i ograniczenie wpływu mostka 
termicznego. Jest to również okazja do zapewnienia właściwych warunków działania wen-
tylacji grawitacyjnej, odpowiadającej aktualnym wymaganiom [3]. 

4. Wnioski

Przeprowadzenie termomodernizacji rozwiązuje podstawowy problem budownictwa 
wielkopłytowego – wysoką energochłonność. Wprowadzane cząstkowe rozwiązania trak-
tują indywidualnie każde usprawnienie. Z założenia mają one tworzyć optymalne przedsię-
wzięcie, uzyskując zakładany poziom oszczędności energii. Już na etapie audytu, po przy-
jęciu wariantów usprawnień, powinno wykazać się również, jaki wpływ będą one miały 
na inne elementy budynku. Projekt budowlany opracowany na podstawie audytu jest odpo-
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wiednim dokumentem do przedstawienia szczegółowych rozwiązań. Nie może ograniczać 
się tylko do wymagań przedstawionych w audycie energetycznym. Szczególnie ważnym 
zagadnieniem jest właściwa wentylacja. Przy jej ograniczeniu pojawia się ciąg wsteczny w 
kanałach wentylacyjnych prowadzący do wychłodzenia ścianek trzonów i stworzenie wa-
runków sprzyjających kondensacji powierzchniowej. Przy prawidłowo funkcjonującej wen-
tylacji grawitacyjnej, ogrzewane wywiewanym powietrzem trzony nie stanowią mostków 
termicznych. Ulega to zmianie przy zaburzeniu prawidłowego ciągu. 

O z n a c z e n i a 

l – przewodność cieplna, W/(m·K)
ue – temperatura zewnętrzna, ºC
uu – temperatura w przestrzeni stropodachu, ºC
ui – temperatura wewnętrzna, ºC
fRsi – współczynnik temperaturowy.
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W artykule omówiono metodę doświetlenia uzupełniającego PSALI pomieszczeń użytkowanych w ciągu 
dnia. Przedstawiono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia sztucznego dla wybranych dni w okresie od 
kwietnia 2011 do stycznia 2012 w warunkach klimatycznych Łodzi. Dodatkowe oświetlenie wyznaczono 
przy założeniu rzeczywistych pomiarów wykonanych dla modelu Heliobox oraz dla dni o wysokim stopniu 
zachmurzenia. Stwierdzono, że w analizowanych przypadkach wpływ na otrzymane wartości natężenia ma 
nie tylko rodzaj nieboskłonu, ale również wartość jego luminancji. Prawie dla wszystkich analizowanych 
przypadków warunek graniczny 500lx spełniony był na głębokości do 2 metrów, aczkolwiek dla 
1 przypadku nieboskłonu otrzymano wartość wymaganą praktycznie na całej głębokości pomieszczenia.
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1. Wstęp

Rozważania na temat projektowania i realizacji budynków energooszczędnych coraz 
częściej wychodzą poza obszar tradycyjnej ochrony cieplnej [1, 2]. Wiele nowych aktów 
prawnych, czego najlepszym przykładem są przepisy wynikające z dyrektywy EPBD 
(Energy Performance Building Directive) oraz metod oceny oddziaływania budynków 
na środowisko np. BREEAM, LEED lub CASBEE [3, 4], poszerzają zakres dotychczaso-
wych zagadnień m.in. o aspekt oszczędności energii elektrycznej. W tradycyjnym (do-
tychczasowym) podejściu do obliczania, np. zapotrzebowania na ciepło budynku, urzą-
dzenia elektryczne oraz żarowe źródła światła wytwarzające dużą ilość wewnętrznych 
zysków ciepła wpływały zawsze korzystnie na końcowy bilans cieplny. Problemy zaczę-
ły pojawiać się dopiero w budynkach wyposażonych w systemy chłodzące, szczególnie 
tych oświetlanych światłem sztucznym w ciągu dnia, czyli w okresie dodatkowych zy-
sków ciepła od promieniowania słonecznego. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiła 
się potrzeba energooszczędnego wykorzystania światła dziennego, stanowiącego jedną 
z form energii odnawialnej [5].

Szacowanie ilości energii niezbędnej do oświetlenia uzupełniającego odbywa się naj-
częściej na podstawie wyników symulacji komputerowych [6]. Jak jednak wielokrotnie 
wykazywali autorzy niniejszego opracowania, stosowane do obliczeń teoretyczne mode-
le nieboskłonów nie do końca oddają rzeczywiste warunki oświetleniowe [7]. Na potrze-
by niniejszego artykułu wykorzystano rzeczywiste dane pomiarowe uzyskane dla nie-
boskłonów zachmurzonych. Do uzyskanych wartości natężenia oświetlenia dziennego 
w pomieszczeniu wykonanym w skali opracowano rozkłady natężenia oświetlenia uzu-
pełniającego.

2. Metoda PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting of Interiors)

2.1. Podstawy metody

Ze względu na zmienność intensywności i składu widmowego światła naturalnego, 
a także w związku ze zmianą natężenia oświetlenia w pomieszczeniu w miarę zwiększa-
nia się odległości od okna zachodzi konieczność doświetlania wnętrz światłem sztucznym 
nawet w porze dziennej. Celem systemów doświetlających jest zapewnienie wymagane-
go poziomu natężenia oświetlenia. Stosowanie ciągłego, uzupełniającego oświetlenia elek-
trycznego określane jest jako PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting of the 
Interior) i wymaga użycia płynnego systemu sterowania (włączników oraz regulatorów 
mocy) zarówno manualnych, jak i automatycznych, dzięki którym możliwe jest dostoso-
wanie natężenia oświetlenia sztucznego do panujących w danej chwili warunków. Metoda 
PSALI, której schemat działania przedstawiono na rys. 1, oparta jest na trzech podstawo-
wych zasadach:
 – wykorzystaniu światła dziennego w sposób jak najbardziej efektywny,
 – zastosowaniu oświetlenia elektrycznego jako dopełnienie oświetlenia dziennego,
 – zapewnieniu jakościowych parametrów światła sztucznego na poziomie zbliżonym do 

światła dziennego.



409

2.2. Oświetlenie uzupełniające

W przeciwieństwie do tradycyjnego oświetlenia sztucznego prawidłowe zaprojekto-
wanie oświetlenia uzupełnianego światłem dziennym stanowi zawsze niezależne zadanie 
projektowe. Podstawowa różnica polega na konieczności uwzględnienia silnie zmiennego 
i najczęściej występującego w płaszczyźnie prostopadłej (do płaszczyzny świecenia opraw), 
bocznego światła dziennego. Energooszczędne oświetlenie uzupełniające w przeciwień-
stwie do podstawowego wymaga także zastosowania systemów sterowania mocą, a tym 
samym światłością. Najczęściej oświetlenie podstawowe i uzupełniające projektowane jest 
jako odrębne systemy przez co należy je traktować rozdzielnie [8]. Ważnym aspektem sys-
temu oświetlenia uzupełniającego jest zagadnienie skuteczności świetlnej źródła światła, 
decydującej o końcowym zapotrzebowaniu na energię.

3. Wyniki

Na rysunkach 2–10 przedstawiono wyniki natężenia oświetlenia w systemie PSALI 
w poszczególnych odległościach od okna, stopniowanych co 1m. Przyjęto dwa poziomy do-
celowego natężenia oświetlenia: 500 i 750 lx. Obrazy nieboskłonu zamieszczonego na po-
szczególnych wykresach opisują rozkład luminancji zarejestrowany w czasie pomiarów. Dla 
wszystkich dziewięciu przypadków wybrano chwile czasowe w okolicach godziny połu-
dniowej, czyli w środkowej części dnia. Najniższe wartości wymaganego oświetlenia uzu-
pełniającego zarejestrowano 6 kwietnia 2011 (rys. 2). Dla pozostałych przypadków wartości 
są zbliżone, zaś oświetlenie uzupełniające do poziomu 500 lx wymagane jest od głębokości 
3 m. W niektórych przypadkach, przy granicznej wartości 750 lx, oświetlenie uzupełniają-
ce wymagane jest na całej głębokości pomieszczenia. Należy przy tym zaznaczyć, że war-
tość wymaganego natężenia oświetlenia uzupełniającego jest nie tylko funkcją luminancji 
nieboskłonu, ale również parametrów materiałowych zastosowanych we wnętrzu. Zgodnie 
z założeniami metody TDI [6] oraz możliwościami stanowiska badawczego [9] zmiennymi 
są zarówno przepuszczalności szyb, jak i jasność wnętrza.

Rys. 1. Schemat graficzny natężenia oświetlenia zgodnie z PSALI

Fig. 1. Graphical representation of illuminance distribution according to PSALI
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Rys. 2. Natężenie PSALI dla 06-04-2011, godzina 12:11

Fig. 2. Illuminance of PSALI for 06-04-2011 at 12:11

Rys. 3. Natężenie PSALI dla 11-04-2011, godzina 12:07

Fig. 3. Illuminance of PSALI for 11-04-2011 at 12:07

Rys. 4. Natężenie PSALI dla 25-07-2011, godzina 11:38

Fig. 4. Illuminance of PSALI for 25-07-2011 at 11:38
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Rys. 5. Natężenie PSALI dla 15-11-2011, godzina 11:59

Fig. 5. Illuminance of PSALI for 15-11-2011at 11:59

Rys. 6. Natężenie PSALI dla 17-11-2011, godzina 11:59

Fig. 6. Illuminance of PSALI for 17-11-2011 at 11:59

Rys. 7. Natężenie PSALI dla 30-11-2011, godzina 12:09

Fig. 7. Illuminance of PSALI for 30-11-2011 at 12:09
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Rys. 10. Natężenie PSALI dla 18-01-2012, godzina 13:07

Fig. 10. Illuminance of PSALI for 18-01-2012 at 13:07

Rys. 9. Natężenie PSALI dla 18-01-2012, godzina 12:01

Fig. 9. Illuminance of PSALI for 18-01-2012 at 12:01

Rys. 8. Natężenie PSALI dla 01-12-2011, godzina 12:06

Fig. 8. Illuminance of PSALI for 01-12-2011 at 12:06
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Rys. 11. Zestawienie wyników dla wymaganego, minimalnego natężenia 500 lx

Fig. 11. Results set for required, minimum value of 500 lx
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Na rysunku 11 zestawiono wyniki dla omówionych 9 oraz dodatkowych 9 pomiarów 
wykonanych o różnych porach dnia i roku. Dla 2 chwil czasowych w dniu 15 listopada ko-
nieczne było doświetlenie wnętrza na całej głębokości, aby uzyskać natężenie na poziomie 
500 lx. Jednocześnie aż dla 11 chwil czasowych w najgłębszej części pomieszczenia (9 metr) 
niezbędne było pełne doświetlenie światłem sztucznym.

4. Wnioski

W artykule przedstawiono wstępną ocenę ilościową oświetlenia uzupełniającego, nie-
zbędnego dla warunków nieboskłonu pochmurnego. Wyznaczone wielkości różnią się istot-
nie, co jest efektem zarówno przyjętych materiałów przeszkleń i przegród pełnych, jak i 
różnej luminancji sfery niebieskiej. W odniesieniu do modeli teoretycznych, których wyni-
ki prezentowano we wcześniejszych pracach autorów, należy stwierdzić, że nie dają one peł-
nego odwzorowania rzeczywistych warunków oświetleniowych.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2013 jako projekt 
badawczy nr N N506 267039 „Walidacja metody TDI oceny oświetlenia wnętrz światłem dziennym”.
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1. Wstęp

Mikrośrodowisko budynków jest wynikiem działania wielu czynników fizycznych, che-
micznych i biologicznych, mających wpływ na ogólne odczucia komfortu i ogólną ocenę 
pomieszczeń. Ostatnio coraz częściej stosuje się do tego celu tzw. wskaźnik IEQ [1]. Taka 
ocena leży w kręgu zainteresowań pracodawców, gdyż daje informację nie tylko o wpływie 
mikrośrodowiska na samopoczucie i zdrowie człowieka, ale także na wydolność fizyczną 
i umysłową [2, 3].

Badania mikrośrodowiska budynków, szeroko zakrojone i prowadzone na całym świe-
cie, a dotyczące najczęściej mikroklimatu termicznego, akustycznego, wizualnego oraz ja-
kości powietrza wykazały, że wśród wszystkich czynników wpływających na IEQ najwięk-
sze znaczenie mają warunki termiczne [4–8].

W budynkach o dużym przeszkleniu warunki komfortu cieplnego ludzi są zdominowa-
ne przez radiacyjną wymianę ciepła. Jej skutkiem są odczucia najczęściej negatywne, i to 
zarówno latem jak i zimą [9–15].

Wszystko to powoduje, że okna są trudnym elementem w projektowaniu budynków. 
Z jednej strony są bardzo pożądane ze względu na światło dzienne, wrażenia wzrokowe 
oraz możliwość pasywnego wykorzystywania energii słonecznej w sezonie grzewczym, 
z drugiej – sprawiają kłopot ze względu na możliwość wychładzania ich powierzchni we-
wnętrznej zimą oraz przegrzewania pomieszczeń latem. W ostatnich latach poświęca się tej 
problematyce coraz więcej uwagi, zwłaszcza w aspekcie budownictwa zrównoważonego. 

Od wieków stosowanym sposobem regulacji warunków mikroklimatycznych w pomiesz-
czeniach silnie nasłonecznionych są wszelkiego rodzaju przesłony. Ponieważ widok za oknem 
jest jednym z bardzo ważnych czynników wpływających na ogólną ocenę stanowiska pracy 
[16], zastosowanie dla elewacji wschodniej i zachodniej ruchomych żaluzji pionowych, a dla 
elewacji południowej – poziomych jest najprostszą metodą spełnienia tego zapotrzebowania.

Celem niniejszego artykułu jest próba oceny wpływu takiego zacienienia na warunki kom-
fortu cieplnego ludzi w pomieszczeniach przeszklonych budynku użyteczności publicznej.

2. Badania wpływu markizy na warunki komfortu cieplnego 
w pomieszczeniu silnie przeszklonym

2.1. Pomiary

Badania mikroklimatu przeprowadzono w pomieszczeniach budynku C-7 Politechniki 
Wrocławskiej w okresach wiosny, lata i wczesnej jesieni. Jest to tzw. budynek NV, tj. z wen-
tylacją naturalną. W sezonie wiosenno-letnim jedyną możliwością regulacji temperatury 
wewnątrz pomieszczeń jest otwieranie okien. 

Do pomiarów wytypowano południowo-zachodnią część powtarzalnych kondygnacji 
budynku: dwa bliźniacze pokoje (nr 616 i 916), położone na szóstym i dziewiątym pię-
trze. W pomieszczeniach tych mocno przeszklone są dwie ściany: południowa i zachodnia. 
W jednym z nich – na 6 piętrze – nad wszystkimi oknami od strony południowej została za-
mocowana konstrukcja zacieniająca. Konstrukcja ta, złożona z 10 paneli fotowoltaicznych 
o łącznej długości 6,0 m i szerokości 1,2 m [17], wydatnie zmniejszała penetrację słońca 
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w okresie letnim. Przed jej montażem wykonano wiele symulacji komputerowych i obliczeń 
modelami teoretycznymi w celu określenia optymalnych wymiarów nadwieszeń zacieniają-
cych w polskich warunkach klimatycznych. Zastosowany w konstrukcji kąt pochylenia 36° 
wynika bezpośrednio z powyższych analiz. 

W czasie typowych sesji pomiarowych okna w obu pomieszczeniach były zamknięte 
a żaluzje od strony zachodniej opuszczone. Na stanowisku pomiarowym w pomieszczeniu 
616 przygotowano rejestrator mikroklimatu i komfortu cieplnego firmy Innova AirTech In-
struments A/S „INNOVA 1221 THERMAL COMFORET DATA LOGGER” (moduł kom-
fortu cieplnego: sonda temperatury operatywnej, wilgotności i prędkości ruchu powietrza). 
Czujniki zostały umieszczone w odległości ok. 1 m od okna skierowanego na SSE, na staty-
wie, na wysokości ok. 70 cm, co odpowiada poziomowi tułowia osoby siedzącej. 

Na stanowisku pomiarowym w pokoju 916 na 9 piętrze przygotowano rejestrator firmy 
Ahlborn „DATA LOGGER ALMEMO 2690-8”. Jego czujniki (sonda temperatury i wilgot-
ności powietrza oraz czujniki temperatury termometru kulistego) umieszczono w pozycji 
analogicznej do pomieszczenia 616. 

Oba przyrządy umożliwiają prowadzenie pomiarów zgodnie z normą ISO 7730 i DIN 
1946, część 2. Dane pomiarowe w wytypowanych pomieszczeniach rejestrowano co 10 mi-
nut. W pomieszczeniu na 6 piętrze możliwa była rejestracja wyników przez cały rok. W po-
mieszczeniu na 9 piętrze pomiar był możliwy przez około 4–5 dni w każdym miesiącu.

2.2. Analiza wyników

Pomiary wykazały, że wśród wszystkich czynników wpływających na odczucia kom-
fortu cieplnego ludzi wyraźne różnice były widoczne w przebiegach tylko dwóch z nich: 
temperatury powietrza i temperatury radiacyjnej. W tym artykule omówiono przebieg 
temperatury operatywnej TO, gdyż w pomieszczeniach silnie przeszklonych ma ona naj-
większy wpływ na bilans cieplny człowieka. Ponadto, temperatura operatywna może też 
być bazą do obliczeń zapotrzebowania na chłodzenie przy planowaniu klimatyzacji dla 
tego typu pomieszczeń. 

W pomieszczeniu 616 przyrządy pomiarowe pozwalały na bezpośrednią rejestrację 
temperatury operatywnej TO. W pokoju 919 temperaturę operatywną obliczono na pod-
stawie danych mikroklimatycznych rejestrowanych w tym pomieszczeniu. Wykorzystano 
poniższe zależności:

gdzie:
hr – liniowy współczynnik wymiany ciepła przez promieniowanie:

Tr – średnia temperatura radiacyjna otoczenia:   

Tg – temperatura termometru kulistego, [C°]

( ) ( )/ ,  C (1)c a r r c rTO h T h T h h= + + °

( ) 3 24 273,2 / 2 ,  W/m  K (2)r s rh T T= εσ + +  

( ) ( ) ( )
0,254 8273 / 5,38 10 273,  C (3)r g cgT T h Tg Ta - = + + - ⋅ - °  
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hcg – współczynnik wymiany ciepła przez konwekcję dla kuli o średnicy D [m]: 

hc – współczynnik wymiany ciepła przez konwekcję dla człowieka.

Średnią wartość współczynnika konwekcji hc dla człowieka w pomieszczeniach można, 
z niedużym błędem, przyjąć za równą 3,5 W/m2 K. Współczynnik wymiany ciepła przez 
promieniowanie zależy od temperatury – w przypadku pomieszczeń, gdzie temperatura 
operatywna zmienia się wraz z nasłonecznieniem, jego wartość waha się od ok. 4,5 dla ty-
powych warunków bez nasłonecznienia do nawet około 7 W/m2 K w momentach najwięk-
szego nasłonecznienia, gdy temperatura radiacyjna wzrasta do 50 C°. 

Na rysunku 1 (1a–1f) przedstawiono porównanie przebiegów temperatury operatyw-
nej w pomieszczeniu z markizą (TO_616) i w pomieszczeniu bez osłon przeciwsłonecznych 
(TO_916) dla sześciu sesji pomiarowych sezonu wiosenno-letniego. W celu odniesienia do 
warunków komfortu cieplnego, na rysunku tym zamieszczono również przebieg optymal-
nej dla użytkowników budynku temperatury operatywnej OOT (tj. odpowiadającej wskaź-
nikowi PMV = O), obliczonej dla aktywności 1,2 m (prace biurowe w pozycji siedzącej) 
i izolacyjności odzieży 0,8 clo w sesjach wiosennych i jesiennej oraz 0,6 clo – latem.

Wyniki pomiarów wykazują, że w pomieszczeniach o silnym przeszkleniu i niewielkiej 
masie termicznej bardzo trudno jest uzyskać warunki komfortu cieplnego. W większość 
dni pomiarowych sezonu wiosenno-letniego temperatura operatywna przekraczała warto-
ści optymalne (tj. OOT) w godzinach okołopołudniowych. W pomieszczeniu bez osłony 
przeciwsłonecznej – nawet o 20 stopni.

W pomieszczeniu z markizą sytuacja przedstawiała się lepiej – w godzinach maksymal-
nej radiacji słonecznej temperatura operatywna nie różniła się więcej niż o 5–7 stopni od 
wartości optymalnych. W dniach o bardzo czystym nieboskłonie była o ok. 10 oC niższa niż 
w pomieszczeniu bez osłony przeciwsłonecznej. 

W okresie wiosennym i jesiennym w godzinach nocnych, a także w chłodne dni o więk-
szym zachmurzeniu, temperatura operatywna w obu pomieszczeniach często spadała poni-
żej wartości optymalnej. Można sądzić, że gdyby była możliwa akumulacja nadmiaru cie-
pła przez przegrody budowlane o dużej pojemności cieplnej, to pozwoliłaby ona na poprawę 
warunków komfortu cieplnego zarówno w dzień, jak i w nocy.

Aby sprawdzić skuteczność dziennego otwierania okien porównano przebiegi tempe-
ratury operatywnej w dwa pogodne dni sierpniowe o zbliżonej temperaturze powietrza na 
zewnątrz i podobnej prędkości wiatru (1–4 m/s) z kierunków zmiennych. Pierwszego dnia 
wszystkie okna były zamknięte. Drugiego dnia (23 sierpnia) w obu pomieszczeniach otwar-
to na cały dzień (od 7:00 do 20:00) po jednym dużym oknie od strony południowej. 

 Z obserwacji wielkości mierzonych widać, że chociaż otwarcie okna pozwoliło uzyskać 
niższą temperaturę operatywną w godzinach południowych w pokoju niezacienionym o kil-
ka stopni, to jednak ciągle przekraczała ona wartość optymalną (OOT) o ponad 10 C°. Na-
tomiast otwarcie okna w pokoju z markizą wprawdzie nie spowodowało znaczącej obniż-
ki temperatury TO, to jednak była ona w godzinach okołopołudniowych o ok. 6–14 stopni 
niższa niż w pomieszczeniu bez zacienienia. Stąd wniosek, że w takich warunkach pogodo-
wych markiza jest dużo bardziej skuteczna w poprawie warunków komfortu niż wietrzenie.

( ){ }0,25 0,6 2max 1,4 /  i 6,3 W/m  K (4)cg ah Tg Ta D v= -  



419

Rys. 1. Przebieg temperatury operatywnej w czasie sesji wiosenno-letnich w pomieszczeniu 
z markizą (TO_616) i bez zacienienia (TO_916). Dla porównania – Optymalna Temperatura 

Operatywna OOT dla 1,2 m i 0,8 clo wiosną i jesienią oraz 1,2 m i 0,6 clo latem 
(typowe dane dla osób przebywających w tym budynku)

Fig. 1. Comparison of the Operative Temperature in the room with overhang shading (TO_616) 
and without shading (TO_916) with Optimal Operative Temperature OOT 

for sedentary activity (1,2 m) and typical seasonal clothing (0,6 and 0,8 clo)

1a – początek maja 1b – początek czerwca

1c – początek lipca 1d – początek sierpnia

1e – początek września 1f – początek października
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3.  Wnioski

W pomieszczeniach silnie przeszklonych zwykłymi szybami trudno jest zachować wa-
runki komfortu cieplnego w czasie ładnej pogody sezonu wiosenno-letniego. Użytkowni-
cy starszych budynków nieklimatyzowanych mają niewielkie możliwości regulacji mikro-
klimatu – w praktyce jest to otwieranie okien oraz używanie wszelkiego rodzaju przesłon, 
o ile budynki takie wyposażenie mają. 

Otwieranie okien jest mało skutecznym sposobem regulacji mikroklimatu w dni upalne. 
Pozwala wprawdzie lekko opóźnić wzrost temperatury w pomieszczeniu i lekko obniżyć 
jej wartość maksymalną, jednak jest to dalece niewystarczające dla uzyskania warunków 
komfortu cieplnego. 

Jedną ze skuteczniejszych metod w tym zakresie jest zastosowanie zacienienia w formie 
markizy. Jest ona w stanie znacząco obniżyć temperaturę operatywną w pomieszczeniu. 
Mimo to w dni upalne ten sposób również nie daje wystarczającej stabilizacji temperatury 
operatywnej, awłaszcza w budynkach charakteryzujących się niewielką masą termiczną.

Rys. 2. Wpływ chłodzenia przez otwarcie okien na przebieg temperatury operatywnej 
w pomieszczeniu z markizą (TO_616) i bez zacienienia (TO_916)

Fig. 2. Effect of cooling by opening the windows (August 23th) on the Operative Temperature in the 
room with overhang shading (TO_616) and without shading (TO_916)
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 O z n a c z e n i a 

IEQ – wskaźnik jakości środowiska pomieszczeń (Indoor Environmental Quality)
Ta – temperatura powietrza, C° 
TO –  temperatura operatywna, C° 
Tg – temperatura termometru kulistego, C°
TR – średnia temperatura radiacyjna otoczenia (średnia temperatura promieniowania), C°
OOT – Optymalna Temperatura Operatywna (Optimal Operative Temperature)

Artykuł został opracowany w ramach realizacji programu POIG „Innowacyjne środki i efektywne 
metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej 
w strategii zrównoważonego rozwoju”; Pakiet Tematyczny (PT): PT 7. Oszczędność energii i problemy 
zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Temat badawczy TB 7.2.
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A b s t r a c t

Following directive (2002/91/EG) adopted by the European Parliament and Council in December 
2002 the European member states have to develop simplified calculation procedures of energy 
performance of buildings. The choice of building components, heating, cooling and ventilation 
systems as well as lighting plays an important role in the energy performance of buildings. This 
paper deals with the comparison of possibilities calculating energy savings for residential buildings: 
using the DIN V 4108-6 [4], the German standard DIN V 18599 [5], the European standard DIN 
EN 13790 [3] and the American standard ASHRAE 90.1 [6]. Therefore an exemplary residential 
building is calculated of the methods mentioned above different varying building components and 
house technology. The variants range from standard buildings to low energy buildings.
Keywords: energy demand, analysis of economic efficiency

S t r e s z c z e n i e

Zgodnie z zarządzeniem 2002/91/EG przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Europy 
w grudniu 2002 roku kraje członkowskie UE muszą opracować uproszczone procedury 
obliczeniowe w odniesieniu do energetycznej wydajności budynków. Znaczącą rolę 
odgrywa tu wybór elementów budowlanych oraz systemów grzewczych, chłodzących, 
wentylacyjnych i oświetleniowych. W niniejszym artykule porównano możliwości obliczania 
energooszczędności w budynkach mieszkalnych przy zastosowaniu: DIN V 4108-6 [4], 
zarządzenia niemieckiego DIN V 18599 [5], zarządzenia europejskiego DIN EN 13790 [3] oraz 
zarządzenia amerykańskiego ASHRAE 90.1 [6]. Dlatego właśnie parametry przykładowego 
budynku mieszkalnego, w którym zastosowano różnego rodzaju materiały i technologie 
budowlane, obliczono za pomocą wyżej wymienionych metod. Zakres badań obejmuje 
rozmaite kategorie: od budynków standardowych po niskoenergetyczne.
Słowa kluczowe: zapotrzebowanie na energię, analiza wydajności ekonomicznej
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1. Introduction

This paper “Comparison between calculating methods of Energy Saving Regulations 
and their economic efficiency” deals with the energy balances of an exemplary residen-
tial building followed by analysis of the economy. As a basis of calculating different stan-
dards are used. This involves the European standard DIN EN 13790 [3], the German stan-
dard DIN V 4108-6 [4] and DIN V 18599 [5] and the American standard ASHRAE 90.1 
[6]. In addition to the above standards different technical building equipments are com-
pared. It is assumed that the standard building has exemplary an oil condensing boiler. 
This standard version is used for energy balance and compared to different varieties of 
low energy buildings. For low energy varieties the same building is equipped with dis-
trict heating, pellets heating or heating pump. To compare the calculations with different 
standards it is necessary to explain the difference of calculating between the standards 
above but also the building geometry. For energy balance the building physics software 
DÄMMWERK [1] and ENERGY PLUS [8] are used. The analysis of the economy is cal-
culated by LEGEP [2].

2. Standards

2.1. DIN EN ISO 13790

The European Standard DIN EN 13790 [3] includes calculation methods to determine 
the energy demand of heating, cooling, ventilation and hot water supply. In addition to heat-
ing, cooling, ventilation and hot water supply the solar and internal heat gains are used to 
calculate the energy demand of the residential building. The thermal building envelope and 
the technical building equipment represent the basis. For respective countries use the Eu-
ropean standard has to be specifically adapted. For Germany the German standard DIN V 
4108-6 [4] and DIN V 18599 [5] are used for adaption.

2.2. DIN V 4108-6

The German standard DIN V 4108-6 [4] calculates the energy demand by using tabular 
method of the German standard DIN 4701-10. This method is only applicable for residential 
buildings. Characteristic values for the technical equipment are listed and are related to ef-
fective area. 

2.3. DIN V 18599

The German standard DIN V 18599 [5] is used to calculate the energy demand of resi-
dential and non-residential buildings. In contrast to DIN V 4108-6 [4] the characteristic val-
ues for the technical equipment are directly calculated and relate exactly to real situation. 
Compared to DIN V 4108-6 [4] this standard is much more differentiated. 
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2.4. ASHRAE 90.1

The American standard ASHRAE 90.1 [6] is used for calculating the energy demand. 
Therefore the building geometry, the thermal building envelope and the technical equipment 
as well contain the basis. But also it is the basis for LEED-certifications. 

3. Exemplary residential building

Fig. 1 shows the choosen examplary residential building. It is a single-family house with 
a length of about 10,47 m and a width about 8,00 m. The three fully developed floors – base-
ment, ground floor and first floor – are completely heated. Therefore the external compo-
nents are also the thermal building envelope. 

Table 1 shows the structural components and their heat transfer coefficients (U) but al-so 
the acceptable heat transfer coefficients according to the German Energy Saving Directive 
(EnEV 2009).These structural components with their heat transfer coefficients and also the 
oil condensing boiler as technical equipment form the standard version. Therefore the en-
ergy demand is calculated and compared to different varieties of low energy buildings. Only 
the technical equipment is varied. In total there are four variants: oil condensing boiler, dis-
trict heating, pellets heating or heating pump. 

Fig. 1. Exemplary residential building

Rys. 1. Przykładowy budynek mieszkalny
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T a b l e  1

Heat transfer coefficients U[W/m2K] of the exemplary residential building 
compared to the acceptable according to ENEV 2009

Structural component Heat transfer coefficient [W/
(m²*K)]

Acceptable heat transfer 
coefficient according 

EnEV 2009
[W/(m²*K)]

Base plate 0.240 0.350

Basement walls against soil 0.218 0.350

Basement walls against outside air 0.218 0.280

Exterior wall 0.159 0.280

Steep roof 0.167 0.200

Ceiling (collar beam) 0.182 0.200

Windows 0.700 1.300

Door 1.010 1.800

4. Energy balances

The energy balances are calculated with the building physics software DÄMMWERK 
[1] for the German standards DIN V 4108-4 [4] and DIN V 18599 [5] and with the soft-
ware ENERGY PLUS [8] for the American standard ASHRAE 90.1 [6]. Table 2 shows the 
different results depending on their calculating methods. Also Fig. 2 shows the final en-
ergy demand of all variants. With exception of pellet heating it becomes obvious that for 
the calculating method DIN V 4108-6 [4] the lowest final energy demand is calculated. Us-
ing pellet heating and oil condensing boiler it arises the highest final energy demands ac-
cording to DIN V 18599 [5]. 

This occurs because of a greater net floor space according to DIN V 18599 [5] compared 
to the other calculating methods. In accordance with the American standard ASHRAE 90.1 
[6] it is obvious that the efficiency factor only is figured into the calculations. Technical 
equipment characteristics have no influence on the results. Compared to German stand-
ards heating pumps receive worse results according to ASHRAE 90.1 [6]. But all calculat-
ing methods show significantly lower final energy demand using heat pumps in contrast to 
the other technical equipment. 

The German Energy Saving Directive (EnEV 2009) considers buildings on the basis 
of the primary energy demand. Therefore the final energy demand is converted with the 
help of primary energy factors. This primary energy factor is low for pellet heating and 
high for electricity. 
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T a b l e  2

Final and primary energy demand of different variants

Variants Calculating 
method

Final energy demand [kWh/(m² a)]
Primary energy 

demand 
[kWh/(m² a)]

Oil-/ Pellet-/ 
District heating Electricity In total In total 

Oil condensing 
boiler 4108-6 15.479 703 16.182 18.863

18599 22.443 750 23.193 25.240
ASHRAE 90.1 20.978 403 21.381 23.303

Pellets heating 4108-6 25.311 1.036 26.347 7.756
18599 33.746 540 34.286 8.153

ASHRAE 90.1 22.338 403 22.741 5.744
District heating 4108-6 16.022 619 16.641 12.826

18599 21.541 508 22.049 16.399
ASHRAE 90.1 22.259 403 22.662 16.858

Heating pump 4108-6 0 4.270 4.270 11.101
18599 0 5.044 5.044 13.114

ASHRAE 90.1 0 5.698 5.698 18.046

Fig. 2. Overview of final energy demand

Rys. 2. Wykres ostatecznego zapotrzebowania na energię
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Fig. 3 shows the primary energy demand of all variants. Considering the primary en-
ergy demand it becomes obvious that pellet heating has the lowest and oil condensing boiler 
has the highest result. Except of ASHRAE 90.1 [6] district heating has the second high-
est primary energy demand. The higher primary energy result for heat pumps according to 
the ASHRAE [6] is based on the higher primary energy factor for electricity. This factor is 
about 20 % higher than in German standards.

5. Analysis of the economy

The energy balances of all variants are used to analyze the economic efficiency. There-
fore capital values are calculated using the software LEGEP [2]. Finally results of all vari-
ties are compared and discussed.

As basis for life cycle calculation the characteristics of rating system for sustainable 
building profile number 2.1.1 [7] is used. It is assumed that the annual rate of price increase 
is about 2 % in general and about 4 % for heating and electric energy. The applicable dis-
count rate is 5.5 %. The period under review of life cycle is 50 years.

Fig. 4 shows the capital value of the building variants with their different technical 
equipment. The capital value is a time-adjusted cash amount of any costs within life cycle 
– discounted to the start time. As a consequence the economic efficiency might be seen as 
a measure of using financial resources.

Apart from pellet heating it is obvious that using the calculating method DIN V 4108-6 
[4] the lowest capital values arises for the period under review about 50 years.

The exactly development of costs are shown in fig. 5. Therefore represented costs are in-
vited to production costs, operating costs and other expenses. The other expenses include 
costs of maintenance and rehabilitation measures for the exemplary residential building. It 
is noticeable that production costs are the largest matter of expense for all variants. The rea-
son for this is that all other expenses come up until a later point in time. Therefore all other 
expenses incorporate at a lower value in the balancing by discounting.

Fig. 3. Overview of primary energy demand

Rys. 3. Wykres pierwotnego zapotrzebowania na energię
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According to the German calculating methods it is obvious that the oil condensing boiler 
has the lowest capital value. Despite low production costs district heating is more expen-
sive than using an oil condensing boiler but also a little bit cheaper than using pellet heat-
ing. For the use of heat pumps the capital value is between district heating and pellet heat-
ing according to DIN V 4108-6 [4] and between district heating and oil condensing boiler 
according to DIN V18599.

Compared to German standards the American standard ASHRAE 90.1 [6] shows the 
best results for the pellet heating. The most expensive variant is using district heating fol-
lowed closely by heating pump. The variant of oil condensing boiler is only a bit more ex-
pensive than pellet heating.

Fig. 4. Capital value of different variants in Euro

Rys. 4. Rachunek kapitału różnych wariantów w euro

Fig. 5. Capital value of different variants in Euro 
(invited to production costs, operating costs and other expenses)

Rys. 5. Rachunek kapitału różnych wariantów w euro 
(koszty produkcji, koszty operacyjne i inne wydatki)
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6. Conclusions

From the point of view of energy balances and life cycle assessment it is obvious that not 
the variant with the lowest final energy demand has to be the cheapest variant.

The use of heating pumps has the lowest final energy demand but has no better result in 
the economic point of view. Therefore the used energy source and in consequence the oper-
ating costs have to receive attention. The standard version – the variant with an oil condens-
ing boiler – shows the highest primary energy demand. According to EnEV 2009 the re-
quired verification is only acceptable by a narrow margin. But according to EnEV 2012 the 
prospective required verification will be not acceptable anymore. From the economic point 
of view this exemplary residential building is the best variant. The pellet heating has the 
best primary energy demand but is also the most expensive variant for economic efficiency. 

According to ASHRAE 90.1 [6] pellet heating has the lowest primary energy demand 
and also the lowest capital value. 
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ENERGY MODERNIZATION OF TENEMENTS: 
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MODERNIZACJA KAMIENIC CZYNSZOWYCH: 
OD POZIOMU OBECNEGO DO STANDARDU 
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A b s t r a c t

With the growing importance of the climate objectives it is evident to modernize existing buildings 
in the prosperous city suburbs. Due to the industrial revolution the cities have grown fast and 
strongly at the end of the nineteenth century. Many of these buildings demonstrate energy saving 
opportunities up to 25% by modernizing and renovating. It is a particular challenge to modernize 
these existing buildings because most of them are historical and under protection order. The paper 
deals with an example of a typical Berlin tenement. It is shown the modernization from existing 
standard up to a low energy building. The energy demand is calculated with the German standard 
DIN V 18599. At last the result is analyzed economically by the facet of Life Cycle Assessment.
Keywords: energy modernization LCC tenement

S t r e s z c z e n i e

Wobec rosnącego znaczenia celów związanych z klimatem oczywista staje się modernizacja 
budynków stojących na zamożnych przedmieściach. Za sprawą rewolucji przemysłowej pod 
koniec XIX w. miasta rozwijały się szybko i gwałtownie. Wiele budynków wykazuje potencjał 
energooszczędności sięgający poziomu 25% przez działania modernizacyjne i renowacyjne. 
Szczególne wyzwanie stanowi modernizacja obiektów historycznych objętych ochroną prawną. 
Artykuł wykorzystuje przykład typowej berlińskiej kamienicy czynszowej i przedstawia 
jej modernizację od poziomu obecnego do standardu budynku niskoenergetycznego. 
Zapotrzebowanie na energię obliczane jest przy uwzględnieniu niemieckiej normy DIN V 18599. 
Wyniki analizowane są pod względem ekonomicznym w aspekcie oceny cyklu życiowego.
Słowa kluczowe: energetyczna modernizacja kamienic czynszowych
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1. Introduction

To achieve the climate protection goals of the EU in the prospering European towns, it 
becomes increasingly important to modernize urban buildings energetically.

 Towns which have strongly grown in the course of the industrial revolution at the end of 
19th century, have huge energy saving potentials by energetic modernization of tenements 
from the “Wilhelminian time”. In Berlin, for example, are 25% of all apartment buildings 
tenement houses. [1] We could find this building type in whole Europe, as well in Prague, 
Budapest, Vienna (called “Zinshaus”), Hamburg (called “Etagenhaus”) and Stockholm. Ac-
cording to the regional social needs in the “Wilhelminian time” they are designed differ-
ently. But there are also similarities such as the arrangement and the decorative shaping to 
the street, the existing development, 5 to 6 floors, many residential units, central stairwells, 
wide corridors and small roof surfaces.

The special challenge by the modernization arises from the small roof surface which 
is not suitable for Photovoltaic and the conservation of monuments and historic buildings. 
Thus, for example the buildings in Vienna are included in the UNESCO list of World Heri-
tage Sites. In Germany, their stucco facades are protected as a cultural heritage.

2. Energetic balance of a typical Berlin tenement

The energy requirement is calculated according to German standards for residential 
buildings based on DIN 18599 with the software program “Dämmwerk” of KERN engi-
neering concepts. In this respect, only the conditioned areas of the considered building are 
accounted. The cellar and the attic are unheated considered. It turns out a warmth-transfer-
ring surface of 2205 m² for the calculation model. The existing building described below 
should be accounted in comparison to optimized variants to achieve an aimed low energy 
standard with a defined primary energy demand of QP ≤ 40 kWh / (m²a). 

This corresponds to an energy standard much better than what is currently demand in 
the “Energy Saving Act”, which is the actual German standard.

2.1. Description of the existing building as a calculation example

First of all the existing building should be balanced an account. It is a typical Berlin tene-
ment house from the end of the 19th century with five floors with unoccupied cellar and not ex-
panded attic with an eaves height of 18.80 m. The dimensions and the components correspond 
to a large part of the actual existing tenements in Berlin. The building is built on two sides ac-
cordant to a connection building, so that two external walls are not included in the thermal en-
velope. For the model, which is shown in Fig. 1, arises a typical C-shaped floor plan. The choice 
of the basic structure of the building of a typical Berlin tenement house is based on the order of 
the building inspection department at that time. At that time the lowest permissible level of ceil-
ing height was 2.50m. [2] By reason of these regulations no attics have been expanded at the turn 
of the century. Because of that the uppermost energetically limiting component, the upper floor, 
is usually a wooden raftered ceiling. The lower end of the thermal envelope forms the “Prussian 
cap ceiling”, because the cellars are usually not heated and these kinds of ceilings were mainly 
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used in wet and cool rooms. [2] The outer walls were typically designed in brickwork with lime 
mortar in the cross bracing. The thickness of the outer walls varies in dependence of their orien-
tation as well as the respective floor number. The street front is usually a preserved-worth stucco 
facade. The windows show up as wood casement windows with single pane.

The heat transfer coefficients of the external components of the building are shown in 
Tab. 1.

For the existing building are so far no structural modernization efforts made since the 
establishment. Only the installation engineering has been modernized so that it no longer 
exists as it used from remote coal-burning stoves, but out of decentralized floor heating sys-
tems based on natural gas. This heating was common in the early 70s.

2.2. Modernization of the structural fabric

The first step of the redevelopment is inevitable the modernization of the external ther-
mal envelope which means that all external components of Tab. 1 are replaced, so that the 
maximum values of the “Energy Saving Act (EnEV)” in Germany are maintained. This 
measure is necessary, in each case in order to achieve the desired target values. The street 
front cannot be redeveloped because of the architectural conservation; there is only a resto-
ration of the plaster and stucco possible.

2.3. Building tightness test 

With the modernization of building it absolutely makes sense to arrange an air leakage 
test (Blower Door test) according to DIN EN 13829. By demonstrating an air change rate 
of n50 = 2,0 h-1, a more favorable approach to be taken into account in the calculation and the 
ventilation heat losses are kept to a minimum.

Fig. 1 Building model as a typical tenement

Rys. 1. Model typowej kamienicy czynszowej
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T a b l e  1

Heat transfer coefficients U [W/m2K] of the tenement 
in comparison to the maximum values of the „Energy saving Act (EnEV)” in Germany

Component

Heat transfer 
coefficient of the 
existing building 

[W/m²K]

Heat transfer 
coefficient after the 

modernization
[W/m²K]

Maximum values 
of the EnEV 

 [W/m²K]

External wall with 38cm brickwork 1,46 0,20 0,24

External wall with 51cm brickwork 1,18 0,19 0,24

External wall with 64cm brickwork 1,00 0,19 0,24

Old-style box-type windows 2,80 1,00 1,30

Attic floor 0,96 0,17 0,30

Cellar ceiling 1,56 0,20 0,30

2.4. Modernization of the installation engineering

The following additional restructuring steps are examined and the results are shown in 
Tab. 2. The above mentioned desired standards can often only be maintained by solar pan-
els, heat pumps or Photovoltaic systems. Normally, a combination of all arrangements with 
each other make sense or as an addition to the conventional heating system. In each case the 
pipes have to be insulated and also the radiators with their components have to be renewed. 
For this a two pipe system is chosen. The central heating is situated in the unheated cellar 
and it supplies the whole tenement with warm water and heating power. A system of 150m² 
solar panels on the roof of the building will add warm water to the system. The heating is 
generated by district heating, which was available in 36 % of cases in Berlin in 2006. [3]

3. Explanation of the optimization

3.1. Optimization steps for a low energy standard

In the following table the different restructuring steps are shown. The calculated results 
for the primary energy demand and the final energy demand are listed. Supplementary, the 
percentage of the different final energy uses are also allocated by energy source in Tab. 2. In 
the first line are the data of the existing building as a basis for a comparison with the other 
restructuring steps. First you could find data for the modernization of the external compo-
nents like it is described above. Secondly, in order of the table there are data for the build-
ing after the Blower-Door test has been done. Finally, the renewing of the heating and warm 
water system is the last restructuring step to realize. It is obvious that the energy demand is 
reduced step by step until the low energy demand of less than QP ≤ 40 kWh / (m²a) is met.
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T a b l e  2

Additional restructuring steps and their effect on the annual primary energy demand

Restructuring step

Primary 
energy 
demand 

[kWh/m²·a]

Final energy 
demand 

[kWh/m²·a]
Fuel use electric 

power use
Solar power 

use

existing building 214,0 215,0 99 % 1 % -

Modernization of the external 
components except the street 

facade
106,9 107,4 99 % 1 % -

Building tightness test
( n50=2,0 h-1) 94,7 95,1 99 % 1 % -

Renewing of heating and warm 
water system with district heating 

and solar panels
37,3 81,7 65 % 3 % 31 %

Fig. 2 demonstrates very clearly that the renewing of the installation engineering has the 
strongest influence on the primary energy demand. The low energy level has been obtained. 
At the same time, it is also shown the final energy can be reduced again by 14%. However, 
the 61% decrease of the primary energy is the result of the convenient energy factor of Ber-
lin district heating of ep = 0,567. [4]

Fig. 2. Restructuring steps

Rys. 2. Etapy restrukturyzacji
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3.2. Other optimization possibilities

Because of the different and special needs for the renewing of the heating system as it is 
described in 3.1 the conditions for developing a low energy standard tenement do not always 
exist like the roof orientation or the roof area. District heating for tenement buildings is not 
always available as well. For this reason other optimization possibilities of installation engi-
neering are calculated. The modernization on the building construction itself are not avoid-
able. Their energy demands are shown in Tab. 3. 

T a b l e  3

Alternative installation engineering

Heating and warm water 
systems

Primary 
energy 
demand 

[kWh/m²·a]

Final energy 
demand 

[kWh/m²·a]
Fuel use Electric 

power use
solar power 

use

existing building 214,0 215,0 99 % 1 % -

gas heating with solar panels 63,9 85,6 67 % 3 % 30 %

Block type heating (CHP) 57,0 77,3 98 % 2 % -

Central wood pellet-heating 49,0 80,4 98 % 2 % -

Renewing of heating and solar 
panels 37,3 81,7 65 % 3 % 31 %

The different variations use mostly different primary energy or fuels. The different heat-
ing systems and combinations are in order of the table: a central gas heating in combination 
with solar panels for hot water, a block type heating (CHP) with gas with cogeneration which 
produces also electric power and a central wood pellet-heating.

4. Profitability analysis and life cycle costs

All presented variations of energy modernization of the tenement are compared eco-
nomically by using the software program LEGEP. For this purpose calculates the present 
value of all reconstruction options. The present value is defined as the time-adjusted cash 
amount of all costs within a life cycle of 50 years. The costs are discounted to the start of the 
measure. Considered are the construction costs and the maintenance, repair, operating, fuel 
and disposal costs. The annual inflation rate is generally 2% and 4% for the fuel. The results 
of the calculations are shown in Tab. 4 and Fig. 3.
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T a b l e  4

Present values of installation engineering

present value costs in 
total [€]

present value of fuel 
consumption [€]

Existing building 1.289.380 1.104.480

Solar panels with district heating 1.032.020 450.410

Central gas heating with added solar panels 809.220 207.880

Central wood pellet-heating system 753.630 428.100

Block type heating (CHP) (with electricity credit) 688.270 343.540

Without including a possible gain in value it is evident that the present value costs in to-
tal can be reduced, based on a life cycle of 50 years, on the condition that modernization of 
the building is desired to achieve an aimed low energy standard. Of course, most cost sav-
ings are reached in fuel consumption.

Fig. 3 Present values of the variants

Rys. 3. Obecna wartość wariantów netto
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5. Results and discussion

The investigation has shown that tenement buildings can be upgraded to low-energy build-
ings with the understanding of local, aesthetic, and conditional boundaries. However, it will 
be difficult over the low-energy house standard of time, to generate the building more energy-
saving potentials or energy generation potential. These potentials can be raised for the build-
ing itself only with technically complex and physically problematic solutions such as interior 
insulation or with the task of boundaries such as protection of historic buildings. It will be 
necessary for further opportunities to integrate the building into an energetic neighbourhood 
management. Thus, CHP-solutions are energetically reasonable and meaningful. Currently in 
Berlin from primary energy point of view the operation of an apartment building with heating 
and solar thermal makes sense. This pays off, that Berlin has plants with combined heat and 
power generating their energy with a share of renewable resources. However, due to the cur-
rent market situation, this solution is the most expensive. Currently, it is economically sensible 
to install a wood pellet or to integrate a CHP with an electricity credit. It is to be expected that 
the market will move in the next few years, in favor of local and district heating.
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A b s t r a c t

The Economic Research Centre for Renewable Energy Sources and Distribution Systems was 
founded with the purpose to investigate the possibilities of reducing the energetic costs of 
buildings. The Centre creates a real environment for research on progressive technologies. We 
evaluate the operational behaviour of a zero-energy balance building, an interaction with its 
constructions, a study of the inner climate parameters and the overall results for a central heat 
supply system.
Keywords: renewable energy sources, sustainable architecture, HVAC

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Badań Gospodarczych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i Systemów Dystry-
bucji został założony w celu badania możliwości ograniczania energetycznych kosztów utrzy-
mania budynków. Ośrodek ten tworzy prawdziwe środowisko do badań technologii progresyw-
nych, zajmuje się oceną operacyjnego zachowania budynku zero-energetycznego, wzajemnego 
oddziaływania pomiędzy konstrukcjami budynku, parametrów klimatu wewnętrznego oraz 
ogólnych wyników w odniesieniu do centralnego systemu grzewczego.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, architektura zrównoważona, HVAC
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1. Introduction

Large-scale radiant heating technology (capillary mats) achieves a more efficient energy 
source to expand opportunities in building cool supply services. The production and deliv-
ery of cool, significantly more effective in a higher standard of the internal microclimate, 
is compared with refrigerant systems (SPLIT). Physical nature lies in the change of convec-
tive energy transport in radiance with a significant reduction of the heating medium tempera-
ture. When using a heat pump SPF, the energy source in the heating mode increases from the 
value of 3.04 in the supply of convective energy transport on SPF value = 4.71 for radiant sys-
tems. The ratio of consumed primary energy and delivered useful energy is in the range of 1:2. 

1.1. A description of the studied building

The presented results were obtained in an administrative building which has undergone 
successive targeted measures. 

The condition of the building before project implementation: 
 – in 1996, primary energy consumption for heating GJ 3200; 
 – CO2 production from the supplier of heat 419.2 tons (heating plant city coal and gas 

fired 50%: 50%).
The condition of the building after project implementation:
 – Intended to ensure the production of emissions of heat and cool in the house falls by 

80% or more compared to the state in 1996;
 – Actually achieved decrease of 95%, the parameter to be met 118%; 
 – The planned consumption of primary energy sources to provide heating and cooling 

in buildings decreased by 80% or more compared to the reference state; 
 – Actually achieved 83% reduction, parameter met 104%; 
 – The expected proportion of energy from fossil fuels to renewable energy sources will 

be 20%: 80% or more in favour of renewable energy; 
 – The state actually achieved 17.3: 82.6, parameter filled.

2. A building with zero-energy balance

In 2006, the European Commission’s Innovation Strategy defined the objective – to implement 
the concept of a building with zero-energy balance. An example highlighted in the document 
entitled Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU [1].

In the course of further development, the concept of zero-energy balance was suc-
cessively analyzed, and the specified criteria for assessing the stage were reached [2, 3]. 
As a principle, two basic concepts are discussed in expert groups:
1. Energy associated with the operation of a building itself is included in energy balance;
2. Energy associated with the operation of a building as well as its use is included in 

energy balance;
Fig. 1 shows a situation where part of a building has its own type of renewable energy 

source (heat pump). The building is connected to distribution networks to ensure the supply 
of energy from external sources. The basis for the definition of zero-energy represents 



441

balance between the energy produced in a local power source and supplied by distribution 
networks and the energy supplied by the distribution networks in the building. The point 
where the energy supplied to the network of local sources and the primary energy consumed 
in the building settle is zero-point energy balance (Fig. 2).

The precondition for achieving a balanced state of energy depends on:
 – Total renewable energy power source(s) in relation to natural conditions;
 – Potential energy generation;
 – Possibility of supplying a power distribution network put equal to total energy needs 

and the consumption of energy distribution networks [4–6].
There are several criteria for assessing the energy balance of buildings in terms of 

consumption:
 – In terms of the consumption of primary energy sources;
 – From the perspective of zero economic balance;
 – Balance in terms of CO2 emissions.

Fig. 1.Accounting system for energy in a building connected to power distribution networks

Rys. 1. System obliczania energii w budynku podłączonym do sieci dystrybucyjnej

Fig. 2. Energy balance of local energy sources supplied and consumed in a building

Rys. 2. Bilans energetyczny lokalnych źródeł energii dostarczanej i zużywanej w budynku
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3. The application of the principles of a zero-energy balance building

The application of the principles of zero-energy balance was performed within the re-
construction of an office building at 3 Murgasova Street, Kosice.

Figure 3 shows the concept of the studied office building targeted solutions. The build-
ing, raised in 1980, provides a zero-energy balance in accordance with the above defini-
tion. The systematic reconstruction of the building project was launched in 1996. Gradually, 
the techniques were applied allowing the first absolute consumption to reduce heat transfer 
through the replacement of windows, insulation and building thermal statization. This part 
of the project was completed in 2005.

Figure 4 presents the measured data of energy consumption in the building from 1996 to 
2010 and the predicted energy consumption by 2015. An important part of this solution is the 
reduction of CO2 emissions by more than 90% compared to 1996. A significant impact is the 
substitution of primary energy in electricity for a heat pump. (In Slovakia, the origin of gen-
erated electricity: nuclear energy 57%, hydro 15%, gas and fossil fuels 28%).

For heating and cooling solutions, we selected heat pump technology. Furthermore, there 
is a change in the shape of classic radiators for large radiant ceiling systems and capillary 
matting which make it possible to heat as well as cool a building.

Hence, different possible definitions of zero-energy balance; we are assessed in accord-
ance with the EU Directive (10) in terms of primary energy sources.

Fig. 3. Office Building, Murgasova str. No. 3, Kosice, 
equipped with local low-potential geothermal energy resources

Rys. 3. Budynek biurowy, ul. Murgasova 3, Koszyce, 
wyposażony w lokalne nisko-potencjalne zasoby energii geotermalnej
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As the second parameter considering the balance of CO2 emissions, energy efficiency is 
defined as the ratio between energy supplied to the distribution networks of a local energy 
source and building primary energy supplied from a distribution network in a building. 
A comparison of changes in selected parameters between the systems, when the building 
is heated by a heat pump and radiators, was to relate the heating and cooling system with 
capillary mats to the following positive changes:
1. Produced CO2 emissions were reduced from 21.26 tons to 17.57 tons value, i.e. by 17.35%.
2. The SPF value increased from 3.14 to 4.71, i.e. by 50%.
3. The extended range of functions is to supply cooling in the summer months.
4. The amount of useful energy increased from 242,996 kWh to 313,158 kWh value, 

i.e. by 28.87%.
5. The consumption of primary fuels increased from 161,110 kWh to 135,612.5 kWh val-

ue, i.e. by 15.82%.
6. The ratio of fossil fuels decreased from 20.27% to 16.89%, i.e. by 3.38%.
7. The ratio of energy supplied from a renewable source to consumed primary energy in-

creased by 53%.
The measured and calculated values   are shown in Table 1.

Fig. 4. Measured and predicted annual energy consumption in the administrative building, 
Murgasova 3, Kosice

Rys. 4. Mierzone i przewidywane roczne zużycie energii w budynku administracyjnym, 
Murgasova 3, Koszyce
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T a b l e  1

Evaluation of critical parameters in comparison with the situation in 1996

Comparison table of key indicators, the reference year
Entered parameters

1 SPF split system Conversion factor for primary energy in 
electrical system of SR

Emmision coefficient of 
electricity mix

2 2.7 0.53 0.275

3 Parameter
Entering the 

1996 reference 
year

Reference year 
1996 OST + 
split system

Heat pump 
radiators/split 

system
Heat pump 

capillar mats

Comparison 
of the radiator, 
split system / 
capillary mats 

[%]

4 CO2 production in the supply of 
heat [t/year] 419.2 25.32 19.27 -24 [%]

5 CO2 production in the supply of 
cold [t/year] 7.1 7.13 1.71 -76 [%]

6 CO2 production [t/year] reduced by 
80 [%] 426.33 32.46 20.99 -35 [%]

7 Reducing CO2 production 
compared to the reference year [%]

reduced by 
80 [%] 92 [%] 95 [%] -3 [%]

8 kWh heat supplied 888 889 289 156 289 156 0 [%]
9 kWh cold supplied 70 052 70 052 70 052 0 [%]

10 Total energy Qv [kWh] 958 841 359 208 359 208 0 [%]

11 Energy consumed for heat supply 
[kWh]

reduced by 
30 [%] 888 889 92 088 70 087 -24 [%]

12 Energy consumed to supply 
cooling [kWh]

reduced by 
80 [%] 25 945 25 945 6 235 -76 [%]

13 The total energy consumed 914 834 118 033 76 322 -35 [%]

14 Primary sources energy consumed 
for heating [kWh] 173 751 132 240 24 [%]

15 Primary sources energy consumed 
for cooling [kWh] 48 953 11 764 76 [%]

16 The total primary sources energy 
consumed [kWh] 937 842 222 704 144 004 -35 [%]

17
Reducing consumption of primary 

resources versus reference year 
1996 [%]

reduced by 
80 [%] 76.25 [%] 84.65 [%]

18
Ratio of supplied energy from 
RES and consumed primary 

energy sources
1.6129 2 55 [%]

19 E RES = Q useable + (1-1/SPF) 
[kWh] 241 175 282 866 17 [%]

20 SPF to ensure heat 3.14 4.13

21 SPF to ensure cold 2.70 11.24

22 SPF total 3.04 4.71 55 [%]

23 The ratio of energy from fossil 
fuels and RES% 20 : 80 28.5 : 71.5 17.3 : 82.6
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4. Outputs from the model situation of a building with zero-energy balance

1. Annual energy performance studies for the supply of heat in the heating season reach-
es 1,147,713 kWh of which buildings are to supply 243,106 kWh of the energy reserve, 
whereas the power source for supplying heat represents 904,607 kWh;

2. Annual energy input supply in the summer season is 430,392 kWh of which build-
ings are to supply 70,052 kWh, whereas the power reserve energy source represents 
360,340 kWh;

3. Consumption of electricity in the building = 120,000 kWh;
4. Energy consumption for heating and cooling in the building = 65,094 kWh;
5. Total electricity consumption in the building = 185,094 kWh;
6. Consumption of primary energy sources in the building 185,094 / 0.48 = 385,612 kWh;
7. Delivered useful heat and cool from the local RES = 313,158 kWh;
8. For the supply of heat to the external environment in the heating season, we will consider 

the SPF = 3.0;
9. To achieve the state of zero-energy balance, it should be added to the distribution of 

energy from renewable sources amounting to 385,612 * (1 +1/3) = 514,149 kWh which 
represents 1,850 GJ;

10. The abovementioned amount of heat in the distribution system allows for the heat of the 
substituted OST exchanging station 911 located in the building at 3 Murgasova, Kosice, 
which may develop into the provision of supportive services; 

11. Energy supply in terminal heating units for the building capable of supplying cool.

5. Discussion

Although the EU’s intentions are very strict, the administrative building, which 
underwent successive modifications and measurements, confirmed that these plans can 
be achieved.

D e n o t a t i o n s

COP – Coefficient Of Performance – indicates how much energy is exploited in re-
lation to energy consumption,
SPF – Seasonal Performance Factor – the measurement of heat pump efficiency 
over a broad operational area which represents an “average COP” measured over the 
whole year

This paper was written as a contribution of the Economic Research Centre for Renewable Energy 
Sources and Distribution systems as well as a contribution of Project No. 26220120037 Centre of 
excellence for research on advanced building structures, materials and technologies.
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WATER MANAGEMENT PROBLEMS 
IN MODERN CITIES

PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ 
W MIASTACH NOWOCZESNYCH

A b s t r a c t

Water is one of the most valuable natural resources on Earth; therefore “the water topic” 
should be one of the most important themes of discussion for us. Water management consists 
of hundreds of subtopics. Only one of the water management subtopics is shortly described in 
this paper: stormwater management (SWM). Stormwater causes major problems in the cities 
where more and more impervious surfaces contribute to more extensive and faster runoff which 
may lead to the overloading of the sewerage systems and consequently create urban flooding 
as well. This article briefly describes how urbanization has changed urban runoff and what 
sustainability means in the context of SWM as well as presents our research carried out in this 
respect at the Faculty of Civil Engineering.
Keywords: water management, rainwater, stormwater management (SWM), sustainability

S t r e s z c z e n i e

Woda to jedno z najcenniejszych bogactw naturalnych na Ziemi, dlatego też „temat wodny” 
winien stanowić jeden z najistotniejszych wątków naszej dyskusji. Gospodarka wodna 
składa się z setek podtematów. W niniejszym artykule pokrótce opisano zaledwie jeden 
z nich, a mianowicie zarządzanie wodą opadową (storm water management – SWM). Woda 
opadowa przysparza najwięcej kłopotów miastom, w których wzrastająca ilość powierzchni 
nieprzepuszczalnych przyczynia się do rozleglejszego i szybszego odpływu, co może 
prowadzić do przeładowania systemów kanalizacyjnych, a w konsekwencji do zalewania 
terenów miejskich. Wyjaśniono, w jaki sposób urbanizacja zmieniła strukturę odpływów i co 
oznacza rozwój zrównoważony w kontekście SWM, a także przedstawiamy autorskie badania 
prowadzone w tym zakresie na Wydziale Inżynierii Wodno-Lądowej.
Keywords: gospodarka wodna, woda deszczowa, zarządzanie wodą opadową (stormwater 
management – SWM), rozwój zrównoważony
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1. Introduction

Water management comprises a wide range of problems, especially in modern, quickly 
growing cities. We would like to discuss the problems, principles and solutions of stormwater 
management (SWM) in urban areas in detail. What does stormwater management really mean?

According to Marsalek and Chocat, stormwater management is a process employing var-
ious non-structural and structural measures to control stormwater runoff with respect to its 
quantity and quality. [1] There are several definitions of stormwater management regarding 
different approaches.

Most drainage systems in Slovakia are combined similarly to the UK, France and Ger-
many where about 70% of the total drainage system length is interconnected. [2] Nowadays, 
we know that this kind of a system is economically and environmentally inefficient and in 
many cases causes the overloading of sewerage systems and treatment plants as more fre-
quent floods prove it. It is essential that we introduce new sustainable approaches in the ur-
ban drainage systems under our conditions as well. 

Next figures show how the development of urban areas has changed infiltration and 
evapotranspiration processes and how runoff has increased up to 55% due to impervious 
surfaces. Stormwater runoff can cause significant damages in urban areas, especially dur-
ing cloudbursts. [3]

We must face urban floods in areas where they used to be less common. This fact should 
make us think more about alternative ways of stormwater disposal.

Climate change is frequently discussed and we cannot leave it out of consideration when 
we talk about stormwater management. Observed climate warming is consistently associ-
ated with changes in hydrological cycles and systems, such as: changing precipitation pat-
terns, intensity and extremes; the widespread melting of snow and ice; increasing atmos-
pheric water vapour; increasing evaporation; changes in soil moisture and runoff. [5]

2. SWM and sustainability

There is a number of case studies from all around the world promoting sustainability in 
stormwater management and water management in general. Sustainable SWM or sustaina-
ble drainage systems bear different names in different countries but their target is the same: 

Fig. 1. Relationship between impervious cover and surface runoff [4]

Rys. 1. Związek między pokryciem nieprzepuszczalnym a odpływem powierzchniowym [4]
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sustainability. Common terms are used, for instance BMPs – best management practices, 
LID – low impact development, or SUDS – sustainable urban drainage systems.

According to ASCE/UNESCO (1998), sustainable water systems are ‘those systems de-
signed and managed to fully contribute to the objectives of society, now and in the future, 
while maintaining their ecological, environmental and hydrological integrity’. [2]

Sustainable SWM goes hand in hand with water saving which considers water recycling 
and alternative water usage. 

T a b l e  1

Comparison of conventional and sustainable drainage system from [7]

Conventional system Sustainable system

Cost to construct May be equivalent but potential of multifunctional use of
BMPs may reduce overall cost

Cost to operate and maintain Established Unclear for some systems: 
further work required

Onsite flood control Yes Yes

Downstream erosion and
flood control No Yes

Potential for water reuse No Yes

Potential for groundwater
recharge No Yes

Potential for pollutant
removal Low High

Public amenity benefits No Yes

Educational benefits No Yes

Performance lifetime Established Not established for some systems:
further work required

Land take Not significant
Dependent on type of system: 
varies between significant and 

substantial

Design criteria Established Not established for some systems: 
further work required
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According to [6] we can summarize the contemporary SWM theory in ten basic prin-
ciples. Here are just some of them: “Managing stormwater as a resource, Managing storm-
water as close to the source as possible, Sustaining the hydrologic balance of surface and 
ground water, Slowing runoff down, and not speeding it up, Preventing potential water qual-
ity and quantity problems” [6].

As it is stated in the basic principles, contemporary SWM techniques should dispose 
stormwater as close to the source as possible. Infiltration techniques have been known for 
many years and we can say that these are the natural techniques we are trying to promote as 
sustainable nowadays. We simulate natural processes and improve them to promote sustain-
ability in SWM across urban areas. There are several infiltration techniques, e.g. infiltration 
on vegetated surfaces (lawns, swales, trenches or ditches), permeable paving, infiltration 
shafts, extensive and intensive green roofs or bio-retention, which help us to manage runoff 
as close to the source as possible. These techniques are used more and more frequently in 
urban areas, city centres and residential zones making them more attractive. What is most 
important, they support sustainability. 

There are more artificial techniques based on accumulating rainwater and stormwater, 
thus facilitating water saving. Rainwater and stormwater is usually collected and stored in 
an underground tank and reused for various non-potable purposes. There are numerous ex-
amples of rainwater harvesting on a smaller scale for individual houses all around the world 
but also larger-scale projects using rainwater and stormwater harvesting, such as industrial, 
commercial, municipal or residential areas. It is very important to use corresponding water 
quality for different purposes in the field of water saving which is one of the general prob-
lems of water management. 

It is essential to combine suitable SWM measures to manage stormwater runoff in the mod-
ern cities and develop sustainable modern cities. Sustainability is not only a worldwide trend 
but also a necessity. There are a lot of examples of sustainable SWM in the modern cities world-
wide, and it is our intention to adopt some of these sustainable ideas in our conditions as well. 

3. SWM and current research at the Faculty of Civil Engineering in Košice

Under the auspices of two projects “Increasing of the rainwater management efficiency 
for the purpose of energy demand minimization” and “Energy balance research on rainwa-
ter management in the cities of the future”, we are running our research at the Faculty of 
Civil Engineering in Košice. Our experimental buildings and devices are located close to 
one another at the university campus.

The first and one of the most important devices is the rain gauge located on the rooftop of 
one of the buildings at the campus. It is very important to proceed with our own precipitation 
measurements and create a database useful not only for this research but also for educational 
purposes and future research activities. The advantage of our own rain gauge is detailed in-
formation about every single rainfall event throughout the year. The predefined measuring 
time step during the rainfall is set to one minute and therefore it is very accurate. The other 
measured parameters, besides precipitation amount, are the roof runoff, the groundwater 
level, the water level in the infiltration shaft and the qualitative parameters of stormwater. 
This gives us an overview of the basic hydrological parameters in the experimental area. 
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For our purpose, we study a combination of different SWM techniques to promote sus-
tainable alternatives to stormwater disposal, for example how rainwater harvesting would 
affect stormwater runoff. Each of these techniques has its pros and cons so it is necessary to 
analyze the whole system carefully to be able to evaluate it. A risk analysis will be used to 
assess the system of rainwater harvesting. 

The risk analysis phase focuses on the most important stressors, their exposure pathways 
as well as the resulting environmental and health effects. The analysis phase includes the 
characterisation of exposure – the manner in which a valuable resource contacts or co-oc-
curs with a stressor, and the characterisation of effects – environmental or health response 
that results from exposure. The scope of the risk analysis may focus on the major stressor of 
concern or seek associations between a stressor and its impact [8]. 

4. Conclusions

Stormwater is just one of water management problems in the modern cities but using 
sustainable approaches in the urban drainage can contribute to the improvement of the cur-
rent situation. The results of a questionnaire completed by a group of fifty people show that 
they support water saving mainly because of a water bills reduction. There is another rea-
son which considers almost 40% of the respondents: natural resources saving. All of the re-
spondents use potable water for all domestic purposes (flushing toilets included) which is 
highly inefficient from any given point of view. The good news is that almost all the re-
spondents would use an alternative water source in their household if they had such an op-
portunity. Water management as a widespread topic needs to be discussed more and more 
extensively at different levels of social life, with fellow citizens and children too, because 
education in new water management approaches as well as stormwater management atti-
tudes and solutions helps to implement them in real life and promote sustainability.

This paper was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract No. 
SUSPP-0007-09. VEGA 1/0450/12 Energy balance research on rainwater management in the cities 
of the future.
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1. Wstęp

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, efekt cieplarniany oraz wyczerpywanie się 
zasobów tradycyjnych nośników energii przy ciągłym wzroście zapotrzebowania na ener-
gię, to główne powody dla których racjonalne gospodarowanie energią stało się ważnym 
zagadnieniem gospodarczym. 

Jednym z elementów wpisujących się w strategię oszczędzania energii w budownic-
twie jest budowanie i użytkowanie domów energooszczędnych na szeroką skalę. Program 
taki opracowano w firmie Multicomfort specjalizującej się w budowie domów w techno-
logii drewnianej, prefabrykowanej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie technologii 
i wdrożenie budowy domów w standardzie pasywnym do praktyki. Docelowy koszt bu-
dowy takiego domu, z założenia, nie powinien znacząco różnić się od przeciętnego kosz-
tu budowy domu o porównywalnej kubaturze i funkcjonalności. Zużycie energii powin-
no jednak być znacznie niższe, co powinno istotnie zwiększyć konkurencyjność budowy 
domów pasywnych w Polsce.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest wybudowanie eksperymentalnego domu pa-
sywnego oraz jego przebadanie pod kątem cieplno-wilgotnościowym i energetycznym 
w warunkach rzeczywistych. Budowę domu oraz jego badanie wykonuje się w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego pt. „Dom pasywny dla każdego – badania i rozwój przedsiębiorstwa 
Multicomfort. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i roz-
wój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Badania eksperymentalne 
obejmują okres całego roku (od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2012) i są podzielone na 4 etapy.

2. Materiał i metody

Badany budynek (rys. 1) został wybudowany w 2010 roku przez firmę Multicomfort 
w miejscowości Boruszowice w powiecie tarnogórskim. Poszczególne elementy, z wyjątkiem 
stanu zerowego, wykonano w fabryce. Stolarkę okienną wstawiono w ścianach zewnętrznych 
na etapie prefabrykacji. Tak przygotowane elementy przetransportowano na miejsce budo-
wy, gdzie zostały zamontowane w całość. Montaż budynku trwał ok. 2 miesięcy.

Obiekt ma typowe cechy budynku pasywnego [1]. Otwory okienne usytuowane są głów-
nie na południowej elewacji. Wyjątek stanowi okno na elewacji zachodniej, na której znaj-
dują się również drzwi wejściowe. Na elewacji północnej i wschodniej nie zaprojektowano 
żadnego otworu okiennego. Z wyjątkiem przeszklonego wyjścia na taras, okna nie są otwie-
rane. Wentylacja budynku odbywa się mechanicznie. 

Omawiany budynek nie ma typowego fundamentu. Posadowienie stanowi płyta żel-
betowa o grubości 25 cm wylana na płytach perymetrycznych ze styropianu o łącznej 
grubości 40 cm. W ten sposób wyeliminowano całkowicie mostki cieplne, jakie zazwy-
czaj występują na styku ściany nośnej i fundamentu. W płycie umieszczono rurki wod-
ne ogrzewania podłogowego. Wykorzystano tutaj zarówno dużą pojemność cieplną płyty 
żelbetowej, jak i jej ocieplenie.
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W celu zbadania zewnętrznych ścian o zróżnicowanej budowie wyodrębniono łącznie 
8 pól pomiarowych na elewacji północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej. Kon-
strukcja ścian została starannie zaplanowana, aby poddać testom zarówno rozwiązania 
tradycyjne, jak również zmodyfikowane pod kątem podniesienia izolacyjności cieplnej 
i poprawy funkcjonalności cieplno-wilgotnościowej. 

Budowa dwóch ścian zewnętrznych przypomina tradycyjną konstrukcję ściany stoso-
waną w budynkach firmy Multicomfort. Zmiana polega na pogrubieniu warstwy styropia-
nu od zewnątrz z 10 do 25 cm oraz zastosowaniu folii o zmiennym oporze dyfuzyjnym 
(typu VARIO) [2] od środka w drugiej wersji. Sztywność poprzeczną zapewniają tradycyj-
nie płyty OSB o grubości 12 mm. 

Kolejne dwie ściany mają identyczną budowę, jednak zamiast płyt OSB zastosowano pły-
tę usztywniającą (typu Fermacell), która ma mniejszy opór dyfuzyjny. Rozwiązanie to ma 
umożliwić swobodniejsze przemieszczanie się wilgoci wewnątrz przegrody, a tym samym 
lepsze wysychanie. W drugim wariancie zastosowano folię VARIO zamiast tradycyjnej fo-
lii paroszczelnej. 

W następnych dwóch wersjach zastosowano 24 cm warstwę wełny drzewnej typu STEICO 
Protect zamiast styropianu. Podobnie jak poprzednio, od środka jest położona folia VARIO. Do-
datkowo w jednej wersji jest płyta Fermacell zamiast OSB. Wełna drzewna ma niższy opór dy-
fuzyjny i jest tańsza od styropianu. Wadą jest jednak jej mniejsza odporność na zawilgocenie.

Kolejne ściany posiadają izolację cieplną wyłącznie z wełny mineralnej, w dwóch 
warstwach, o łącznej grubości 40 cm. Do podtrzymania wełny od zewnątrz zastosowano 
ruszt, a wykończenie zewnętrzne stanowi deskowanie z desek modrzewiowych. W jednej 
wersji zastosowano płytę OSB i tradycyjną paroizolację, a w drugiej płytę Fermacell i folię 
VARIO. Budowę ścian zewnętrznych przedstawiono schematycznie na rys. 2.

Rys. 1. Badany budynek pasywny w Boruszowicach, elewacja południowa i zachodnia

Fig. 1. South and west façade of examined passive house in Boruszewice
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W obrębie klatki schodowej znajduje się fragment dachu, który wykorzystano do prze-
testowania 2 różnych rozwiązań budowy połaci dachowej nad pomieszczeniem ogrzewa-
nym. Obydwie wersje połaci dachowych posiadają izolację cieplną z wełny mineralnej 
o łącznej grubości 50 cm a różnią się rodzajem paroizolacji od środka (folia tradycyjna 
i folia VARIO).

Obiekt został wyposażony w czujniki rejestrujące, między innymi, temperaturę i wil-
gotność względną wewnątrz przegród budynku oraz w wybranych pomieszczeniach. Do-
datkowo w dwóch pomieszczeniach monitorowana jest temperatura promieniowania. Na 
rys. 2 pokazano rozmieszczenie czujników w ścianach zewnętrznych budynku. 

W przydomowej stacji meteorologicznej monitorowany jest klimat zewnętrzny, m. in. 
temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru oraz natężenie promieniowania sło-
necznego globalnego i rozproszonego. 

Budynek spełnia wymogi domu pasywnego [3], tzn. obliczeniowe zużycie ciepła do 
jego ogrzewania nie przekracza 15 kWh/(m2·rok). Test szczelności (blow door test) prze-
prowadzony przed zasiedleniem budynku dał wynik 0,36 1/h. Kolejne badanie przepro-
wadzono w dniu 3 maja i uzyskano wynik 0,5 1/h. To nieznaczne pogorszenie szczelności 

Rys. 2. Budowa ścian i rozmieszczenie czujników temperatury i wilgotności

Fig. 2. Wall assembly and location of temperature and humidity sensors

Układ warstw od zewnątrz do środka:

1.Tynk cienkowarstwowy, mineralny 
lub deskowanie modrzewiowe gr. 2 cm 
+ wiatroizolacja,

2. Styropian 25 cm, lub wełna 
mineralna / drzewna, gr. 24 / 25 cm,

3. Płyta OSB lub Feramcell gr. 1.2 cm,

4. Szkielet drewniany wypełniony 
wełną mineralną, gr. 16 cm,

5. Płyta OSB lub Feramcell gr. 1.2 cm,

6. Folia paroizolacyjna zwykła lub 
VARIO,

7. Płyta G-K ogniochronna, gr. 1.25 
cm.
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nastąpiło prawdopodobnie wskutek zmiany sposobu użytkowania. Budynek w tym czasie 
był już zamieszkany przez rodzinę 4-osobową.

 Źródłem ciepła do ogrzewania i wytwarzania c.w.u w budynku jest pompa ciepła z bez-
pośrednim odparowaniem. Dolne źródło ciepła stanowi grunt przed budynkiem od strony 
południowo-zachodniej. Pompa zasila bezpośrednio jedynie zasobnik buforowy o pojem-
ności 500 litrów, wypełniony wodą. Jest on źródłem ciepła dla ogrzewania podłogowego, 
nagrzewnicy oraz ciepłej wody użytkowej, która nagrzewa się, przepływając przez wężow-
nicę wewnątrz zbiornika. Taki system przygotowania c.w.u. pozwala uniknąć wystąpienia 
niekorzystnych procesów biologicznych mogących zachodzić w tradycyjnych zasobnikach 
wodnych. System grzewczy budynku (rys. 3) wyposażono w czujniki temperatury, przepły-
womierze, oraz rejestratory włączeń. Pozwalają one określić przepływy ciepła w poszcze-
gólnych elementach systemu grzewczego. 

Wentylacja odbywa się mechanicznie poprzez system nawiewno-wywiewny wyposażo-
ny w rekuperator oraz gruntowy wymiennik ciepła. Zadaniem g.w.c. jest wstępne podgrze-
wanie powietrza w zimie oraz łagodzenie wysokich temperatur i ochrona przed przegrze-
waniem budynku w lecie. Głównym elementem służącym do odzysku ciepła z powietrza 
wentylacyjnego jest rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym. W układzie znajduje 
się również nagrzewnica okresowo dogrzewająca powietrze nawiewane do pomieszczeń. 
Zasilana jest ona ciepłem ze zbiornika buforowego. System wentylacyjny wyposażony jest 
w monitoring temperatury na poszczególnych odcinkach układu. Mierzona jest też pręd-
kość przepływu powietrza.

Urządzenia mechaniczne: pompa ciepła, pompa obiegowa ogrzewania podłogowego, 
pompa obiegowa nagrzewnicy oraz wentylatory rekuperatora są wyposażone w liczniki 
prądu. Mierzone jest też całkowite zużycie prądu dla całego budynku. Łącznie w badanym 
obiekcie podłączonych jest 158 kanałów pomiarowych rejestrujących różne parametry 
konieczne do realizacji badań.

Rys. 3. Schemat systemu grzewczego, wentylacyjnego i c.w.u wraz z punktami pomiarowymi

Fig. 3. Scheme of HVAC and DHW systems with measurements points
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3. Wyniki pomiarów

W wyniku przeprowadzonych pomiarów pozyskano obszerny materiał badawczy pozwa-
lający na szczegółową ocenę funkcjonowania przedmiotowego budynku w warunkach rze-
czywistych dla ¾ roku. Na tej podstawie można scharakteryzować klimat zewnętrzny i we-
wnętrzny, opisać zjawiska cieplno-wilgotnościowe w przegrodach zewnętrznych. Możliwa jest 
również analiza poszczególnych elementów systemu ogrzewania, c.w.u. i wentylacji. W niniej-
szym artykule zamieszczono tylko wybrane, fragmentaryczne wyniki niektórych pomiarów.

Rys. 4. Przebieg temperatury i wilgotności w przegrodzie w dniach 1–13 stycznia 2011 (opis w tekście)

Fig. 4. Temperature and humidity pattern in assembly during 1-13 Jan. 2011 (description in text)
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Jednym z głównych celów badawczych było sprawdzenie funkcjonowania ścian o lek-
kiej, drewnianej konstrukcji pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Wyniki pomiarów po-
twierdziły, znane z fizyki budowli, ogólne zasady kształtowania się przepływu ciepła i wil-
goci w przegrodach zewnętrznych. Zgodnie z założeniem, przegrody z płytą usztywniającą 
o większej przepuszczalności pary wodnej (Fermacell) oraz folią o zmiennym oporze dy-
fuzyjnym [2] (VARIO) wykazywały niższą wilgotność w porównaniu z konstrukcją trady-
cyjną (z płytą OSB oraz zwykłą folią paroszczelną). Ilustracją tej prawidłowości jest prze-
bieg temperatury i wilgotności w ścianach izolowanych wełną mineralną i drzewną (rys. 5). 
Przebieg temperatury zewnętrznej Θe, wewnętrznej Θ (mierzonej w środku przegrody, przy 
płycie usztywniającej od środka) oraz wewnętrznej Θi były jednakowe w obydwu przegro-
dach. Podobnie wilgotność względna powietrza zewnętrznego i wewnętrznego φe i φi. Wil-
gotność mierzona wewnątrz była jednak różna, wyższa (φ1) w przegrodzie z płytą OSB i fo-
lią tradycyjną i niższa (φ2) w przegrodzie ulepszonej.

Drugim celem badań była ocena funkcjonowania systemów aktywnych z uwzględnieniem 
zużycia energii elektrycznej. Przepływy energii są mierzone nie tylko sumarycznie, ale rów-
nież z uwzględnieniem ich rozkładu czasowego. Na rys. 5 pokazano przebieg poboru energii 
elektrycznej przez pompę ciepła w okresie 1–13 stycznia 2011 roku. Takie wyniki pozwolą na 
analizę zjawisk fizycznych w sprzężeniu z systemami aktywnymi oraz walidację modeli obli-
czeniowych budynków z uwzględnieniem systemu ogrzewania, c.w.u. i wentylacji. 

Łączne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła, pompy wodne oraz wentylato-
ry rekuperatora w okresie od 1 maja 2011 do 15 stycznia 2012 wyniosło 1382 kWh. Oznacza 
to, że średnio w miesiącu zużyto 162,6 kWh prądu. Biorąc pod uwagę obecne ceny energii 
można stwierdzić, że miesięczny koszt ogrzewania, wentylacji i c.w.u. w badanym budynku 
nie przekracza 100 PLN.

Niektóre parametry (m.in. temperatura i wilgotność powietrza w budynku i na zewnątrz, 
temperatura powietrza wentylacyjnego, prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne) mie-
rzone w budynku pasywnym i w stacji klimatycznej są udostępnione w Internecie pod ad-
resem: http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online.

Rys. 5. Pobór prądu przez pompę ciepła w okresie 1–13 stycznia 2011 r.

Fig. 5. Electricity use by heat pump during 1-13 Jan. 2011
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4. Wnioski

Całoroczne badania cieplno-wilgotnościowe i energetyczne budynku pasywnego w Bo-
ruszowicach nie zostały jeszcze zakończone w czasie redagowania artykułu. Ograniczenia 
redakcyjne pozwoliły na zaprezentowanie jedynie małego fragmentu wyników badań. Do-
tychczasowe wyniki pomiarów pozwalają jednak na wyciągnięcie kilku ogólnych wniosków.

Analizując kształtowanie się warunków cieplno-wilgotnościowych w przegrodach nie 
stwierdzono zagrożenia wilgotnościowego. Jednak w badanych przegrodach występują 
zróżnicowane warunki wilgotnościowe wynikające z ich różnej budowy oraz zastosowa-
nych materiałów. W ścianach z folią VARIO oraz płytą Fermacell wilgotność była z reguły 
niższa o kilka procent w porównaniu ce ścianami z płytą OSB i tradycyjną folią paroizola-
cyjną. Wyniki te pozwolą na wyselekcjonowanie przegród, które w trakcie badań wykazały 
największą odporność na zawilgocenie.

Systemy aktywne pracowały w całym okresie badawczym prawidłowo. Wydajność pom-
py ciepła była wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewa-
nia i c.w.u. Średnie, miesięczne zużycie energii elektrycznej w ciągu 8,5 miesięcy pomia-
rów, wyniosło 162,6 kWh, co oznacza, że koszt ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody nie 
przekroczył 100 PLN miesięcznie.
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1. Wstęp 

Pompa ciepła jest urządzeniem grzejnym realizującym tradycyjny lewobieżny obieg ter-
modynamiczny, czerpie „darmowe” ciepło z tzw. „źródła dolnego” (zaliczanego, zgodnie 
z obowiązującymi normami do OZE) i transportuje go kosztem dostarczanej do sprężarki 
pracy (najczęściej w postaci energii elektrycznej przetworzonej w silniku) do „źródła gór-
nego”, czyli odbiorcy ciepła. Zagadnieniem, które ma dominujący wpływ zarówno na wy-
dajność urządzenia jak i na jego efektywność energetyczną są temperatury obydwu źródeł, 
które w czasie eksploatacji podlegają często bardzo dynamicznym zmianom (np. powietrze). 
Aby zmaksymalizować oszczędności [6, 7] zarówno kosztów eksploatacyjnych, jak i inwe-
stycyjnych, system grzejny ze sprężarkową pompą ciepła powinien być tak zaprojektowany, 
aby w okresach najwyższego zapotrzebowania na moc grzejną temperatury źródła dolnego 
oraz wody grzejnej wypływającej z pompy ciepła były jak najbardziej zbliżone do siebie.

2. Metody obliczeń nakładów energii na pracę pompy ciepła w sezonie grzejnym 

Dokonując analizy porównawczej sprężarkowej pompy ciepła z innym źródłem ciepła 
dla budynku, należy zwrócić szczególna uwagę na kilka zagadnień, od których uzależniona 
jest jakość i wiarygodność tej analizy:
 – różnice w definicjach współczynnika efektywności energetycznej pompy ciepła COP (Co-

efficient of Performance) oraz „średnio sezonowej wartości współczynnika efektywności” 
SPF (Seasonal Performance Factor);

 –  konieczność zdefiniowania „Systemu Pompy Ciepła” (zwanego dalej SPC), do którego 
należy zaliczyć te elementy, bez których pompa ciepła w danej wersji nie może pracować, 
a które nie występują w systemie grzejnym porównywanym z pompą ciepła; 

 –  zróżnicowanie metod obliczeniowych energii elektrycznej zużywanej przez SPC uwzględ-
niających dynamikę zmian współczynnika COP w ciągu sezonu (roku);

 –  zróżnicowanie charakterystyk pomp ciepła w zależności od jej typu i konstrukcji oraz 
rodzaju i temperatur źródeł ciepła.

2.1. Metody obliczeń zapotrzebowania energii przez sprężarkową pompę ciepła

Podstawowym zagadnieniem, które należy rozwiązać jest zdefiniowanie jak będzie zmie-
niał się współczynnik COP definiowany jako stosunek mocy grzejnej uzyskiwanej w skrapla-
czu pompy ciepła Φg, do mocy elektrycznej pobieranej przez silnik sprężarki Pel, w zmien-
nych warunkach pracy w ciągu całego sezonu grzejnego (roku). Charakter tych zmian zależy 
zarówno od cech samego produktu jak i indywidualnych cech obiektu kształtowanych głów-
nie przez projektanta systemu. Do oceny energetycznej produktu, jakim jest pompa ciepła słu-
żą wartości współczynnika COP określane na podstawie badań w tzw. warunkach referencyj-
nych zdefiniowanych w normie [2] dla różnych typów i rozwiązań pomp ciepła. Stanowią one 
podstawę do określania zapotrzebowania energii przez pompę ciepła przy zmieniających się 
w ciągu całego roku temperaturach dolnego i górnego źródła ciepła. Zasadniczo metody obli-
czania (a raczej szacowania) zapotrzebowania energii elektrycznej przez system grzejny pom-
py ciepła (SPC) można podzielić na dwie, scharakteryzowane poniżej grupy:
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Rys. 1. Uśrednione wartości COP w zależności od temperatur źródła dolnego 
i górnego pomp ciepła typu „ciecz-woda” na podstawie [3]

Fig. 1. Averaged COP characteristics as a function of heat sources temperature 
for Brine-to-Water heat pumps [3]

2.1.1. Metoda przedziałów czasowych (interwałów), dla których określa się a priori 
zarówno uśrednione temperatury płynów wymieniających ciepło (źródeł ciepła), jak i za-

potrzebowanie mocy grzejnej (obciążenie) pompy ciepła

W metodzie tej obliczenia wykonuje się zgodnie ze wzorem:

gdzie:
Eel

SPC – zużycie energii elektrycznej przez SPC w sezonie, [kWh/sezon]
Φj

g – średnie zapotrzebowanie mocy grzejnej w interwale „j”, [kW]
COPj – średnia wartość COP w interwale „j” w funkcji temperatur źródeł ciepła, [-]
Puz – moc elektryczna urządzeń uzupełniających, [kW]
Tpz – średnia temperatura powietrza zewnętrznego w interwale „j”, [oC]
Td – średnia temperatura płynu na wylocie z parowacza w interwale „j”, [oC]
Tg – średnia temperatura wody na wylocie ze skraplacza w interwale „j”, [oC]
nsg – ilość interwałów czasowych, na które został podzielony sezon (rok) 
kj – ilość godzin pracy SPC w interwale „j”

Jako moc elektryczną urządzeń uzupełniających przyjmuje się średnią moc pobieraną 
przez pompy lub wentylatory, których praca jest niezbędna do funkcjonowania pompy cie-
pła, a które nie występują w referencyjnym źródle ciepła. Według systematyki przyjętej 
przez autorów zalicza się do niej np. moc pompy pierwotnego obiegu grzejnego (pomiędzy 
pompą ciepła i zasobnikiem), a nie uwzględnia się w niej mocy grzałki, która jest traktowa-
na jako uzupełniające źródło ciepła. 
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Wartości współczynnika COPj najlepiej jest wyznaczyć w oparciu o programy symula-
cyjne oferowane przez producentów pomp ciepła. Jeżeli takimi się nie dysponuje, można 
skorzystać z wykresów opublikowanych w normie [3]. Przykład takich uogólnionych cha-
rakterystyk dla pomp ciepła typu ciecz–woda przedstawia rysunek 1.

2.1.2. Metody polegające na określeniu średniosezonowej wartości współczynnika 
efektywności SPF definiowanego zgodnie z normą [3] równaniem 2

gdzie:
Eel

gs – sezonowe zużycie energii elektrycznej przez system grzejny SPC, [kWh/sezon]
QH

S – sezonowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewcze budynku, [kWh/sezon]
QCWU

S – sezonowe zapotrzebowanie ciepła na cele podgrzewania CWU, [kWh/sezon]

Uproszczony sposób obliczeń współczynnika SPF podaje norma niemiecka VDI 4650 
[5], w którym wyodrębnia się pompy ciepła typu powietrze–woda (wzór 3) oraz ciecz–
woda (wzór 4):

gdzie:
COPA#

W# – wartość COP dla powietrza o temperaturze A# i wody o temperaturze W#,
Fϑi – współczynniki korekcyjne uzależnione od warunków eksploatacji,
FΔϑ – współczynnik korekcyjny wynikający z różnicy temperatur wody w skrapla-

czu w trakcie eksploatacji w stosunku do założeń projektowych.

gdzie:
COPB0

W35 – wartość COP dla cieczy (dolne źródło) o temperaturze 0 oC i wody grzejnej o 
temperaturze 35 oC,

Fϑ – współczynnik korekcyjny uzależniony od warunków eksploatacji,
FΔϑ  – współczynnik korekcyjny wynikający z różnicy temperatur wody w skrapla-

czu w trakcie eksploatacji w stosunku do założeń projektowych,
Fp – współczynnik korekcyjny uwzględniający moc pobieraną przez uzupełnia-

jące pompy obiegowe (dolnego i górnego źródła ciepła).

3. Pompa ciepła jako alternatywne źródło ciepła w budynku użyteczności publicznej 

Głównym celem wykonanej pracy było uzasadnienie zastosowania pompy ciepła w ter-
mo modernizowanym budynku szkolnym zlokalizowanym w województwie małopolskim, 
który jest wyposażony w kotłownię olejową. Po dokonaniu termomodernizacji sumaryczne 
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zapotrzebowanie ciepła użytkowego obliczone zgodnie z procedurą podaną w [1] wynosi 
397 000 kWh, przy wymaganej obliczeniowej mocy grzejnej źródła ciepła: 170 kW. Z uwagi 
na wysokie koszty oleju opałowego inwestor był zdeterminowany podjąć działania inwesty-
cyjne mające na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Analizie poddano 4 warian-
ty rozwiązań alternatywnego źródła ciepła dla tego budynku, który ma zastąpić (istniejącą, 
nieefektywną) kotłownię wykorzystująca olej opałowy:
A) sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze–woda;
B) sprężarkowa pompa ciepła typu ciecz–woda z poziomym wymiennikiem gruntowym 

jako dolne źródło ciepła;
C) sprężarkowa pompa ciepła typu ciecz–woda z pionowymi kolektorami gruntowymi;
D) sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze–woda napędzanej silnikiem gazowym.

Wszystkie analizowane warianty były wyposażone w odrębny zasobnik CWU i nieza-
leżny zbiornik buforowy przeznaczony do magazynowania ciepła na cele CO. 

3.1. Założenia i wyniki obliczeń dla poszczególnych wariantów

Z uwagi na fakt iż zastosowanie pompy ciepła typu powietrze-woda napędzanej sil-
nikiem elektrycznym (wariant A) jako monowalentnego źródła ciepła dla budynku może 
okazać się niekorzystne [7] do obliczeń przyjęto założenie, że istniejąca kotłownia olejo-
wa będzie stanowiła źródło uzupełniające, które będzie pracowało w okresach w których 
temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej – 10oC (dla tzw roku referencyjnego 
w stacji Kraków-Balice [10], ilość godzin z takimi temperaturami wynosi tylko 112). 

Rys. 2. Graficzny obraz sposobu obliczeń rocznego zużycia energii elektrycznej 
przez SPC typu powietrze-woda

Fig. 2. Vizualization of the calculation procedure for electric energy consumption 
by air-to-water heat pump
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W pozostałym okresie roku jedynym źródłem ciepła jest SPC. W obliczeniach energii 
elektrycznej zużywanej przez SPC tego typu uwzględniono również energię elektryczną 
zużywaną przez grzałki elektryczne systemu oszraniania parowacza pompy ciepła. Sposób 
obliczeń energii zużywanej przez pompę ciepła w tym przypadku stanowi pewną modyfika-
cję metody nazywanej w literaturze jako bin hours [3], w której dla każdego miesiąca okre-
ślono średnią temperaturę powietrza zewnętrznego, dla której z kolei wyznaczono wartość 
średnią współczynnika COP, a następnie dla znanego zapotrzebowania ciepła w każdym 
miesiącu zostało wyliczone sezonowe zużycie energii elektrycznej przez SPC (z równania 
1). Do wyznaczenia funkcji COP = f(Tz), wykorzystano dane z charakterystyki technicznej 
konkretnego produktu jednego z czołowych producentów [8]. Funkcja ta przyjmuje postać 
funkcji liniowej: COP = 0,0493*Tz+2,876 (przy współczynniku regresji R = 0,9751). COP 
dla poszczególnych miesięcy zmieniało się od 2,75 (luty) – 3,77 (czerwiec).

Dla wariantów B i C przyjęto, założenie, że SPC stanowi źródło monowalentne i z uwagi 
na niewielką zmienność temperatury źródła dolnego (roztwór glikolu w wymienniku grun-
towym) wyliczano średnioroczną wartość współczynnika efektywności energetycznej SPF 
na podstawie wzoru 4, przy czym wartość referencyjną współczynnika COP(B0/W5) przy-
jęto zgodnie z rysunkiem 1. Średnia wartość COP obliczona wg VDI 4650 wynosiła 4,04 dla 
wariantu B i 4,253 dla wariantu C.

W wariancie D (SPC typu powietrze–woda napędzana silnikiem gazowym) przyjęto, że 
urządzenie to stanowi monowalentne źródło ciepła a obliczenia prowadzono zgodnie z me-
todą jak dla wariantu A z tym, że funkcję: COP = f(Tz) aproksymowano wielomianem 3-go 
stopnia na podstawie danych jednego z producentów tego typu urządzeń [9]. COP przyjmo-
wało średnie wartości od 1,062 do 1,989 – odniesione do ciepła spalania gazu.

T a b e l a  1

Koszty wytwarzania jednostki ciepła z wybranych nośników energii (1.01.2012)

Nośnik energii Gaz E (W-5) Olej opałowy Energia 
elektryczna

Koszt zakupu nośnika energii (netto) 1,59 [zł/m3] 3,60 [zł/kg] 0,51 [zł/kWh]

Wartość opałowa 35,6 [MJ/m3] 42,0 [MJ/kg]

Sprawność wytwarzania ciepła 0,90 0,90 1,00

Koszt netto jednostki ciepła 49,63 [zł/GJ] 95,24 [zł/GJ] 141,67 [zł]

Koszt netto jednostki ciepła 0,18 [zł/kWh] 0,34 [zł/kWh] 0,51 [zł/kWh]

Koszt brutto jednostki ciepła (z VAT) 0,19 [zł/kWh] 0,42 [zł/kWh] 0,63 [zł/kWh]

Dla wszystkich czterech wariantów obliczono roczne zapotrzebowanie nośników energii 
zgodnie z algorytmami przedstawionymi powyżej oraz w oparciu o przeliczone zgodnie ze 
stawkami i taryfami ceny jednostkowe (brutto z VAT) nośników energii z dnia 1.01.2012 (ze-
stawione w tablicy 1) i porównano z bieżącymi kosztami dla „kotłowni olejowej”. W celu prze-
prowadzenia pełniejszej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia dokonano oszacowania po-
tencjalnych kosztów inwestycyjnych każdego z wariantów przyjmując następujące założenia:
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 – koszt jednostkowy (brutto) SPC dla wariantu A (dobieraną na moc grzejną przeliczoną dla 
temperatury Tz = -10 oC) – 1500 zł/kW;

 – koszt jednostkowy (brutto) SPC dla wariantu B i C (dobieraną na moc grzejną przeliczo-
ną dla temperatury Tz = -20 oC) – 650 zł/kW;

 – jednostkowa wydajność uzyskiwana z 1 mb poziomego, gruntowego wymiennika ciepła 
(wariant B): 25 W/m ;

 – jednostkowy koszt instalacji poziomego, gruntowego wymiennika ciepła: 50 zł/m;
 – jednostkowa wydajność uzyskiwana z 1 mb pionowego kolektora gruntowego wymienni-

ka ciepła (wariant C): 50 W/m ;
 – jednostkowy koszt instalacji pionowego kolektora gruntowego: 125 zł/m;
 – koszt jednostkowy (brutto) GPC dla wariantu D (dobieraną na moc grzejną przeliczoną 

dla temperatury Tz = -20 oC) – 1750 zł/kW;
Wyniki obliczeń porównano w tablicy 2 i na wykresach poniżej

T a b e l a  2

Wyniki analizy porównawczej analizowanych systemów grzejnych z pompą ciepła

WARIANT Energia 
końcowa

Roczny koszt 
energii

Koszt energii 
z kotłowni olejowej

Nakład inwestycyjny 
SPC SPBT

[kWh/rok] [zł/rok] [zł/rok] [zł] lata

A 137 446 86 591 160 428  190 481 2,6

B 98 270 61 910 166 726  364 859 3,5

C 93 337 58 803 166 726  433 820 4,0

D (gaz) 314 541 57 189 166 726  296 304 2,7

Rys. 3. Roczne zużycie energii pierwotnej przez 
poszczególne warianty 

Fig. 3. Yearly consumption of primary energy by 
each version of heat pump

Rys. 4. Roczne koszty nośników energii 
zużywanych przez poszczególne warianty 

Fig. 4. Yearly costs of energy means consumed 
by each version of heat pump
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4. Wnioski

Jakkolwiek wyników tego typów analiz nie można uogólniać to jednak obserwacje po-
czynione przez autorów w trakcie ich przeprowadzania można podsumować następującymi 
sformułowaniami:
1. Pompa ciepła może być atrakcyjnym rozwiązaniem źródła ciepła dla budynku użyteczno-

ści publicznej pod warunkiem wyboru najlepszego wariantu dla konkretnego obiektu oraz 
sposobu jego eksploatacji.

2. Ciągle wysokie koszty inwestycyjne tego typu rozwiązań wymagają mechanizmów wspo-
magających finansowo inwestycje ze strony państwa. 

3. Obecne ceny nośników energii nie odzwierciedlają ich udziału w zużyciu energii pier-
wotnej. Szczególnie dotyczy to energii elektrycznej w odniesieniu co ceny węgla, gazu 
oraz oleju opałowego.

L i t e r a t u r a

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charaktery-
styki energetyczn ej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej sa-
modzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
ich charakterystyki energetycznej z dnia 6.11.2008.

[2] EN 14511-2–2007 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with elec-
trically driven compressors for space heating and cooling – Part 2: Test conditions.

[3] prEN 15316-4-2–2008: Heating systems in buildings – Method for calculation of sys-
tem energy requirements and system efficiencies – Part 4-2: Space heating generation 
systems, heat pump systems.

[4] VDI 4650 – 2009 – Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności 
pomp ciepła. Elektryczne pompy ciepła do odgrzewania pomieszczeń i CWU.

Rys. 5. Efektywność produkcji ciepła wariantu 
odniesiona do energii pierwotnej 

Fig. 5. Primary Energy Efficiency for each heat 
pump version

Rys. 6. Prosty czas zwrotu inwestycji 
w odniesieniu do kotłowni olejowej

Fig. 6. SPBT for each heat pump version 
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1. Wstęp

W ostatnich latach pojawiła się nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współ-
czesnym budownictwie – dom energooszczędny, dom pasywny czy też wręcz dom zeroenerge-
tyczny. Wychodząc naprzeciw tej idei, pojawiły się nowe technologie budowania domów. Idea 
ta znajduje również swoje odzwierciedlenie w przepisach. Tym samym wiele mówi się o tym, 
jak powinny być skonstruowane ściany budynku, aby straty ciepła były jak najmniejsze, i jak 
najmniej energii zużyć na ogrzanie budynku. Niewiele jednak mówiło się do tej pory o tym, w 
jaki sposób dobór przegród pod względem wymagań termicznych wpływa na ich właściwości 
akustyczne. Pierwsze analizy relacji pomiędzy izolacyjnością termiczną a akustyczną prze-
prowadzone na Politechnice Krakowskiej w latach 2006–2009 [1, 2] pokazały istnienie takiej 
zależności dla ścian jednowarstwowych, zwłaszcza o podobnej budowie (Rys.1). Niestety, z 
uwagi na niedostępność w tamtych latach większej liczby wyników badań izolacyjności aku-
stycznej ścian warstwowych, nie udało się rozszerzyć zidentyfikowanej zależności poza ścia-
ny jednowarstwowe. Zmiana przepisów w zakresie wymaganego poziomu współczynnika U, 
która miała miejsce w 2009 r., spowodowała, że zastosowanie ścian jednowarstwowych zostało 
bardzo mocno ograniczone. W ich miejsce stosowane są obecnie ściany warstwowe, w których 
za właściwości cieplne odpowiada warstwa materiału izolacji termicznej (styropianu lub weł-
ny mineralnej), natomiast część masywna ściany pełni pozostałe funkcje (konstrukcyjną, aku-
styczną, osłonową, etc.). W tej sytuacji szczególnie ważna wydaje się ponowna próba identyfi-
kacji wpływu izolacyjności termicznej ścian na ich właściwości akustyczne. Zwłaszcza, że w 
ostatnich latach pojawiły się nowe badania izolacyjności akustycznej ścian warstwowych, wy-
konane między innymi na Politechnice Śląskiej [3] oraz w Instytucie Techniki Budowlanej [4], 
oraz szereg nowych rozwiązań materiałowych ścian jednowarstwowych (pustaki typu AKU).

Rys.1. Zależność pomiędzy oporem cieplnym, a wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej 
właściwej Rw dla ścian z pustaków ceramicznych i ceramiki poryzowanej o grubościach 25~45cm; 

Fig.1. Relation between partition thermal resistance and sound insulation Rw for partitions made of 
ceramic and porous hollow blocks 25~45cm trick;

linia regresji / regression line: 
y [dB] = 54,5 – 2,7 * x [m2*K/W]
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2. Parametry charakteryzujące izolacyjność termiczną i akustyczną przegrody

Do porównania właściwości akustycznych i cieplnych ścian konieczne jest znalezienie 
takich parametrów, które będą odpowiednie równocześnie dla obu właściwości. 

Do oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, w przypadku ścian 
zewnętrznych stosuje się parametr RA2, gdyż uwzględnia on widmo typowego hałasu ze-
wnętrznego. Pomocnym będzie również parametr Rw, który odnosi się do hałasu o równym 
poziomie w poszczególnych częstotliwościach. 

W przypadku izolacyjności termicznej można użyć jednego z kilku parametrów, z któ-
rych każdy charakteryzuje właściwości cieplne ściany. Są to:
 – współczynnik przewodzenia ciepła λ, λdeklarowane lub λobl [W/m*K]
 – opór cieplny warstwy R lub całej przegrody RT [m

2*K/W]
 – współczynnik przenikania ciepła U, UC [W/m2*K]

Izolacyjność akustyczna ścian masywnych podlega w większości przypadków tzw. pra-
wu masy i zależy przede wszystkim od ich masy powierzchniowej, czyli jest funkcją gęsto-
ści materiału i grubości ściany. Tak jak na izolacyjność akustyczną przegrody decydujący 
wpływ ma jej masa powierzchniowa, tak parametrem decydującym o właściwościach ter-
moizolacyjnych, jest współczynnik przewodzenia ciepła. Jeśli przyjmiemy jako wspólny 
mianownik grubość ściany, odpowiednikiem dla izolacyjności akustycznej, w zakresie wła-
ściwości cieplnych, będzie opór cieplny, który jest zależny od współczynnika przewodzenia 
ciepła i grubości ściany [1].

3. Ściany zewnętrzne

Najprostszy podział ścian zewnętrznych, z uwagi na sposób ich wykonania, wygląda 
następująco:
 – Ściany jednowarstwowe, gdzie warstwa nośna ściany stanowi równocześnie barierę ter-

miczną i akustyczną;
 – Ściany dwuwarstwowe – na parametry cieplne takiej konstrukcji ma wpływ przede 

wszystkim właściwości termoizolacji, natomiast na izolacyjność akustyczną – głównie 
właściwości warstwy nośnej;

 – Ściany trój- lub wielowarstwowe, zbudowane jak dwuwarstwowe, lecz warstwa termo-
izolacji jest osłonięta od zewnątrz warstwą elewacyjną, a w przypadku odsunięcia war-
stwy elewacyjnej od termoizolacji mamy do czynienia ze szczeliną powietrzną, czyli ścia-
ną czterowarstwową; na parametry termiczne konstrukcji wielowarstwowych mają wpływ 
przede wszystkim właściwości cieplne poszczególnych warstw, natomiast na akustykę – 
zarówno właściwości warstwy nośnej, jak i innych warstw.

4. Ściany jednowarstwowe

W tabeli 1 zestawiono parametry techniczne masywnych ścian jednowarstwowych. Dla 
każdego typu ściany podano jej grubość, masę powierzchniową, opór cieplny oraz izolacyj-
ność akustyczną wyrażoną wskaźnikami Rw i RA2.
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T a b e l a  1

Zestawienie parametrów technicznych zewnętrznych ścian masywnych [1, 6, 8]

Lp. Nazwa Grubość d Masa m’ Opór cieplny R Izolacyjność akustyczna 

  [cm] [kg/m2] [m2*K/W] RW [dB] RA2[dB]
1 cegła pełna 25 450 0,325 53 48
2 cegła kratówka 25 312 0,568 48 44
3 beton keramzytowy 16 256 0,178 52 48
4 beton keramzytowy 21 336 0,233 55 51
5 beton 15 360 0,088 56 51
6 beton 16 384 0,094 57 52
7 beton 18 432 0,106 59 54
8 beton 20 480 0,118 60 55
9 beton 22 528 0,129 61 56
10 cegła silikatowa drążona 24 385 0,320 56 51
11 cegła poryzowana 25 203 0,800 53 49
12 cegła poryzowana 30 237 1,291 51 47
13 cegła poryzowana 38 288 2,687 47 43
14 cegła poryzowana 44 322 3,090 47 43
15 cegła poryzowana 50 356 3,282 50 46
16 beton komórkowy 1,5/0,35 24 84 2,526 43 38
17 beton komórkowy 2,0/0,45 24 108 1,920 46 41
18 beton komórkowy 6,5/0,70 24 158 1,200 51 46
19 beton komórkowy 1,5/0,35 36,5 128 3,842 48 43
20 beton komórkowy 2,0/0,45 36,5 153 2,920 50 45
21 beton komórkowy 6,5/0,70 36,5 241 1,825 55 50
22 blok silikatowy drążony 25 369 0,333 56 49
23 bloczek keramzytowy 18 344 0,247 58 53
24 pustak keramzytowy 24 244 1,171 48 45
25 pustak keramzytowy 36,5 288 2,433 47 44
26 beton komórkowy 700 zaprawa cem.-wap. 24 160 0,686 46 43
27 beton komórkowy 500 zaprawa termiczna 24 120 1,412 47 41
28 beton komórkowy 500 zaprawa termiczna 36 185 2,118 49 43
29 pustak poryzowany P+W 25 198 0,625 53 48
30 pustak poryzowany P+W 30 244 0,811 52 49
31 pustak poryzowany P+W 38 301 1,810 49 46
32 pustak poryzowany P+W 44 346 2,200 48 45
33 pustak MAX 18,8 180 0,409 52 47
34 pustak MAX 28,8 263 1,371 51 49
35 pustak MAX 220 28,8 194 1,5 51 49
36 pustak TH-18,8 P+W 18,8 128 0,65 49 45
37 pustak TH-25 P+W 25 171 0,86 53 48
38 pustak TH-25 AKU 25 150* 0,32 61 55
39 pustak TH-30 P+W 30 208 1,58 52 49
40 pustak TH-38 P+W 38 272 2,45 49 46
41 pustak poryzowany 25 AKU 25 466 0,27 60 53
42 pustak poryzowany 25/30 AKU 25 339 0,53 55 52
43 pustak poryzowany 25/37,5 AKU 25 300 0,79 55 52
44 bloczek silikatowy 25 467,5 0,25 60 55
45 cegła karamzytowa 24 192 1,613 48  
46 cegła karamzytowa 30 240 1,923 49  
47 cegła karamzytowa 36,5 292 2,326 50  

*wartość bez wypełnienia betonem
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Zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną a termiczną dla ścian jednowarstwowych
Na rysunkach 2 i 3 w sposób graficzny zobrazowano jak zmienia się izolacyjność aku-

styczna wyrażona wskaźnikami RW i RA2 wraz ze wzrostem masy powierzchniowej dla 
wszystkich materiałów podanych w Tabeli 1.

Na rysunku 4 zobrazowano jak zmienia się opór cieplny R ze wzrostem masy powierzch-
niowej dla wszystkich materiałów ujętych w Tabeli 1.

Na podstawie powyższych wykresów można zauważyć, że korelacja liniowa pomiędzy 
masą a oporem cieplnym jest niska (na poziomie -0,42) (rys. 4), natomiast korelacja liniowa 
pomiędzy izolacyjnością akustyczną (wyrażoną wskaźnikami RW i RA2) i masą powierzch-
niową jest lepsza (na poziomie 0,65) (rys. 2 i 3). Analizując zależności przedstawione na ry-
sunkach 2–4, należy stwierdzić, że opór cieplny ściany rośnie wraz ze spadkiem izolacyj-
ności akustycznej. Na rysunkach 5 i 6 pokazano bezpośrednią zależność pomiędzy oporem 
cieplnym ściany, a jej izolacyjnością akustyczną. 

Rys. 2. Wykres zależności wartości wskaźnika 
ważonego izolacyjności akustycznej właściwej 

RW od masy powierzchniowej

Fig. 2. Relation between partition sound 
insulation RW and surface mass

Rys. 3. Wykres zależności wartości wskaźnika 
oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 

od masy powierzchniowej

Fig. 3. Relation between partition sound 
insulation RA2 and surface mass

Rys. 4. Wykres zależności 
oporu cieplnego R 

od masy powierzchniowej

Fig. 4. Relation between partition thermal 
resistance and surface mass

Rys. 5. Wykres zależności oporu cieplnego R 
od wartości wskaźnika ważonego izolacyjności 

akustycznej właściwej RW 

Fig. 5. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RW
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Jak można zaobserwować, w obu powyższych przypadkach widać wyraźną, ujemną ko-
relację oporu cieplnego do izolacyjności akustycznej. Ponieważ obowiązujące normy zale-
cają ocenę właściwości akustycznych ścian zewnętrznych według parametru RA2, warto za-
uważyć obniżenie wartości RA2 w stosunku do Rw o średnio 5 dB. 

Jeszcze lepszą korelację ujemną pomiędzy oporem cieplnym a izolacyjnością akustycz-
ną można uzyskać dla ścian o zbliżonej grubości (25–45cm) i rodzaju (ceramika, pustaki 
ceramiczne, poryzowane i keramzytowe). Pokazano ją na rysunkach 7 i 8. Grupę tę posze-
rzono w stosunku do [1] o kolejnych 7 konstrukcji, w tym o nowe rodzaje pustaków poryzo-
wanych oraz keramzytowych (dane pokazane na rysunkach 7 i 8 dotyczą pozycji nr 1, 11-14, 
29-32, 34-35, 37, 39-40, 46-47 z tabeli 1).

Rys. 6. Wykres zależności oporu cieplnego 
R od wskaźnika oceny izolacyjności 

akustycznej właściwej RA2 

Fig. 6. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RA2

Rys. 7. Wykres zależności oporu cieplnego R od 
izolacyjności akustycznej (wyrażonej wartością 
wskaźnika RW) dla ścian z ceramiki i pustaków 

(grubości 25-45cm) 

Fig. 7. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RW for 

partitions made of ceramic and porous hollow 
blocks 25~45cm trick

Rys. 8. Wykres zależności oporu cieplnego R od izolacyjności akustycznej 
(wyrażonej wartością wskaźnika RA2) dla ścian z ceramiki i pustaków (grubości 25–45cm)

Fig. 8. Relation between partition thermal resistance R and sound insulation RA2 
for partitions made of ceramic and porous hollow blocks 25~45cm trick
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Analiza regresyjna pokazała dla takiej grupy konstrukcji bardzo mocną, ujemną korela-
cję (r = -0,93, SD = 0,79 dB) pomiędzy izolacyjnością akustyczną RW a oporem cieplnym R, 
którą można opisać wzorem:

Wzór (1) jest praktycznie identyczny z relacją zidentyfikowaną w [1], a pokazaną na rysunku 1.
W przypadku parametru RA2 relacja jest nieznacznie słabsza niż w przypadku RW 

(r = -0,83, SD = 1,27 dB), lecz nadal bardzo wyraźna. 
Jest to potwierdzeniem, że dla zbliżonego rodzaju materiałów o podobnym zakresie gru-

bości wzrost oporu cieplnego materiału powoduje wyraźny spadek izolacyjności akustycznej.
Istotny wpływ na izolacyjność akustyczną ma układ drążeń [5]. Możemy wyodrębnić 

dwie grupy drążeń: 
 – o przekroju zbliżonym do kwadratu i prostokątne ułożone dłuższym bokiem prostopadle 

do powierzchni ściany,
 – rombowe oraz prostokątne ułożone naprzemiennie, równolegle do powierzchni przegrody.

T a b e l a  2

Izolacyjność akustyczna ścian z elementów drążonych z ceramiki poryzowanej, łączonych na pióro - wpust 
(zaprawa w spoinach cem.-wap.), tynkowanych – przykłady na podstawie badań Zakładu Akustyki ITB 
(wartości uzyskane przy różnych wymiarach drążeń, elementy pochodzące od różnych producentów) [5]

Rodzaj i układ drążeń
Grubość ściany 

(bez tynku) 
[cm]

Masa 
powierzchniowa 

[kg/m2]

Izolacyjność 
akustyczna [dB]

RW RA1 RA2

prostokątne prostopadłe do powierzchni 
ściany

11,5 120 48 47 44

18,8 170 51 50 47

24 210 52 51 48

25 230 53 52 49

25 240 54 52 49

28,8 308 55 54 51

prostokątne równoległe do powierzchni ściany
30 260–280 48–51 46–49 44–47

44 340 48 47 45

rombowe równoległe do powierzchni ściany
38 340 47 45 43

50 400 50 48 46

Analizując powyższą tabelę, można zauważyć wyraźny wzrost izolacyjności akustycz-
nej wraz ze wzrostem masy powierzchniowej ściany w obrębie jednego układy drążeń. 

Ponadto zauważyć można, że pustaki o układzie szczelin prostokątnym prostopadłym 
do powierzchni ściany mają lepszą izolacyjność akustyczną niż te z drążeniami prostokąt-
nymi i rombowymi równoległymi do powierzchni ściany przy tej samej grubości ściany.

54,5 2,5* (1)y x= -
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Drążenia [1, 5]:
1. O przekroju zbliżonym do kwadratu i prostokątne ułożone dłuższym bokiem prostopadle 

do powierzchni ściany:
 – nie powodują powstawania zjawisk rezonansowych,
 – mają lepszą izolacyjność akustyczną,
 – mają gorszą izolacyjność termiczną.

2. Rombowe oraz prostokątne ułożone naprzemiennie, równolegle do powierzchni przegrody:
 – powodują zjawiska rezonansowe,
 – mają lepszą izolacyjność termiczną,
 – mają gorszą izolacyjność akustyczną.

5. Ściany dwuwarstwowe

Nasuwa się pytanie: jaki wpływ ma dodatkowa warstwa izolacji termicznej na izolacyj-
ność akustyczną? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Poprzez dołożenie warstwy 
termoizolacji tworzy się układ wielowarstwowy. Pojawia się wiele dodatkowych czynników 
mających istotny wpływ na izolacyjność akustyczną (związanych zarówno z częstotliwo-
ścią rezonansową całego układu, właściwościami materiałowymi poszczególnych warstw, 
jak i technologią i jakością ich łączenia).

Na rysunku 9 i 10 przedstawiono relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną RW i RA2 a 
oporem cieplnym R dla ścian z tabeli 3 bez i z ociepleniem wykonanym metodą „lekką-mo-
krą” przy użyciu styropianu EPS oraz wełny lamelowej.

We wszystkich rozważanych przypadkach:
 – po zastosowaniu ocieplenia w postaci tradycyjnego styropianu EPS zaobserwowano spa-

dek izolacyjności akustycznej RA2 o 1 do 5 dB,

Rys. 9. Wykres zależności oporu cieplnego 
R od izolacyjności akustycznej (wyrażonej 

wartością wskaźnika RW) dla ścian 
z tabeli 3 bez i z ociepleniem

Fig. 9. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RW for Tab. 3

Rys. 10. Wykres zależności oporu cieplnego 
R od izolacyjności akustycznej (wyrażonej 

wartością wskaźnika RA2) dla ścian 
z tabeli 3 bez i z ociepleniem

Fig. 10. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RA2 for Tab.3
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 – po zastosowaniu ocieplenia w postaci tradycyjnej wełny mineralnej (lamelowej) spadek 
izolacyjności akustycznej RA2 o 2 do 3 dB.
Wzrost izolacyjności akustycznej jest przypuszczalnie możliwy w przypadku zastoso-

wania styropianu elastycznego bądź też wełny mineralnej dwugęstościowej. Optymistycz-
nie prezentuje się też zastosowanie izolacji transparentnej.

T a b e l a  3

Zestawienie parametrów technicznych zewnętrznych ścian bez oraz z ociepleniem [4, 8]

Lp. Ściana Grubość 
[cm]

Izolayjność 
akustyczna [dB]

Opór cieplny 
R 

[m2*K/W]RW RA1 RA2

1 ściana z cegły poryzowanej otynkowanej 
jednostronnie 38 48 48 46 2,687

1.1 ściana j.w. + ocieplenie 10 cm styropianu EPS 48 48 47 45 5,187

1.2 ściana j.w. + ocieplenie 10 cm wełny lamelowej 48 50 48 44 5,187

2 ściana z betonu komórkowego 25 48 46 43 1,746

2.1 ściana j.w. +  10 cm styropianu EPS + tynk 3 mm 35 44 43 41 4,246

2.2 ściana j.w. + 8 cm wełny lamelowej + tynk 3 mm 33 44 43 41 3,908

2.1 ściana j.w. + 10 cm styropianu elast. + tynk 3 mm 35 48 47 44 3,968

3 ściana z ceramiki drążonej (pustak MAX) 19 46 45 43 0,440

3.1 ściana j.w. + 15 cm wełny lamelowej + tynk 3 mm 34 44 43 40 4,494

4 ściana z bloczków drążonych wapienno-
piaskowych 24 52 51 47 0,393

4.1 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS + tynk 2 mm 39 47 47 43 4,143

4.2 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS PLUS + tynk 
2 mm 39 53 50 44 5,232

4.3 ściana j.w. + 15 cm izolacja transparentna 39 53 53 49 2,268

5 ściana z pustaków ceramicznych drążonych 
MEGA-MAX P+W 24 45 45 42 0,991

5.1 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS + tynk 2 mm 39 43 43 40 4,741

5.2 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS PLUS + tynk 
2 mm 39 47 45 41 5,83

5.3 ściana j.w. + 15 cm izolacja transparentna 39 50 50 46 2,866
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6. Ściany wielowarstwowe

Tabela 4 przedstawia parametry techniczne dla ścian wielowarstwowych z pustaków ce-
ramicznych drążonych typu MAX bez i z ociepleniem wg badań Politechniki Śląskiej [6]. 
Z uwagi na niewielką liczbę dostępnych badań izolacyjności akustycznej ścian tego typu, 
trudno jest wyciągać ogólne wnioski. Warto jednak zwrócić uwagę na izolacyjność akustycz-
ną tradycyjnej ściany trójwarstwowej z niewentylowaną szczeliną powietrzną (pozycja 1.1). 
Przy oporze cieplnym wynoszącym R = 3,491 [m2*K/W] pozwalającym na spełnienie współ-
czesnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej (U<0,3 W/m2*K), ten rodzaj przegro-
dy charakteryzuje się najwyższą izolacyjnością akustyczną ze wszystkich omawianych. Jak 
widać tradycyjne rozwiązania, oprócz dobrych parametrów termicznych i trwałości (warstwa 
osłonowa z cegły klinkierowej) mogą oferować również bardzo dobrą izolację akustyczną.

T a b e l a  4

Zestawienie parametrów technicznych ścian wielowaststwowych [7]

Lp. Ściana Grubość 
[cm]

Izolacyjność akust. 
[dB]

Opór cieplny 
R 

[m2*K/W]
RW RA1 RA2

1 ściana z pustaków ceram. drążonych MEGA-MAX 
P+W 24 45 45 42 0,991

1.1 ściana j.w. + ocieplenie 10 cm wełny mineralnej + 
pustka powietrzna 3 cm + cegła klinkierowa 12 cm 49 71 69 64 3,491

1.2 ściana j.w. + ocieplenie 15 cm BSP Brecket System 
URSA okładzina z płyt HPL (małe płyty) 39 63 62 59 5,241

1.3 ściana j.w. + ocieplenie 15 cm BSP Brecket System 
URSA okładzina z płyt HPL (duże płyty) 39 66 65 60 5,241

1.4 ściana j.w. + ocieplenie 15 cm BSP Brecket System 
PAROC okładzina z płyt HPL (duże płyty) 39 69 68 62 5,277

7. Wnioski

Na podstawie wyników badań i informacji przedstawionych w artykule stwierdzić należy, 
że określenie relacji pomiędzy izolacyjnością akustyczną a izolacyjnością termiczną w ścia-
nach nie jest sprawą prostą. W artykule ze względu na brak możliwości bezpośredniego po-
równania izolacyjności akustycznej będącej funkcją częstotliwości z oporem cieplnym, sku-
piono się na określeniu zależności pomiędzy oporem cieplnym a wartością wskaźników RW 
i RA2. W przypadku przegród jednowarstwowych zależność taką, z większym lub mniejszym 
powodzeniem udało się określić (rys. 4–7). W zależności od rodzaju materiału, z którego wy-
konana jest ściana, obserwowana ujemna korelacja pomiędzy oporem cieplnym a wskaźnika-
mi RW i RA2 ma różny poziom (silniejsza lub słabsza w zależności od grupy materiałów).
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W przypadku ścian z ociepleniem sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Oczywisty 
wzrost oporu cieplnego, który ma miejsce w przypadku zwiększania grubości termoizola-
cji, nie daje się powiązać prostą zależnością ze zmianą wartości wskaźników RW i RA2 (zmia-
ną izolacyjności akustycznej). Wpływ ocieplenia zależny jest nie tylko od rodzaju materia-
łu, z którego wykonana jest termoizolacja, ale także od sposobu jego mocowania (rodzaju 
systemu). Dla systemu ETICS obserwuje się spadek izolacyjności akustycznej wyrażonej 
wskaźnikiem RW o 2–5 dB i RA2 o 2–4 dB. Wyjątek stanowi rozwiązanie, w którym zasto-
sowana została odmiana modyfikowanego styropianu EPS. Dla tych rozwiązań ΔRW = 1–2 
(Tabela 3). Niestety ΔRA2 przyjmuje wartości ujemne, co oznacza, że w zakresie niskich 
i średnich częstotliwości przegroda ocieplona tym systemem będzie charakteryzować się 
niższą izolacyjnością od ściany bazowej (bez termoizolacji). 

Bardzo pozytywne wyniki w zakresie izolacyjności akustycznej uzyskano dla ścian 
wielowarstwowych (Tabela 4). Poprawa izolacyjności akustycznej wyrażona wskaźnikiem 
ΔRW i i ΔRA2 wacha się od 15–26 dB. Najbardziej spektakularny wzrost izolacyjności aku-
stycznej odnotowano dla ściany „tradycyjnej”. W tym przypadku jednak nie jest od spowo-
dowany zastosowaną warstwą termoizolacji, ale warstwą elewacyjną (Tabela 4, wiersz 1.1). 

Osobną grupę ociepleń stanowią izolacje przeźroczyste. Wyniki izolacyjności akustycz-
nej dla ścian ocieplonych w ten sposób wskazują na wzrost wskaźników ΔRW i ΔRA2 o 1–5 
dB (tabela 3, wiersz 4.3 i 5.3). Wyniki zależne są od rodzaju przegrody bazowej. Określenie 
zależności pomiędzy oporem cieplnym i izolacyjnością akustyczną wymaga jednak dla tej 
grupy przebadania większej ilości przegród.
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