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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.
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