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Wykaz ważniejszych oznaczeń

Skróty
Building Research Establishment Environmental Assessment Method jest
BREEAM metodą stosowaną w Europiedo oceny budynków pod kątem ich
oddziaływania na środowisko
Combined
heat and power, Kogeneracja
CHP
Centralne ogrzewanie
CO
Coefficient of performance (wskaźnik efektywności cieplnej pompy ciepła)
COP
Ciepła woda użytkowa
CWU
Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię końcową
EK
Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię
EP
pierwotną
The European Wind Energy Association
EWEA
International Passive House Association
Leadership in Energy and Environmental Design to system oceny opracowany
LEED
przez USGBC do oceny efektywności środowiskowej budynku
Program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do
MATLAB wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do
tworzeniasymulacji komputerowych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
MPEC
Program do prowadzenia obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło do
OZC
ogrzewania budynku
Odnawialne źródła energii
OZE
Passive House Planning Package, Program „Pakiet do Projektowania
PHPP
Budynków Pasywnych”
Ogniwa fotowoltaiczne
PV
Renewable Energy Sources, Źródła energii odnawialnych
RES
Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów (Simply Pay Back Time)
SPBT
Seasonal Performance Factor, wielkość opisująca średnią efektywność pompy
SPF
ciepła w ciągu całego roku, z uwzględnieniem zmian temperatury zewnętrznej
Unia Europejska
UE
USGBC United States Green Building Council
Vertical axis wind turbine, Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu
VAWT
Światowa Organizacja Zdrowia
WHO
Metoda sum ważonych
WSM
Polistyren ekstrudowany
XPS
iPHA
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1

Motywacja podjęcia tematu

Racjonalna gospodarka surowcami, paliwami i energią stanowi ważny czynnik
decydujący o efektywności gospodarki. Z powodu występowania niekorzystnych zmian
w środowisku, spowodowanych wysokim zapotrzebowaniem na energię, bardzo dużą
uwagę przywiązuje się ostatnio do tworzenia warunków sprzyjających realizacji tzw.
zrównoważonej polityki energetycznej. Dla realizacji jej celów konieczne jest rozwijane
jednoczesnych działań w trzech obszarach. Są nimi: wzrost efektywności energetycznej,
oszczędzanie energii i zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
prowadzące do stopniowego ograniczania zakresu korzystania z paliw kopalnych.
Ponieważ sektor budownictwa odpowiada za zużycie blisko 40% paliw pierwotnych
potrzebnych dla gospodarek krajów UE oraz generuje ponad 24% całkowitej emisji gazów
cieplarnianych, związanych z jej wytworzeniem stanowi bardzo ważny obszar, o wielkim
potencjale w zakresie poszanowania energii i ograniczania emisji. Stąd aktualne cele
polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, zdefiniowane przez Radę
Europejską, realizowane są poprzez regulacje prawne zobowiązujące państwa
członkowskie do osiągnięcia następujących efektów:
• redukcji o przynajmniej 20% (do roku 2020) i 40% (do roku 2030) emisji gazów
cieplarnianych we wspólnocie w porównaniu z poziomem z roku 1990,
•

zwiększenia do 20% (do roku 2020) i 27% (do roku 2030) udziału energii
odnawialnej we wszystkich źródłach zużywanej energii,

•

poprawy efektywności energetycznej o 20% (do roku 2020) i o 30% (do roku 2030)

Zgodnie z przyjętą dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia określonego
udziału energii ze źródeł odnawialnych w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową
brutto już w 2020 roku. Poprzez definicję energii końcowej należy rozumieć energię, którą
należy dostarczyć do granicy systemu grzewczego (budynku) o danej sprawności
całkowitej systemu grzewczego, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do
ogrzewania i wentylacji pomieszczeń oraz niezbędne do potrzeb bytowych, higienicznych
i gospodarskich, z uwzględnieniem strat energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji
i przesyłania.
Wymagany udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Polski został
określony na poziomie 15%, a polityka energetyczna Polski do 2030 roku wymaga
transformacji technologii energetycznych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wzrost
zainteresowania problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii wynika również
z konieczności rozwiązania problemu zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach,
które nasila się szczególnie w sezonie grzewczym, a także ze zmian przepisów (1),
określających w sposób coraz bardziej restrykcyjny, graniczne wartości wskaźnika
jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody w budynkach, co wymaga przekształcania budownictwa w kierunku
standardów budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Takie budownictwo
niskoenergetyczne wymaga znacznie większego zaangażowania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków [1–3].
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Jednym z priorytetów, który określa
okre
realizację wyżej
ej wymienionych celów jest
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności
ci w sektorze gospodarstw
domowych. Możliwości
ci znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię
energi pierwotną
w sektorze mieszkaniowym, głównie związanego
zwi
z eksploatacją są znaczące. Według
danych z 2015 roku zużycie
życie energii w sektorze mieszkalnym obejmuje około 32,2%
32,2 całego
zapotrzebowania naszego kraju na nośniki
no ki energii, co czyni ten sektor największym
najwi
konsumentem energii w Polsce. Strukturę
Struktur końcowego zużycia
życia energii brutto
w poszczególnych sektorach
orach przedstawiono na Rys. 1.1 [4]. Dane takie jak na
Rys. 1.1 wskazują, żee potencjał oszczędzania
oszcz
energii w sektorze mieszkalnym jest jednym
z największych.

Transport
32,20%

25,60%
Przemysł

18,30%

23,80%

Inne sektory
Gospodarstwa
domowe

Rys. 1.1 Zużycie
ycie energii końcowej
ko
w różnych
nych sektorach gospodarki w Polsce [4]
Poszukiwanie korzystnych pod względem
wzgl dem ekonomicznym i środowiskowym
rozwiązań źródła
ródła jest konieczne, zwłaszcza w odniesieniu do zapotrzebowania na ciepło do
przygotowania ciepłej
łej wody użytkowej.
u ytkowej. Zapotrzebowanie to w odróżnieniu
odróż
od potrzeb
grzewczych, które mogąą być
by znacznie zmniejszone przez ograniczenie
iczenie strat ciepła,
niełatwo poddaje się takiej redukcji. Dlatego znalezienie odpowiedniego
odpowiedn
rozwiązania
źródła ciepła do przygotowania ciepłej
ciep wody użytkowej,
ytkowej, korzystającego w niewielkim
zakresie z nieodnawialnej energii pierwotnej, a głównie z odnawialnych źródeł energii, to
istotna kwestia [5–7].
Niewielki udziałł energii pochodzącej
pochodz
ze źródeł
ródeł odnawialnych używanej
u
do
pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków przy znaczącym
cym udziale paliw kopalnych
w dużym
ym stopniu przyczynia się
si do powstawania smogu. W wyniku czego zwłaszcza
w czasie trwania sezonu grzewczego (czasami także
tak e poza nim) normatywne wielkości
wielko
stężeń dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 są
s istotnie przekroczone
(Rys. 1.2).. Poziom dopuszczalny stężenia
st
średniorocznego
redniorocznego dla PM10 to 40 µg/m3, wartość
zalecana przez WHO to 20 µg/m3 [8,9].
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Rys. 1.2 Średni
redni poziom zanieczyszczeń
zanieczyszcze pyłem PM10 w Krakowie na Al. Krasińskiego
Krasi
w latach 2013-2015 [10]
Możliwości osiągnię
ągnięcia określonego
lonego zakresu zmniejszenia zapotrzebowania na
energię końcową gospodarstwa domowego, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym,
wskutek poprawy jego jakości
jakoś energetycznej przedstawia Rys. 1.3.. Jak można
mo
stwierdzić
różnice
nice jednostkowego zapotrzebowania na energię
energi
końcowąą do ogrzewania
ogrze
i przygotowania ciepłej wody, odniesionego do metra kwadratowego powierzchni i roku są
ogromne. Przekształcenie dotychczasowych, starszych zasobów mieszkaniowych, a nawet
nawe
budynków wzniesionych po 2010 roku w budynki energooszczędne
dne pozwala na dwukrotne
dwukro
lub dwu i półkrotne zmniejszenie tego zapotrzebowania na energię
energi końcow
ńcową.
Różnice
nice w zapotrzebowaniu na energię
energi końcową pomiędzy
ędzy dotychczasowymi
zasobami mieszkaniowymi, a budynkami o niskim zapotrzebowaniu na energię
energi czy
budynkami pasywnymi sąą ogromne.
Wartość energii końcowej kWh/(m2 rok)

300
Energia na potrzeby
gospodarstwa domowego

250

Wentylacja mechaniczna
200
Ciepła woda użytkowa
150
Ogrzewanie i wentylacja
naturalna

100
50
0
Dotychczasowe
zasoby mieszkaniowe

Nowe budynki w
Polsce 2012

Budynki
energooszczędne

Domy pasywne

Rys. 1.3 Zapotrzebowanie
bowanie na energię
energi końcową w poszczególnych typach
typac budynków
mieszkalnych [11]
Aby działania
łania proefektywnościowe
proefektywno ciowe w sektorze mieszkalnym przyniosły
oczekiwane efekty energetyczne, niezbędnym
dnym jest opracowanie zoptymalizowanego
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zakresu działań służących poprawie standardu termoizolacyjnego obiektów, modernizacji
ich wyposażenia instalacyjnego i wprowadzeniu energii odnawialnych do zaopatrywania
budynków mieszkalnych w ciepło. Przez optymalizację w zakresie termomodernizacji
należy rozumieć dobór takiego zestawu przedsięwzięć (pakietów termomodernizacyjnych),
które będą efektywne energetycznie i będą charakteryzować się wystarczającą
efektywnością ekonomiczną.
Efektem optymalizacji sposobu zaopatrywania budynków mieszkalnych w nośniki
energetyczne powinno być podjęcie decyzji równoznacznej z wyborem najbardziej
efektywnej technologii zasilania, przy spełnieniu warunku minimalizacji zapotrzebowania
budynku na energię pierwotną i zwiększania udziału energii odnawialnej w pokrywaniu
całkowitych potrzeb energetycznych budynku.
W
przypadku
równoczesnego
analizowania
zakresu
termomodernizacji
i wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, koniecznym jest
uwzględnienie wielu aspektów związanych z ich doborem, gdyż w przeciwnym wypadku
może to spowodować, że problem optymalnego wyboru sposobu zaopatrywania budynku
w energię będzie miał więcej niż jedno rozwiązanie. Świadczy to o tym, że analizy
jednokryterialne wykorzystywane dla doboru zakresu termomodernizacji i sposobu
zaopatrywania budynku w energię są niewystarczające do podjęcia jednoznacznej decyzji.
Na tym tle rodzi się na przykład następujące pytanie: jak dalece należy obniżać potrzeby
energetyczne budynku, a od jakiego poziomu tych potrzeb należy już zastosować
w szerokim zakresie instalacje korzystające z odnawialnych źródeł energii (RES)? Nie ma
jednej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, ponieważ sytuacja określająca warunki
początkowe, związane z cechami i potrzebami energetycznymi obiektu może być różna
w zależności od:
•

kryteriów optymalizacji, którymi mogą być np.: roczne zapotrzebowanie na energię
pierwotną, nakłady finansowe lub roczne koszty energii budynku
zmodernizowanego,

•

grupy docelowej, którą mogą być: właściciele budynku, decydenci lub podmioty
tworzące nowe technologie budowlane lub instalacyjne,

•

krajowej tradycji budowlanej,

•

wieku budynku, oraz tego czy był już wcześniej modernizowany,

•

rodzaju wielorodzinnego budynku mieszkalnego, jego wielkości oraz innych cech.

W przypadku rozwiązywania problemów optymalizacyjnych o tego typu złożoności
zasadne jest stosowanie analiz wielokryterialnych, które uwzględnią jednocześnie kilka
kryteriów ocen jak zapotrzebowanie na energię pierwotną, efektywność ekonomiczną
przedsięwzięć modernizacyjnych czy też lokalne możliwości pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych.
W niniejszej pracy skupiono się na takiej wielokryterialnej ocenie służącej
doborowi przedsięwzięć termomodernizacyjnych i sposobu zaopatrywania budynku
w energię przy wykorzystaniu instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii
w polskich warunkach klimatycznych.
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2
2.1

Przegląd literatury
Wstęp

W niniejszym rozdziale przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczącej
termomodernizacji budynków mieszkalnych, wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej
i pomp ciepła oraz optymalizacji wielokryterialnej systemów energetycznych pracujących
na potrzeby budynków. Przegląd literatury bazuje na publikacjach prezentowanych
w czasopismach indeksowanych, znajdujących się w naukowych bazach danych
np. SCOPUS, Web of Science i innych.
W rozprawie podjęto zagadnienie wyboru najkorzystniejszego sposobu poprawy
jakości energetycznej istniejących mieszkalnych budynków wielorodzinnych
poddawanych termomodernizacji oraz wyposażanych w instalacje korzystające z energii
odnawialnych (OZE). Dobór zakresu przedsięwzięć modernizacyjnych był rozpatrywany
jako zadanie wielokryterialnego, dyskretnego problemu optymalizacyjnego, którego celem
było ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy ocenami poszczególnych, możliwych
wariantów realizacyjnych, w taki sposób, aby sporządzić ich ranking i ustalić wariant
najbardziej korzystny w sensie wielokryterialnym. Dlatego w przeglądzie literatury
skupiono się szczególnie na metodach odpowiednich dla dyskretnych problemów
optymalizacyjnych,
2.2

Przegląd literatury z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych

W literaturze istnieją prace poświęcone doborowi i ocenie usprawnień
termomodernizacyjnych takie jak [12–19]. Włączenie do zakresu projektu
termomodernizacji budynku wyposażenia instalacyjnego korzystającego z energii
odnawialnych, dedykowanego potrzebom energetycznym budynku powoduje, że mamy do
czynienia z zadaniem jeszcze bardziej złożonym i wymagającym szczególnego podejścia
dla jego rozwiązania. Najczęściej dla oceny planowanego do zastosowania zestawu
przedsięwzięć modernizacyjnych posługujemy pewną liczbą kryteriów, starając się ocenić
zakres osiągnięcia przewidywanych celów. Ustalenie tych celów nie jest łatwe, gdyż
zaangażowane w proces strony często chcą osiągnąć cele całkowicie sprzeczne. Z jednej
strony mamy do czynienia z wymaganiami mieszkańców, którzy chcieliby
maksymalizować korzyści wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię
budynku. Natomiast nakłady na realizację projektu termomodernizacyjnego, ponoszone
przez właściciela, są tym wyższe, im większy jest przewidywany zakres poprawy jakości
energetycznej budynku, zwłaszcza w wyniku wprowadzenia instalacji korzystających
z energii odnawialnych. Uzyskanie kompromisu pomiędzy ocenami energetycznymi
i nieenergetycznymi, w szczególności efektywnością ekonomiczną, wymaga starannej
analizy pozwalającej znaleźć równowagę pomiędzy kosztami i korzyściami oraz
związanym z tym spełnieniem oczekiwań stron.
W celu przekształcenia charakterystyki rozważanych budynków do standardu
budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię, należy przeprowadzić ich
termomodernizację. Zapewni ona poprawę parametrów izolacyjności termicznej przegród
budowlanych (okien, drzwi, stropów) ograniczając straty ciepła i obniżając
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Budynki niskoenergetyczne charakteryzują się
jednostkowym wskaźnikiem zapotrzebowania na energię użytkową (do ogrzewania
i wentylacji) na poziomie 40 kWh/m2/rok lub niższym [1,2,20]. W Polsce, Narodowy
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obiekty charakteryzujące się
wskaźnikiem jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną na poziomie
40 kWh/m2/rok, określa mianem standardu NF40.
Dostępne w literaturze prace poświęcone metodom poprawy jakości energetycznej
budynków [12–19,21] są ukierunkowane na kilka specyficznych obszarów:
− działania związane z ograniczaniem zapotrzebowania budynku na energię,
czyli działania po stronie popytowej (ocieplenia, poprawa szczelności
budynku, kontrola ilości dostarczanego powietrza wentylacyjnego, odzysk
ciepła z usuwanego powietrza wentylacyjnego);
− wprowadzenie nowych technologii instalacyjnych zwiększających
efektywność wykorzystania i przekształcania energii końcowej dostarczonej
do budynku;
− wprowadzenie nowych źródeł zaopatrywania budynku w energię, zwłaszcza
instalacji korzystających z energii odnawialnych (działania po stronie
podażowej).
Technologie OZE zintegrowane z budynkiem [22–26] charakteryzują się tym, że
pozyskanie energii odnawialnych i ich bezpośrednie użycie na potrzeby obiektu odbywa
się w tym samym miejscu. Producent energii jest jednocześnie jej odbiorcą, co dla
efektywności przetwarzania i wykorzystania ma kapitalne znaczenie. Systemy OZE
zainstalowane w obiektach modernizowanych, lub w ich pobliżu, będą jednak najczęściej
współpracować z instalacjami zasilanymi przez źródłami korzystające z energii
nieodnawialnej, takimi jak kotły gazowe lub układy do skojarzonego wytwarzania ciepła
i energii elektrycznej CHP (Combined Heat and Power), bazującymi na silnikach
gazowych lub mikroturbinach. Często budynki takie będą wykorzystywać ciepło
dostarczane z miejskiego systemu ciepłowniczego, wytwarzane w dużych źródłach takich
jak elektrociepłownie lub elektrownie. Systemy energetyczne poddawanych modernizacji
budynków zwykle wykorzystują więcej niż jeden rodzaj energii. Z tego powodu do
zaopatrywania budynków energooszczędnych wykorzystywane są bardzo często układy
wieloźródłowe (multiwalentne) [27–29]. W takim przypadku poszczególne źródła
tworzące taki układ nie konkurują ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniają, pracując
w korzystnym dla siebie zakresie warunków zewnętrznych, tak aby
z najwyższą efektywnością dostarczać energię potrzebną do zasilania instalacyjnych
systemów odbiorczych. Stosowane w budownictwie już od wielu lat instalacje
korzystające z odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim kolektory słoneczne
i pompy ciepła [5,6]. Wykorzystuje się je nie tylko w budownictwie jednorodzinnym do
wspomagania źródeł pracujących na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
[5,30–33], lecz także coraz częściej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Odrębnym zagadnieniem, nie mającym bezpośredniego wpływu na dobór zakresu
termomodernizacji budynków, jest możliwość uzyskiwania przez nie certyfikatów
przyznawanych obiektom przyjaznym dla środowiska, takich jak LEED czy
BREEAM [34–36]. Certyfikat LEED oparty jest na amerykańskim systemie oceny
budownictwa stworzonym przez USGBC i bazującym na normie ASHRAE. Celem
wprowadzenia certyfikacji LEED jest spowodowanie zmniejszenia energochłonności
obiektu oraz jego negatywnego wpływu na środowisko w wyniku zmniejszenia zużycia
wody, a w konsekwencji ograniczenia ilości wytwarzanych ścieków oraz poprzez
likwidację efektu oddziaływania typu "wyspa ciepła".
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Ważną zaletą certyfikacji LEED jest też wspieranie proekologicznych inicjatyw
i promowanie świadomości proekologicznej właścicieli obiektów. Rozwiązania
proponowane w toku uzyskiwania certyfikatu pomagają ograniczać zapotrzebowanie na
energię, co w sposób pośredni może przyczynić się do uzyskania standardu budynku
o niskim zapotrzebowaniu na energię. W literaturze coraz częściej pojawiają się prace
dotyczące certyfikacji budynków [37–40], które wskazują na wagę certyfikowania
w procesie zmierzania do budownictwa niskoenergetycznego.
2.3

Literatura poświęcona wykorzystaniu pomp ciepła „powietrze-woda”
i odnawialnych źródeł energii w budownictwie

Istnieje wiele różnych możliwości realizacji mieszanego źródła ciepła pracującego
na potrzeby instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynku
wielorodzinnym. Całkowite zapotrzebowanie na energię jest pokrywane ze źródła
podstawowego oraz instalacji pracujących w technologii odnawialnych źródeł energii,
wspomaganych systemem magazynowania energii, na potrzeby okresów szczytowego
zapotrzebowania na nią. W skład takiego źródła będą wchodzić instalacje korzystające
z energii odnawialnych, budowane z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła czerpiących energię z powietrza atmosferycznego
(energia aero-termiczna).
Każda pompa ciepła jest projektowana dla konkretnego zestawu warunków
i parametrów: przyjętego dolnego źródła ciepła, rodzaju czynnika termodynamicznego,
zakresu parametrów przy których będzie pracować, wpływających na warunki realizacji
lewo-bieżnego obiegu termodynamicznego. Dostarczenie energii elektrycznej do napędu
najczęściej stosowanych, sprężarkowych pomp ciepła umożliwia przetransportowanie
energii cieplnej ze źródła o niższej temperaturze do źródła o temperaturze wyższej
[7,41,42]. Ciepło może być odbierane z gruntu, wody lub powietrza. Zapewnienie
największego efektu w postaci ilości oddawanego ciepła, czerpanego ze źródła dolnego,
w stosunku do dostarczonej energii napędowej w całym zakresie warunków pracy systemu
grzewczego i przygotowania ciepłej wody skutkuje osiągnięciem wysokiej wartości
średnio-sezonowego współczynnika efektywności COP (coefficient of performance).
Wielkość ta, w warunkach ustalonych, może być wyznaczona jako stosunek mocy cieplnej
dostarczanej przez pompę i mocy prądu elektrycznego zużywanego podczas tego procesu
i charakteryzuje chwilową efektywność takiego źródła. Wskaźnik ten w czasie pracy
urządzenia ulega zmianie, a jego wahania zależą od zmieniających się temperatur dolnego
i górnego źródła ciepła. Pompa ciepła czerpiąca energię z powietrza pracuje efektywnie
dopóki temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa od tzw. temperatury progowej,
przy której koszt produkcji jednostki ciepła przez pompę ciepła jest mniejszy od kosztu
jego wytwarzania przez źródło porównawcze [43–49]. Urządzenie w postaci pompy ciepła
pracuje bezobsługowo i nie wymaga budowy dodatkowego wyposażenia. W analizach
porównawczych różnych rodzajów źródeł ciepła, pompa ciepła oceniania jest jako jedno
z bardziej ekologicznych źródeł ciepła (brak emisji substancji szkodliwych w miejscu
pracy), mimo, iż jest zależna od energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia
napędowe. Natomiast wysokie nakłady inwestycyjne oraz warunki jakie musi spełnić
niskotemperaturowy system grzewczy budynku, występujący hałas, uciążliwy dla
mieszkańców powodują, że często rozważa się pompę ciepła jako źródło pracujące
równolegle z innym. Rozwiązanie takie jest korzystne także ze względu na uniknięcie
konieczności „wymiarowania” mocy pompy ciepła na najbardziej niekorzystne warunki
zewnętrzne. Rozwiązanie źródła opartego wyłącznie na pompie ciepła z uwagi na znaczną
13

wielkość nakładów inwestycyjnych obniża korzyści ekonomiczne wynikające
z niskiego jednostkowego kosztu ciepła, dostarczanego przez pompę ciepła [50–52].
Instalacje korzystające z energii odnawialnych, takie jak ogniwa fotowoltaiczne czy
turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, wytwarzają energię elektryczną, która może
w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną, niezbędną do napędu
sprężarkowej pompy ciepła, stanowiącej monowalentne źródło ciepła dla budynku
(Rys. 2.1). Implementacja systemu opartego na sprężarkowej pompie ciepła, napędzanej
głównie energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, zapewnia zmniejszenie
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku gdy system taki
dostarcza również ciepło do instalacji przygotowania ciepłej wody zapewnia osiągnięcie
pożądanej, niskiej wartości jednostkowego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energie pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zgodnie
z obowiązującymi aktualnie przepisami (1), dopuszczalna wartość wskaźnika EPH+W dla
budynków wielorodzinnych nie powinna przekraczać 85 kWh/m2/rok.
Połączenie sprężarkowej pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym
z instalacjami korzystającymi z energii odnawialnych i wytwarzającymi prąd elektryczny
wymaga właściwego zwymiarowania tych instalacji, tak aby zapewniały w skali roku
korzystny zakres pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczna i jednocześnie było to
rozwiązanie efektywne ekonomicznie.

Rys. 2.1 Przykład rozwiązania z wytwarzaniem energii elektrycznej przy wykorzystaniu
turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb budynku [53]
Wymaga to rozpoznania i oceny potencjału dostępnej do wykorzystania energii
odnawialnej oraz doboru odpowiednio zwymiarowanych instalacji z nich korzystających,
o znanych sprawnościach przekształcania energii odnawialnej w użytkową energię
elektryczną. W pracy skupiono się na instalacjach w postaci turbin wiatrowych
korzystających z energii wiatru oraz ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących energię
promieniowania słonecznego.
Dostępność energii wiatru oraz promieniowania słonecznego w Polsce jest zmienna
[6,54,55]. Dostępność taka jest zależna od lokalizacji miejsca pozyskiwania w danym
regionie Polski, jak też od aktualnej pory roku, dnia i godziny. Istnieje niewiele opracowań
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dotyczących korzystnych lokalizacji dla instalacji czerpiących z odnawialnych źródeł
energii. Lokalizacji, w których rozważana instalacja korzystająca z danego źródła energii
odnawialnej, zapewni osiągnięcie takiej ilość pozyskanej energii, że będzie to efektywne
ekonomicznie w odniesieniu do poniesionych nakładów inwestycyjnych i zapewni wysoki
stopnień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną [56–59].
Na Rys. 2.2 przedstawiono mapę warunków wiatrowych w Polsce. Na podstawie
analizy mapy, można oszacować, że około 2/3 obszaru Polski posiada korzystne warunki
wiatrowe. Wskaźnik wykorzystania wiatru jako źródła energii odnawialnej jest jednym
z najniższych w Unii Europejskiej, co przedstawiono na Rys. 2.3.
Ważnym aspektem decydującym o efektywności energetyki wiatrowej są lokalne
warunki klimatyczne i terenowe, które wpływają na ilość wytworzonej w skali roku energii
w danym miejscu. To one w zdecydowanym stopniu warunkują opłacalność instalowania
elektrowni wiatrowych na danym terenie. Energia wiatru zależy silnie od jego prędkości,
w trzeciej potędze, w związku z tym niezwykle ważnym aspektem jest miejsce lokalizacji
turbin wiatrowych. Dogodne miejsca to takie gdzie częstość występowania silnych
wiatrów, o prędkości 10-20 m/s, jest duża.
Osadzony na wale turbiny wiatrowej wirnik napędza generator elektryczny, typową
maszynę asynchroniczną, która wytwarza energię elektryczną. Siłownie wiatrowe typu
VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) czyli z wirnikiem o osi pionowej nie mają
przemysłowego zastosowania, natomiast coraz powszechniej są wykorzystywane
w budownictwie mieszkalnym [60–69].

Rys. 2.2 Mapa warunków wiatrowych w Polsce [70]
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Rys. 2.3 Moce zainstalowane (MW) w energetyce wiatrowej w Europie według stanu na
koniec 2009 roku, opracowane na podstawie danych EWEA [71]
Na tle Europy zachodniej, moc zainstalowana w polskiej zawodowej energetyce
wiatrowej (głównie duże siłownie) jest niewielka. Na podstawie danych z 2009 roku,
w porównaniu do Niemiec, moc zainstalowana w Polsce jest ponad 25-krotnie mniejsza.
Przyczyną tego stanu mogą być aspekty mające podłoże prawne, wysokie koszty
inwestycyjne czy też brak inicjatywy poszerzania rynku odnawialnych źródeł
energii [61,72–74]. Wprowadzenie wielu siłowni wiatrowych o mniejszych mocach,
pracujących w sektorze budynków mieszkalnych może przyczynić się do poprawy tej
sytuacji.
Kolejnym, ważnym źródłem odnawialnej energii, która może służyć do generacji
energii elektrycznej jest energia słoneczna. Jest ona uważana za najbogatsze i jedno
z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej, której wykorzystanie może
przynosić znaczne korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Dostępność tego źródła jest
jednak uzależniona od lokalnych warunków pogodowych, cyklu dobowego
i cyklu rocznego Słońca. Na Rys. 2.4 przedstawiono mapę średniej rocznej wielkości
energii promieniowania słonecznego, padającego na jednostkę powierzchni terenu
w Polsce. Dla Polski średnia roczna wartość potencjału, możliwej do wykorzystania
energii słonecznej, zawiera się w przedziale 900 – 1200 kWh/m2. Są to wartości zbliżone
do odpowiadających dla Niemiec czy północnej Francji, a większe niż np. dla Danii czy
Szwecji.
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Rys. 2.4 Mapa potencjału energii słonecznej w Polsce [75]
Na rynku europejskim notuje się stały wzrost liczby budowanych budowy instalacji
fotowoltaicznych PV.W krajach, w których wprowadzono mechanizmy wsparcia dla
technologii ogniw fotowoltaicznych, szybko rozwinęły się rynki urządzeń i usług oraz
znacznie wzrósł ogólny udział energii pozyskiwanej z ogniw PV w ich całkowitym
bilansie energetycznym. Są to zarówno duże instalacje jak i małe instalacje dedykowane
potrzebom budownictwa.
Pomimo szybkiego wzrostu instalowanych mocy zbudowanych instalacji
fotowoltaicznych, Polska nadal znajduje się pod tym względem na jednej z ostatnich
pozycji w całej Unii Europejskiej. Znajduje to odzwierciedlenie również we wskaźniku
mocy przypadającej na 1 mieszkańca. W Polsce to około 0,6 W/mieszkańca, podczas, gdy
w Niemczech wartość ta wynosi ponad 470 W/mieszkańca, czyli prawie 800 razy więcej,
co przedstawiono na Rys. 2.5 [76–78].
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Rys. 2.5 Moc w systemach fotowoltaicznych przypadająca na 1 mieszkańca [79]
Polska posiada zatem wszelkie dane aby zwiększyć udział energii pochodzącej
z instalacji PV, gdyż państwa ościenne takie jak Niemcy, Czechy, Słowacja uznały ten
sposób wykorzystania energii słonecznej za atrakcyjny, także w sektorze budownictwa
[80–82].
Problemem jest relatywnie wysoki koszt ogniw PV, gdyż ich produkcja jest bardzo
energochłonna oraz fakt, że średnia sprawność konwersji energii promieniowania
słonecznego do prądu jest niska i oscyluje w granicach od 15 do 20% [83–91].
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2.4

Metody optymalizacji wielokryterialnej stosowane w odniesieniu do systemów
energetycznych

Metody optymalizacji wielokryterialnej należą do grupy metod oceny decyzji,
w której uwzględnia się więcej niż jedną funkcję kryterialną. Celem optymalizacji jest
w tym przypadku znalezienie zbioru liczb rzeczywistych lub ich funkcji, które
ekstremalizują funkcję kryterialną. Przykładem optymalizacji ciągłej może być dobór
konfiguracji i rozmiaru systemu energetycznego. Zagadnienia optymalizacyjne, w których
co najmniej jedna zmienna decyzyjna określona jest na skończonym zbiorze rozwiązań,
tzn. jest zmienną dyskretną, nazywane są dyskretnymi zagadnieniami optymalizacyjnymi.
Celem optymalizacji jest w tym przypadku znalezienie zbioru liczb rzeczywistych lub ich
funkcji, które pozwolą na znalezienie lokalnego maksimum funkcji kryterialnej w zbiorze
skończonych rozwiązań dopuszczalnych. Za twórców teorii ogólnej równowagi przyjmuje
się L. Walrsa i jego ucznia V. Pareto [92]. W ostatnich latach nastąpił bardzo intensywny
rozwój dyskretnych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. Przeglądu
dostępnych metod dokonał zespół pod kierunkiem T. Trzaskalika (w latach 2009 – 2012)
[93–95].
Do głównych należą:
• metody addytywne (ang. Simple Additive Weighting Method);
•

metody analitycznej hierarchizacji i metody pokrewne (ang. Analitycal
Hierarchy Proces);

•

metody werbalne (ang.Verbal Decision Analisis – VDA);

•

metody ELECTRE (fr. Elimination et choix Traduisant la Realia);

•

metody PROMETHEE (ang. Preference Ranking Organisation Method for
Enrichment Evaluations);

•

wykorzystanie punktówreferencyjnych np. (ang. Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution);

•

metody interaktywne.

Dyskretne metody wielokryterialne od dawna stosowane są w wielu dziedzinach.
Umożliwiają uporządkowanie porównywanych rozwiązań lub wyodrębnienie grup
preferencji obiektów. Jako wybrane przykłady można przytoczyć zarządzanie
inwestycjami budowlanymi [96] lub ocenę rozwiązań w układach technicznych [97].
Szerokie stosowanie metod optymalizacyjnych, w bardzo wielu obszarach
działalności człowieka, spowodowało ich znaczne rozbudowanie pod względem
metodologii, w celu ich najlepszego dostosowania do analiz wielokryterialnych, w ramach
formułowanych zadań. Każda z wymienionych wyżej metod nich posiada swoje zalety
i wady oraz specyficzne ograniczenia. Metody można rozróżnić ze względu na: sposób
porównywania wariantów decyzyjnych, badanie relacji przewyższania według przyjętych
kryteriów, sposób wykorzystania funkcji użyteczności, wybór punktu odniesienia oraz
inne. Istnienie wielu metod oceny wielokryterialnej powoduje, że w pracach badawczych
z zakresu optymalizacji wielokryterialnej mamy do czynienia z dwuetapowym procesem
decyzyjnym. Pierwszym etapem jest wybór metody, drugim zaś analiza i ocena w ramach
przyjętej metody.
Dobór metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego w określonych warunkach
procesu decyzyjnego można przeprowadzić na wiele sposobów, między innymi w oparciu
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o wybrany zakres danych wejściowych, rodzaj i liczbę kryteriów oceny, stopień ich
korelacji itp. [98–100]. T. Bewszko w swojej pracy [101] dotyczącej problemu wyboru
sposobu zaopatrywania w energię odbiorcy komunalno – bytowego w budownictwie
jednorodzinnym dokonał przeglądu metod i aplikacji służących wspomaganiu decyzji
w oparciu o oceny wielokryterialne. W pracy autor przeprowadził także analizy dla
wyboru wariantu korzystnego w sensie wielokryterialnym, spośród przyjętych kilku
różnych sposobów zaopatrywania budynku w energię, stanowiących alternatywne
scenariusze przy uwzględnieniu przyjętych ograniczeń.
Dosyć popularną metodą wielokryterialnego wspomagania decyzji jest metoda
Pareto lub jej modyfikacje [102], wraz z wprowadzonym przez V. Pareto pojęciem
optimum [92]. Krzywa jednakowej użyteczności, reprezentuje zbiór rozwiązań jednakowo
preferowanych przez decydenta (front Pareto). Zwiększenie wartości jednego kryterium
powoduje jednoczesne pogorszenie wartości pozostałych kryteriów w alternatywnych
rozwiązaniach. W ten sposób stworzony zbiór rozwiązań niezdominowanych (S1) jest
podzbiorem zbioru rozwiązań dopuszczalnych (S) o których wiadomo, że rozwiązania te są
na pewno globalnie lepsze od każdego rozwiązania nie należącego do S1, co prowadzi do
częściowego uporządkowania obszaru decyzyjnego [103].
Do rozwiązania postawionego w pracy problemu wybrano metodę wielokryterialną
opartą na metodzie zastosowanej w pracy T. Bewszko [101]. Przeprowadzono szereg
analiz i ocen wielokryterialnych najpierw dla wyboru wariantu korzystnego w sensie
wielokryterialnym, spośród przyjętych zestawów działań modernizacyjnych, zwanych
„pakietami termomodernizacyjnymi”, a następnie analizowano zakres wykorzystania
i dobór instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii, przy uwzględnieniu
przyjętych ograniczeń.
Przyjęta metoda prowadziła do rozwiązania zadania znalezienia najbardziej
korzystnego, w sensie wielokryterialnym, wariantu termomodernizacji i zaopatrywania
budynku wielorodzinnego w ciepło, zarówno pod względem ekonomicznym (niska
wartość prostego czasu zwrotu poniesionych nakładów SPBT) jak i energetycznym (niskie,
spełniające wymagania jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody).Spośród wybranego zbioru rozwiązań
dopuszczalnych, jedno z nich jest globalnie korzystniejsze od pozostałych, gdyż pozwala
na uzyskanie najlepszych rezultatów oceny wskaźnika SPBT oraz jednostkowego
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.
2.5

Podsumowanie przeglądu literatury

Przegląd dotychczasowych prac badawczych dotyczących zastosowania metod
wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu zaopatrzenia w energię budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii umożliwił sformułowanie
następujących wniosków:
a. Brak jest w literaturze prac badawczych podejmowanych w celu jednoczesnego
doboru zakresu termomodernizacji i wyposażenia istniejącego budynku
w instalacje korzystające z OZE dla osiągnięcia przez niego zakładanej jakości
energetycznej. Najczęściej spotykane prace dotyczą doboru tzw. pakietu
termomodernizacyjnego ukierunkowanego na przegrody oraz instalacje,
a przyjmowane kryteria oceny mają na uwadze przede wszystkim efektywność
ekonomiczną takich zabiegów. Aspekty energetyczne oraz konsekwencje
środowiskowe, będące wynikiem poprawy jakości energetycznej budynku po
przekształcenia go w obiekt nisko-energochłonny nie są należycie
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

uwzględniane lub często pomijane. Preferowane dotychczas podejście
uwzględniające głównie korzyści ekonomiczne nie odzwierciedla w pełni
skutków związanych ze znacznym ograniczeniem zapotrzebowania na energię
budynku.
Dobór zestawu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wyposażenia
w instalacje korzystające z OZE musi zapewnić spełnienie przez budynek
warunku ograniczającego wielkość wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania
na nieodnawialną energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
np. EPH+W < 85 kWh/m2/rok. To bardzo ważne kryterium musi być spełnione
obok kryterium ekonomicznego.
Oceny wielokryterialne stosowane są powszechnie w analizach służących
doborowi zakresu termomodernizacji istniejących budynków. Stosowane
i zalecane są również w analizach wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Przegląd literatury wskazuje, że oceny wielokryterialne będą właściwym
narzędziem do wyboru zakresu termomodernizacji i wykorzystania energii
odnawialnych do zaopatrywania w ciepło modernizowanych budynków
wielorodzinnych, pozwalającym na znalezienie właściwej ścieżki
termomodernizacji obiektu, spełniającym warunki ekonomiczne i energetyczne.
Zaobserwowano również, że stosowane analizy wielokryterialne najczęściej
oparte są na ocenie według trzech grup kryteriów: ekonomicznych,
energetycznych
i środowiskowych. Stosowane są zróżnicowane sformułowania dla tych
kryteriów, uwzględniające najczęściej tylko fazę eksploatacji obiektu. Bardzo
rzadko formułowane są kryteria w ujęciu pełnego cyklu życia obiektu: od
zbudowania, przez eksploatację po unieszkodliwianie odpadów po zakończeniu
eksploatacji.
W przypadku modernizacji obiektów istniejących podejście mające na uwadze
tylko fazę eksploatacji budynku jest uzasadnione. Podstawowe nakłady energii
potrzebnej do wytworzenia materiałów i elementów do budowy obiektu oraz
instalacji zostały już poniesione. Nakłady energii związane z wytworzeniem
i zamontowaniem nowych elementów (izolacje, instalacje energii odnawialnej)
stanowią niewielką część tych, już wcześniej poniesionych.
Polska posiada znaczący potencjał energetyczny odnawialnych energii: wiatru
i słonecznej, których jednak zakres wykorzystania w chwili obecnej jest bardzo
niewielki (jeden z najniższych w Unii Europejskiej). Kraje o podobnych jak
Polska potencjalnych możliwościach tych rodzajów energii odnawialnych
z powodzeniem przekształcają energię wiatru i słońca w energię elektryczną
i cieplną na potrzeby budownictwa.
W literaturze brakuje prac badawczych poświęconych badaniom i analizom
wpływu lokalizacji instalacji OZE w Polsce na ich wydajność. Analizy takie
pozwalają na uwzględnienie wpływu konkretnej lokalizacji obiektu na
wydajności zastosowanych instalacji korzystających z odnawialnych źródeł
energii. Uwzględnienie lokalizacji na etapie doboru instalacji OZE pozwoli na
prawidłowe zwymiarowanie i dobór urządzeń instalacji, przez co zwiększy się
pewność osiągnięcia zakładanego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię
elektryczną do napędu pompy ciepła typu „powietrze-woda”.
W literaturze zaczynają się pojawiać pierwsze prace propagujące instrumenty
certyfikacji proekologicznej. Certyfikaty będące w założeniach narzędziem
marketingowym mogą w sposób pośredni zachęcać inwestorów do zabiegania
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o to aby w wyniku termomodernizacji budynek osiągnął standard obiektu
o niskim zapotrzebowaniu na energię.
3
3.1

Problem badawczy i cel pracy
Sformułowanie problemu

Problem znacznych potrzeb cieplnych, wynikających ze zwiększonych strat ciepła,
istniejących budynków mieszkalnych, wzniesionych w latach 70-tych oraz poddanych
„pierwszej” termomodernizacji w latach 90-tych implikuje większe zapotrzebowanie na
ciepło do celów grzewczych, a zarazem większe zapotrzebowanie na paliwo i nośniki
energii.
Wspomniane budynki charakteryzują się także brakiem instalacji pozwalających na
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do pokrywania ich potrzeb energetycznych, co
w konsekwencji prowadzi do znacznej emisji do środowiska substancji szkodliwych,
powstających w wyniku ich eksploatacji. Niskie standardy termoizolacyjne istniejących,
starszych zasobów budynków mieszkalnych, presja związana z rosnącą świadomością
społeczeństwa, dotyczącą zanieczyszczenia powietrza oraz wzrastające wymagania
w zakresie jakości energetycznej budynków zawarte w obowiązujących przepisach (2)
kierują do poszukiwania rozwiązań mających na celu poprawę jakości energetycznej
wzniesionych wcześniej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Założono, że
współpraca instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii: wiatrowej i słonecznej
z pompą ciepła, czerpiącą także częściowo z zasobów energii odnawialnej, pozwoli na
znaczne zmniejszenie jednostkowego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz na ograniczenie
kosztów eksploatacji budynku związanych z tymi potrzebami. Można było oczekiwać, że
właściwy dobór tych urządzeń pozwoli osiągnąć wystarczającą efektywność ekonomiczną
rozwiązania, w zestawieniu z poniesionymi nakładami oraz istotne korzyści
środowiskowe. Połączenie w jednym budynku, instalacji wykorzystujących dwa rodzaje
odnawialnych źródeł energii zapewnia korzyści wynikające z ich wzajemnej
komplementarności. Jesienią i zimą, kiedy możliwości wykorzystania energii słonecznej
znacznie się zmniejszają , turbiny wiatrowe, ze względu na zwykle występującą w tym
czasie wietrzną pogodę wytwarzają znacznie więcej energii elektrycznej niż ogniwa
fotowoltaiczne w takim samym okresie czasu. Sytuacja ta zmienia się w miesiącach
letnich, kiedy ogniwa fotowoltaiczne generują o wiele więcej energii, ze względu na
dłuższy dzień i dużo większe natężenia promieniowania słonecznego w ciągu dnia
[104–106].
Badania podjęte w pracy będą dotyczyć doboru właściwego dla każdego budynku
zestawu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wyposażenia w instalacje
korzystające z odnawialnych źródeł, zapewniających doprowadzenie jakości energetycznej
do standardu budynku nisko-energochłonnego. Dobór ten powinien charakteryzować się
możliwie niskimi nakładami finansowymi potrzebnymi dla realizacji wybranych
przedsięwzięć oraz znaczącym ograniczeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody, skutkującym dużym obniżeniem kosztu energii potrzebnej
do zaopatrywania budynku w ciepło. Chodziło zatem o dobór efektywnego energetycznie
oraz ekonomicznie zestawu przedsięwzięć spośród wielu możliwych, dostępnych
w obrębie technologii budowlanych oraz instalacyjnych służących ograniczeniu
zapotrzebowania budynku na energię oraz zaopatrywania go w nią przy wykorzystaniu
instalacji korzystających z energii odnawialnych RES (renewable energy sources).
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Proces wyboru takiego korzystnego zestawu przedsięwzięć oraz wyposażenia
w instalacje RES będzie prowadzony dwuetapowo z wykorzystaniem metod analizy
wielokryterialnej. W pierwszej kolejności zostanie wybrana kombinacja zabiegów
doprowadzających charakterystykę elementów obudowy budynku: ścian, stropu nad
najwyższą kondygnacją (dachu), okien, drzwi balkonowych do optymalnej w sensie
ekonomicznym izolacyjności. Na tym etapie będzie również analizowana celowość
wprowadzenia wentylacji mechanicznej połączonej z odzyskiem ciepła od powietrza
usuwanego w miejsce istniejącej wentylacji grawitacyjnej. Poprzez łączenie ze sobą wielu
możliwych zabiegów termomodernizacji zostaną wykreowane wszystkie możliwe ich
kombinacje, które następnie zostaną poddane ocenie pod kątem efektywności
ekonomicznej (prosty czas zwrotu SPBT poniesionych nakładów) oraz przewidywanej
ilości energii zaoszczędzonej w wyniku ich wdrożenia. W ten sposób został opracowany
indywidualny pakiet termomodernizacyjny dla analizowanego obiektu, efektywny
ekonomicznie i korzystny energetycznie, tj. zapewniający wielkość wskaźnika
zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji na poziomie
EP < 60 kWh/(m2/rok).
W etapie drugim zostanie przeprowadzona analiza dla doboru instalacji
korzystających z energii odnawialnych o wydajności zapewniającej osiągnięcie przez
budynek wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
do
ogrzewania
i
przygotowania
cieplej
wody,
spełniającego
warunek
2
EPH+W < 85 kWh/m /rok. Podstawą podjęcia decyzji o włączeniu instalacji RES do
systemu energetycznego budynku była ocena wysokości koniecznych nakładów
inwestycyjnych oraz porównanie kosztów eksploatacji związanych z ogrzewaniem
budynku i przygotowaniem ciepłej wody w odniesieniu do kosztów wariantu bazowego.
Oceny te pozwalały na określenie efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia
polegającego na wprowadzeniu energii odnawialnej
3.2

Planowany zakres badań i działań podjętych w pracy

Główne etapy prowadzące do rozwiązania sformułowanego problemu oraz podjęte
w tym celu działania i badania zostały schematycznie przedstawione na Rys. 3.1.
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Plan działań
ń i bada
badań w ramach rozprawy doktorskiej
Cel rozprawy doktorskiej w oparciu o przegląd
przegl literatury oraz
wstępną ocenę stosowanych obecnie metod. Przyjęcie założeń
do modelowania charakterystyk potrzeb cieplnych
modernizowanego budynku.

Przyjęcie założeń do
wyboru i oceny pakietu
termomodernizacyjnego,
-możliwe rodzaje
zabiegów
termomodernizacyjnych
oraz ich kombinacje
-kryteria oceny efektów ich
użycia:
1) zapotrzebowanie na
energię
użytkową, wskaźnik EU
2) nakład inwestycyjny,
3) oszczędność rocznego
kosztu energii,
4) prosty czas zwrotu
nakładów

Modelowanie i optymalizacja
charakterystyk przegród
budynku i całości obiektu
1) zapotrzebowanie na moc i
energię użytkową
w stanie wyjściowym
2) wyznaczenie optymalnej
ekonomicznie izolacyjności
cieplnej przegród
3) wyznaczenie oszczędności
energii w wyniku wprowadzenia
wentylacji mechanicznej
4) ocena nakładów i całkowitej
oszczędności kosztu energii dla
każdej kombinacji zabiegów
5) ocena prostego czasu zwrotu i
ilości energii zaoszczędzonej w
wyniku termomodernizacji

Ocena porównawcza
wariantów pakietu
termomodernizacyjnego
według SPBT(minimalne)
oraz ilości energii
zaoszczędzonej
ędzonej przy
spełnieniu warunku
EP<60 kWh/(m2rok) w
celu wyboru najbardziej
korzystnego pakietu

Analiza wielokryterialna
Celowości
ci wprowadzenia i
zakresu wykorzystania
instalacji RES dla
spełnienia wymagań
wymaga
budynku
niskoenergochłonnego

Analiza lokalizacji instalacji RES
-Warianty
Warianty instalacji
-Obliczenia
Obliczenia stopnia pokrycia
zapotrzebowania na energi
energię elektryczną
-Dobór
Dobór wydajności instalacji w celu
spełnienia warunku: EP<85 kWh/(m2rok)
-Ocena
Ocena nakładów inwest. i oszcz
oszczędności
kosztu eksploatacji -Obliczenia SPBT

Weryfikacja wyników
analiz w oparciu o
pozyskane dane
doświadczalne

Wnioski
szczegółowe i
ogólne

działa zaplanowanych w ramach pracy doktorskiej
Rys. 3.1 Schemat działań
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Na Rys. 3.1 przedstawiono ogólny schemat działań zaplanowanych w ramach pracy
doktorskiej. Do opracowania najkorzystniejszej metody, pozwalającej na przekształcenie
budynków wielorodzinnych w obiekty nisko-energochłonne, w oparciu o przyjęte
założenia, przygotowano zestaw możliwych zabiegów termomodernizacyjnych oraz ich
kombinacje.
Do oceny każdego pakietu (kombinacji zabiegów termomodernizacyjnych)
zastosowano kryteria oceny efektów ich użycia, takich jak zapotrzebowanie na energię
użytkową, nakłady inwestycyjne, oszczędność rocznego kosztu energii czy też prosty czas
zwrotu. Stworzony zestaw pakietów termomodernizacyjnych pozwalał na modelowanie
potrzeb cieplnych budynku w celu doboru optymalnych charakterystyk przegród budynku
i całości obiektu.
W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń, ustalono zapotrzebowanie na moc
cieplną i energię użytkową potrzebną do ogrzewania budynku w stanie wyjściowym.
W pierwszej kolejności wyznaczono optymalne ekonomicznie izolacyjności cieplne
przegród budowlanych. Równolegle wyznaczana była wielkość oszczędności energii
potrzebnej do ogrzewania w wyniku wprowadzenia wentylacji mechanicznej. Na
podstawie otrzymanych rezultatów, dokonywano oceny nakładów i całkowitej
oszczędności kosztu energii dla każdej kombinacji zabiegów, co pozwalało na ocenę
prostego czasu zwrotu poniesionych nakładów.
Na podstawie wyników modelowania i optymalizacji przeprowadzono ocenę
porównawczą wariantów pakietów termomodernizacyjnych według SPBT (minimalne)
oraz ilości energii zaoszczędzonej, przy spełnieniu warunku: EP < 60 kWh/m2/rok. To
pozwoliło dokonać wyboru najbardziej korzystnego pakietu.
Celem tak przeprowadzonej analizy termomodernizacji jest obniżenie
zapotrzebowania na energię do ogrzewania w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie
instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii w sposób ekonomicznie
uzasadniony. Pozwalało to także na zbliżenie charakterystyki obiektu do standardu
budynku nisko-energochłonnego. Poprzez obniżanie wartości jednostkowego wskaźnika
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do wartości około 60 kWh/m2/rok,
uzyskano korzystne warunki aby inwestycja w RES była efektywna ekonomiczne.
W przypadku, gdy w wyniku wprowadzenia zoptymalizowanego wariantu
termomodernizacyjnego nie osiąga się wymaganego standardu budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię, koniecznym jest wprowadzenie instalacji korzystających
z odnawialnych źródeł energii oraz określenie zakresu ich wykorzystania dla spełnienia
wymagań budynku nisko-energochłonnego. Wykorzystując przeprowadzoną analizę
lokalizacji instalacji RES oraz wyniki modelowania pracy kilku możliwych wariantów
wprowadzenia instalacji OZE, opartych na ogniwach fotowoltaicznych, turbinach
wiatrowych o pionowej osi obrotu, zasilających układ pomp ciepła typu "powietrze-woda",
wymiarowano z użyciem przygotowanego skryptu obliczeniowego urządzenia tych
instalacji. Podstawą wymiarowania było spełnienie warunku zapewnienia zakładanego
pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pompy ciepła oraz to aby
prosty czas zwrotu osiągał wartość minimalną, przy zachowaniu kryterium jednostkowego
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i przygotowania
cieplej wody na poziomie niższym od 85 kWh/m2/rok.
Analizy takie zostały także powtórzone dla dwóch budynków zagranicznych,
a wyniki obliczeń porównane z pozyskanymi danymi doświadczalnymi dotyczącymi tych
dwóch obiektów, otrzymanymi z Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt
(Passivhaus Institute Darmstadt).
Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonych analiz i modelowania
zostały sformułowane wnioski szczegółowe i ogólne.
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3.3

Cel pracy

Głównym celem naukowym pracy jest opracowanie metody wyboru najbardziej
korzystnego, w sensie wielokryterialnym, zakresu termomodernizacji istniejących,
wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmiany sposobu ich zaopatrywania w ciepło
z wykorzystaniem energii odnawialnych, w celu przekształcenia ich w obiekty niskoenergochłonne. Wybór ten zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kryteriów
energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych, przy uwzględnieniu specyficznej
lokalizacji obiektów.
Ocena efektów wprowadzenia najbardziej korzystnego w sensie wielokryterialnym
rozwiązania będzie sprawdzona na przykładzie kilku wybranych budynków o różnej
lokalizacji i przyjętych wariantów zaopatrywania ich w ciepło.
Celem utylitarnym pracy będzie opracowanie narzędzia, służącego wspomaganiu
procesu decyzyjnego przy wyborze korzystnego rozwiązania zakresu termomodernizacji
i sposobu zaopatrywania budynku w energię do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody z użyciem instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii. Zostanie
opracowany model obliczeniowy pozwalający ocenić wielkość możliwej do pozyskania
energii z turbin wiatrowych i zespołu ogniw fotowoltaicznych, stanowiących
współpracujące z budynkiem instalacje korzystające z energii odnawialnej.
Opracowane w ramach rozprawy procedury obliczeniowe mają doprowadzić do
znalezienia rozwiązań zbliżonych do optymalnych, przy założeniu kryterium
optymalizacyjnego w postaci ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną poniżej
wartości wymaganej przez obowiązujące przepisy, przy uwzględnieniu odpowiedniej
efektywności ekonomicznej rozwiązania oraz właściwości lokalizacyjnych obiektu.
W trakcie realizacji rozprawy doktorskiej przyjęto także następujące założenia:
• w optymalizacyjnych analizach pakietów termomodernizacyjnych uwzględnione
będą zarówno aspekty ekonomiczne jak i ekologiczne,
• w badaniach i analizach doboru instalacji korzystających z energii odnawialnych,
w celu przystosowania istniejącego budynku mieszkalnego do wymogów obiektu
niskoenergetycznego uwzględnione będą zarówno aspekty lokalizacyjne,
ekonomiczne, ekologiczne oraz konieczne do spełnienia wymagania w zakresie
jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody.
4
4.1

Podstawy modelowania charakterystyki energetycznej budynku
Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania

Do analizy zapotrzebowania na moc cieplną budynków w standardzie wyjściowym
oraz w przypadku rożnych wersji jego termomodernizacji wykorzystano podstawowe
zależności służące obliczeniu strat ciepła budynków zgodnie z obowiązującymi normami
(3) i (4) przy zastosowaniu narzędzia obliczeniowego w postaci programu Audytor OZC
6.6 Pro Edu. Końcowymi wynikami obliczeń było projektowe obciążenie cieplne budynku,
czyli zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania wyznaczone dla standardowych
warunków projektowych.
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4.2

Obliczenia mocy cieplnej dla pokrycia strat ciepła przez wentylację

W analizach wariantów termomodernizacji przewidziano w celu ograniczenia strat
ciepła przez wentylację, wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła, w przypadkach gdy było to technicznie możliwe oraz efektywne ekonomicznie.
W odniesieniu do budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię rozwiązanie takie
pozwala na znaczne oszczędności energii, gdyż w takich budynkach z uwagi na znaczne
ograniczenie strat przenikania ciepła udział strat ciepła przez wentylację jest wysoki. Dla
oceny wielkości mocy cieplnej potrzebnej do skompensowania strat wentylacyjnych
posłużono się powszechnie stosowaną (4) zależnością:
Φ V ,i = H V ,i (θ int, i − θ e )

(4.1)

gdzie:
HV,i – projektowy współczynnik wentylacyjnej straty ciepła przestrzeni ogrzewanej
wyznaczany według wzoru:

H V ,i = Vi ρCp = 0,34 ⋅ Vi

(4.2)

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego przestrzeni ogrzewanej był dobierany
jako wartość większa wielkości: strumienia powietrza infiltrowanego oraz minimalnego
strumienia powietrza, wymaganego ze względów higienicznych.
Vi = max(Vinf , i,Vmin,i )

(4.3)

Strumień objętości powietrza dostającego się na drodze infiltracji Vinf,i do
przestrzeni ogrzewanej obliczano według wzoru:
Vinf, i = 2 ⋅ Vi n50 ei ε i

(4.4)

gdzie:
Vi – kubatura pomieszczenia, m3
n50 – krotność wymiany powietrza przy różnicy ciśnień 50 Pa
ei – współczynnik osłonięcia odczytywany z tabel
εi – współczynnik poprawkowy ze względu na wysokość
Minimalny strumień objętości powietrza Vmin,i ogrzewanej przestrzeni wymagany
ze względów higienicznych obliczano według wzoru:
Vmin, i = nmin Vi

(4.5)

gdzie:
nmin – minimalna krotność wymiany powietrza, wymagana ze względów
higienicznych(4)
Vi – kubatura pomieszczenia, m3
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4.3

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej do przygotowania ciepłej wody
użytkowej

Do określania przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych
dostarczających ciepła wodę do punktów czerpalnych w budynkach mieszkalnych
zastosowano procedury obliczeniowe zawarte w normie (5).
Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się według
wzoru:
Qd sr = Uqc

(4.6)

gdzie:
U – liczba mieszkańców danego budynku
qc – jednostkowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową na 1 osobę, dm3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową obliczano według
wzoru:
Qhsr =

Qd sr

(4.7)

τ
gdzie:
Qdśr – średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, dm3/d
τ– średni czas użytkowania instalacji w ciągu doby, h
Współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej obliczano
według wzoru:
Nh = 9,32 ⋅ U −0, 244

(4.8)

gdzie:
U – liczba mieszkańców danego budynku

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się
według wzoru:
Qhmax = Qhsr Nh

(4.9)

gdzie:
Qhśr – średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, dm3/h
Nh – współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej
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Zapotrzebowanie na moc cieplną, potrzebną do przygotowania ciepłej wody
użytkowej obliczano ze wzoru:
Φ = Qhmax Cwρ (tc − tw)

(4.10)

gdzie:
Qhmax – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, dm3/h
Cw– ciepło właściwe wody w temperaturze średniej wody ciepłej i zimnej, kJ/kg/K
ρ – gęstość wody w temperaturze średniej wody ciepłej i zimnej, kg/m3
tc – temperatura ciepłej wody użytkowej, 0C
tw – temperatura wody zimnej, 0C
Montaż zasobników ciepła, uwzględniających akumulację ciepła, obniża docelowe
zapotrzebowanie na moc na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej, co uwzględnia
się wyznaczając współczynnik akumulacyjności zasobnika według wzoru:

ϕ=

Vzas
90 ⋅ U log( Nh)

(4.11)

gdzie:
Vzas – sumaryczna pojemność układu zasobników, dm3
U – liczba mieszkańców danego budynku
Nh – współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej
Współczynnik redukcji mocy potrzebnej do podgrzewania ciepłej wody ze względu
na stosowane zasobniki CWU, obliczano ze wzoru:
Ψ = [( Nh − 1)ϕ + 1]−1

(4.12)

gdzie:
Nh – współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej
φ – współczynnik akumulacyjności zasobników
Rzeczywista moc na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej po zastosowaniu
zasobników CWU, obliczana była ze wzoru:
Qzas = φψ ⋅ 1,05

(4.13)

gdzie:
φ – współczynnik akumulacyjności zasobników
ψ – współczynnik redukcji mocy cieplnej ze względu na rodzaj zastosowanego
zasobnika CWU
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4.4

Charakterystyka energetyczna budynków

Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią
projektu budowlanego większości opracowań. Zgodnie z rozporządzeniem (6) w sprawie
zakresu i form projektu budowlanego należy spełnić wymagania odnoszące się nie tylko do
izolacyjności termicznej przegród, ale także odnoszące się do wynikowej jakości
energetycznej budynku, na którą wpływają także rozwiązania instalacyjne. W związku
z tym konieczne jest obliczenie wielkości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EPH+W kWh/m2/rok, potrzebną do ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii (7) oraz warunkami
technicznymi (2). Przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynku należy
określić całościowe, roczne straty ciepła przez przegrody budowlane i straty wentylacyjne.
Do poprawnego wyznaczenia wskaźnika EPH+W konieczne jest także określenie zysków
ciepła: od promieniowania słońca oraz zysków tzw. wewnętrznych, które zależą od liczby
mieszkańców i sposobu eksploatacji budynku. Dla budynków chłodzonych należy określić
dodatkowo straty oraz zyski ciepła w sezonie chłodniczym. W pracy nie uwzględniano
zapotrzebowania na energię chłodniczą, związanego z potrzebami chłodzenia pomieszczeń
w okresie letnim.
4.4.1

Dane klimatyczne na potrzeby charakterystyki energetycznej

Do wykonania obliczeń charakterystyki energetycznej w postaci całkowitego
rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania niezbędne jest użycie odpowiednich
danych klimatycznych, przypisanych do danego regionu Polski (4). Metoda przyjęta do
obliczeń w pracy została zaczerpnięta z (7) i opierała się nadanych klimatycznych
zawierających następujące informacje:
− średnia miesięczna temperatura termometru suchego,
− minimalna miesięczna temperatura termometru suchego,
− maksymalna miesięczna temperatura termometru suchego,
− średnia miesięczna temperatura nieboskłonu,
− suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię
poziomą,
− suma bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego na
powierzchnię poziomą,
− suma rozproszonego natężenia promieniowania słonecznego na
powierzchnię poziomą,
− suma całkowitego natężenia promieniowania słoneczna powierzchnię
poziomą (kierunek N, pochylenie 0 ̊).
Strefa klimatyczna i stacja meteorologiczna została zdefiniowana na etapie obliczeń
strat ciepła budynku w programie Audytor OZC 6.6 Pro Edu dla zakładanej lokalizacji
budynku.
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4.4.2

Wpływ zacienienia na charakterystykę energetyczną

Na wielkość wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię końcowa
EKH+W do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz wskaźnik jednostkowego
zapotrzebowania na energię pierwotną EPH+W oprócz temperatur zewnętrznych ma wpływ
także zacienienie. Budynek na otwartej przestrzeni będzie przyjmował więcej ciepła
absorbując energię promieniowania słonecznego. Budynek osłonięty innymi budynkami
lub drzewami przyjmie zdecydowanie mniejsze ilości energii promieniowania
słonecznego.
Zmniejszenie ilości przyjmowanej energii promieniowania słonecznego,
wynikające z osłonięcia budynku jest uwzględniane za pomocą współczynnika
Z zacienienia budynku. W rozporządzeniu (7) są podane proste, przykładowe przypadki
obliczeń zacienienia dla całego budynku. Niestety nie pozwalają one na w pełni precyzyjne
uwzględnienie oddziaływania słońca na budynek w ogólnym przypadku. W celu
dokładniejszego określenia wpływu promieniowania słonecznego na budynek należy
korzystać z dokładnej metody określonej w normie (8). Współczynnik zacienienia
związany z zewnętrznymi elementami zacieniającymi Fsh,ob obliczany jest na podstawie
normy (9), jako iloczyn trzech czynników zacienienia, z uwzględnieniem odpowiednich
kątów, orientacji okna oraz szerokości geograficznej:
Fsh,ob = Fhor Fov F fin

(4.14)

Gdzie:
Fhor– czynnik zacienienia od otoczenia, zależny od kąta wzniesienia, 0-400
Fov– czynnik zacienienia od elementów pionowych, zależny od kąta dla elementu
pionowego, 0-600
Ffin– czynnik zacienienia od elementów poziomych zależny od kąta dla elementu
poziomego, 0-600
Czynniki korekcyjne od zacienienia wprowadza się dla budynku odpowiednio dla
każdego okna, w zależności od usytuowania.
4.4.3

Wpływ szerokości geograficznej na charakterystykę energetyczną

Ważny elementem wpływającym na zacienienie jest szerokość geograficzna.
Określenie szerokości geograficznej jest konieczne dla dokładnego określenia wpływu
zacienienia analizowanego budynku według normy (8).
Wpływ szerokości geograficznej ma szczególne znaczenie dla budynków
z instalacją klimatyzacji. Polska zlokalizowana jest pomiędzy 49, a 54 stopniem szerokości
geograficznej. Na potrzeby obliczeń charakterystyki energetycznej wybierano szerokość
położoną najbliżej miejsca lokalizacji budynku, a wartości podane w normie
interpolowano.
4.4.4

Lokalizacja stacji meteorologicznej na potrzeby charakterystyki
energetycznej

Do wykonania obliczeń koniecznym było wybranie stacji meteorologicznej,
najbliższej dla lokalizacji budynku, dla której opracowane zostały średnie miesięczne
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temperatury zewnętrzne oraz inne dane pogodowe konieczne do sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej i obliczeń zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Dane
do potrzebne obliczeń są zawarte w bazie danych programu Audytor OZC 6.6 Pro Edu.
4.4.5

Krotność wymiany powietrza n50

Krotność wymian powietrza n50 oraz szczelność budynku jest ściśle związana
z energochłonnością budynku. Do roku 2009 roku szczelność była jedynie wymogiem
określonym w prawie budowlanym, bez podania wartości granicznych, które powinien
spełniać budynek. Od stycznia 2009 roku w warunkach technicznych zostały wskazane
wartości graniczne krotności wymian powietrza n50, które nie powinny być przekroczone.
Dla nowych budynków projektowanych po 2008 roku, wartości n50 należy przyjmować
w zależności od sposobu realizacji wentylacji. Jeżeli nie wykonano badań, maksymalna
wartość krotności wymian powietrza n50 powinna być przyjmowana według (2).
Dla budynków istniejących konieczne jest doświadczalne określenie poziomu
szczelności. W tym celu można wykonać pomiar szczelności przy zadanej różnicy ciśnień
równej 50 Pa. Zasady określenia wartości n50 zostały zawarte w normie (10). Krotność
wymian powietrza n50 dla potrzeb obliczeń przeprowadzonych w pracy oszacowano
zużyciem wytycznych zawartych w (7) i normach (11) oraz (12).
4.4.6

Geometria budynku

Wymiary ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, dachu oraz pozostałych
przegród, na potrzeby obliczeń zaczerpnięto z dokumentacji technicznej i wprowadzono do
programu Audytor OZC 6.6 Pro Edu. Do właściwego wykonania charakterystyki
energetycznej konieczne było prawidłowe określenie powierzchni użytkowej budynku
o regulowanej temperaturze oraz kubatury Ve, ogrzewanej części budynku, pomniejszonej
o podcienia, balkony, czy np. loggie, liczonej po obrysie zewnętrznym. Dokładność
wyznaczenia kubatury Ve ma istotny wpływ na dokładność obliczenia wartości EPH+W
koniecznej w celu porównania z wartością graniczną EP, zawartą w (1).
Jednym z ważniejszych parametrów przyjmowanych do obliczenia charakterystyki
energetycznej jest temperatura projektowana w pomieszczeniu, przyjmowana według
przeznaczenia pomieszczeń. Temperaturę tę należy przyjmować zgodnie z przepisami (4).
Ściśle związane z geometrią budynku oraz budową przegród są straty przenikania
ciepła przez przegrody budowlane. Wartość strat ciepła przez przenikanie przez przegrody
zewnętrzne Htr obliczano na podstawie równania:
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H tr = ∑i [btr ,i ( AiU i + ∑ j L jψ j )]

(4.15)

gdzie:
Ai– pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej
temperaturze obliczana według wymiarów w osiach przegród prostopadłych do i-tej
przegrody(wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów
w ścianie), m2
Ui– współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią
ogrzewaną i stroną zewnętrzną, W/m2/K
ψj –współczynnik przenikania ciepła w miejscu występowania j-tego liniowego
mostka termicznego, W/m2/K
Lj– długość j-tego liniowego mostka termicznego, m
btr,i – współczynnik zmniejszenia temperatury odnoszący się do przegród
pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i nieogrzewaną (dla przegród pomiędzy
przestrzenią ogrzewaną i atmosferą zewnętrzną btr = 1).
4.4.7

Wewnętrzne zyski ciepła w budynku

Do oszacowania wielkości tzw. wewnętrznych zysków ciepła budynków
mieszkalnych bazowano na metodzie obliczeniowej opisanej w normie (13), według której
można określić ich wartości. Strumienie cieplne zysków wewnętrznych jako wielkości
średnie dobowe można określić w zależności od liczby mieszkańców, oraz od rodzaju
urządzeń do przygotowania ciepłej wody i przygotowywania posiłków (gotowania),
rodzaju oświetlenia i urządzeń elektrycznych.
4.4.8

Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie

Przy określaniu wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej stosowano zależność,
EP =

Qp
Af

(4.16)

gdzie:
Qp - roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system grzewczy,
wentylacyjny i przygotowania ciepłej wody użytkowej, kWh/a
Af - powierzchnia budynku, m2
Dla wyznaczenia EP należy obliczyć zapotrzebowanie na energię pierwotną:
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Qp = Q PH + Q PW + Q PC

(4.17)

gdzie:
QPH - roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system grzewczy
i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji, kWh/a
QPW - roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system do podgrzania
ciepłej
wody, kWh/a
QPC - roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system do
chłodzenia, kWh/a
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system grzewczy i wentylacyjny
do ogrzewania i wentylacji można obliczyć z zależności:
(4.18)
QPH = wH QKH + wEL E EL , POM , H
gdzie:
wH - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku dla systemu
ogrzewania
QKH - roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system grzewczy
i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji, kWh/a
wEL - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku dotyczący energii
elektrycznej
EEL,POM,H - roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu
urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji, kWh/rok
Wentylacja w budynku może być realizowana jako wentylacja naturalna lub
mechaniczna: nawiewna, wywiewna, nawiewno-wywiewna, nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła. Określenie wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach oparte
jest na zależnościach zawartych w normie (14).
W budownictwie mieszkaniowym wentylacja naturalna realizowana jest
z pomieszczeń czystych do brudnych, przy czym do wymaganej wymiany należy
przyjmowana jest wartość większa z dwóch następujących: V czyste lub V brudne.
Wymagana minimalna wymiana powietrza w pomieszczeniach czystych wynosi
1 wymiana/h. Wymagana wymiana powietrza w pomieszczeniach brudnych: kuchnia
gazowa 70 m3/h, kuchnia elektryczna 50 m3/h, łazienka 50 m3/h, WC 30 m3/h.
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system do podgrzania ciepłej
wody można obliczyć z zależności:
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QPW = wW QKW + wEL E EL , POM ,W

(4.19)

gdzie:
wW - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku dla systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej
QKW - roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system do podgrzania
ciepłej wody użytkowej, kWh/a
wEL - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku dotyczący energii
elektrycznej
EEL,POM,W - roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu
urządzeń pomocniczych systemu podgrzania ciepłej wody użytkowej, kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system do chłodzenia można
obliczyć z zależności:
QPC = wC QKC + wEL E EL , POM ,C

(4.20)

Gdzie:
wC - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku dla systemu
chłodzenia
QKW - roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system do podgrzania
ciepłej wody użytkowej, kWh/a
wEL - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie
i dostarczenie nośnika energii końcowej do ocenianego budynku dotyczący energii
elektrycznej
EEL,POM,W - roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu
urządzeń pomocniczych systemu chłodzenia, kWh/rok
Wartości poszczególnych współczynników nakładu nieodnawialnej energii
pierwotnej dobrano według danych zawartych w rozporządzeniu(7), w załączniku 5.
Nieodłączną częścią obliczeń dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną
jest ocena sprawności systemów ogrzewania i wentylacji. Sprawność systemu grzewczego
jest iloczynem 4 sprawności cząstkowych:

η = η Hgη Hdη Hsη He

(4.21)

gdzie:
ηHg - sprawność wytwarzania
ηHd - sprawność przesyłania (transportu) ciepła
ηHs - sprawność akumulacji ciepła (magazynowania) grzewczego
ηHe - średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku
Sprawności te przyjmowane według danych zawartych w rozporządzeniu (7).
Jeżeli w budynku istnieje instalacja chłodnicza, to należałoby również określić
parametry tej instalacji. Sprawność instalacji chłodzenia oblicza się ze wzoru:
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η C ,TOT = ESEERη Csη Cdη Ce

(4.22)

gdzie:
ESEER - średni europejski współczynnik efektywności energetycznej wytworzenia
chłodu
ηCs - średnia sezonowa sprawność akumulacji chłodu w budynku
ηCd - średnia sezonowa sprawność transportu nośnika chłodu w budynku
ηCe - średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w budynku
Sprawności te są mogą być przyjmowane z tabel zawartych w rozporządzeniu (7).
4.4.9

Ciepła woda użytkowa

W obliczeniach prowadzonych na potrzeby wyznaczenia charakterystyki energetycznej
budynku, wymagane jest oszacowanie zapotrzebowania energii do przygotowania ciepłej
wody. W celu określenia ilości energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku
mieszkalnym konieczne jest określenie następujących danych: dobowego zużycia wody
przez użytkownika (mieszkańca), dobowego czasu użytkowania ciepłej wody, liczby
użytkowników i sprawność instalacji ciepłej wody użytkowej.
Obliczeniowe zużycie ciepłej wody może być przyjęte według rozporządzenia (7)
lub według rozporządzenia (1), odpowiednio dla budynków mieszkalnych.
Czas użytkowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych został określony na
podstawie (7), jako przeciętny czas użytkowania ciepłej wody w budynku w ciągu doby.
Liczba mieszkańców została przyjęta średnio na podstawie ilości mieszkań,
przyjmując 3 osoby na jedno mieszkanie.
Podobnie jak w przypadku systemów ogrzewania tak i w przypadku systemów
przygotowania ciepłej wody należy uwzględnić sprawność systemu przygotowania ciepłej
wody. Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody jest również iloczynem czterech
sprawności cząstkowych:

ηW ,TOT = ηWgηWdηWsηWe

(4.23)

gdzie:
ηWg - średnia sezonowa sprawność wytworzenia ciepłej wody z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
ηWd - średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie
budynku
ηWs - średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach
pojemnościowych systemu ciepłej wody w obrębie budynku
ηWe - średnia sezonowa sprawność wykorzystania systemu ciepłej wody (przyjmuje
się
wartość równą 1)
Sprawności
rozporządzenia (7).

te

przyjmowano

według

danych

zawartych

w

tabelach
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4.4.10 Urządzenia pomocnicze

Obliczenie projektowanej charakterystyki energetycznej, a także świadectwa
charakterystyki energetycznej, wymaga określenia ilości energii końcowej i energii
pierwotnej zużywanych przez tzw. urządzenia pomocnicze. Do urządzeń pomocniczych
zalicza się: pompy CO, pompy cyrkulacyjne ciepłej wody , siłowniki, urządzenia sterujące,
zawory wentylatory i inne urządzenia wykorzystujące energię elektryczną. Określenie
ilości energii zużywanej przez urządzenia pomocnicze wykonano w oparciu
o rozporządzenie (7).
4.5

Pakiety termomodernizacyjne

Istniejące budynki mieszkalne, szczególnie te wybudowane przed rokiem 2000,
charakteryzują się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię do celów grzewczych.
W budynkach tych obserwuje się zwiększony udział energii do celów grzewczych
w stosunku do całkowitego zapotrzebowania energetycznego budynku.
W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i dostosowania istniejących
budynków do standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię [1,2], w zależności
od przypadku, należy wdrożyć odpowiedni zestaw pakietów termomodernizacyjnych,
znacząco poprawiających bilans energetyczny budynku.
W budynkach mieszkalnych straty ciepła zależą głównie od jakości izolacji
przegród budowlanych (przy uwzględnieniu mostków cieplnych), sprawności wentylacji
budynku lub typu używanych okien.
Zastosowanie odpowiednich pakietów termomodernizacyjnych w postaci
efektywniejszej izolacji przegród budowlanych lub zastosowania wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła znacznie zmniejsza straty ciepła i dostosuje budynek do standardu
budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię. Zmodernizowany budynek znacznie
ogranicza zużycie nieodnawialnych źródeł energii, a tym samym zmniejsza negatywny
wpływ na środowisko.
Do obliczeń zakresu poprawy jakości energetycznej budynku w wyniku
wprowadzenia odpowiedniego zestawu zabiegów termomodernizacyjnych (pakietu
termomodernizacyjnego) dla analizowanych budynków wykorzystano liczbę „stopniodni
ogrzewania”. Według opracowań [107,108] stopniodni ogrzewania mogą służyć jako
narzędzie do oszacowania zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku w ciągu
roku [109,110]. Liczbę stopniodni ogrzewania w ciągu roku oblicza się ze wzoru:
Lg

Sd = ∑ (t wo − t e (m)) Ld (m)

(4.24)

m =1

gdzie:
Sd - liczba stopniodni, dzień*K/rok
two - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego , określona zgodnie z (4)
dotyczącą temperatur ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 0C
te(m) - średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, określona zgodnie z (15)
dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych, 0C
Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m, określona według (15),
Lg -liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym, określona według (15)
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Na podstawie obliczonej liczby stopniodni ogrzewania, można oszacować straty
ciepła przez przegrody budowlane w sezonie grzewczym, wykorzystując zależność:
Q0U , Q1U = 8,64 ⋅ 10 −5 SdAstratU

(4.25)

gdzie:
Sd - liczba stopniodni, dzień*K/rok
Astrat - powierzchnia wymiany ciepła przegrody budowlanej, przez którą jest
tracone ciepło, m2
U - współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody, W/m2/K
Dla przegród typu okna lub drzwi, gdy doprowadzenie powietrza wentylacyjnego
odbywa się przez nawiewniki ścienne, okna lub drzwi, straty energii można oszacować na
podstawie wzoru:
(4.26)
-5

Q 0 , Q 1 = (8,64SdA

Ok

U + 2,94CrCwV

nom

Sd ) 10

gdzie:
Sd - liczba stopniodni, dzień*K/rok
U - współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody, W/m2/K
AOk - powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed i po termomodernizacji, m2
Vnom - strumień powietrza wentylacyjnego odniesiony do warunków projektowych
dla wentylacji naturalnej, w przypadku braku danych, należy przyjąć minimalny
strumień
powietrza wentylacyjnego obliczony według (14), m3/h
Cr - współczynnik korekcyjny według (16),
Cw - współczynnik korekcyjny według (16),
Analizowane warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego to usprawnienia
prowadzące do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy
i stropodachy czy także usprawnienia polegające na wymianie okien lub drzwi oraz na
poprawie systemu wentylacji. Optymalny wariant to taki, dla którego prosty czas zwrotu
SPBT poniesionych na jego realizację nakładów przyjmuje wartość minimalną, przy czym
porównuje się warianty o tym samym zakresie usprawnień technicznych.
Do wyznaczenia optymalnego usprawnienia korzystano z zależności określonej
wzorem:

SPBT =

I
∆O

(4.27)

gdzie:
I - planowane koszty inwestycyjne związane z modernizacją budynku, PLN
∆O - roczna oszczędność kosztów energii koniecznej do ogrzania obiektu,
wynikająca z wprowadzenia termomodernizacji, PLN/rok

38

4.6

Skrypt obliczeniowy doboru pompy ciepła i odnawialnych źródeł energii

Skrypt
ypt obliczeniowy przygotowany w programie MATLAB,
MATLAB, bazuje na użyciu
podstawowych jak i złożonych
on
funkcji i podfunkcji programu [111–113]
113].
Podstawowymi danymi wejściowymi do całego
ałego programu obliczeniowego są
typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne konieczne do obliczeń
energetycznych budynków [114,115], (17),, na podstawie których zostaną odpowiednio
dobrane pompy ciepła [116],
[116] ogniwa fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe o pionowej osi
obrotu [117].
Zadaniem skryptu obliczeniowego jest optymalizacja [118–122]
122] doboru w taki
sposób, aby wartość wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania energię pierwotną EPH+W
była niższa niż jest to wymagane przepisami (1), przy możliwie najniższych nakładach
inwestycyjnych oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z wielkości
dostępnej powierzchni do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.
Na Rys. 4.1 przedstawiono schemat ogólny algorytmu przygotowanego skryptu
obliczeniowego, ogólny tok jego działania. Ze względu na duży stopień skomplikowania
skryptu, poszczególne
oszczególne części schematu ogólnego zostaną rozwinięte na odrębnych
rysunkach.

1. Wprowadzenie
danych wejściowych

2. Obliczenie
zapotrzebowania na
energię do ogrzewania i
przygotowania ciepłej
wody użytkowej

3. Dobór ilości pomp
ciepła typu powietrzepowietrze
woda

6. Dobór odnawialnych
źródeł energii : ogniwa
fotowoltaiczne, turbiny
wiatrowe o pionoiwej
osi obrotu

5. Obliczenie
zapotrzebowania
energii elektrycznej do
napędu pompy ciepła

4. Obliczenie zysków
ciepła od
promieniowania
słonecznego i urządzeń

7. Analiza kosztów
obliczonego
rozwiązania

8. Podsumowanie
wyników

Rys. 4.1 Schemat ogólny skryptu obliczeniowego w programie MATLAB
Wprowadzenie danych wejściowych definiuje dalszy tok obliczeń, bez
wymaganych danych początkowych skrypt nie rozpocznie obliczeń. Rozwinięcie punktu 1
z Rys. 4.1 przedstawiono na Rys. 4.2.
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Wczytanie danych
meteo dla wybranej
miejscowości

Wybór strefy
klimatycznej Polski dla
wybranej miejscowości

-Wybór użytkownika

-Wybór użytkownika

Określenie temperatury
ciepłej wody użytkowej z
zakresu od 50 do 60 0C

Określenie liczby
mieszkańców w budynku

- Dane wprowadzone
przez użytkownika

- Dane wprowadzone
przez użytkownika

Wybór mocy nominalnej
turbiny wiatrowej dla
której ma zostać
przeprowadzony dobór
(wybór z z podanego
zakresu)

Wybór mocy nominalnej
ogniwa
fotowoltaicznego dla
której ma zostać
przeprowadzony dobór podanie mocy w W

-Wybór użytkownika

-Wybór użytkownika

Wprowadzenie danych
dotyczących zasobnika
CWU - pojemność i
wymiary
charakterystyczne
- Dane wprowadzone
przez użytkownika

Określenie orientacji i
kąta nachylenia ogniwa
fotowoltaicznego wybór z podanych
zakresów
-Wybór użytkownika

Określenie przybliżonej
powierzchnii
ogrzewanych
pomieszczeń w m2
- Dane wprowadzone
przez użytkownika

Określenie projektowych
strat ciepła budynku w
kW
- Dane wprowadzone
przez użytkownika

Określenie maksymalnej
powierzchnii na jakiej
można zlokalizować
ogniwa fotowoltaiczne
-Wybór
Wybór użytkownika

Wybór mocy nominalnej
pompy ciepła typu
powietrze
powietrze-woda
z
podanego zakresu
-Wybór
Wybór użytkownika

Rys. 4.2 Rozwinięcie punktu nr 1 - wprowadzenie danych wejściowych
W celu określenia potrzeb energetycznych budynku, program na podstawie strat
ciepła, danych meteo, ilości mieszkańców i typowego rozbioru ciepłej wody użytkowej
oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
Dla zachowania ogólności zastosowania skryptu, zdecydowano się na
wykorzystanie wskaźnika strat ciepła, aby w pewnym przybliżeniu oszacować
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania dla danego budynku. W podobny sposób
oszacowano zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, w oparciu
o typowy rozbiór wody w budynku wielorodzinnym.
Rozwinięcie punktu 2 ze schematu ogólnego (Rys.
(
4.1) przedstawiono na Rys. 4.3.
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Obliczenie zapotrzebowania na energię do
ogrzewania na podstawie danych meteo
oraz wskaźnika W/K dla typowego roku
meteroglogicznego
- Suma zapotrzebowania na energię do
ogrzewania, godzina po godzinie jako
iloczyn wskaźnika W/K i różnicy
temperatur w danej godzinie (projektowa zewnętrzna)

Wygenerowanie wykresów
zapotrzebowania energii na potrzeby
grzewcze - dla każdego każdego dnia w
danym miesiącu oraz sumarycznie dla
każdego miesiąca w roku

Wygenerowanie wykresów
zapotrzebowania energii na potrzeby
ciepłej wody użytkwej - dla każdego
każdego dnia w danym miesiącu oraz
sumarycznie dla każdego miesiąca w roku

Obliczenie zapotrzebowania na energię na
potrzeby ciepłej wody użytkowej bez
uwzględnienia zasobnika oraz z
uwględnieniem zasobnika CWU, na
podstawie typowego rozbioru ciepłej wody
w budynku wielorodzinnym. Uwględnienie
cyrkulacji CWU na zwiększenie
zapotrzebowania na energię na potrzeby
CWU
- Zapotrzebowanie na energię na potrzeby
CWU na podstawie typowego rozbioru
wody, z uwzględnieniem akumulacji i strat
ciepła na cyrkulacji CWU

Obliczenie sumy zapotrzebowania na
energię dla budynku, jako dana wejściowa
do doboru ilości pomp ciepła
- Suma zapotrzebowania na energię do
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej

Wygenerowanie wykresu zapotrzebowania
na energię cieplną godzina po godzinie w
ciągu całego roku

Rys. 4.3 Rozwinięcie punktu nr 2 - obliczenie
bliczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Przy wykorzystaniu danych od producenta pomp ciepła typu powietrze-woda,
powietrze
stworzono wykres zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pompy ciepła
ciepł oraz
ilości wytworzonej energii cieplnej w zależności od temperatury zewnętrznej. Dobór ilości
pomp ciepła (ich mocy cieplnej) oparto na najbardziej niekorzystnych warunkach w ciągu
roku (okresu gdy temperatura zewnętrzna osiąga wartość minimalną).
Rozwinięcie punktu 3 ze schematu ogólnego (Rys.
(
4.1) przedstawiono na Rys. 4.4.
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Wczytanie danych dotyczących pompy
ciepła na podstawie danych wejściowych

Wygenerowanie wykresu mocy pompy
ciepła i zapotrzebowania na energię
elektryczną w
zależności od temperatury zewnętrznej

Dobór ilości pomp ciepła w taki
sposób, aby ilość pomp ciepła pokryła
100% zapotrzebowania na ciepło w
najmniej korzystnych warunkach
- Iloraz sumy (zapotrzebowania na ciepło
do ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody użytkowej) przez moc minimalną
pompy ciepła

Wyszukanie mocy minimalnej pompy
ciepła - minimalna wartość temperatury
zewnętrznej w ciągu typowego roku
meterologicznego

Rys. 4.4 Rozwinięcie punktu nr 3 - dobór ilości pomp ciepła typu powietrze-woda
powietrze
Zyski ciepła od nasłonecznienia oraz urządzeń wewnętrznych odgrywają znaczącą
rolę w budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energię, znacząco obniżając
zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania. W dalszej konsekwencji ma to wpływ
na zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu pomp ciepła.
Rozwinięcie punktu 4 ze schematu ogólnego (Rys.
(
4.1) przedstawiono na Rys. 4.5.
Szacunkowe obliczenie
przegród przeźroczystych i
nieprzeźroczystych
- Powierzchnie
nieprzeźroczyste = 10%
powierzchni ogrzewanej
budynku

Wygenerowanie wykresów
przedstawiających zyski
ciepła, dla poszczególnych dni
w danym miesiącu oraz
wygenerowanie wykresu
zbiorczego dla każdego
miesiąca w ciągu roku

Obliczenie zysków ciepła od
nasłonecznienia dla każdej
strony świata, dla wybranego
budynku
- Przeszklenia: 40%
południe, po 25 % wschód i
zachód, 10% północ

Obliczenie wewnętrznych
zysków ciepła, przyjętycjh na
poziomie 5 W/m2

Rys. 4.5 Rozwinięcie punktu nr 4 - obliczenie zysków ciepła od promieniowania
słonecznego i urządzeń
Na zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu pomp ciepła ma wpływ
znacząca ilość parametrów, w tym największe znaczenie ma tutaj temperatura zewnętrzna,
która wpływa na sprawność urządzenia. Należy tutaj także uwzględnić długość sezonu
grzewczego oraz redukcję zapotrzebowania na moc, gdy budynek nie posiada aktualnie
potrzeb cieplnych.
Rozwinięcie punktu 5 ze schematu ogólnego (Rys.
(
4.1) przedstawiono na Rys. 4.6.
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Obliczenie
zapotrzebowania energii
do ogrzewania z
uwzględnieniem zysków
ciepła

Uwzględnienie trwania
sezonu grzewczego oraz
przerwy w
ogrzewaniu, gdy
temperatura zewnętrzna
jest wyższa niż 12 0C

- Różnica
zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania i
zysków ciepła

- Jeśli temperatura
zewnętrzna przekracza
120C to Qco w danej
godzinie wynosi 0

Wygenerowanie
wykresów strat ciepła dla
poszczególnych dni w
danym miesiącu roku

Wygenerowanie wykresu
przedstawiającego
stopień pokrycia
zapotrzebowania na
energię do ogrzewania
przez zyski ciepła

Wygenerowanie wykresu
zapotrzebowania na
energię do ogrzewania
godzina po godzinie w
ciągu roku

Sprawdzenie czy zyski ciepła nie
przewyższają aktualnego
zapotrzebowania na energię
cieplną
- Jeśli zyski ciepła są większe od
aktualnego zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania to program
przyjmuje, że
zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania wynosi 0

Wygenerowanie wykresu
zbiorczego
przedstawiającego straty
ciepła godzina po
godzinie w każdym
miesiącu roku

Obliczenie wskaźnika redukcji
mocy dla każdej godziny w
roku, w przypadku gdy moc
maksymalna pomp ciepła
przekracza aktualne
zapotrzebowanie na ciepło
- Redukcja mocy to iloraz
sumy aktualnego
zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania i przygotowanai
ciepłej wody uzytkowej do
sumarycznej mocy pomp
ciepła w danej chwili

Redukcja zapotrzebowania na
energię lektryczną uwzględniająca
wskaźnik redukcji mocy ze względu
na przewymiarowanie instalacji
- Iloczyn nominalnej mocy
elektrycznej pomp ciepła i
wskaźnika redukcji

Wygenerowanie wykresu
zbiorczego sumującego
straty ciepła dla każdego
miesiąca w roku

Obliczenie sumy
zapotrzebowania na
energię na potrzeby
ciepłej wody użytkowej

Uwzględnienie
wpółczynników
korekcyjnych
związanych ze
sprawnością systemów
ogrzewania i
przygotowania CWU

Obliczenie zapotrzebowania na
energie elektryczną do napędu
pompy ciepła, uwzględniając
zapotrzebowanie na energię
cieplną i temperaturę
zewnętrzną

- Uwzględnienie
sprawności instalacji
ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej

Wygenerowanie wykresu
stopnia redukcji mocy
godzina po godzinie w
ciągu roku

- Funkcja odnajdująca
zapotrzebowanie na pomp
ciepła na energię elektryczną w
zależności od temperatury
zewnętrznej

Wygenerowanie
wykresu zbiorczego
przedstawiającego
zapotrzebowania na
energię lektryczną
godzina po godzinie w
każdym miesiącu roku
oraz zbiorczego wykresu
dla każdego miesiąca w
ciągu roku

Rys. 4.6 Rozwinięcie punktu nr 5 - obliczenie zapotrzebowania energii elektrycznej do
napędu pompy ciepła
Skrypt
rypt obliczeniowy dobiera liczbę i rodzaj instalacji korzystających
z odnawialnych źródeł energii w taki sposób, aby spełnić wymagania warunków
technicznych dla budynków wielorodzinnych, uwzględniając przy tym ograniczenie
43

powierzchni przeznaczonej pod montaż ogniw fotowoltaicznych, maksymalizując ilość
pozyskiwanej energii, i poszukując rozwiązania minimalizującego wysokość nakładów
inwestycyjnych. Skrypt pozwala na uwzględnienie korzyści z ewentualnej odsprzedaży
nadwyżek energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.
Rozwinięcie punktu 6 ze schematu ogólnego (Rys. 4.1) przedstawiono na Rys. 4.7.
Dobór optymalnej ilości ogniw i turbin
wiatrowych przy spełnieniu poniższych
warunków:
Wczytanie danych kosztów turbin
wiatrowych i ogniw fotowoltainczych

1) EP<85
2) Ograniczenie powierzchni na ogniw
PV
3) Nakład inwestycyjny jak najmniejszy
4) Ilość energii z OZE jak największa

Wygenerowanie wykresów złożonych
pozwalających na porównanie ilości
energii wytworzonej przez turbiny
wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne

Wygenerowanie wykresów dla
dobranej ilości ogniw
fotowoltaicznych i turbin wiatrowych
wytworzonej energii elektrycznej w
ciągu danego miesiąca, godzina po
godzinie, a także wykresów zbiorczych
dla każdego miesiąca w roku

Wygenerowanie wykresu
porównującego zapotrzebowanie
energii do napędu pomp ciepła z
energią wytworzoną przez OZE

Wygenerowanie wykresu
przedstawiającego stopień pokrycia
zapotrzebowania na energię
elektryczną przez OZE

Oszacowanie niedoborów i nadwyżek
energii elektrycznej, która trzeba
zakupić lub odsprzedać z lub do sieci
elektroenergetycznej
- Bilans energii elektrycznej: różnica
energii wytworzonej przez OZE i
energii elektrycznej potrzebnej do
napędu pomp ciepła. Jeśli bilans jest
ujemny to energię trzeba zakupić z
sieci. Bilans dodatni, można
odsprzedać do sieci

Rys. 4.7 Rozwinięcie punktu nr 6 - dobór odnawialnych źródeł energii: ogniwa
fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu
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W końcowej części obliczeń założono porównanie nowego źródła zaopatrującego
budynek w ciepło (pompy ciepła + instalacje OZE) ze źródłem opartym na kotle gazowym
lub w postaci węzła cieplnego, zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. W celu
porównania ekonomicznych charakterystyk rozwiązań, w skrypcie uwzględnione są dane
z tabel taryf cenowych wiodących dostawców
wców ciepła i paliwa gazowego, ale istnieje też
możliwość, wpisania własnych danych wejściowych. Na podstawie obliczeń oszacowane
są koszty eksploatacji w dobranym przez użytkownika okresie analizy. Na tej podstawie
powstaje wykres porównujący koszty eksploatacji nowego rozwiązania z rozwiązaniem
bazowym. Wyniki pozwalają ocenić efektywność ekonomiczną rozwiązania i stwierdzić
czy jego wprowadzenie jest uzasadnione Rozwinięcie punktu 7 przedstawiono na Rys. 4.8.
Wprowadzenie danych z taryfy
energii elektrycznej - koszt
kWh - taryfa dzienna i nocna

Wprowadzenie danych z taryfy
za dostarczenie ciepła z
miejskiej sieci ciepłowniczej

- Wybór użytkownika

- Wybór użytkownika

Obliczenie nakładów
inwestycyjnych związanych z
doborem pomp ciepła i OZE
- Podsumowanie kosztów:
iloczyn ilości urządzeń i
kosztów jednostkowych

Wprowadzenie wskaźnika
wzrostu cen nośników energii
- Wybór użytkownika

W zależności od
przeprowadzonego wyboru
gaz/miejska sieć cieplna
obliczenie kosztów
eksploatacji danego systemu w
czasie trwania analizy

Obliczenie kosztów
eksploatacji systemu pompa
ciepła + OZE

Wprowadzenie danych z taryfy
za dostarczenie paliwa
gazowego
- Wybór użytkownika

Wprowadzenie przedziału
czasu prowadzenia analizy
ekonomicznej
- Wybór użytkownika

Wybór pierwotnego źródła
ciepła w budynku przed
modernizacją
- Wybór użytkownika

Wygenerowanie wykresu
przedstawiającego nakłady
inwestycyjne oraz koszty
eksploatacji danego systemu

Rys. 4.8 Rozwinięcie punktu nr 7 - analiza kosztów obliczonego rozwiązania
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Końcowe wyniki obliczeń są wyprowadzane w postaci wydruku
wydruk pliku tekstowego
z najważniejszymi wynikami,
ami, uzyskanymi w toku obliczeń (Rys. 4.9).

Wygenerowanie danych
przeznaczonych do stworzenia
pliku - wydruk z najważniejszymi
danymi skryptu obliczeniowego

Wydruk do pliku txt wyników
obliczeń skryptu, z
uwzględnieniem wskaźników
zapotrzebowania na energię EP i
EK

Rys. 4.9 Rozwinięcie punktu nr 8 - podsumowanie wyników

4.7

Założenia
enia ogólne do analizy służącej doborowi przedsięwzięć
wzięć
termomodernizacyjnych
modernizacyjnych

Na potrzeby
by analizy efektów zastosowania poszczególnych kombinacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych przyjęto następujące założenia:
a) zapotrzebowanie
apotrzebowanie i produkcja ciepła i energii elektrycznej
elektryczne u odbiorcy są
wzajemnie niezale
nie
żne,
b) przebiegi
rzebiegi zmienności zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną
przedstawione będą w postaci krzywych zmienności obciążeń,
a modelowane zapotrzebowania stanowić będą wartości dyskretne,
podawane
awane z określonym krokiem czasowym (1h),
c) bilanse
ilanse energetyczne będą odpowiadać założeniom stanu ustalonego
i bazować na danych z typowych lat meteorologicznych (nie uwzględnia się
zmian energii wewnętrznej struktury budynku),
d) uwzględniana będzie nadwyżka ciepła i energii powstająca w systemie
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, przyjęto także że nadwyżki
energii elektrycznej będą sprzedawane do sieci,
e) w odniesieniu do zasilania prądem pomp ciepła zakłada się, że energia
elektryczna wytworzona przez turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu oraz
panele fotowoltaiczne będzie pełnić rolę zasilania podstawowego,
podstawowego
f) niedobory
iedobory energii elektrycznej konieczne dla pracy pompy ciepła
kompensowane będą ze źródła szczytowego,
g) dla
la analizowanych przypadków
przypadków koszty energii elektrycznej będą rozliczane
w oparciu o taryfę G12,
h) uwzględniana będzie obniżka mocy elektrycznej pobieranej przez pompę
ciepła, a w związku z tym także obniżenie zapotrzebowania na energię
elektryczną, gdy nie ma zapotrzebowania na moc grzewczą,
i) brane pod uwagę warianty decyzyjne zabiegów termomodernizacyjnych
dobierane będą w oparciu o typowe urządzenia dostępne na rynku
(typoszeregi producentów), zaś parametry konstrukcyjne poszczególnych
urządzeń nie będą podlegać wewnętrznej optymalizacji,
j) uwzględniania będzie zmiana parametrów pracy urządzeń tj. pompy ciepła
oraz instalacji OZE w zależności od warunków zewnętrznych,
k) pierwotnym nośnikiem energii do wytworzenia ciepła dla poddawanych
analizie: budynku 1 jest gaz ziemny, zaś w budynku 2 ciepło z miejskiej
sieci ciepłowniczej
owniczej
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l) uwzględnione będą aktualnie obowiązujące taryfy dla gazu ziemnego jak
i miejskiej sieci ciepłowniczej,
m) dane dotyczące sprawności systemu dystrybucji, akumulacji oraz regulacji
energii w rozpatrywanych systemach zaopatrzenia budynku w energię będą
przyjęte na jednakowym, stałym poziomie z uwzględnieniem rodzaju źródła
energii,
n) temperatura wody zimnej w instalacji zasilającej przygotowanie cieplej
wody przyjęta została w ciągu roku na stałym poziomie, wynoszącym
10 0C,
o) graniczną temperaturę powietrza zewnętrznego powyżej której ogrzewanie
nie jest potrzebne przyjęto na poziomie 12 0C,
p) średnią temperaturę wewnętrzną pomieszczeń w budynku, w okresie sezonu
grzewczego, przyjęto jako równą 20,3 0C,
q) założono, że implementacja sytemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła wymaga odpowiedniej szczelności budynku, w związku z tym dla jej
wprowadzenia wymagana jest wymiana przestarzałej stolarki okiennej oraz
drzwi na nowe, zapewniające odpowiednią klasę szczelności,
r) wynik obliczeń wielkości sezonowego zapotrzebowania na energię do
ogrzewania ustalany według (18), w związku z tym, że (17) stanowi bazę
dla programu Audytor OZC oraz obliczenia charakterystyki energetycznej
według (19), mogą różnić się od siebie, dlatego do dalszych obliczeń
zostanie przyjęta mniej korzystna wielkość QH,nd,
s) inne warianty źródła niż pompa ciepła typu powietrze-woda, zasilana
energią elektryczną z turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych nie będą
analizowane,
t) inne nośniki oraz źródła energii niż gaz ziemny oraz miejska sieć
ciepłownicza służące wytworzeniu ciepła dla budynków są poza zakresem
analiz,
u) zostanie uwzględnionych 5 podstawowych wariantów termomodernizacji,
z pominięciem poprawy izolacyjności podłogi na gruncie,
v) na potrzeby analiz przyjęto stałą wartość zysków ciepła od urządzeń
wynoszącą 5 W/m2/h,
w) roczny wzrost cen nośników energii przyjęto na poziomie 1%,
x) założono roczny koszt serwisu ogniw PV jako równy 2% wartości
początkowej inwestycji fotowoltaicznej.
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5

5.1

Identyfikacja danych wejściowych dla analizowanych obiektów - aspekty
parametryczne.
Wstęp

W niniejszym rozdziale skupiono się na identyfikacji danych wejściowych do
modelu optymalizacyjnego, co stanowi jeden z ważniejszych etapów optymalizacji.
Głównym celem tego etapu było określenie założeń i sporządzenie bazy danych
wejściowych do dalszych analiz. Etap ten będzie obejmował zakres przedstawiony na
Rys. 5.1

Identyfikacja danych
wejściowych

Obliczenie obciążeń
cieplnych
analizowanych
budynków

Obliczenie
wskaźników EP
i EK oraz rocznego
zapotrzebowania na
energię

Zastosowanie pakietów
termomodernizacyjnych

Obliczenie wskaźników EP i EK
oraz rocznego zapotrzebowania na
energię po termomodernizacji

Wprowadzenie danych uzyskanych po
termomodernizacji do skryptu
obliczeniowego optymalnego doboru
odnawialnych źródeł energii

Rys. 5.1 Identyfikacja danych wejściowych do optymalizacji doboru OZE
Identyfikacja danych wejściowych ma za zadanie określić podstawowe parametry
cieplne analizowanego budynku. Analiza danych wejściowych pozwoliła na wstępne
określenie zakresu termomodernizacji obiektu i oszacowanie energochłonności danego
obiektu, porównując wartości współczynników przenikania ciepła U do wartości
maksymalnych dopuszczalnych tych współczynników, określonych w (1). W celu
określenia tych danych, jak rodzaje przegród budowlanych czy rodzaj zastosowanych
materiałów, należy odwołać się do istniejącej dokumentacji projektowej lub w przypadku
braku takiej dokumentacji przeprowadzić niezbędną inwentaryzację.
Obliczenie współczynników ciepła U, dla wszystkich przegród budowlanych,
pozwoliło na kalkulacje strat ciepła danego obiektu, po uwzględnieniu takich parametrów
jak powierzchnia przegród, czy sama lokalizacja budynku. Do całkowitego bilansu strat
ciepła należało również uwzględnić straty ciepła związane z wentylacją. Na podstawie
otrzymanych wyników obliczeń strat ciepła, analizowano te przegrody, które wymagały
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modernizacji, tak, aby dany budynek przybliżyć do standardu budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię.
W Polskich warunkach klimatycznych, zastosowanie układu pompy ciepła typu
"powietrze-woda", wspomaganej przez odnawialne źródła energii, wymaga od budynku
obniżenia strat ciepła do takiego poziomu (każdy przypadek rozpatrywany indywidualnie),
aby użycie pompy ciepła, jako monowalentnego źródła było ekonomicznie uzasadnione,
a prosty czas zwrotu SPBT był możliwie jak najniższy.
W następnym etapie, na bazie obliczeń strat ciepła, obliczana była charakterystyka
energetyczna analizowanego budynku, co pozwoliło na określenie wskaźników
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i końcową EP i EK. Na podstawie
tych wskaźników, została oceniona jakość energetyczna budynku, czyli ustalono w jakim
punkcie, znajduje się dany obiekt, w stosunku do standardu budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię. W trakcie obliczeń wygenerowane było świadectwo
charakterystyki energetycznej, poświadczające o tym czy dany obiekt spełnia wymagania
obowiązujących przepisów (1).
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną, w zależności od ich rezultatu były podejmowane dalsze kroki.
W przypadku budynków, które spełniały wymagania standardu budynków o niskim
zapotrzebowaniu na energię, dalsze działania nie były podejmowane, natomiast
w przypadku budynków, które tych wymagań nie spełniały, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniego zestawu, pakietu termomodernizacyjnego, poprawiającego charakterystyki
cieplne obiektu, a w związku z tym zmniejszającego zapotrzebowanie na energię
niezbędną do ogrzewania. Rodzaj zastosowanych pakietów jest zależny od kilku
czynników, przede wszystkim o charakterze energetycznym i ekonomicznym. Głównym
celem zastosowania pakietów, jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w taki
sposób, aby prosty czas zwrotu SPBT dla danego rozwiązania był jak najmniejszy, przy
możliwie największym efekcie energetycznym.
W efekcie wyboru pakietu termomodernizacyjnego, który spełniał wymagania
minimalnego SPBT oraz maksymalizował efekt energetyczny, ponownie obliczano
wskaźniki zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i końcową EP i EK,
w celu określenia statusu energetycznego analizowanego obiektu. W zależności od
otrzymanych rezultatów, tego czy budynek spełniał wymagania stawiane budynkom
o niskim zapotrzebowaniu na energię, podejmowane były dalsze kroki, mające na celu
obniżenie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną zaś w przypadku, gdy
budynek te wymagania spełniał, analiza była zakończona.
W przypadku, gdy termomodernizacja okazywała się niewystarczająca, aby spełnić
wymagania stawiane budynkom o niskim zapotrzebowaniu na energię, wszystkie
parametry uzyskane w wyniku modelowania stanu „po termomodernizacji” stanowiły dane
wyjściowe do części skryptu obliczeniowego optymalizującego dobór instalacji
odnawialnych źródeł energii. Na tym etapie dobierana była pompa ciepła typu "powietrzewoda", wspomagana przez odpowiednio zwymiarowane instalacje OZE, w taki sposób aby
budynek spełniał wymagania stawiane obiektom o niskim zapotrzebowaniu na energię
przy zapewnieniu minimalnego wskaźnika SPBT.
5.2

Lokalizacja i charakterystyka budynku 1

Analizowany budynek 1, jest zlokalizowany w województwie mazowieckim,
w Warszawie. Warszawa znajduje się w III strefie klimatycznej Polski (4).
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Budynek 1 jest wolno stojącym budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym. Jest to
budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Poddasze jest przestrzenią nieogrzewaną,
niezagospodarowaną.
Budynek jest wyposażony w wentylację naturalną. Okna nieszczelne, drewniane.
Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 614,9 m2. Kubatura ogrzewana budynku
to 1667,7 m3.
W budynku znajduje się 9 mieszkań. Całość jest zamieszkana przez 30 osób.
Źródłem ciepła w każdym mieszkaniu jest indywidualny kocioł gazowy dwufunkcyjny
(ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej).
5.3

Poglądowy rzut 3D budynku 1

W programie Audytor OZC Pro Edu, przygotowano odwzorowanie analizowanego
budynku 1, na podstawie rzeczywistych rzutów architektonicznych.

Rys. 5.2 Rzut 3D analizowanego budynku mieszkalnego 1

5.4

Opis konstrukcji i technologii wykonania budynku 1

Budynek został wybudowany w standardzie lat 80 (20). Przegrody budowlane jak
i okna zewnętrzne charakteryzują sie wysokimi współczynnikami przenikania ciepła U,
w porównaniu do wartości z obowiązujących Warunków Technicznych (1). W związku ze
słabymi parametrami izolacyjności przegród budowlanych, straty ciepła są znacząco
większe niż w budynkach powstających obecnie, a to niesie sie sobą konsekwencje
większego zapotrzebowania na paliwo na cele grzewcze, a także w większym stopniu
oddziałuje na środowisko.
Jest to budynek o ciężkiej konstrukcji, średnio osłonięty, posadowiony na gruncie.
Na Rys. 5.3 i Rys. 5.4 oraz Rys. 5.5 przedstawiono przekroje przez zewnętrzne
przegrody, które generują największe straty ciepła.
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Rys. 5.3 Przekrój przez ścianę zewnętrzną (budynek 1)

Rys. 5.4 Przekrój przez podłogę na gruncie (budynek 1)

Rys. 5.5 Przekrój przez dach (budynek 1)
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Wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U poszczególnych przegród
wewnętrznych jak i zewnętrznych zestawiono w Tab. 5.1. Wszystkie przegrody
zewnętrzne jak i okna zewnętrzne nie spełniają aktualnych wymagań zgodnie z (1).
Tab. 5.1 Zestawienie wartości współczynników przenikania ciepła U dla budynku 1
Rodzaj przegrody budowlanej
Balkon
Drzwi wewnętrzne L×H= 80,0×200,0 cm
Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×200,0 cm
Drzwi zewnętrzne L×H= 120,0×220,0 cm
Drzwi balkonowe 120×220
Drzwi balkonowe 165×231
Okna zewnętrzne w dachu 80X100
Okno zewnętrzne L×H= 114,0×145,0 cm
Okno zewnętrzne L×H= 150,0×167,0 cm
Podłoga na gruncie 22,1 cm
Stropodach niewentylowany
Strop ciepło do dołu 35,1 cm
Dach
Strop ciepło do góry 30,3 cm
Strop ciepło do góry 30,1 cm
Ściana wewnętrzna 14,0 cm
Ściana wewnętrzna 8,8 cm
Ściana wewnętrzna 27,0 cm
Ściana zewnętrzna 36,5 cm

5.5

Współczynnik przenikania ciepła
U [W/m2/K]
0,798
4
3
2
2,5
2,5
1,5
1,8
1,8
0,631
0,793
0,355
0,832
0,607
0,639
2,272
0,551
1,879
1,435

Wyniki obliczeń charakterystyki cieplno-energetycznej oraz świadectwo
energetyczne dla budynku 1

W Tab. 5.2 zestawiono wyniki podstawowych obliczeń potrzeb cieplnych budynku,
w oparciu o normę (4), wykonanych z użyciem programu Audytor OZC Pro Edu.
Uzyskane wyniki wskazują na znaczne potrzeby w zakresie ogrzewania i wentylacji,
wynikające z niskiego standardu energetycznego budynku. W celu poprawy jakości
energetycznej budynku w tym zakresie należy go poddać termomodernizacji, tj. poprawić
izolacyjność wszystkich przegród budowlanych, a także rozwiązać problem znacznych
potrzeb wentylacyjnych
Komplet wyników dla budynku 1 znajduje się na załączonym CD.
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Tab. 5.2 Zestawienie wyników podstawowych obliczeń cieplnych dla budynku 1
uzyskanych przy wykorzystaniu programu Audytor OZC Pro Edu.
Jednostka
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
m2
Powierzchnia ogrzewana budynku A
614,9
m3
Kubatura ogrzewana budynku V
1667,7
W
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT
39783
W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV
11275
W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ
50898
W
Projektowe obciążenie cieplne ΦHL
50898
W/m2
Wskaźnik ΦHL do powierzchni A
82,8
W/m3
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury V
30,5
Jednostka
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie VH 1505,1
m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - użytkowe QH,nd
409,3
GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - użytkowe QH,nd
113683 kWh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH
184,9 kWh/m2/rok
Zgodnie z przyjętymi założeniami, wartość QH,nd została przyjęta na podstawie
(18), jako wariant najniekorzystniejszy.
W oparciu o procedurę zawartą w (19) program Audytor OZC Pro Edu generuje
także świadectwo energetyczne oraz pełną charakterystykę energetyczną budynku. Na Rys.
5.6 przedstawiono wynik obliczeń jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną
do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zgodnie z obowiązującymi Warunkami
Technicznymi, budynek ten jest bardzo daleki od spełnienia wymagań stawianych w (1).

Rys. 5.6 Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną EPH+W
dla budynku 1
W celu poprawy wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię, należy
przeprowadzić wymienioną w poprzednim podrozdziale termomodernizację, a także
rozważyć wprowadzenie do budynku odnawialnych źródeł energii, które zastąpią źródło
ciepła, zasilane paliwem w postaci gazu ziemnego.
Pełny zakres wyników dla charakterystyki energetycznej i świadectwa
energetycznego znajduje się na załączonym CD.
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5.6

Lokalizacja i charakterystyka budynku 2

Analizowany budynek 2, jest zlokalizowany w województwie małopolskim,
w Krakowie. Kraków znajduje się w III strefie klimatycznej Polski (4).
Budynek 2 jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym. Jest to
budynek podpiwniczony, wraz z garażem podziemnym. Budynek nie posiada poddasza.
Na parterze znajduje się część usługowa.
Budynek jest wyposażony w wentylację wywiewną, bez odzysku ciepła. Okna
PCV, nie spełniają wymagań aktualnych warunków technicznych.
Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 2888,5 m2. Kubatura ogrzewana
budynku to 8145,5 m3.
W budynku znajduje się 36 mieszkań. Całość jest zamieszkana przez 130 osób.
Źródłem ciepła w budynku jest węzeł cieplny (dwufunkcyjny: CO + CWU), zasilany
z miejskiej sieci ciepłowniczej.
5.7

Poglądowy rzut 3D budynku 2

W programie Audytor OZC Pro Edu, przygotowano odwzorowanie analizowanego
budynku 2, na podstawie rzeczywistych rzutów architektonicznych.

Rys. 5.7 Rzut 3D analizowanego budynku mieszkalnego 2
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5.8

Opis konstrukcji i wykonania budynku 2

Budynek został wybudowany w 2014 roku. Przegrody budowlane jak i okna
zewnętrzne charakteryzują się wyższymi wartościami współczynnika przenikania ciepła U,
w porównaniu do obowiązujących Warunków Technicznych (1). Szczególnie należy tutaj
zwrócić uwagę, na słabszy standard termoizolacyjny stropodachu. W porównaniu do
budynku 1, oceny izolacyjności cieplnej przegród budowlanych przemawiają na korzyść
budynku 2. Nadal jednak, straty ciepła są wyraźnie większe niż w budynkach
powstających obecnie, a to pociąga za sobą konsekwencje w postaci zwiększonego
zapotrzebowania na energię potrzebną na cele grzewcze, a także zwiększone, niekorzystne
oddziaływanie na środowisko.
Jest to budynek o średnio ciężkiej konstrukcji, średnio osłonięty, wraz z garażem
podziemnym. Na dachu są zlokalizowane centrale wentylacyjne wyciągowe.
Na Rys. 5.8, Rys. 5.9 oraz Rys. 5.10 przedstawiono przekroje przez zewnętrzne
przegrody, które generują największe straty ciepła.

Rys. 5.8 Przekrój przez ścianę zewnętrzną (budynek 2)

Rys. 5.9 Przekrój przez podłogę na gruncie (budynek 2)
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Rys. 5.10 Przekrój przez dach (budynek 2)
Wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U dla poszczególnych
przegród wewnętrznych jak i zewnętrznych zestawiono w Tab. 5.3. Wszystkie przegrody
zewnętrzne, w tym okna zewnętrzne spełniają wymagania aktualnych Warunków
Technicznych, jednak nie spełniają wymagań dla budynku o niskim zapotrzebowaniu na
energię.
Tab. 5.3 Zestawienie wyników obliczeń współczynników przenikania ciepła U
dla budynku 2
Współczynnik przenikania ciepła
U [W/m2/K]
Strop zewnętrzny 19,1 cm
0,798
Drzwi wewnętrzne L×H= 120,0×220,0 cm
1,5
Drzwi wewnętrzne L×H= 80,0×205,0 cm
1,5
Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×205,0 cm
1,5
Drzwi zewnętrzne L×H= 120,0×220,0 cm
1,5
Drzwi zewnętrzne L×H= 140,0×240,0 cm
1,5
Drzwi balkonowe
1,5
Drzwi balkonowe
1,5
Okno zewnętrzne L×H= 135,0×177,0 cm
1,3
Okno zewnętrzne L×H= 150,0×167,0 cm
1,3
Okno zewnętrzne L×H= 150,0×250,0 cm
1,3
Podłoga na gruncie 42,1 cm
0,147
Stropodach niewentylowany
0,92
Strop ciepło do góry 40,3 cm
0,259
Strop ciepło do góry 40,1 cm
0,264
Ściana wewnętrzna 18,0 cm
0,752
Ściana wewnętrzna 11,3 cm
0,432
Ściana wewnętrzna 37,0 cm
0,363
Ściana zewnętrzna 49,5 cm
0,213
Rodzaj przegrody budowlanej
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5.9

Wyniki obliczeń charakterystyki cieplno-energetycznej oraz świadectwo
energetyczne dla budynku 2

W Tab. 5.4 zestawiono wyniki podstawowych obliczeń cieplnych, podobnie jak
w przypadku budynku 1, w oparciu o normę (4), przy użyciu programu Audytor OZC Pro
Edu. Wyniki przedstawiają dobry poziom w zakresie standardu energetycznego budynku.
W celu jego poprawy dla uzyskania standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na
energię, należy dobrać odpowiedni zestaw pakietu termomodernizacyjnego, który pozwoli
w sposób ekonomicznie uzasadniony, ten cel osiągnąć, przy ewentualnym wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii.
Komplet wyników dla budynku 2 znajduje się na załączonym CD.
Tab. 5.4 Zestawienie podstawowych wyników obliczeń cieplnych dla budynku 2 przy
wykorzystaniu programu Audytor OZC Pro Edu
Jednostka
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
m2
Powierzchnia ogrzewana budynku A
2888,5
m3
Kubatura ogrzewana budynku V
8145,5
W
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT
92472
W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV
96916
W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ
189428
W
Projektowe obciążenie cieplne ΦHL
189428
W/m2
Wskaźnik ΦHL do powierzchni A
65,6
W/m3
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury V
23,3
Jednostka
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie VH 5886,7
m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - użytkowe QH,nd
654,1
GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - użytkowe QH,nd
181700 kWh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH
62,9 kWh/m2/rok
Zgodnie z przyjętymi założeniami, wartość QH,nd została przyjęta na podstawie
(18), jako wariant najniekorzystniejszy.
Na podstawie procedury zawartej w (19) i przy użyciu programu Audytor OZC Pro
Edu, tak jak dla budynku 1, przygotowano świadectwo charakterystyki energetycznej oraz
wskaźniki jakości energetycznej budynku. Na Rys. 5.11 przedstawiono wynik obliczeń
wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody EP. Według obowiązujących wymagań, zawartych
w Warunkach Technicznych (1), budynek ten nie spełnia wymogów w zakresie jakości
energetycznej, chociaż nie odbiega od nich w tak znacznym stopniu jak budynek 1.
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Rys. 5.11 Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną EPH+W , do
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla budynku 2
W celu obniżenia wskaźnika rocznego, jednostkowego zapotrzebowania na energię
pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody należy przeprowadzić omówioną
wcześniej termomodernizację, a także rozważyć wprowadzenie do budynku instalacji
korzystających z odnawialnych źródeł energii, które w pewnym zakresie zastąpią źródła
aktualnie wykorzystywane, czerpiące energię z nieodnawialnych paliw pierwotnych. Pełny
zakres wyników dla charakterystyki energetycznej i świadectwa energetycznego
zestawiono na załączonym CD.
6

6.1

Analiza zakresu termomodernizacji i wybór zestawu przedsięwzięć dla
budynków
Wstęp

W osiągnięciu opracowania założeń do projektu termomodernizacji budynków
niezbędne jest przeprowadzenie analizy i optymalizacji służącej wyborowi efektywnego
ekonomicznie i energetycznie zestawu przedsięwzięć modernizujących. Innymi słowy
optymalizacja ma za zadanie znalezienie takiego pakietu termomodernizacyjnego, który
przy najmniejszym nakładzie finansowym na jego realizację, pozwoli na osiągniecie
zakładanej wartości wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową. Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - do jakiej zatem wartości należy zmniejszyć
projektowe straty ciepła budynku? Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie,
ponieważ wielkość strat jest zależna od bardzo wielu zmiennych, takich jak: zakres zmian
temperatury zewnętrznej, zyski ciepła od nasłonecznienia, wewnętrzne zyski ciepła,
rozmiary budynku, wielkość powierzchni użytkowej obiektu, czy też lokalizacji obiektu
w danej strefie klimatycznej Polski.
6.2

Pakiety termomodernizacyjne

Proces termomodernizacji i jego strona ekonomiczna są odrębne dla każdego
analizowanego przypadku, w zależności od wyżej wymienionych zmiennych oraz
wymagań, jakie stawia użytkownik tych, które należy osiągnąć po realizacji modernizacji
budynku. Przyjęty w analizach zakres pakietów termomodernizacyjnych obejmował
wszystkie możliwe kombinacje 5 wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które
wyliczono w Tab. 6.1 w celu uniknięcia nadmiaru wariantów, zgodnie z przyjętymi
wcześniej założeniami.
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Tab. 6.1 Analizowane możliwości przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów
Wariant termomodernizacji

Oznaczenie

Izolacja ścian zewnętrznych

1

Izolacja dachu

2

Wymiana okien

3

Wymiana drzwi

4

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

5

Na Rys. 6.1 przedstawiono dostępny w literaturze procentowy rozkład różnych
rodzajów strat ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.. Na tej podstawie
podstawi
sporządzono warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych zestawione w Tab. 6.1.
Nie uwzględniono zabiegu poprawy parametrów izolacyjności podłogi na gruncie,
gdyż procentowy udział tych strat ciepła w budynkach wielorodzinnych jest najmniejszy.
Założono 5 możliwych wariantów
wari
przedsięwzięć termomodernizacyjnych
momodernizacyjnych.

Dach
10-20%

Ściany
zewnętrzne

Procentowy
rozkład strat
ciepła w
budynkach

20-30%

Straty
ciepła do
gruntu
3-6%

Wentylacja
30-40%

Okna i
drzwi
15-25%

Rys. 6.1 Procentowy rozkład strat ciepła w budynkach wielorodzinnych
Na wykresie (Rys. 6.2) zestawiono wszystkie możliwe kombinacje spośród
5 wariantów zabiegów termomodernizacyjnych,
termomodernizacyjnych których w konsekwencji można utworzyć
31 zestawów, zwanych dalej pakietami termomodernizacyjnymi.
termomodernizacyjnymi. Rys. 6.1 należy
odczytywać w taki sposób, że dany pakiet zawiera warianty oznaczone cyframi z Tab. 6.1.
Przykładowo, pakiet nr 8 zawiera zabiegi 1 i 2 (opis wg legendy Tab. 6.1), co oznacza, że
pakiet składa się z poprawy izolacyjności przegród zewnętrznych i dachu.
Dostępne potencjalnie kombinacje zabiegów,
zabiegów tworzących pakiety zawierają też
takie, które tracą swój sens,
ens, jak na przykład wymiana okien na szczelne w budynku
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Liczba wykorzystanych wariantów
termomodernizacji w zakresie
danego pakietu

w którym nie jest planowana implementacja systemu wentylacji mechanicznej, jak to ma
miejsce w przypadku pakietu nr 5. Wymiana okien na szczelne nie sprzyja swobodnej
wymianie powietrza w pomieszczeniach. W związku z tym, aby utrzymać prawidłową
cyrkulację powietrza, zaleca się stosowanie wentylacji mechanicznej lub instalowanie
otworów wentylacyjnych w oknach.
W celu zbliżenia się do standardu budynku niskoenergetycznego zaleca się
stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Pozwala ona na ograniczenie
wielkości strat wentylacyjnych. Korzyści energetyczne wynikające z zastosowania
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła od powietrza usuwanego w porównaniu
z wentylacją naturalną są jednak zmniejszone, z powodu konieczności pokrywania
zapotrzebowanie na energię elektryczną silników napędzających wentylatory. Natomiast
wentylacja naturalna jest nieprzewidywalna i nie działa prawidłowo w wielu sytuacjach
i aspektach [123,124].

Zestawienie kombinacji 5 wariantów termomodernizacji
5

5
4

4

3

3

2
2

1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

Nr pakietu termomodernizacyjnego

Rys. 6.2 Możliwe kombinacje 5 wariantów zabiegów termomodernizacyjnych
W oparciu o analizę wszystkich możliwych kombinacji zabiegów
termomodernizacyjnych został przeprowadzony wybór optymalnego pakietu dla
analizowanych budynków, spośród wszystkich dostępnych. Dla danego budynku zostanie
wybrany odpowiedni pakiet, tj. taki który zapewni wymagany standard budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię, przy spełnieniu wymogu minimalnego prostego czasu zwrotu
SPBT, całkowitych nakładów poniesionych na termomodernizację.
6.3
6.3.1

Wybór pakietu termomodernizacyjnego dla budynku 1
Założenia i dane wejściowe do obliczeń.

Założono, że optymalizacja energetyczna dla budynku 1, powinna zapewnić
uzyskanie standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię tj. rocznego
jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania nie większego
niż 60 kWh/m2/rok. Poszukiwano takiego pakietu termomodernizacyjnego, który pozwolił
na osiągnięcie takiej wartości wskaźnika przy możliwie najniższym okresie prostego czasu
zwrotu nakładów SPBT.
W Tab. 6.2 zestawiono dane wejściowe do obliczeń efektów energetycznych
zabiegów termomodernizacji, takie jak przyjęta zgodnie z założeniami, średnia
temperatura pomieszczeń wewnątrz budynku, średnia temperatura zewnętrzna w danym
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miesiącu, na podstawie typowych lat meteorologicznych, liczba dni ogrzewania
w miesiącu, określona w (21), a także liczbę stopniodni ogrzewania [108].
Tab. 6.2 Dane wejściowe do obliczeń efektów termomodernizacji - liczba stopniodni
ogrzewania, dane dla miasta Warszawy [108]

Miesiąc two te(m) two-te(m)
o

W Tab.
charakterystyki
uwzględniające
mieszkańców w
z Tab. 6.2.

C

o

C

K

Ld

Sd

dzień K*dzień

1
2
3

20,3 -1,2
20,3 -0,9
20,3 4,4

21,5
21,2
15,9

31
29
31

667
615
493

4
5
6
7
8
9
10
11
12

20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3

14
8,1
3,2
1,1
3,7
7,5
12,1
17,4
19,5

30
5
0
0
0
5
31
30
31

420
41
0
0
0
38
375
522
605

6,3
12,2
17,1
19,2
16,6
12,8
8,2
2,9
0,8

6.2 zestawiono dane ogólne dla budynku1, pochodzące z obliczeń
energetycznej przy użyciu programu Audytor OZC, a także
współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu oraz ilość stałych
budynku oraz podsumowanie obliczeń liczby stopniodni ogrzewania Sd

Tab. 6.3 Dane ogólne dla budynku 1 - na podstawie charakterystyki energetycznej

Dane ogólne
Średnia temperatura wewnętrzna pomieszczeń two

20,3

o

Projektowa temperatura zewnętrzna tzo (4)
Liczba stopniodni grzania Sd
Współczynnik przewodzenia ciepła λstyropian [125]

-20
3774
0,04

o

C
K*dzień
(m*K)/W

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń Vnom
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do ogrzewania CO
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania
CWU w układzie bez zasobnika
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na cele
grzewcze i wentylację QH,nd
Liczba mieszkańców

1667
50,9

m3/h
kW

47

kW

409

GJ/rok

30

LM

C

W Tab. 6.4 zestawiono dane sumaryczne dotyczące wielkości powierzchni
przegród budowlanych zewnętrznych dla budynku 1, na podstawie obliczeń przy
wykorzystaniu programu Audytor OZC.
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Tab. 6.4 Zestawienie wielkości powierzchni przegród zewnętrznych budynku 1 - dane
wg obliczeń z użyciem programu Audytor OZC

Sumaryczna powierzchnia przegród budowlanych
Okna
40
m2
Ściany zewnętrzne
465
m2
Drzwi zewnętrzne
40
m2
Dach
90
m2
Do obliczeń wentylacji mechanicznej, jeśli występują techniczne możliwości
zaimplementowania systemu w budynku 1, zebrano dane o ilości kuchni i łazienek
w budynku [124,126], oraz dane potrzebne do oceny sprawności odzyskowego,
obrotowego wymiennika ciepła zlokalizowanego w centrali wentylacyjnej. Wyniki
zebrano w Tab. 6.5.
Tab. 6.5 Dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Liczba kuchni
9
Liczba łazienek
9
η odzysku ciepła [127]
0,8
Ogólnym kryterium energetycznym do oceny efektów wdrożenia danego pakietu
termomodernizacji będzie stwierdzenie, czy pozwala on na uzyskanie jednostkowego
wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną na poziomie 60 kWh/m2/rok lub mniej.
Dodatkowym kryterium będzie wartość prostego czasu zwrotu SPBT, nakładów
poniesionych na realizację danego pakietu zabiegów termomodernizacyjnych. Wariant
optymalny będzie charakteryzował się najniższą wartością SPBT. Do takich analiz
niezbędne są dane zebrane w Tab. 6.6, które pozwalają na ustalenie wartości wskaźnika
SPBT dla każdego pakietu termomodernizacyjnego oddzielnie. Dane te zostały
zaczerpnięte z bazy danych używanej przez program Audytor OZC lub też
ogólnodostępnych taryf cenowych energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
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Tab. 6.6 Dane wejściowe do obliczeń służących ocenie efektywności
ekonomicznej poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych.

Dane wejściowe do obliczeń ekonomicznych
Końcowa opłata za gaz [128]
Sprawność systemu ogrzewania
(kocioł gazowy) (19)
Wartość opałowa gazu [128]
Liczba dni ogrzewania

PLN/m3

2,40
0,52

MJ/m3
dni

Liczba godzin ogrzewania
h
Moc kotłowni
MW
Moc urządzeń elektrycznych
kW
(pomocniczych)
Koszt kWh energii elektrycznej
PLN
[129]
Koszt energii elektrycznej do
PLN
napędu urządzeń pomocniczych
Koszt serwisów [130]
PLN
Sumaryczne koszty eksploatacji
PLN
Opłata stała za gaz
PLN/MW/miesiąc

35,50
223
5352
0,10
0,2
0,54
578,02
2000
2578,02
1074,17

Dane powyższe zostały użyte w ocenie efektywności
porównywanych wariantów oraz ich kombinacji w postaci pakietów.
6.3.2

ekonomicznej

Analiza termomodernizacji budynku 1

Powierzchnia ścian zewnętrznych stanowi największy udział w sumarycznej
powierzchni przegród zewnętrznych, w związku z tym, wpływ ścian zewnętrznych na
obniżenie zapotrzebowania na energię na cele grzewcze jest znaczący.
Do analizy wykorzystano dane dotyczące nakładów inwestycyjnych na ocieplenie
ścian zewnętrznych korzystając z tzw. „kalkulatora” dla typowego systemu docieplenia
ścian zewnętrznych [131]. Wyniki obliczeń przedstawiono w Tab. 6.7.
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Tab. 6.7 Zestawienie nakładów finansowych na materiały do termomodernizacji ścian
zewnętrznych, na przykładzie izolacji termicznej o grubości 15 cm

Materiał
Styropian GRAFITOWY EPS031 o grubości
15cm, gładki
KABE System Siatka elewacyjna 174 gr.
KABE System klej do styr. grafitowego i siatki
op.25kg
KABE System klej do zatapiania siatki op.25kg
KABE Grunt na ścianę zewnętrzną /głęboko
penetrujący/
Emulsja podkładowa pod tynk
KABE Permuro Avant tynk akrylowy op.25 kg
1.5mm baranek kolor Biały
Narożniki z siatką 2,5m
Kołki do styropianu (do pełnej ściany np.
Gazobeton) dł. rozporu do styropianu 20cm
Zaślepki grafitowe 68/16mm
Wykrojnik do zaślepek styropianowych
Listwa startowa szer. 15cm
Listwa przyokienna z siatką 2,5m, kolor biały
.Piana do uszczelniania styropianu niskoprężna
Koelner Pistoletowa 750ml

Ilość

j. m.

Cena szt.

Razem
brutto

69,9
500

m3
m2

188,99
3,2

13 210,40
1 600,00

75
75

op.
op.

20,99
19,99

1 574,25
1 499,25

50
100

l
kg

8,99
8,99

449,5
899

46
100

op.
szt.

107
3,9

4 922,00
390

2 000
2 000
1
56
47

szt.
szt.
szt.
mb
szt

0,32
0,28
25
9,68
12,8

640
560
25
542,08
601,6

19

szt.
20,99
Łącznie PLN
Cena za 1 m2

398,81
27 311,89
57 PLN

W Tab. 6.8 zestawiono wyniki podobnych obliczeń nakładów finansowych dla
poszczególnych wariantów grubości izolacji ścian zewnętrznych z pominięciem
dokładnego zestawienia poszczególnych materiałów jak zostało to przedstawione w
Tab. 6.7 oraz po uzupełnieniu nakładów o koszt robocizny.
Tab. 6.8 Zestawienie jednostkowych kosztów ocieplenia ścian zewnętrznych dla
rozpatrywanego zakresu grubości izolacji
Koszt
Grubość Objętość
izolacji styropianu styropianu
cm
14
15
16
17
18
19
20

m3
78
84
89
95
100
106
112

PLN
14763,90
15818,50
16873,00
17927,00
18982,20
20036,70
21091,00

Jednostkowe Jednostkowe Sumaryczne
koszty
koszty
koszty
materiałów
robocizny jednostkowe
PLN/m2
55
57
59
62
64
67
67

PLN/m2
77
82
88
94
101
108
115

PLN/m2
132
139
147
156
164
175
182
64

120,00

0,30

Koszty realizacji [tys.zł]

0,24
100,00

0,23

0,21

0,20

0,19

80,00

0,25
0,18

0,18

0,20

60,00

0,15

40,00

0,10

20,00

0,05
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VIWariant VII

0,00

0,00
0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

Współczynnik przenikania ciepła
[W/m2K]

Na podstawie Tab. 6.8 sporządzono Rys. 6.3 przedstawiający zmianę wartości
współczynnika przenikania ciepła U w zależności od grubości izolacji, a także koszty
realizacji termomodernizacji ścian zewnętrznych w zależności od zastosowanej grubości
izolacji cieplnej w postaci styropianu.

0,2

Grubość izolacji [m]
Koszty realizacji

Współczynnik przenikania ciepła

Rys. 6.3 Koszty realizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i osiągana po ociepleniu wartość
współczynnika przenikania ciepłą U w zależności od zastosowanej grubości izolacji

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

3,1

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,1

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

SPBT [lata]

Oszczędność energii cieplnej [GJ/rok]

Wyniki analizy służącej ocenie oszczędności energii zużywanej do ogrzewania
w wyniku ocieplenia ścian zewnętrznych oraz relacji poniesionych nakładów do kosztu
zaoszczędzonej energii została przedstawiona na Rys. 6.4. Na wykresie przedstawiono
wielkość potencjalnie zaoszczędzonej energii oraz prosty czas zwrotu poniesionych
nakładów SPBT, w zależności od zastosowanej grubości użytej izolacji termicznej.

1,0
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VIWariant VII
0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,5
0,0

0,2

Grubość izolacji [m]
Oszczędność energii

SPBT

Rys. 6.4 Oszczędność energii w wyniku ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wartość
prostego czasu zwrotu poniesionych nakładów SPBT, w zależności od grubości izolacji
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Wyniki przedstawione na Rys. 6.4 jednoznacznie wskazują, że najkorzystniejszym
wariantem pod względem energetycznym jak i ekonomicznym, jest wariant I, czyli
zastosowanie izolacji o grubości 0,14 m, przy której prosty czas zwrotu wynosi 3,1 lat.
Aby ograniczyć straty ciepła, dach musi być właściwie ocieplony. Do poprawy
parametrów izolacyjności cieplnej dachu można wykorzystać wełnę mineralną lub szklaną,
styropian albo różnego rodzaju pianki. Ważne, aby prace termomodernizacyjne
wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, z uwzględnieniem własności wybranego
typu termoizolacji i konstrukcji dachu.. Wełna, w przeciwieństwie do styropianu jest
produktem ognioodpornym i przepuszcza parę wodną, a poza tym spełnia bardzo dobrze
funkcję izolacji akustycznej.
Na podstawie kalkulatora dociepleń dachu [132] sporządzono Tab. 6.9, w której
zestawiono jednostkowe koszty termomodernizacji dachu, w zależności od grubości
warstwy izolacji.
Tab. 6.9 Zestawienie jednostkowych kosztów termomodernizacji dachu
dla rozpatrywanych wariantów grubości izolacji
Grubość
izolacji
cm
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20

Koszt
stały

Koszt
Koszt
zmienny całkowity

PLN/m2 PLN/m2
100
60
100
64
100
68
100
72
100
76
100
80

PLN/m2
160
164
168
172
176
180

Analogicznie do przypadku ścian zewnętrznych, na podstawie Tab. 6.9
sporządzono Rys. 6.5 przedstawiający zmianę wartości współczynnika przenikania ciepła
U w zależności od grubości izolacji dachu, a także koszty realizacji termomodernizacji
w zależności od zastosowanego wariantu grubości izolacji.
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0,19

0,18

0,20

0,17

0,16

Koszty realizacji [tys.zł]

20

0,16

0,15

19

0,18
0,16
0,14

19

0,12

18

0,10

18

0,08
0,06

17
17

0,04
Wariant I

Wariant II

Wariant III Wariant IV

Wariant V

Wariant VI

16

0,02
0,00

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]

20

Grubość izolacji [m]
Koszty realizacji

Współczynnik przenikania ciepła

Rys. 6.5 Koszty realizacji termomodernizacji dachu i zakres zmian wartości
współczynnika przenikania ciepłą U w zależności od grubości izolacji termicznej

20
20
20
20
19
19
19
19
19
18
18

7,5
7,4

7,5
7,4

7,3

7,3

7,2

7,2

7,1
7,0

7,1

SPBT [lata]

Oszczędność energii cielnej [GJ/rok]

Na Rys. 6.6 przedstawiono analizę porównawczą poszczególnych wariantów
termomodernizacji dachu, uwzględniającą efekty energetyczne oraz efektywność
ekonomiczną. Analiza ta przedstawia zależność oszczędności energii cieplnej potrzebnej
do ogrzewania budynku oraz wartość prostego czasu zwrotu SPBT nakładów poniesionych
na termomodernizację, w zależności od zastosowanej grubości izolacji dachu.

7,0
Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

Wariant V

Wariant VI

6,9
6,8

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

Grubość izolacji [m]
Oszczędność energii

SPBT

Rys. 6.6 Oszczędność energii koniecznej do ogrzewania budynku oraz wartość prostego
czasu zwrotu SPBT nakładów poniesionych na termomodernizację w zależności od
zastosowanej grubości izolacji termicznej dachu.
Wyniki analizy przedstawione na Rys. 6.6 wskazują, że kierując się zasadą
najniższej wartości wskaźnika SPBT w pierwszej kolejności, a następnie największą
ilością zaoszczędzonej energii cieplnej należy wybrać wariant I modernizacji dachu,
zakładający grubość izolacji termicznej dachu równą 0,15 m, dla której SPBT wynosi 7 lat.
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Wymiana okien ma znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.
Fakt, iż są to przegrody przeźroczyste, w znacznym stopniu wpływa nie tylko na straty
ciepła, ale również na zyski ciepła pochodzące od promieniowania słonecznego. Analizy
bilansu cieplnego różnych budynków wskazują, iż udział okien w stratach ciepła osiąga
średnio poziom 15-25% całkowitych strat ciepła (Rys. 6.1).
W budynkach wielorodzinnych wykonanych przed 1990 r. standardem był taki
montaż okien, który nie uwzględniał oszczędności energii. Okna osadzano często bez
izolacji cieplnej wokół ościeżnic lub nie była to izolacja wystarczająco efektywna.
W ścianach warstwowych osadzano okna w warstwie konstrukcyjnej, a nie izolacyjnej, ze
względu na prostszy i szybszy montaż. Okna starszej generacji charakteryzują się dużą
nieszczelnością, co jest przyczyną dodatkowych strat ciepła.
Wymiana okien na szczelne nie sprzyja swobodnej wymianie powietrza
w pomieszczeniach, w związku z tym, aby utrzymać prawidłową cyrkulację powietrza,
zaleca się zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej lub montaż nawiewników w
oknach.
W Tab. 6.10 oraz Tab. 6.11 zestawiono podstawowe dane ogólnodostępnej serii
okien IDEAL. Nakłady inwestycyjne związane z wymianą okien to koszty brutto
uwzględniające 8% podatek VAT obejmujące: koszt zakupu okna, demontaż starego okna,
montaż nowego wraz z obróbką [133,134].
Tab. 6.10 Zestawienie wartości współczynnika przenikania ciepła U dla rozpatrywanych
wariantów wymiany okien serii IDEAL
Wariant I

Wariant II

Wariant III

IDEAL
5000
1,2

IDEAL
8000
1,0

0,8
1,1

0,8
1,0

Uf

W/m2K

IDEAL
4000
1,4

Ug
Uw

W/m2K
W/m2K

0,9
1,2

Seria

Tab. 6.11 Zestawienie kosztów całkowitych oraz kosztów jednostkowych
wymiany okien serii IDEAL
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Seria
IDEAL 4000 IDEAL 5000 IDEAL 8000
Koszt w PLN
863
1065
1219
2
Koszt w PLN/m
316
390
446
W porównaniu z innymi tego typu przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi
wymiana okien charakteryzuje się przeważnie dosyć długim czasem zwrotu, ze względu na
wysokie ceny okien oraz koszty ich montażu. Na przykład udział wymiany stolarki
w całkowitym koszcie termomodernizacji budynku jednorodzinnego może sięgać aż do
25%. Jednak rezygnacja z wymiany stolarki okiennej podczas prac
termomodernizacyjnych jest błędem ze względu na jej istotny udział w bilansie cieplnym
budynku (Rys. 6.1).
Na podstawie danych zawartych w Tab. 6.10 oraz Tab. 6.11 sporządzono Rys. 6.7
przedstawiający wpływ wybranego typu okna na wartość współczynnika przenikania
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ciepła U oraz na wysokość kosztów realizacji zabiegu termomodernizacyjnego
polegającego na wymianie okien.
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Rys. 6.7 Koszty realizacji termomodernizacji i wartości współczynnika przenikania ciepła
U w zależności od zastosowanego typu okien
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Na Rys. 6.8 przedstawiono analizę porównawczą poszczególnych wariantów
wymiany stolarki okiennej. Analiza ta przedstawia zależność oszczędności energii cieplnej
potrzebnej do ogrzewania budynku oraz wartość prostego czasu zwrotu nakładów SPBT
poniesionych na wymianę okien, w zależności od zastosowanego ich typu .

1,0
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Rys. 6.8 Oszczędność energii potrzebnej do ogrzewania oraz wartość współczynnika SPBT
w zależności od zastosowanego typu okna serii IDEAL
Wyniki analizy przedstawione na Rys. 6.8 wskazują, że kierując się zasadą
najniższej wartości wskaźnika SPBT w pierwszej kolejności, a następnie największą
ilością zaoszczędzonej energii cieplnej należy wybrać wariant I stolarki okiennej, jednak
wraz
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z wejściem w życie zaktualizowanych wymogów przepisów (1), okna o współczynniku
przenikania ciepła U=1,2 W/m2/K, nie będą spełniać wymagań warunków technicznych.
W związku z tym najbardziej korzystnym rozwiązaniem, spełniającym powyższe warunki
jest wariant II.
Wymiana drzwi zewnętrznych ma również istotny wpływ na charakterystykę
energetyczną budynku. Fakt, iż są to także przegrody przeźroczyste o istotnej wielkości
powierzchni, w znacznym stopniu wpływa nie tylko na straty ciepła, ale również na zyski
ciepła od promieniowania słonecznego. Jak wskazywano w poprzednim punkcie analizy
bilansu cieplnego różnych budynków wskazują, iż udział okien w stratach ciepła osiąga
średnio poziom 15-25% całkowitych strat.
Większy rozmiar drzwi balkonowych, w stosunku do zwykłej stolarki okiennej,
powoduje, że ich koszt jest znacząco wyższy, a w konsekwencji czas zwrotu poniesionych
nakładów również w istotny sposób się zwiększa. Jednak, aby zapewnić należytą
szczelność budynku, konieczną w przypadku zastosowania systemu wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła od powietrza wentylacyjnego, zewnętrzne drzwi
balkonowe również należy wymienić, podobnie jak okna.
Tab. 6.12 Zestawienie kosztów, kosztów jednostkowych oraz współczynników przenikania
ciepła U dla zewnętrznych drzwi oszklonych serii IDEAL
Wariant

IDEAL
4000

IDEAL
5000

IDEAL
8000

Seria

4000

5000

8000

Uf

1,4

1,2

1,0

W/m2K

Ug

0,9

0,9

0,9

W/m2K

Uw
Koszt
Koszt

1,2
986
476

1,1
1155
558

1,0
1284
620

W/m2K
PLN
PLN/m2

Jednostka

Na podstawie Tab. 6.12 sporządzono Rys. 6.9 przedstawiający zakres wartości
współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych, oraz koszty realizacji
zabiegu termomodernizacyjnego polegającego na ich wymianie, w zależności od
zastosowanego typu drzwi.
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Rys. 6.9 Koszty realizacji termomodernizacji i zmiana wartości współczynnika przenikania
ciepłą U w zależności od zastosowanego typu drzwi zewnętrznych
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Na Rys. 6.10 przedstawiono wyniki analizy porównawczej zastosowania różnych
wariantów wymiany stolarki okiennej. Wykres ten przedstawia zależność oszczędności
energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania oraz wartość prostego czasu zwrotu
poniesionych nakładów SPBT, w zależności od zastosowanego typu drzwi.

21,2
21,0

Typ drzwi
Oszczędność energii

SPBT

Rys. 6.10 Oszczędność energii do ogrzewania oraz wartość współczynnika SPBT, prostego
czasu zwrotu poniesionych nakładów w zależności od zastosowanego typu drzwi
balkonowych serii IDEAL
Wyniki analizy przedstawione na Rys. 6.10 wskazują, że kierując się zasadą
najniższej wartości wskaźnika SPBT w pierwszej kolejności, a następnie największą
ilością zaoszczędzonej energii cieplnej należy wybrać jako najkorzystniejszy wariant II
wymiany drzwi. Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów w porównaniu do wymiany
stolarki okiennej, jest kilkukrotnie większy, ze względu na niewielki udział powierzchni
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drzwi zewnętrznych, powodujący nieznaczne ograniczenie wielkości strat ciepła w skali
budynku.
System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to jeden z najważniejszych
elementów energooszczędnego budynku. Standard budynku o niskim zapotrzebowaniu na
energię nie może zostać osiągnięty bez zastosowania mechanicznej wentylacji nawiewnej
i wywiewnej z odzyskiem ciepła. Implementacja systemu wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła pozwala na znaczne zmniejszenie strat ciepła poprzez wentylację
i w przeciwieństwie do wentylacji naturalnej, zapewnienie prawidłowego jej
funkcjonowania niezależnie od warunków pogodowych [1,2,124,126]. Dzięki systemowi
wentylacji mechanicznej zostaje zmniejszone zapotrzebowanie budynku na ciepło do
ogrzewania, a w konsekwencji ulegają obniżeniu koszty ogrzewania. Jeśli istnieją
techniczne możliwości do implementacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła w budynku, to zaleca się wdrożenie takiego rozwiązania jako zabiegu
termomodernizacyjnego.
Wdrożenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła będzie
rozpatrywane w układzie „zero-jedynkowym” czyli decyzja będzie dotyczyć tylko tego czy
taki zabieg ma być włączony.
W Tab. 6.13 zestawiono konieczne do analiz dane wejściowe. Do obliczeń
całkowitego strumienia wymienianego powietrza w układzie wentylacji mechanicznej
ustalono jego wartość na podstawie obowiązujących przepisów (14) oraz [124,126]. Dla
wentylacji naturalnej założono uśrednioną wartość krotności wymiany powietrza
wynoszącą 0,5 1/h, zaś dla wentylacji mechanicznej, strumienie ilości wywiewanego
powietrza z poszczególnych pomieszczeń np. z kuchni 70 m3/h oraz z łazienek 50 m3/h.
Tab. 6.13 Dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej
Vgraw
Vnaw

m3/h
m3/h

833,5
1080

W Tab. 6.14 zestawiono dane potrzebne do obliczeń kosztów eksploatacji
w przypadku wentylacji mechanicznej, związanych z zapotrzebowaniem na energię
elektryczną do napędu wentylatorów. Jednostkowy koszt energii elektrycznej 1 kWh
przyjęto na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy za energię elektryczną [129]. Tabela
zawiera także oszacowanie całkowitych rocznych kosztów eksploatacji systemu wentylacji
mechanicznej.
Tab. 6.14 Koszty eksploatacyjne wentylacji mechanicznej
Liczba godzin pracy
Jednostkowy koszt
energii elektrycznej
Sumaryczna moc
wentylatorów
Koszty
eksploatacyjne/rok

8760

h

0,54

PLN/kWh

0,3

kW

1419,12

PLN/rok
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W celu oszacowania, przybliżonych nakładów inwestycyjnych na system
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykorzystano informacje zawarte w pracy
[124], skąd zaczerpnięto wykres przedstawiony na Rys. 6.11.

Rys. 6.11 Wielkość jednostkowych nakładów inwestycyjnych na system wentylacji
mechanicznej, odniesionych do wydajności systemu równej 1 m3/h. Przybliżone nakłady
inwestycyjne związane z realizacją centralnych instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych odniesione do jednostkowego strumienia wydajności m3/h obejmują
urządzenia zapewniające rekuperację ciepła i urządzenia chłodnicze, jednak bez
ogrzewania i bez dodatkowych robót budowlanych (stan na 1998 r.)
Na podstawie posiadanych informacji, oszacowano, że dla instalacji, dla której
ilość powietrza nawiewanego, wynosić będzie 1080 m3/h, nakład inwestycyjny wyniesie
6 €/m3/h.
Uwzględniając aktualny (stan na 30.04.2018) kurs € w stosunku do PLN, nakład
inwestycyjny dla instalacji wentylacji mechanicznej wyniesie szacunkowo 27216 PLN.
Odnosząc wysokość nakładów inwestycyjnych na instalację wentylacji
mechanicznej przy uwzględnieniu kosztów eksploatacyjnych takiej instalacji w stosunku
do kosztu eksploatacyjnego wariantu opartego na wytwarzaniu ciepła przy użyciu paliwa
gazowego oraz strat wentylacyjnych w przypadku wentylacji naturalnej, wskaźnik SPBT
dla analizowanego systemu wyniesie 1,7 lat, przy oszczędności energii potrzebnej do
pokrywania strat wentylacyjnych osiągającej wartość 98,7 GJ/rok.
6.3.3

Podsumowanie termomodernizacji budynku 1

Na Rys. 6.2 w rozdziale 6.2 pracy, przedstawiono, wszystkie możliwe kombinacje
wariantów termomodernizacji. Obecnie dla każdego wariantu przygotowano sumaryczne
zestawienie nakładów inwestycyjnych oraz wielkość prostego czasu zwrotu tych nakładów
wyrażoną wskaźnikiem SPBT, obliczoną na podstawie oszczędności kosztu eksploatacji
w wyniku wdrożenia danego wariantu pakietu termomodernizacyjnego. Wykres ten został
przedstawiony na Rys. 6.12.
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Rys. 6.12 Wielkość nakładów inwestycyjnych oraz wskaźnik prostego czasu ich zwrotu
SPBT, w wyniku oszczędności kosztu energii, dla każdego wariantu pakietu
termomodernizacyjnego
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W celu dokładniejszego zobrazowania efektów termomodernizacji, na Rys. 6.13
przedstawiono dane o ile zmniejszyłyby się koszty eksploatacji instalacji ogrzewania
w ciągu roku, w zależności od zastosowanego wariantu termomodernizacji,
z uwzględnieniem projektowych strat ciepła, czyli wielkości strat ciepła dla warunków
obliczeniowych dla rozpatrywanej strefy klimatycznej Polski.
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Rys. 6.13 Oszczędność kosztów eksploatacji instalacji ogrzewania w stosunku do stanu
bazowego wraz z wartością projektowych strat ciepła dla każdego wariantu pakietu
termomodernizacji
Największych nakładów inwestycyjnych, co jest logiczne, wymaga pakiet,
w którym zostaną zastosowane wszystkie warianty termomodernizacji. Pakiet ten również
charakteryzuje się największymi oszczędnościami kosztów ogrzewania budynku
w stosunku do stanu bazowego. Dla wariantu nr 1, projektowe straty ciepła, zmniejszyłyby
się z poziomu 34 kW do wielkości 7 kW.
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Rys. 6.14 przedstawia oszczędności kosztów eksploatacji oraz sezonowe
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w wyniku wdrożenia danego wariantu pakietu
termomodernizacji.

Zapotrzebowanie energii na cele grzewcze

Rys. 6.14 Oszczędność kosztów eksploatacji instalacji ogrzewania w stosunku do stanu
bazowego oraz zapotrzebowanie energii na cele grzewcze po wdrożeniu każdego
z rozpatrywanych wariantów pakietu termomodernizacji
Wyboru optymalnego wariantu, czyli takiego pakietu, który zapewnia osiągniecie
przez budynek jednostkowego zapotrzebowaniem na energię pierwotną do celów
grzewczych do wartości mniejszej od 60 kWh/m2/rok, a także takiego, który będzie
charakteryzował się najniższym wskaźnikiem prostego czasu zwrotu dokonano na
podstawie wyników przedstawionych na Rys. 6.12, Rys. 6.13 oraz Rys. 6.14. Ostatecznie
sporządzono Rys. 6.15 stanowiący podsumowanie ocen wszystkich wariantów pakietu
termomodernizacji.
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Rys. 6.15 Wartość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania
i wentylacji wraz ze wskaźnikiem SPBT dla każdego wariantu termomodernizacji
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Wnioski płynące z podanych powyżej analiz są następujące:
− warunek aby wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię
pierwotną na cele ogrzewania i wentylacji nie był większy niż 60
kWh/m2/rok, spełniają tylko warianty nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 oraz 15;
− Najniższym wskaźnikiem SPBT spośród wskazanych powyżej wariantów,
charakteryzuje się wariant nr 15, tj. pakiet, który obejmuje
termomodernizację ścian zewnętrznych oraz implementację systemu
wentylacji mechanicznej;
− zgodnie z założeniami, przyjętymi w rozdziale 4.7 wentylacja mechaniczna
wymaga odpowiedniej klasy szczelności, zatem wymaga wymiany okien
i drzwi na takie, które zapewnią odpowiednią klasę szczelności, wobec
czego wariant 7 nie spełnia przyjętych założeń początkowych;
− wariantami, które spełniają założenia początkowe oraz ograniczają
jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną na cele ogrzewania
i wentylacji do poziomu niższego niż 60 kWh/m2/rok, są warianty 1 oraz 9;
− najniższym wskaźnikiem SPBT spośród pakietów 1 i 9, charakteryzuje się
wariant nr 9, obejmujący termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę
stolarki okiennej oraz drzwi oraz implementację systemu wentylacji
mechanicznej, wskaźnik SPBT dla niego 9 wynosi 9,3 lat;
− warto odnotować, że dla budynku 1 w odniesieniu do pakietu nr 1, który
zakłada wszystkie warianty termomodernizacji, wskaźnik SPBT wynosi 9,7
lat, dlatego w dłuższej perspektywie czasu, korzystniejszym wyborem może
się okazać wariant nr 1, gdyż prosty czas zwrotu jest niemal identyczny, ale
roczne koszty eksploatacji systemu ogrzewania są niższe dla wariantu nr 1.
W Tab. 6.15 przedstawiono zestawienie wyników wskazujących jak zmienią się
poszczególne parametry budynku, w przypadku zastosowania pakietu nr 1, zawierającego
wszystkie opcje termomodernizacji budynku.
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Tab. 6.15 Podsumowanie najważniejszych parametrów charakteryzujących budynek przed
i po termomodernizacji według pakietu nr 1
Parametr
Współczynnik przenikania ciepła U
ścian zewnętrznych w W/m2/K
Współczynnik przenikania ciepła U
dachu w W/m2/K
Współczynnik przenikania ciepła U dla
okien w W/m2/K
Współczynnik przenikania ciepła U dla
drzwi w W/m2/K
Projektowe straty ciepła w kW
Zapotrzebowanie na energię użytkową
na cele ogrzewania i wentylacji w GJ/rok
Zapotrzebowanie na energię użytkową
do ogrzewania kWh/m2/rok

Stan przed
termomodernizacją

Stan po
termomodernizacji

1,435

0,21

0,83

0,17

1,8

1,1

2,5

1,1

51

11

409,3

87

185

39

Analiza termomodernizacji dla budynku 1 wskazuje, ze można osiągnąć standard
budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię tj. wskaźnik jednostkowego
zapotrzebowania na energię pierwotną nie większy niż 60 kWh/m2/rok do ogrzewania
i wentylacji). Standard budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię dla analizowanego
przypadku osiąga się w wyniku wdrożenia ośmiu pakietów termomodernizacyjnych
spośród 31.
Zastosowanie odpowiedniego zestawu pakietów termomodernizacyjnych może
znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych w istniejących
budynkach mieszkalnych. W analizie uwzględniono grubość izolacji ścian zewnętrznych
i dachu. W zależności od grubości izolacji, znaleziono optymalne wyniki, które
charakteryzowały się najniższą wartością SPBT. W analizie termomodernizacyjnej
uwzględniono również wymianę zewnętrznych drzwi i okien, a także zastosowanie
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. należy zauważyć, że wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła nie ma sensu, jeśli budynek nie posiada odpowiedniej klasy szczelności
i istnieje niekontrolowany przepływ powietrza.
Analiza pozwala stwierdzić, że korzystne jest stosowanie właściwie dobranych
pakietów termomodernizacyjnych, które mogą znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na
energię do celów grzewczych.
6.4

Termomodernizacja budynku 2

W porównaniu do budynku 1, budynek 2 charakteryzuje się znacząco większą
kubaturą, większą ilością mieszkańców, a także lepszymi współczynnikami ciepła U dla
poszczególnych przegród.
W Tab. 6.16 zestawiono dane wejściowe do obliczeń termomodernizacji
budynku 2, takie jak przyjęta zgodnie z założeniami, średnia temperatura pomieszczeń
wewnątrz budynku, średnia temperatura zewnętrzna w danym miesiącu, na podstawie
typowych lat meteorologicznych, liczba dni ogrzewania w miesiącu, określona w (21),
a także liczbę stopniodni grzania [108].
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Tab. 6.16 Dane wejściowe do obliczeń termomodernizacji - liczba stopniodni grzania, dane
dla miasta Kraków [96]

Miesiąc two te(m) two-te(m)
o

C

o

C

K

Ld

Sd

dzień K*dzień

1
2
3

20,3 -1,3
20,3 -2,6
20,3 3,2

21,6
22,9
17,1

31
28
31

670
664
530

4
5
6
7
8
9
10
11
12

20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3

12
6,9
2,1
2,8
2,8
6,5
11
18,4
21,1

30
5
0
0
0
5
31
30
31

360
35
0
0
0
33
341
552
654

8,3
13,4
18,2
17,5
17,5
13,8
9,3
1,9
-0,8

W Tab.6.17 zestawiono dane ogólne dla budynku 2, które pochodzą z obliczeń
charakterystyki energetycznej, programu Audytor OZC, a także uwzględniono
współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu czy ilość stałych mieszkańców
w budynku oraz podsumowanie obliczeń z Tab. 6.16.
Tab.6.17 Dane ogólne dla budynku 2 - na podstawie charakterystyki energetycznej

Dane ogólne
Średnia temperatura wewnętrzna pomieszczeń two

20,3

o

Projektowa temperatura zewnętrzna tzo(4)
Liczba stopniodni grzania Sd
Współczynnik przewodzenia ciepła λstyropian[125]

-20
3838
0,04

o

C
K*dzień
(m*K)/W

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń Vnom
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do ogrzewania CO
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania
CWU w układzie bez zasobnika
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na cele
grzewcze i wentylację QH,nd
Liczba mieszkańców

8146
189

m3/h
kW

143

kW

654

GJ/rok

130

LM

C

Tab.6.18 zestawiono dane sumaryczne dotyczące przegród budowlanych
zewnętrznych dla budynku 2, na podstawie obliczeń w programie Audytor OZC.
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Tab.6.18 Zestawienie powierzchni przegród zewnętrznych budynku 2 - dane z programu
Audytor OZC

Sumaryczna powierzchnia przegród budowlanych
Okna
450
m2
Ściany zewnętrzne
1972
m2
Drzwi zewnętrzne
205
m2
Dach
973
m2
Do obliczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jeśli występują
techniczne możliwości do zaimplementowania systemu w budynku 2, zebrano dane
o ilości kuchni i łazienek w budynku [124,126], z uwzględnieniem obrotowego
wymiennika ciepła zlokalizowanego w centrali wentylacyjnej. Wyniki zebrano
w Tab.6.19.
Tab.6.19 Dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Liczba kuchni
36
Liczba łazienek
36
η odzysku ciepła [127]
0,8
Ogólną oceną danego pakietu termomodernizacji dla budynku 2 będzie fakt
uzyskania przez budynek wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową wynoszącą nie
więcej niż 60 kWh/m2/rok oraz jak najniższy wskaźnik SPBT. Do tego celu niezbędne są
dane zebrane w Tab.6.20, które pozwolą na obliczenie wskaźnika SPBT, dla każdego
pakietu termomodernizacyjnego oddzielnie. Dane zostały zaczerpnięte z podstawowych
obliczeń programu Audytor OZC, czy też ogólno dostępnej taryfy ciepła sieciowego [135],
ponieważ, jak opisano w rozdziale 4.7 na stronie 46, źródłem ciepła w budynku jest węzeł
cieplny (dwufunkcyjny), zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Koszt energii elektrycznej jest wliczony w taryfę za energię cieplną. (energia
elektryczna do napędu urządzeń węzła cieplnego).
Tab.6.20 Dane wejściowe do obliczeń ekonomicznych
Taryfa MPEC Kraków S1-WIP
Końcowa opłata MPEC
PLN/GJ
41,63
Cena za moc zamówioną
PLN/MW/rok 66707,40
Cena ciepła
PLN/GJ
24,99
Stawka opłaty stałej za przesył
PLN/MW/rok 38495,76
Stawka opłaty zmiennej za przesył
PLN/GJ
16,64
Sprawność systemu (węzeł cieplny)
0,85
Moc węzła cieplnego
MW
0,33
Liczba dni ogrzewania
dni
223
Liczba godzin ogrzewania
h
5352
Serwis
PLN/rok
2000
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6.4.1

Analiza termomodernizacji budynku 2

Powierzchnia ścian zewnętrznych stanowi największy udział w sumarycznej
powierzchni przegród zewnętrznych budynku 2, jednak udział strat ciepła w całkowitym
bilansie jest niewielki ze względu na dobrą wartość współczynnika przenikania ciepła U.
Ściany zewnętrzne są zaizolowane styropianem o grubości 0,16 m, co pozwala na
uzyskanie współczynnika przenikania ciepła U=0,213 W/m2/K, gdzie dopuszczalna
wartość według (1) wynosi Umax=0,23 W/m2/K.
Termomodernizacja ścian zewnętrznych w analizowanym przypadku stwarza
problemy związane z nadmierną grubością przegrody.
Do analizy wykorzystano dane nakładów inwestycyjnych na podstawie kalkulatora
typowego systemu docieplenia ścian zewnętrznych [131], wyniki obliczeń przedstawiono
w Tab.6.21.
Tab.6.21 Zestawienie kosztów inwestycyjnych termomodernizacji ścian zewnętrznych, na
przykładzie grubości izolacji 5 cm

Materiał

Ilość j.m.

Cena
szt.

Razem
brutto

Styropian GRAFITOWY EPS031 najcieplej 5cm
gładki
KABE System Siatka elewacyjna 174 gr. 5 lat
gwarancji
KABE System klej do styr. grafitowego i siatki
op.25kg
KABE System klej do zatapiania siatki op.25kg
KABE Grunt na ścianę zewnętrzną /głęboko
penetrujący/
Emulsja podkładowa pod tynk
KABE Permuro Avant tynk akrylowy op.25kg 1.5mm
baranek kolor Biały
Narożniki z siatką 2,5m
Kołki do styropianu (do pełnej ściany np. Gazobeton)
dł. rozporu do styropianu 10cm
Zaślepki grafitowe 68/16mm
Wykrojnik do zaślepek styropianowych
Listwa startowa szer. 5cm
Listwa przyokienna z siatką 2,5m, kolor biały
Piana do uszczelniania styropianu niskoprężna
Koelner Pistoletowa 750ml

98,70 m3

188,99

18 653,31

2 000 m2

3,20

6 400,00

316

op.

20,99

6 632,84

316

op.

19,99

6 316,84

200

l

8,99

1 798,00

400

kg

8,99

3 596,00

191

op.

107,00

20 437,00

350

szt.

3,90

1 365,00

8 000 szt.

0,20

1 600,00

8 000
1
50
198

szt.
szt.
mb
szt

0,28
25,00
4,42
12,80

2 240,00
25,00
221,00
2 534,40
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szt.

20,99

1 658.21

Łącznie PLN
Cena za 1 m2

73 477,60
37

W Tab.6.21 zestawiono koszty poszczególnych wariantów grubości izolacji ścian
zewnętrznych z pominięciem dokładnego zestawienia poszczególnych materiałów jak
zostało to przedstawione w Tab.6.22.
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Tab.6.22 Zestawienie kosztów termomodernizacji ścian zewnętrznych dla rozpatrywanych
wariantów grubości izolacji
Koszt
Koszty
Koszty Sumaryczne
Grubość Objętość
izolacji styropianu styropianu materiału robocizny
koszty
cm
5
6
7
8
9
10
11

m3
118
142
166
189
213
237
260

PLN
22361,3
26833,56
31305,82
35778,07
40250,33
44722,59
49194,85

PLN/m2
37
39
41
43
45
47
49

PLN/m2
52
55
59
63
68
73
78

PLN/m2
89
94
100
106
113
120
127

Koszty realizacji [tys.zł]

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

0,17

0,16

0,18
0,16
0,14
0,13
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VIWariant VII 0,02
0,00
0,05

0,06

0,15

0,15

0,07

0,08

0,14

0,09

0,1

Współczynnik przenikania ciepła
[W/m2K]

Na podstawie Tab.6.22 sporządzono Rys. 6.16 przedstawiający zmianę wartości
współczynnika przenikania ciepła U w zależności od grubości izolacji, a także koszty
realizacji termomodernizacji w zależności od zastosowanego wariantu grubości styropianu.

0,11

Grubość izolacji [m]
Koszty realizacji

Współczynnik przenikania ciepła

Rys. 6.16 Koszty realizacji termomodernizacji i zmiana wartości współczynnika
przenikania ciepłą U w zależności od grubości izolacji
Analiza polegająca na porównaniu oszczędności energii wynikającej zmiany
grubości izolacji ścian zewnętrznych została przedstawiona na Rys. 6.17, gdzie porównano
potencjalną ilość zaoszczędzonej energii w zależności od zastosowanego wariantu, a także
uwzględniono wartość współczynnika SPBT.
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50
40
30
20
10
0

200,0
180,0
154,2
145,6
145,3
143,9
143,3
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI Wariant VII 20,0
0,0
176,8

0,05

164,2

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

SPBT [lata]

Oszczędność energii cieplnej [GJ/rok]

60

0,11

Grubość izolacji [m]
Oszczędność energii

SPBT

Rys. 6.17 Oszczędność energii i wartość współczynnika SPBT w zależności od grubości
izolacji
Wyniki przedstawione na Rys. 6.17 jednoznacznie wskazują, że dodatkowa
termomodernizacja ścian zewnętrznych nie ma energetycznego jak i ekonomicznego
uzasadnienia. Ograniczeniem jest grubość ścian zewnętrznych, każdy dodatkowy cm
izolacji nie daje takiego samego efektu jak pierwsze kilka cm izolacji, co wynika z faktu,
że wartość współczynnika U jest funkcją wykładniczą oporu cieplnego.
Efekt cieplny jest coraz mniejszy, a nakłady inwestycyjne z każdym cm izolacji
wzrastają.
Dla budynku 2, termomodernizacja ścian zewnętrznych nie będzie rozpatrywana.
Stropodach budynku 2 został wykonany niezgodnie ze sztuką, na co wskazuje
znacząca wartość współczynnika przenikania ciepła U, wynoszącego 0,92 W/m2/K.
Do poprawy parametrów izolacyjności dachu można wykorzystać wełnę mineralną lub
szklaną, styropian albo różnego rodzaju pianki.
Na podstawie kalkulatora docieplenia dachu [132] sporządzono Tab.6.23, w której
zestawiono jednostkowe koszty termomodernizacji dachu, w zależności od grubości
warstwy izolacji.
Tab.6.23 Zestawienie kosztów termomodernizacji dachu dla rozpatrywanych wariantów
grubości izolacji
Grubość
izolacji
cm
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2

Koszt
stały

Koszt
Koszt
zmienny całkowity

PLN/m2 PLN/m2
100
60
100
64
100
68
100
72
100
76
100
80

PLN/m2
160
164
168
172
176
180
82

Analogicznie do przypadku ścian zewnętrznych, na podstawie Tab.6.23
sporządzono Rys. 6.18 przedstawiający zmianę wartości współczynnika przenikania ciepła
U w zależności od grubości izolacji dachu, a także koszty realizacji termomodernizacji
w zależności od zastosowanego wariantu grubości izolacji.
210

0,25
0,19

0,18

0,18

Koszty realizacji [tys.zł]

205

0,20

0,17

0,16

0,15

200

0,15

195
0,10

190
185

0,05

180
175

Wariant I

Wariant II

0,15

0,16

Wariant III Wariant IV
0,17

Wariant V

Wariant VI

0,19

0,2

0,18

Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]

215

0,00

Grubość izolacji [m]
Koszty realizacji

Współczynnik przenikania ciepła

Rys. 6.18 Koszty realizacji termomodernizacji i zmiana wartości współczynnika
przenikania ciepła U w zależności od grubości izolacji dachu

20,4

250
20,1
245

19,9
19,6

240
235

19,4
19,2

230
Wariant I

Wariant II

0,15

0,16

Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI

225
0,17

0,18

0,19

20,6
20,4
20,2
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,8
18,6
18,4

SPBT [lata]

Oszczędność energii cielnej [GJ/rok]

Na Rys. 6.19 przedstawiono analizę porównawczą poszczególnych wariantów
termomodernizacji dachu. Analiza ta przedstawia zależność oszczędności energii cieplnej
oraz wartość SPBT, w zależności od zastosowanej grubości izolacji dachu.

0,2

Grubość izolacji [m]
Oszczędność energii

SPBT

Rys. 6.19 Oszczędność energii i wartość współczynnika SPBT w zależności od grubości
izolacji dachu
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Koszty realizacji [tys.zł]

250

1,2

1,3
1,2

200

1,2

1,1
150
1,0

1,1
1,1

100

1,0
50
0

Wariant I

Wariant II

Wariant III

IDEAL 4000

IDEAL 5000

IDEAL 8000

1,0
0,9

Współczynnik przenikania ciepła
[W/m2K]

Wyniki analizy przedstawione na Rys. 6.19, kierując się zasadą najniższej wartości
wskaźnika SPBT w pierwszej kolejności, a następnie największą ilością zaoszczędzonej
energii cieplnej wskazują, że najkorzystniejszym wariantem modernizacji dachu, jest
wariant I, zakładający izolację dachu o grubości 0,15 m, dla które SPBT wynosi 19,2 lat.
W porównaniu do ścian zewnętrznych, korzyść energetyczna jest kilkukrotnie
większa, przy niekorzystnym stosunku powierzchni dachu do ścian zewnętrznych.
Mniej korzystny wskaźnik SPBT dla termomodernizacji dachu w porównaniu do
budynku 1, wynika z faktu, iż w budynku 1 źródłem ciepła jest kocioł gazowy,
a w budynku 2, dwufunkcyjny, kompaktowy węzeł cieplny. Koszty eksploatacji instalacji
ogrzewania są wyższe w przypadku wykorzystywania paliwa gazowego.
Drugim aspektem, wpływającym na tak znaczną różnicę w wartości wskaźnika
SPBT dla analizowanych przypadków wynika ze znaczącej różnicy zapotrzebowania na
energię do ogrzewania dla poszczególnych budynków.
Budynek 1 posiada większe możliwości redukcji zapotrzebowania na energię niż
budynek 2.
W budynku 2 zamontowano okna, których wartość współczynnika przenikania
ciepła U, były zgodne z ówcześnie obowiązującymi warunkami technicznymi. Wraz
z wejściem w życie (1), wygania co do współczynnika przenikania ciepła U dla okien
zostały zwiększone.
W budynku istnieje system wentylacji wywiewnej bez odzysku ciepła, więc aby
utrzymać prawidłową cyrkulację powietrza, zaleca się wraz z wymianą okien, montaż
odpowiednich nawiewników
W Tab. 6.10 oraz Tab. 6.11, zestawiono podstawowe dane ogólnodostępnej serii
okien IDEAL. Koszty inwestycyjne wymiany okien to koszty Brutto uwzględniające 8%
VAT, koszt zakupu okna, demontaż starego okna, montaż nowego wraz z obróbką
[133,134].
Na podstawie Tab. 6.10 oraz Tab. 6.11 sporządzono Rys. 6.20 przedstawiający
zmianę wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okna w zależności od
zastosowanego typu stolarki okiennej, a także koszty realizacji termomodernizacji
w zależności od zastosowanego wariantu.

Typ okna
Koszty realizacji

Współczynnik przenikania ciepła

Rys. 6.20 Koszty realizacji termomodernizacji i zmiana wartości współczynnika
przenikania ciepłą U w zależności od zastosowanego typu okien
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Na Rys. 6.21 przedstawiono analizę porównawczą poszczególnych wariantów
wymiany stolarki okiennej. Analiza ta przedstawia zależność oszczędności energii cieplnej
oraz wartość SPBT, w zależności od zastosowanego typu okien.
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Rys. 6.21 Oszczędność energii i wartość współczynnika SPBT w zależności od
zastosowanego typu okna serii IDEAL
Wyniki analizy przedstawione na Rys. 6.21, kierując się zasadą najniższej wartości
wskaźnika SPBT w pierwszej kolejności, a następnie największą ilością zaoszczędzonej
energii cieplnej wskazują, że najkorzystniejszym wariantem wymiany stolarki okiennej
będzie wariant II, jednak bardzo długi czas zwrotu sugeruje, aby nie dokonywać wymiany
okien. Dłuższy czas zwrotu przy porównaniu wyników z budynkiem 1 wynika także, ze
sposobu w jaki dany budynek jest zaopatrywany w ciepło. W budynku 2, jest to węzeł
cieplny zaopatrywany z miejskiej sieci cieplnej. Koszty eksploatacyjne w porównaniu do
paliwa gazowego są znacząco mniejsze, dlatego tzw. "oszczędność" na każdym GJ energii
jest również istotnie mniejsza.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (1) oraz (22) wraz z późniejszymi
zmianami, w myśl tych przepisów to wyłącznie przegrody, podlegające przebudowie,
powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonych w (1)
oraz powierzchnia okien powinna odpowiadać wymaganiom określonych w punkcie 2.1
załącznika nr 2 (1). Stąd należy rozumieć, że warunki określone w (1) powinny być
spełnione tylko w takim przypadku docieplenia, gdy łącznie z dociepleniem ścian
przewiduje się termomodernizację cieplną okien.
W związku z tym, gdy termomodernizacji podlegają ściany zewnętrzne jak i okna,
warunek rozporządzenia (1), ustalony dla budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego, powinien być spełniony, a w przypadku kiedy okna pozostają w stanie
zastanym – możemy ten warunek w analizach pominąć.
W rozdziale dotyczącym termomodernizacji ścian zewnętrznych, przyjęto, że ze
względu na bardzo długi czas zwrotu, poprawa izolacyjności ścian zewnętrznych nie
będzie brana po uwagę.
Ta sama kwestia dotyczy także okien, dlatego wymagania dla współczynnika
przenikania ciepłą U dla okien w tym przypadku może zostać pominięty.
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Wymiana drzwi zewnętrznych ma również istotny wpływ na charakterystykę
energetyczną budynku. Fakt, iż są to także przegrody przeźroczyste, w znacznym stopniu
wpływa nie tylko na straty ciepła, ale również na zyski ciepła od promieniowania
słonecznego. Analizy bilansu cieplnego różnych budynków wskazują, iż udział okien
w stratach ciepła osiąga średnio poziom 15-25% całkowitych strat ciepła (Rys. 6.1).
W porównaniu do budynku 1, powierzchnia drzwi zewnętrznych (balkonowych)
jest znacząco większa, ze względu na większą ilość mieszkań.
Na podstawie Tab. 6.12 sporządzono Rys. 6.22, przedstawiający zmianę wartości
współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych, a także koszty realizacji
w zależności od zastosowanego wariantu.

Typ drzwi
Koszty realizacji

Współczynnik przenikania ciepła

Rys. 6.22 Koszty realizacji termomodernizacji i zmiana wartości współczynnika
przenikania ciepłą U w zależności od zastosowanego typu drzwi zewnętrznych
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Na Rys. 6.23 przedstawiono analizę porównawczą poszczególnych wariantów
wymiany stolarki okiennej. Analiza ta przedstawia zależność oszczędności energii cieplnej
oraz wartość SPBT, w zależności od zastosowanego typu drzwi.

50,0
Wariant I

Wariant II

Wariant III
0,0

IDEAL 4000

IDEAL 5000

IDEAL 8000

Typ drzwi
Oszczędność energii

SPBT

Rys. 6.23 Oszczędność energii i wartość współczynnika SPBT w zależności od
zastosowanego typu drzwi balkonowych serii IDEAL
86

Wyniki analizy przedstawione na Rys. 6.23, kierując się zasadą najniższej wartości
wskaźnika SPBT w pierwszej kolejności, a następnie największą ilością zaoszczędzonej
energii cieplnej wskazują, że najkorzystniejszym wariantem wymiany drzwi zewnętrznych
będzie wariant III. Jednak prosty czas zwrotu, tak jak w przypadku okien czy ścian
zewnętrznych, jest bardzo długi, przekraczający czas eksploatacji analizowanych drzwi
zewnętrznych (balkonowych).
Podobnie jak w przypadku stolarki okiennej, tak i w przypadku drzwi, warunki
zawarte w przepisach dotyczące współczynnika przenikania ciepła U, mogą zostać
pominięte.
W budynku 2 istnieje już system wentylacji wywiewnej. Implementacja systemu
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwali na znaczne zmniejszenie strat ciepła
poprzez wentylację [1,2,124,126]. Dzięki systemowi wentylacji mechanicznej zostanie
zmniejszone zapotrzebowanie domu na ciepło do ogrzewania, a w konsekwencji zostaną
obniżone koszty ogrzewania.
W Tab.6.24 zestawiono dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej na
podstawie obowiązujących przepisów (14) oraz [124,126], gdzie dla wentylacji
wywiewnej przyjęto 0,5 wartości Vnaw oraz dla wentylacji mechanicznej, ilość
wyciąganego powietrza z kuchni to 70 m3/h oraz łazienek 50 m3/h.
Tab.6.24 Dane wejściowe do obliczeń wentylacji mechanicznej
Vwyw
Vnaw

2160
4320

m3/h
m3/h

W Tab.6.25 zestawiono dane kosztów eksploatacji wentylacji mechanicznej,
związanych z zapotrzebowaniem na energię elektryczną do napędu wentylatorów.
Koszt energii elektrycznej za kWh, na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy za
energię elektryczną [129].
Tab.6.25 Koszty eksploatacyjne wentylacji mechanicznej
Liczba godzin pracy

8760

h

Koszt energii elektrycznej

0,54

PLN/kWh

Sumaryczna moc wentylatorów

0,8

kW

Koszty eksploatacyjne/rok

3784,32 PLN/rok

W celu oszacowania, przybliżonych nakładów inwestycyjnych na system
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykorzystano informacje zawarte w [124],
co zostało przedstawione na Rys. 6.11.
Na podstawie posiadanych informacji, oszacowano, że dla instalacji, dla której
ilość powietrza nawiewanego, wyniesie 4320 m3/h, nakład inwestycyjny wyniesie
5,2 €/m3/h.
Uwzględniając aktualny (stan na 30.04.2018) kurs € w stosunku do PLN, nakład
inwestycyjny dla instalacji wentylacji mechanicznej wyniesie, szacunkowo 94349 PLN.
Porównując koszty nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych
instalacji wentylacji mechanicznej, z kosztami eksploatacyjnymi, wykorzystania ciepła
sieciowego, wynikającego ze strat ciepła wentylacji wywiewnej, wskaźnik SPBT dla
analizowanego systemu wyniesie 10,7 lat, przy oszczędności energii osiągającej wartość
211 GJ/rok.
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6.4.2

Podsumowanie termomodernizacji budynku 2

Na Rys. 6.2 przedstawiono, wszystkie możliwe kombinacje wariantów
termomodernizacji. Dla każdego wariantu przygotowano sumaryczne zestawienie
nakładów inwestycyjnych wraz ze wskaźnikiem SPBT, co przedstawiono na Rys. 6.24.
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Rys. 6.24 Wartość nakładów inwestycyjnych oraz wskaźnik SPBT dla każdego wariantu
termomodernizacji
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Podobnie jak w przypadku budynku 1, w celu dokładniejszego zobrazowania
efektów termomodernizacji, na Rys. 6.25 przedstawiono o ile zmniejszyły by się koszty
eksploatacji instalacji ogrzewania w ciągu roku, w zależności od zastosowanego wariantu
termomodernizacji, z uwzględnieniem projektowych strat ciepła, czyli wartości strat ciepła
dla warunków obliczeniowych dla danej strefy klimatycznej Polski.

Oszczędność kosztów eksploatacji w stosunku do stanu bazowego
Projektowe straty mocy cieplnej

Rys. 6.25 Oszczędność kosztów eksploatacji instalacji ogrzewania w stosunku do stanu
bazowego wraz z wartością projektowych strat ciepła dla każdego wariantu
termomodernizacji
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Największych nakładów inwestycyjnych, co jest logiczne, wymaga pakiet,
w którym zostaną zastosowane wszystkie warianty termomodernizacji. Pakiet ten również
charakteryzuje się największymi oszczędnościami kosztów ogrzewania budynku
w stosunku do stanu bazowego. Dla wariantu nr 1, projektowe straty ciepła, zmniejszyły
by się z poziomu 189 kW do poziomu 33 kW.
Wartości wskaźnika SPBT, różnią się od tych przedstawionych na poszczególnych
wykresach termomodernizacji, w związku z tym, że w przypadku miejskiej sieci cieplnej,
ponoszone są też koszty stałe jak i zmienne związane z mocą zamówioną, która wynika
z projektowych strat ciepła. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich aspektów
termomodernizacji łącznie, można było obliczyć, jak modernizacja budynku wpłynie na
projektowe straty ciepła i w związku z tym na dodatkowe koszty eksploatacji instalacji
ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Bilans energetyczny, i to w jaki sposób, dany wariant termomodernizacji przekłada
się na sezonowe zapotrzebowanie energii do ogrzewania w ciągu roku, zostało
przedstawione na Rys. 6.26.

Oszczędność kosztów eksploatacji w stosunku do stanu bazowego
Zapotrzebowanie energii na cele grzewcze

Rys. 6.26 Oszczędność kosztów eksploatacji instalacji ogrzewania w stosunku do stanu
bazowego oraz zapotrzebowanie energii na cele grzewcze dla każdego wariantu
termomodernizacji
Do wyboru optymalnego wariantu, czyli takiego, który charakteryzuje się
wskaźnikiem zapotrzebowania na energię pierwotną na cele grzewcze mniejszym od
60 kWh/m2/rok, a także najniższym wskaźnikiem prostego czasu zwrotu, na podstawie
wyników przedstawionych na Rys. 6.24, Rys. 6.25 oraz Rys. 6.26 sporządzono Rys. 6.27,
jako podsumowanie wszystkich wariantów termomodernizacji.

89

120,0

60

100,0

50

80,0

40
60,0
30

SPBT [lata]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową
[kWh/m2/rok]

70

40,0

20
10

20,0

0

0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wariant
Roczne zapotrzebowanie EP na cele grzewcze

SPBT

Rys. 6.27 Wartość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania
i wentylacji wraz ze wskaźnikiem SPBT dla każdego wariantu termomodernizacji
Wnioski płynące z powyżej podanych analiz Rys. 6.27 są następujące:
− Zgodnie z warunkami początkowymi, zawartymi w Tab. 5.4, budynek
wymagał tylko niewielkiej termomodernizacji, ponieważ zapotrzebowanie
na energię użytkową do ogrzewania wynosiło 63 kWh/m2/rok. Warunek
zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania i wentylacji nie
większy niż 60 kWh/m2/rok, spełniają wszystkie warianty, za wyjątkiem
opcji nr 30 (tylko wymiana drzwi zewnętrznych).
− Najniższym wskaźnikiem SPBT spośród wskazanych powyżej wariantów,
charakteryzuje się wariant nr 31. Pakiet, który zawiera tylko implementację
systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
− Zgodnie z założeniami, przyjętymi w rozdziale 4.7, na stronie 46,
wentylacja mechaniczna wymaga odpowiedniej klasy szczelności.
W związku z tym, że w budynek został oddany do użytku w 2014 roku,
posiada instalację wentylacji wywiewnej, to budynek spełnia wymagania co
do klasy szczelności, bez konieczności wymiany stolarki okiennej i drzwi.
− Bez uwzględnienia kosztów stałych i zmiennych za moc zamówioną,
termomodernizacja ścian zewnętrznych, okien i drzwi, wydaje się
nieopłacalna, jednak po uwzględnieniu tychże kosztów, wskaźnik SPBT
zmienia się na korzyść użytkownika.
− Wartym odnotowania jest wariant 23, uwzględniający termomodernizację
stropodachu i implementację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
gdzie wartość SPBT wynosi 8,9 lat, a zapotrzebowanie na energię użytkową
na potrzeby ogrzewania i wentylacji osiąga wartość 20 kWh/m2/rok, dlatego
w dłuższej perspektywie czasu, korzystniejszym wyborem może się okazać
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wariant nr 23, gdyż prosty czas zwrotu jest niewiele większy, ale roczne
koszty eksploatacji systemu ogrzewania są niższe dla wariantu nr 23.
W Tab.6.26 przedstawiono zestawienie wyników jak zmienią się poszczególne
parametry budynku, w przypadku zastosowania pakietu nr 1, zawierającego wszystkie
opcje termomodernizacji budynku.
Tab.6.26 Podsumowanie najważniejszych parametrów przed i po termomodernizacji dla
pakietu nr 1
Parametr
Współczynnik przenikania ciepła U
ścian zewnętrznych w W/m2/K
Współczynnik przenikania ciepła U
dachu w W/m2/K
Współczynnik przenikania ciepła U dla
okien w W/m2/K
Współczynnik przenikania ciepła U dla
drzwi w W/m2/K
Projektowe straty ciepła w kW
Zapotrzebowanie na energię użytkową
na cele ogrzewania i wentylacji w GJ/rok
Zapotrzebowanie na energię użytkową
do ogrzewania kWh/m2/rok

Stan przed
termomodernizacją

Stan po
termomodernizacji

0,213

0,13

0,920

0,15

1,1

1,1

1,5

1,1

189

33

654

115

63

11

Analiza termomodernizacji dla budynku 2 pozwoliła osiągnąć standard budynku
o niskim zapotrzebowaniu na energię (nie więcej niż 60 kWh/m2/rok). Standard budynku
o niskim zapotrzebowaniu na energię dla analizowanego przypadku wszystkich wariantów
termomodernizacji, za wyjątkiem wariantu nr 30.
Zastosowanie odpowiedniego zestawu pakietów termomodernizacyjnych może
znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych w istniejących
budynkach mieszkalnych. W analizie uwzględniono grubość izolacji ścian zewnętrznych
i dachu.
Podobnie jak w przypadku budynku1, analiza dla budynku 2 pozwala stwierdzić, że
korzystne jest stosowanie właściwie dobranych pakietów termomodernizacji, które mogą
znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych.
6.5

Wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody
użytkowej po termomodernizacji budynku 1 i 2

Zgodnie z (1), dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dopuszczalna wartość
wskaźnika EPH+W, wynosi 85 kWh/m2/rok. Z początkiem roku 2021, wartość tego
wskaźnika zostanie obniżona do poziomu 65 kWh/m2/rok.
Dla budynku 1 jak i 2, po uwzględnieniu sprawności całkowitej, obliczonej zgodnie
z (19), obliczono zapotrzebowanie na energię końcową na cele grzewcze.
Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP, obliczono przy
wykorzystaniu współczynników nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku, gdzie dla gazu ziemnego
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(budynek 1) współczynnik nakładu wynosi 1,1 zaś dla ciepła z ciepłowni węglowej
(miejska sieć ciepłownicza zasilająca węzeł cieplny w budynku 2) współczynnik nakładu
wynosi 1,3 oraz dodatkowo uwzględniając nakład energii elektrycznej potrzebnej do
napędu urządzeń pomocniczych (współczynnik nakładu wynoszący 3,0).
Analogiczny schemat obliczeń zastosowano w przypadku ciepłej wody użytkowej,
przy zastosowaniu odpowiednich sprawności cząstkowych, z uwzględnieniem, że w
budynku 1, nie ma zasobników ciepłej wody, w przeciwieństwie do budynku 2, gdzie
zasobniki są umiejscowione w węźle cieplnym.
W Tab.6.27 oraz Tab.6.28 zestawiono dane dotyczące poszczególnych wskaźników
zapotrzebowania na energię, na podstawie przeprowadzonych charakterystyk
energetycznych poszczególnych budynków.
Tab.6.27 Zestawienie wartości wskaźników jednostkowego zapotrzebowania na energię
użytkową do ogrzewania i wentylacji dla analizowanych budynków wyznaczone na
podstawie sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
Wskaźnik zapotrzebowania na energię
Budynek 1 Budynek 2
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU na cele grzewcze
185
63
i wentylację przed termomodernizacją kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU na cele grzewcze
48
43
i wentylację po termomodernizacji kWh/m2/rok
Tab.6.28 Zestawienie wskaźników jednostkowego zapotrzebowania na energię końcową
i pierwotną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla analizowanych budynków,
wyznaczonych na podstawie sprawności całkowitych systemów
Wskaźnik zapotrzebowania na energię
Sprawność całkowita systemu ogrzewania ηH,tot
Zapotrzebowanie na energię końcową EK na cele grzewcze i
wentylację po termomodernizacji kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP na cele grzewcze i
wentylację po termomodernizacji kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU na przygotowanie
ciepłej wody użytkowej kWh/m2/rok
Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,tot
Zapotrzebowanie na energię końcową EK na potrzeby
przygotowania ciepłej wody użytkowej kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP na potrzeby
przygotowania ciepłej wody użytkowej kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EPH+W kWh/m2/rok

Budynek
1
0,53

Budynek
2
0,83

91

52

101

73

28

11

0,32

0,42

87

26

97

35

198

108

Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania energię pierwotną EPH+W dla obu
analizowanych budynków nie spełnia warunku EPH+W < 85 kWh/(m2rok), pomimo
uwzględnienia efektów zaplanowanej dla nich termomodernizacji.
Czynnikami mającymi wpływ na ten stan jest:
− Brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii
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− Niska sprawność systemów przygotowania ciepłej wody, która wynika
z braku w systemie przygotowania ciepłej wody zasobnika CWU (budynek
1) oraz niskiej klasy ich izolacji i zastosowania cyrkulacji ciepłej wody,
która powoduje rozproszenie części energii cieplnej[136];
− W przypadku budynku 2 paliwo, z jakiego wytwarzane jest ciepło dla
systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody - współczynnik
nakładu dla obliczenia energii pierwotnej wynosi 1,3.
W celu dalszej poprawy jakości energetycznej budynku, do takiego poziomu aby
spełniał wymagania (1) oraz standardy budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię,
istniejące układy grzewcze, korzystające wyłącznie z nieodnawialnej energii pierwotnej,
należy wspomagać energią dostarczoną przez systemy korzystające z energii odnawialnej
oparte na pompie ciepłą typu powietrze/woda zasilanej w części energią elektryczną
wytwarzaną przez ogniwa fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu [7].
Dobór tych instalacji musi jednak spełniać warunki efektywności ekonomicznej, być
ekonomicznie uzasadniony.
Sprawność całkowita systemu grzewczego, opartego na pompie ciepła typu
powietrze/woda może osiągać wartości do 2,5 razy większe niż to ma miejsce w przypadku
kotłów gazowych czy kompaktowych węzłów cieplnych. Na niekorzyść pompy ciepła ma
istotny wpływ to, że musi być ona zasilana energią elektryczną i w przypadku gdy
czerpana jest ona z sieci elektroenergetycznej powoduje istotny wzrost wskaźnika
jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną EP dla dostarczanego przez nią
ciepła. Współczynnik nakładu energii nieodnawialnej dla zasilania energią czerpaną z sieci
wynosi 3,0.
W związku z tym, w celu ograniczenia zakresu pobierania energii elektrycznej
z sieci potrzebnej do napędu pompy ciepła, należy ją wytworzyć „on-site”, przy użyciu
ogniw fotowoltaicznych oraz turbin o pionowej osi obrotu. Ponieważ dostępność energii
wiatru oraz promieniowania słonecznego w Polsce jest zmienna[54], zależna od lokalizacji
miejsca pozyskiwania w danym regionie Polski, jak też od aktualnej pory roku i dnia
koniecznym jest uwzględnienie wpływu lokalizacji przy ocenie wielkości pozyskiwanej
rocznie energii z instalacji korzystających z energii odnawialnej.
Połączenie w jednym budynku, instalacji wykorzystujących obydwa rodzaje
odnawialnych energii (słoneczną i wiatrową) pozwala osiągać korzyści wynikające z ich
wzajemnej komplementarności. Jesienią i zimą, kiedy możliwości wykorzystania energii
słonecznej kilkukrotnie się zmniejszają, turbiny wiatrowe, ze względu na zwykle
występującą w tym czasie wietrzną pogodę, wytwarzają znacznie więcej energii
elektrycznej niż ogniwa fotowoltaiczne w tym samym okresie czasu. Sytuacja ta zmienia
się w miesiącach letnich, kiedy ogniwa fotowoltaiczne generują o wiele więcej energii, ze
względu na dłuższy dzień i dużo wyższe natężenia promieniowania słonecznego w ciągu
dnia. Wydaje się, że wykorzystanie turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu i ogniw
fotowoltaicznych powinno mieć szczególne zastosowanie w budownictwie o niskim
zapotrzebowaniu na energię.
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7
7.1

Analiza lokalizacji OZE
Wstęp

Celem analizy prowadzonej przy wykorzystaniu skryptu obliczeniowego,
przygotowanego w środowisku programowym MATLAB, w warunkach ustalonych
(analiza statyczna), dla poszczególnych wariantów dobieranej liczby turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu i wielkości instalacji PV, składającej się z określonej liczby ogniw
fotowoltaicznych była ocena wielkości pozyskiwanej rocznie ilości energii elektrycznej do
zasilania sprężarkowej pompy ciepła. Analiza ta dotyczyła przede wszystkim oceny
wpływu dobranych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych na jakość energetyczną
budynku, jednak brała pod uwagę także aspekty efektywności ekonomicznej, związanej
z koniecznymi do poniesienia nakładami finansowymi i zakresem zmniejszenia kosztu
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
Założono, że w wyniku zastosowania właściwie dobranych wydajności źródeł
korzystających z energii odnawialnych, zostaną osiągnięte korzystne efekty w postaci
wysokiej jakości energetycznej budynku oraz że taki dobór pozwoli na pokrycie
w znacznym zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną konieczną do napędu pompy
ciepła typu powietrze/woda, przy zachowaniu korzystnej efektywności ekonomicznej
rozwiązania.
7.2

Założenia do analizy lokalizacji turbin wiatrowych o pionowej osi i ogniw
fotowoltaicznych

W celu przeprowadzenia analizy uwzględniającej wpływ lokalizacji ogniw
fotowoltaicznych i turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, niezbędne było przyjęcie
kilku założeń zestawionych w Tab. 7.1.

94

Tab. 7.1 Założenia do analizy statycznej w warunkach ustalonych[6]

Opis

Założenia

Typ budynku

Wielorodzinny, zmodernizowany,
niskoenergetyczny

Lokalizacja

7 wybranych miast, w różnych regionach i
strefach klimatycznych Polski. (Rys. 7.1)

Projektowe obciążenie cieplne
budynku, zależne od strefy klimatycznej
Polski, w warunkach obliczeniowych
(na cele grzewcze)

I

II

III

V

18 kW

19 kW

20 kW

22 kW

Liczba mieszkańców

20 osób

Powierzchnia ogrzewanych
pomieszczeń

500 m2

Pojemność zasobnika ciepłej wody
użytkowej

2*750 litrów

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę
użytkową

Zgodnie z Rys. 7.3

Zapotrzebowanie na energię do
przygotowania c.w.u

Zmienne, obliczone na podstawie Rys. 7.4

Docelowa temperatura ciepłej wody w
zasobniku

550C

I wariant analizy

Dobór 4 turbin wiatrowych o mocy nominalnej
5000 W każda

II wariant analizy

Dobór 2 turbin wiatrowych o mocy nominalnej
5000 W każda oraz ogniw fotowoltaicznych o
sumarycznej mocy nominalnej 10 000 W
(orientacja S 450)

III wariant analizy

Dobór ogniw fotowoltaicznych o sumarycznej
mocy nominalnej 20 000 W (orientacja S 450)

Projektowe obciążenie cieplne budynku na cele grzewcze, dla danej miejscowości
w Polsce, wyznaczane w warunkach obliczeniowych zmienia się w zależności od tego,
w jakiej strefie klimatycznej okresu zimnego zlokalizowany jest budynek. Na potrzeby
analizy statycznej, przyjęto, że ten sam budynek, o takich samych parametrach
kubaturowych
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i konstrukcyjnych, został zlokalizowany w I, II, III i V zimowej strefie klimatycznej
Polski.
W związku z tym, że dla każdej strefy przypisana jest inna obliczeniowa
temperatura zewnętrzna, skutkuje to różnymi wartościami strat ciepła tego samego obiektu
w każdej z rozpatrywanych stref.
Do analizy przyjęto trzy różne warianty instalacji korzystających z odnawialnych
źródeł energii:
− Wariant I: instalacja składająca się wyłącznie z ogniw fotowoltaicznych
o sumarycznej mocy 20 kW;
− Wariant II: instalacja składająca się w z turbin wiatrowych i ogniw
fotowoltaicznych, o udziale mocy każdego ze składowych źródeł energii
wynoszącym 50% całości i sumarycznej mocy całej instalacji równej
20 kW;
− Wariant III: instalacja składająca się wyłącznie z turbin wiatrowych
o sumarycznej mocy 20 kW.
Na Rys. 7.1 zaznaczono wybrane miasta, dla których przeprowadzona została
analiza statyczna doboru turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych.
Dobór wybranych miast według danych z Rys. 2.2 oraz Rys. 2.4, przeprowadzono
kierując warunkami wiatrowymi i potencjałem energii słonecznej w taki sposób, aby
wybrana miejscowość charakteryzowała się korzystnymi warunkami do pozyskiwania
energii odnawialnej wiatrowej lub słonecznej.

Rys. 7.1 Lokalizacja wybranych miast Polski, dla których przeprowadzono
analizę statyczną [6], (4)
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Rys. 7.2 Moc turbiny wiatrowej (5 kW), w zależności od prędkości wiatru [6,117]
Na podstawie danych producenta [117], sporządzono Rys. 7.2, który przedstawia
zależność mocy prądu elektrycznego oddawanego przez turbinę wiatrową o pionowej osi
od prędkości wiatru. Całkowita ilość energii elektrycznej generowanej przez siłownię
wiatrową jest zależna od prędkości wiatru i dla przy prędkościach ustalonych
w poszczególnych godzinach roku referencyjnego wynika z zależności:

E turbiny =

8760

∑ ( P(ws))n

(7.1)

1

gdzie:
Eturbiny - sumaryczna ilość energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny
wiatrowe,
w ciągu roku, kWh
P(ws) - moc turbiny wiatrowej przy danej prędkości wiatru, w danej godzinie,
w ciągu
roku, kW
n- liczba turbin wiatrowych.
Na potrzeby analizy, uwzględniono zapotrzebowanie energii na cele przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Rys. 7.3 przedstawia wyniki przyjętego do obliczeń, typowego
rozbioru ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym, zamieszkiwanym przez 20
osób w ciągu jednej reprezentacyjnej doby. Rozbiór dotyczy układu z zasobnikami ciepłej
wody, o niepełnej akumulacyjności, uwzględniającego poranny jak i wieczorny szczyt
poboru ciepłej wody. Założono temperaturę przygotowywanej ciepłej wody użytkowej na
poziomie 550C.

Rys. 7.3 Typowy rozbiór ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym (20 osób)
[6]
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Roczne zapotrzebowanie energii w postaci ciepła użytkowego na cele ogrzewania
budynku zostało ustalone przy użyciu programu Audytor OZC. W przypadku obliczeń
rocznego zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej zostało
uwzględnione ciepło akumulacji oraz straty ciepła na przesyle, wynikające z zastosowania
cyrkulacji [136]. Zapotrzebowane to obliczono korzystając z zależności:
QCWU =

n =8760

∑
i

1,05 ⋅ q CWU (i ) / 1000 ⋅ ρ 5 st Cpw(Tw − 5) + Qstr (i )
− Qak + Qcyr
3600
(7.2)

gdzie:
QCWU - zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody
użytkowej, kWh
qCWU(i) - jednostkowe zużycie ciepłej wody w danej godzinie (Rys. 7.3), przez
wszystkich mieszkańców budynku, dm3/h
ρ5st - gęstość wody w temperaturze 5 0C, kg/m3
Cpw - ciepło właściwe wody, kJ/kg/K
Tw - docelowa temperatura ciepłej wody użytkowej, 0C
Qstr(i) - strata energii cieplnej zasobników ciepłej wody użytkowej, wynikająca
z różnicy temperatur między zasobnikami c.w.u., a otoczeniem (20 0C),
w danej chwili, kWh
Qcyr - straty ciepła związane z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej, wynoszące 25%
energii dostarczanej do zasobnika, kWh
Qak- oszczędność energii cieplnej związanej z akumulacją ciepła w zasobnikach
w ciągu roku, kWh
Moc grzewcza zapewniana przez pompę ciepła typu „powietrze-woda” [41,42]
zmienia się wraz z temperaturą zewnętrzną, podobnie jak zmienia się wraz z nią także
zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu sprężarkowej pompy ciepła.
Na Rys. 7.4 przedstawiono zależność mocy pompy ciepła w zależności od
temperatury zewnętrznej (środowiska z którego czerpane jest ciepło) oraz zapotrzebowanie
na energię elektryczną do napędu pompy ciepła, przy danej temperaturze zewnętrznej na
podstawie [116].

Rys. 7.4 Moc cieplna pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy nominalnej 11 kW oraz
zapotrzebowanie na energię elektryczną do jej napędu, w zależności od temperatury
zewnętrznej [6]
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Największe efektywności, czyli stosunek mocy cieplnej oddawanej przez pompę
ciepła do mocy elektrycznej, dostarczanej do jej napędu rozważana pompa ciepła typu
powietrze-woda osiąga w warunkach letnich.
W temperaturach niższych, efektywność ta znacząco spada. Niekorzystnym
zjawiskiem, dodatkowo obniżającym efektywność jest szronienie [48,137,138]. Zjawisko
szronienia negatywnie oddziałuje na ogólny bilans odzysku energii. Szron gromadząc się
na parowniku powoduje ograniczenie strumienia powietrza przepływającego przez radiator
parownika utrudniając tym samym przekazywanie energii z otoczenia do powierzchni
wymiany ciepła parownika.
7.3

Zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pompy ciepła

Sprężarka w pompie ciepła, w celu sprężenia czynnika ziębniczego i dla pokrycia
zapotrzebowania na pracę do realizacji obiegu lewobieżnego, musi być napędzana
silnikiem elektrycznym. Chwilowe zapotrzebowanie na moc elektryczną silnika sprężarki,
zależy od aktualnych potrzeb cieplnych oraz warunków zewnętrznych, kształtujących
zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania, w danej chwili.
Na Rys. 7.5 przedstawiono przykładowe wyniki, własnych obliczeń [6]
zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
w poszczególnych miesiącach roku, dla klimatu zewnętrznego miasta Kołobrzeg. Dotyczą
one budynku niskoenergetycznego.

Rys. 7.5 Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody budynku
zlokalizowanego w Kołobrzegu, w poszczególnych miesiącach roku [6]
W związku z niskimi stratami ciepła takiego obiektu, wielkość całorocznego
zapotrzebowania na ciepło grzewcze jest istotnie mniejsza od całkowitego, rocznego
zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla typowych
warunków zimowych okresu grzewczego (rok referencyjny, grudzień lub styczeń)
miesięczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania analizowanego budynku wynosi
około 5000 kWh. Poza sezonem grzewczym, miesięczne zapotrzebowanie na ciepło do
przygotowania ciepłej wody użytkowej jest niewiele niższe, bo wynosi około 3000 kWh.
Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń miesięcznych wielkości
zapotrzebowania na ciepło, przedstawionych na Rys. 7.5, dotyczących okresu jednego roku
oraz danych producenta pompy ciepła (Rys. 7.4) wyprowadzono miesięczne
zapotrzebowania energii elektrycznej do napędu pompy ciepła, jako wielkości zależne od
miesięcznego zapotrzebowania obiektu na energię cieplną.
Całkowite, roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu pompy ciepła
zostało obliczone według zależności:
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QEL = n

n =8760

∑Q

EL ( i )

(θ e )

(7.3)

i

Gdzie:
QEL - zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu pompy ciepła, kWh
QEL(i) - jednostkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pompy
ciepła, w zależności od temperatury zewnętrznej, kWh
n - ilość pomp ciepła.
Na Rys. 7.6 przedstawiono wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię
elektryczną do napędu pompy ciepła, na podstawie wielkości miesięcznego
zapotrzebowania ciepła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody, jak na Rys. 7.5,
oraz charakterystyki efektywności pompy ciepła (Rys. 7.4).

Rys. 7.6 Zapotrzebowanie pompy ciepła na energię elektryczną, na podstawie danych dla
miasta Kołobrzeg [6]
Porównując wyniki obliczeń przedstawionych na Rys. 7.5 oraz na Rys. 7.6 można
oszacować średnioroczną wartość wskaźnika SPF, współczynnika efektywności pompy
ciepła typu powietrze-woda, pracującej na potrzeby analizowanego budynku. Ta wielkość
dla analizowanego budynku wyniosła około 2,6. Średnioroczna wartość wskaźnika SFP
jest to stosunek wielkości całkowitego, rocznego zapotrzebowania na ciepło grzewcze
(CO + CWU) odniesiony do całkowitego, rocznego zapotrzebowania na energię
elektryczną do napędu pompy ciepła.
7.4

Wyniki analizy lokalizacji odnawialnych źródeł energii w wybranych regionach
Polski

Analiza lokalizacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przyjętymi wcześniej
założeniami, przewiduje rozpatrzenie 3 odrębnych wariantów różniących się użytymi
instalacjami OZE, wytwarzającymi prąd do napędu pompy ciepła.
Wariant I zakłada wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu. Wariant II zakłada równorzędną, pod względem wielkości mocy
zainstalowanej, współpracę turbin wiatrowych oraz ogniw fotowoltaicznych. W wariancie
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Ilość wytworzonej energii [kWh]

III założono, że wytwarzanie energii elektrycznej do napędu pompy ciepła będzie mieć
miejsce wyłącznie przy użyciu ogniw fotowoltaicznych.
W wyniku przeprowadzonej dla wariantu I analizy statycznej, wykorzystującej
dane roku referencyjnego, otrzymano oszacowanie wielkości energii wytworzonej przez
turbiny wiatrowe usytuowane w wybranych lokalizacjach. Szczegółowe wyniki symulacji,
przedstawiające wielkości wytworzonej w poszczególnych miesiącach energii
elektrycznej, zostały zamieszczone na Rys. 7.7. Odnoszą się one do oszacowań wielkości
wytworzonej miesięcznie energii elektrycznej przez 4 turbiny wiatrowe, o mocy
znamionowej 5 kW każda, usytuowane w przyjętych lokalizacjach.
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Rys. 7.7 Zestawienie wyników obliczeń wielkości wytworzonej miesięcznie energii
elektrycznej przez turbiny wiatrowe, usytuowane w wybranych lokalizacjach [6]
Największy potencjał energetyczny, związany z lokalizacją turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu został zidentyfikowany dla Suwałk, w północno-wschodniej Polsce.
Natomiast najmniejsza ilość energii wytworzonej rocznie przez siłownie wiatrowe,
charakteryzowała miasto Zakopane (Polska południowa). Miasto Łódź, również posiada
istotny potencjał w zakresie pozyskiwania energii przy użyciu turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu. Otrzymane wyniki obliczeń ilości energii elektrycznej wytworzonej
przez turbiny wiatrowe pokrywają się z oszacowaniami wykorzystującymi dane z mapy
potencjału energetycznego wiatru dla różnych części Polski, przedstawioną na Rys. 2.2.
Na podstawie danych zobrazowanych na Rys. 7.7 można zaobserwować, że
większa jest ilość wytwarzanej przez turbiny wiatrowe energii elektrycznej w miesiącach
zimowych, niż w przypadku miesięcy letnich.
Dla wariantu II, w którym założono współpracę dwóch turbin wiatrowych o mocy
znamionowej 5 kW każda oraz zestawu ogniw fotowoltaicznych o mocy znamionowej
10 kW, uzyskano analogiczne wyniki. W tym przypadku wyznaczono również ilość
energii elektrycznej wytworzonej sumarycznie przez obydwie instalacje, korzystające
z różnych postaci energii odnawialnej, w poszczególnych miesiącach. Wyniki w postaci
wykresu przedstawiono na Rys. 7.8.
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Rys. 7.8 Zestawienie wielkości łącznie wytworzonej energii elektrycznej przez turbiny
wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne dla wybranej lokalizacji w Polsce [6]
Wyniki uzyskane dla wariantu II są mniej korzystne niż w przypadku wariantu I,
opartego wyłącznie na turbinach wiatrowych. Najczęściej ilość miesięcznie wytworzonej
energii jest mniejsza. Najkorzystniejszy pod względem efektu energetycznego rezultat,
w przypadku współpracy ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, uzyskano dla
Suwałk, podobnie jak w przypadku wariantu I. Natomiast najmniejsze możliwości
pozyskiwania, podobnie jak w wariancie I, stwierdzono dla Zakopanego. Chociaż
całkowita ilość rocznie wytworzonej energii elektrycznej w przypadku wariantu II, jest
mniejsza od ilości pozyskiwanej w wariancie I, można zaobserwować, że bardziej zbliżone
do siebie są możliwości jej pozyskiwania w miesiącach letnich i zimowych. To jest
charakterystyczne dla kombinacji instalacji złożonej z turbin wiatrowych i ogniw
fotowoltaicznych. Jak sygnalizowano wcześniej jesienią i zimą, kiedy możliwości
wykorzystania energii słonecznej znacznie się zmniejszają, turbiny wiatrowe, ze względu
na występującą zwykle w tym czasie wietrzną pogodę, wytwarzają znacznie więcej energii
elektrycznej niż ogniwa fotowoltaiczne. Sytuacja zmienia się w miesiącach letnich, kiedy
ogniwa fotowoltaiczne generują o wiele więcej energii, ze względu na dłuższy dzień i dużo
wyższe natężenia promieniowania słonecznego, występujące w ciągu dnia.
Wariant III obejmował symulację dla oceny wielkości wytwarzanej rocznie energii
elektrycznej przez układ ogniw fotowoltaicznych o całkowitej mocy znamionowej
wynoszącej 20 kW. Ograniczeniem dla wprowadzenia instalacji fotowoltaicznej
montowanej na dachu budynku jest dostępna jego powierzchnia, na której mogą być
zlokalizowane ogniwa. Szacunkowo przyjmuje się, że instalacja fotowoltaiczna
o założonej mocy nominalnej wynoszącej 20 kW wymaga około 130 m2 wolnej
powierzchni dachu [139].
W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej dla wariantu III otrzymano
podobnie jak poprzednio oszacowanie wielkości energii elektrycznej, wytworzonej
miesięcznie przez ogniwa fotowoltaiczne w wybranych lokalizacjach. Szczegółowe wyniki
symulacji zostały przedstawione w formie wykresu na Rys. 7.9. W obliczeniach
oszacowanie wielkości energii elektrycznej wytworzonej zostało przeprowadzone dla
układu 4 ogniw PV o mocy 5 kW każde.

102

Ilość wytworzonej energii [kWh]

600
500
400
300
200
100
0
1
Kołobrzeg

2

3

Wrocław

4

5

6

7

8

9

Kolejny miesiąc roku [miesiąc]
Łódź
Kraków
Zamość
Suwałki

10

11

12

Zakopane

Rys. 7.9 Zestawienie ilości wytworzonej miesięcznie energii elektrycznej przez ogniwa
fotowoltaiczne, dla analizowanych lokalizacji [6]
Największe możliwości pozyskiwania energii przez ogniwa fotowoltaiczne
zidentyfikowano dla Łodzi, Zamościa i Krakowa. Natomiast najmniejsze charakteryzują
Suwałki. Otrzymane wyniki w postaci rocznej ilości energii wytworzonej przez instalację
fotowoltaiczną korespondują z rozkładem potencjału energetycznego dla energii
słonecznej w Polsce, przedstawionym na Rys. 2.4.
Na podstawie danych przedstawionych na Rys. 7.9 można zaobserwować znacznie
większe możliwości pozyskiwania energii przez ogniwa fotowoltaiczne w miesiącach
letnich, niż w przypadku miesięcy zimowych.
Przyjmując ilości pozyskiwanej miesięcznie energii elektrycznej, otrzymane
w wyniku analiz wariantowych rozwiązań instalacji korzystających z OZE przedstawione
na Rys. 7.7, Rys. 7.8 oraz Rys. 7.9, można stwierdzić, że wielkość pozyskiwanej z tych
instalacji energii elektrycznej nie jest w stanie pokryć w całości zapotrzebowania na
energię elektryczną potrzebną do napędu sprężarkowej pompy ciepła, przedstawionego na
Rys. 7.6. Użycie przyjętych instalacji OZE może natomiast ograniczyć zapotrzebowanie na
nieodnawialna energię pierwotną, potrzebną do wytworzenia prądu elektrycznego
pobieranego z sieci.
Wyniki analiz i obliczeń prowadzonych w warunkach ustalonych, przy
wykorzystaniu programu MATLAB, dotyczących oszacowania ilości energii wytworzonej
przez instalacje korzystające z odnawialnych źródeł energii, jednoznacznie wskazują, że
zastosowanie turbin wiatrowych, pozwala na istotne ograniczenie zapotrzebowania na
energię elektryczną pobieraną z sieci, konieczną do napędu sprężarkowej pompy ciepła.
Wyjątkiem jest tutaj miasto Zakopane, które charakteryzuje się odwrotnymi trendami,
w porównaniu do pozostałych, analizowanych lokalizacji.
Przy zachowaniu korzystnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej
planowanych systemów OZE, stopień pokrycia energią odnawialną całkowitego, rocznego
zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pompy ciepła, może osiągać
w korzystnych lokalizacjach wartości przekraczające nawet 50%. Wyniki obliczeń tego
stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla pompy ciepła dla wszystkich
wariantów instalacji OZE i rozpatrywanych lokalizacji przestawiono na Rys. 7.10.
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Rys. 7.10 Stopień pokrycia energią odnawialną zapotrzebowania na energię elektryczną
pompy ciepła, na podstawie danych dla wybranych miast Polski [6]
Turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne mogą pracować w układzie otwartym
(ON-GRID). Okresowe nadwyżki ilości wytworzonej energii elektrycznej, występujące
szczególnie w okresie letnim, mogą być „magazynowane” w sieci systemu
elektroenergetycznego. W przypadku braku wystarczającej ilości energii elektrycznej,
dostarczanej przez instalacje OZE w danym okresie czasu, energia uzupełniająca pobierana
z sieci, jest w istocie odbieraniem zmagazynowanej w niej wcześniej nadwyżki.
Podsumowując uzyskane wyniki analiz wpływu lokalizacji turbin wiatrowych
i ogniw fotowoltaicznych w Polsce na zakres pokrywania energią odnawialną
zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pompy ciepła, można stwierdzić, że
najbardziej korzystne warunki do lokalizacji turbin wiatrowych spośród wybranych do
badań regionów posiada północno-wschodnia część Polski. W przypadku ogniw
fotowoltaicznych jest to Polska centralna i południowo-wschodnia.
Najkorzystniejszy efekt energetyczny pod względem ilości pozyskiwanej rocznie
energii elektrycznej zapewnia wariant I, oparty na wykorzystaniu małych turbin
wiatrowych do wytwarzania energii elektrycznej dla pompy ciepła.
Zastosowanie równoległej współpracy ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu, z uwagi na korzystne wyrównywanie efektów energetycznych
działania instalacji w poszczególnych okresach miesięcznych jest korzystniejsze niż
przyjęcie wariantu opartego wyłącznie na ogniwach fotowoltaicznych.
Aspekt ekonomiczny, dotyczący efektywności ekonomicznej rozwiązań
z instalacjami OZE oraz celowości ich wdrażania w analizowanych budynkach, w układzie
rozpatrywanych wcześniej wariantów zostanie przedstawiony w rozdziale8.
8
8.1

Implementacja zaproponowanej metodyki
Wstęp

W środowisku programowym MATLAB
optymalizujący dobór instalacji pracujących na
wykorzystujących energie odnawialne i opartych na
obrotu [117] oraz ogniwach fotowoltaicznych.

przygotowano skrypt obliczeniowy
potrzeby rozważanych budynków,
turbinach wiatrowych o pionowej osi
Założono, że energia elektryczna
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wytworzona z użyciem odnawialnych źródeł energii zostanie wykorzystana do zasilania
silnika elektrycznego napędzającego sprężarkową pompę ciepła typu powietrze-woda
[116].
Skrypt obliczeniowy dokonuje wyboru wariantu instalacji OZE w taki sposób, aby
wartość wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię EPH+W dla
budynku wyposażonego w źródło ciepła w postaci pompy ciepła, był niższy od
85 kWh/m2/rok. W obliczeniach wyznaczano stopień pokrycia energią odnawialną
całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczna do napędu pompy ciepła
i uwzględniano, że niepokryta energią odnawialną część zapotrzebowania dostarczana
będzie z sieci zewnętrznej (współczynnik nakładu dla tej energii elektrycznej wynosi 3,0).
Poszukiwano jednocześnie takiego wariantu instalacji OZE, dla którego konieczny do
poniesienia nakład inwestycyjny będzie najmniejszy oraz uwzględniono również warunki
ograniczające, takie jak powierzchnia dachu budynku, możliwa do przeznaczenia pod
zabudowę ogniw fotowoltaicznych.
Skrypt obliczeniowy uwzględniał także takie aspekty jak: udział zysków ciepła od
nasłonecznienia, akumulację ciepła w zasobnikach, straty ciepła związane z rozproszeniem
ciepła w wyniku cyrkulacji ciepłej wody użytkowej oraz wielkość zapotrzebowania na
ciepłą wodę użytkową, ustaloną według najnowszych standardów dotyczących jej zużycia
[140].
8.2

Optymalizacja doboru OZE dla budynku 1

Skrypt obliczeniowy wymaga wprowadzenia szeregu danych wejściowych, aby
przeprowadzić optymalizację. Dane te przyjęte w obliczeniach dla budynku 1 zestawiono
poniżej w Tab.8.1.
Tab.8.1 Dane wejściowe do obliczeń w programie MATLAB dla budynku 1
Strefa klimatyczna Polski
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń
Projektowe straty ciepła po
termomodernizacji
Liczba mieszkańców
Temperatura ciepłej wody użytkowej
Moc nominalna turbiny wiatrowej
Moc nominalna pompy ciepła typu
powietrze-woda
Orientacja i kąt nachylenia ogniw
fotowoltaicznych
Moc nominalna ogniwa fotowoltaicznego
Ograniczenie powierzchni dla ogniw
fotowoltaicznych
Sumaryczna pojemność zasobników CWU

III strefa klimatyczna Polski, Warszawa
615 m2
11 kW
30
55 0C
1 kW
11 kW
Wschód 450
500 W
50 m2
1500 dm3

Podstawą do oceny efektów doboru turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu,
a w konsekwencji opłacalności rozwiązania jest prędkość wiatru. Im większa jego
prędkość i częstsze występowanie wiatrów o dużej prędkości tym większe korzyści z
użycia turbin wiatrowych. Na Rys. 8.1 przedstawiono liczbę godzin występowania w ciągu
roku wiatru o danym zakresie prędkości. Wykres ten dla miasta Warszawy opracowany
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został na podstawie danych dotyczących typowych lat meteorologicznych. Obrazuje on
także prawdopodobieństwo wystąpienia wiatru o danej prędkości.

Rys. 8.1 Częstość wystąpienia danej prędkości wiatru w ciągu roku w Warszawie
Na podstawie wykresu Rys. 8.1, oszacowano, przybliżoną opłacalność turbin
wiatrowych, gdzie najczęściej notuje się prędkości wiatru z przedziału od 2 do 5 m/s.
Na podstawie danych producenta turbin wiatrowych [117], sporządzono Rys. 8.2,
przedstawiający moc prądu wytwarzanego przez turbinę wiatrową o mocy nominalnej
1 kW, w zależności od prędkości wiatru.

Rys. 8.2 Moc prądu wytwarzanego przez turbinę wiatrową o mocy nominalnej 1 kW
w zależności od prędkości wiatru
Analizowana turbina swą moc nominalną osiąga przy prędkości wiatru wynoszącej
12 m/s, która dla Warszawy, zdarza się bardzo rzadko w ciągu roku. Przy średniorocznej
prędkości wiatru, wynoszącej 3 m/s, turbina osiąga tylko około 5% swojej nominalnej
mocy znamionowej (50W). To wskazuje, że w przypadku Warszawy użycie turbin
wiatrowych o pionowej osi obrotu nie jest efektywnym rozwiązaniem dla instalacji
korzystającej z OZE. Ponieważ turbiny wiatrowe wymagają znacznych nakładów
inwestycyjnych, to przy tak niewielkich osiągach, na poziomie 5% mocy nominalnej,
można spodziewać się że prosty czas zwrotu (SPBT) poniesionych nakładów
inwestycyjnych będzie bardzo długi. Dlatego też oczekiwany był wybór przez skrypt
obliczeniowy wariantu opartego głównie na ogniwach fotowoltaicznych. Przewidywano
natomiast, że dobór turbin wiatrowych będzie zachodził tylko w tym przypadku, gdy
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ogniwa fotowoltaiczne nie pokryją w wymaganym zakresie koniecznego zapotrzebowania
na energię elektryczną do napędu pompy ciepła.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pompy ciepła jest zależne
zarówno od temperatury zewnętrznej jak i od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.
Zapotrzebowanie na energię cieplną wykorzystywaną do przygotowania ciepłej wody
o wymaganej temperaturze (na potrzeby analizy przyjęto wodę o temperaturze 55 0C)
zależy od rozbioru ciepłej wody w danym budynku. Rozbiór wody, przez 30 mieszkańców,
w budynku 1, oszacowano jak na Rys. 8.3.

Rys. 8.3 Rozbiór wody w ciągu doby, dla budynku 1, zamieszkanego przez 30
mieszkańców
Wraz z rozwojem budownictwa proekologicznego oraz wzrostem świadomości
mieszkańców pragnących oszczędzać wodę, zużycie której kontroluje się przy pomocy
wodomierzy mieszkaniowych na instalacji zimnej i ciepłej wody wskaźniki zużycia
obydwu rodzaju wody uległy znacznemu spadkowi:
- dla wody zimnej: z 200–220 (w 1990 roku) do 110–120 dm3/M/d (w 2000 roku),
- dla ciepłej wody ze 110–130 do 50–60 dm3/M/d [140].
W konsekwencji zmniejszenia wskaźników zużycia wody, w budynkach mieszkalnych
zmianie uległy również wartości współczynników godzinowej nierównomierności rozbioru
ciepłej wody [141,142], a to przekłada się dalej na zapotrzebowanie energii cieplnej, które
musi pokryć pompa ciepła typu powietrze-woda. Na Rys. 8.4 przedstawiono skorygowany
wykres zależności mocy cieplnej, którą powinna dostarczyć pompa ciepła, w zależności od
temperatury zewnętrznej, a także wielkość mocy elektrycznej, jakiej wymaga to
urządzenie, aby wytworzyć wymaganą moc cieplną.
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Rys. 8.4 Moc cieplna dostarczana przez pompę ciepła „powietrze-woda” o mocy
nominalnej 11 kW, w zależności od temperatury zewnętrznej oraz konieczna moc
elektryczna do napędu pompy ciepła
Obok współczynnika efektywności COP pompy ciepła (stosunek mocy cieplnej
oddawanej przez nią do mocy energii elektrycznej pobieranej przez silnik napędzający
sprężarkę) drugim wskaźnikiem, charakteryzującym pompę ciepła, jest sezonowy
współczynnik efektywności SPF. Jest on uśrednioną wartością współczynników COP
ustalonych dla różnych wartości temperatury środowiska z którego pompa ciepła pobiera
energię. Wielkość tę oblicza się go według algorytmu uwzględniającego typowe zmiany
temperatury powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym.
Dla pompy ciepła typu powietrze-woda [116] współczynnik efektywności COP
wzrasta, wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Jeśli temperatura jest niższa, to także
efektywność energetyczna jest niższa. Dodatkowo przy niższych temperaturach powietrza
zewnętrznego występuje niebezpieczeństwo szronienia parowacza, co dodatkowo
negatywnie oddziałuje na efektywność. Szron bowiem gromadząc się na powierzchni
parowacza powoduje ograniczenie strumienia powietrza przepływającego przez rozwinięta
powierzchnię tego wymiennika ciepła, utrudniając tym samym przekazywanie energii
z otoczenia do czynnika ziębniczego, o czym wspomniano w rozdziale 7.2.
Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania budynku jest również zależne
od zysków ciepła budynku. Wraz ze wzrostem zewnętrznych zysków ciepła tj. od
nasłonecznienia, maleje zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania,
a w konsekwencji również zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pompy
ciepła.
Szacunkowe zyski ciepła od nasłonecznienia dla budynku 1, wyznaczone dla
poszczególnych godzin tzw. roku referencyjnego, przedstawiono na Rys. 8.5 zaś
szacunkowe, całkowite zyski ciepła przedstawiono na Rys. 8.6.
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Rys. 8.5 Szacunkowe zyski ciepła od nasłonecznienia dla budynku 1
Zgodnie z założeniami początkowymi, przyjęto stałą wartość wewnętrznych
zysków ciepła tj. zysków od urządzeń i oświetlenia na poziomie 5 W/m2.

Rys. 8.6 Całkowite zyski ciepła dla budynku 1 w ciągu roku
W budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energię zyski ciepła odgrywają
szczególną role. Nie tylko w znaczącym stopniu redukują straty ciepła budynku, lecz także
w stopniu większym niż wynika to z ograniczenia strat ciepła zmniejszają zapotrzebowanie
na energię do celów grzewczych, co przedstawiono na Rys. 8.7. Zagadnienie wpływu
zysków ciepła na bilans obiektów w budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energię
zostało omówione w szeregu publikacji np. [143–148].
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Rys. 8.7 Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną przez zyski ciepła dla
budynku 1 w ciągu roku
Na przykładzie budynku 1, w przypadku którego w wyniku termomodernizacji
obniżono projektowe straty ciepła do poziomu 11 kW, całkowite zyski ciepła, są w stanie
pokryć w trakcie sezonu grzewczego średnio od 50 do 60% zapotrzebowania na ciepło na
cele grzewcze. Poza sezonem grzewczym, zyski ciepła mogą prowadzić do wzrostu
zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynku.
Obniżając zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania, powodujemy
ograniczenie wielkości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
EP. Uwzględniając zyski ciepła oraz zmienną temperaturę zewnętrzną, oszacowano
wielkość zapotrzebowania energii na cele grzewcze w trakcie trwania sezonu grzewczego
na Rys. 8.8.

Rys. 8.8 Zapotrzebowanie energii na cele grzewcze z uwzględnieniem zysków ciepła,
w ciągu roku dla budynku 1
Dla stanu po termomodernizacji, gdy projektowe straty ciepła budynku 1, zlokalizowanego
w Warszawie zostały zredukowane do poziomu 11 kW, oszacowano, że maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych, wynosi około 5,5 kWh.
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Rys. 8.9 Zapotrzebowanie na energię cieplną (CO i CWU) w ciągu roku, dla budynku 1
Na Rys. 8.9 przedstawiono sumaryczne godzinowe zapotrzebowanie na energię
cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dla każdej godziny w ciągu
roku.
W budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię można zaobserwować
zwiększony udział zapotrzebowania na energię na cele przygotowania ciepłej wody
użytkowej [5]. W większych instalacjach ciepłej wody użytkowej, gdzie wymagane jest
zaprojektowanie instalacji cyrkulacji, następuje dodatkowo zwiększenie zapotrzebowania
na energię cieplną, ze względu na jej rozpraszanie w systemach cyrkulacji [136].
Wprowadzenie właściwie dobranej izolacji rurociągów cyrkulacji ciepłej wody, negatywny
efekt rozpraszania energii jest redukowany, podobnie jak wówczas gdy ograniczany jest
czas cyrkulacji ciepłej wody. Na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do
przygotowania ciepłej wody wpływa także zastosowanie odpowiednio zwymiarowanych
zasobników ciepłej wody użytkowej, w związku z akumulacją ciepła.
W związku ze zmiennym zapotrzebowaniem energii na cele grzewcze
i przygotowania ciepłej wody, zmienia się także poziom wykorzystania wydajności pomp
ciepła typu powietrze-woda.
Podstawą dla zwymiarowania mocy pomp ciepła jest, sumaryczne zapotrzebowanie
na moc cieplna do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w najbardziej niekorzystnych
warunkach, tj. gdy temperatura zewnętrzna osiąga najniższe, projektowe wartości przy
których sprawność pompy ciepła typu powietrze-woda jest najmniejsza. Gdy warunki
zewnętrzne ulegają poprawie, sprawność pompy ciepła wzrasta, wówczas poprzez
zastosowanie odpowiedniego układu sterowania można odpowiednio regulować
wydajność pomp ciepła, powodując ograniczenie chwilowego zapotrzebowania na energię
elektryczną.
Skrypt obliczeniowy, dla podanych wyżej danych wejściowych wybrał zestaw
2 pomp ciepła typu powietrze-woda dla budynku 1, co pozwala na korzystną energetycznie
regulację wielkości oddawanej mocy cieplnej.
Na Rys. 8.10 przedstawiono stopień wykorzystania mocy nominalnej dobranych
2 pomp ciepła, w ciągu typowego roku meteorologicznego.

111

Rys. 8.10 Stopień wykorzystania mocy nominalnej pomp ciepła (w procentach) w ciągu
roku, dla budynku 1
W miesiącach zimowych, gdy sprawność pompy ciepła jest najniższa i zwiększone
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, oszacowano że 2 pompy ciepła typu powietrzewoda, będą w tych niesprzyjających warunkach pracowały oddając około 60% swojej
mocy znamionowej. Poza sezonem grzewczym, gdy istnieje wyłącznie zapotrzebowanie na
ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a sprawność pomp ciepła osiąga
najwyższe wartości, pompy ciepła będą obciążone w zakresie około 20% swojej mocy
znamionowej.
Na podstawie analizy zmienności zapotrzebowania na moc cieplną w przypadku
budynku 1 można wykazać, że zastosowanie odpowiedniego układu regulacji mocy
cieplnej oddawanej przez pompy ciepła jest niezbędne, dla zapewnienia właściwego
zarządzania wytwarzaną energią cieplną i ograniczenia do niezbędnego minimum
zapotrzebowania na energię elektryczną. Pozwoli to w konsekwencji na ograniczenie
kosztów eksploatacyjnych i wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP.
Na podstawie danych producenta [116] i przy wykorzystaniu rezultatów
przedstawionych na Rys. 8.4 oraz Rys. 8.9 sporządzono Rys. 8.11, przedstawiający
godzinowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu układu 2 pomp ciepła typu
powietrze-woda w ciągu typowego roku meteorologicznego. Wykres z Rys. 8.11, został
stworzony na podstawie charakterystyki efektywności energetycznej układu pomp ciepła
oraz godzinowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody, przedstawionego na Rys. 8.9.
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Rys. 8.11 Zapotrzebowanie godzinowe na energię elektrycznej do napędu układu 2 pomp
ciepła dla budynku 1, w ciągu całego roku
Dla układu dwóch pomp ciepła, pracujących jako źródło ciepła budynku 1,
szczytowe, godzinowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pomp wynosi
7,5 kWh. Przez większą część roku (poza sezonem grzewczym) godzinowe
zapotrzebowanie na napędową energię elektryczną oscyluje pomiędzy wartościami
2-3 kWh.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną, potrzebną do zasilenia pomp ciepła, jest
największe, gdy generacja energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych jest
najmniejsza (miesiące zimowe). Dla turbin wiatrowych sytuacja ta jest wręcz odwrotna,
gdyż w miesiącach zimowych, ich potencjał energetyczny jest większy, niż w okresie
letnim.
Na Rys. 8.12 przedstawiono potencjalną ilość energii elektrycznej jaką można
uzyskać z ogniw fotowoltaicznych w danym miesiącu, dla typowego roku
meteorologicznego.

Rys. 8.12 Potencjalny uzysk energii z ogniw fotowoltaicznych dla budynku 1, orientacja
wschodnia, kąt nachylenia 450
Ograniczeniem dla ogniw fotowoltaicznych, na przykładzie budynku 1 jest
powierzchnia dachu. Dach budynku jest zorientowany w kierunkach wschód-zachód
(Rys. 5.2). Konstrukcja dachu, po stronie zachodniej jest mniej korzystna, ze względu na
zadaszenie klatki schodowej, w związku z tym przyjęto, że ogniwa fotowoltaiczne zostaną
zlokalizowane po stronie wschodniej. Dla potrzeb obliczeniowych, przyjęto ograniczenie
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powierzchni przeznaczonej pod ogniwa fotowoltaiczne jako wynoszącej 45 m2. Zestaw
ogniw o mocy nominalnej 500 W każde, kąt nachylenia ogniw 450, usytuowanie
w kierunku wschodnim.
Dla spełnienia warunku EP < 85 kWh/(m2rok) skrypt obliczeniowy dobrał 12
ogniw fotowoltaicznych o mocy nominalnej 500 W, które sumarycznie zajmą
powierzchnię 40 m2. Program obliczeniowy nie dobrał żadnej turbiny wiatrowej
o pionowej osi obrotu.
Na Rys. 8.13 oraz w Tab.8.2 zostały zestawione wyniki obliczeń dla instalacji
korzystających z odnawialnych źródeł energii (tylko ogniwa fotowoltaiczne).

Rys. 8.13 Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pomp ciepła
z energią pozyskaną z dobranego dla budynku 1 zestawu 12 ogniw PV
Program obliczeniowy dobrał rodzaj oraz liczbę ogniw PV wchodzących w skład
instalacji korzystającej z OZE, w taki sposób, aby nakłady inwestycyjne były jak
najmniejsze, oraz wartość wskaźnika SPBT jak najmniejsza. Jednocześnie spełnione jest
wymaganie aby wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną EPH+W, był mniejszy od 85 kWh/(m2rok).
Tab.8.2 Miesięczne sumy uzysku energii elektrycznej z instalacji OZE oraz stopień
pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla pomp ciepła
Miesięczne sumy uzysku energii z ogniw fotowoltaicznych w [kWh] w poszczególnych
miesiącach typowego roku meteorologicznego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
29
36
72
101
148
154
160
136
83
47
22
18
Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla pomp ciepła przez OZE
1,2
1,7
4,4
7,2
13,0
16,1
16,3
13,6
7,9
3,5
1,2
0,8
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Przedstawiony w Tab.8.2 stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną
dla pomp ciepła przez instalację korzystającą z OZE dla budynku 1 (tylko ogniwa
fotowoltaiczne) pozwala na uzyskanie wartości wskaźnika jednostkowego
zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną EP na poziomie 83,2 kWh/(m2rok),
co zapewnia spełnienie wymagań w rozporządzeniu (1) dla budynków mieszkalnych.
Wyniki te udało się otrzymać przy założeniu sprawności ogniw fotowoltaicznych równej
18%.
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Dla
analizowanego
rozwiązania
wielkość
jednostkowego
wskaźnika
zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody wynosi EU = 66,5 kWh/m2/rok. Zgodnie ze standardami przyjętymi w większości
krajów Europy Zachodniej [149,150], wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na
energię pierwotną na potrzeby CO i CWU w budynku o niskim zapotrzebowaniu na
energię nie może przekraczać 120 kWh/m2/rok, zaś wskaźnik jednostkowego
zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania nie powinien przekraczać
60 kWh/m2/rok. Tymczasem udało się uzyskać wielkość jednostkowego zapotrzebowania
na energię użytkową na potrzeby ogrzewania wynoszącą 10,7 kWh/(m2rok). W zależności
od kraju, wymagania te są mniej lub bardziej restrykcyjne, podczas analizy bazowano na
standardach niemieckich, które są przodującymi w budownictwie niskoenergetycznym.
Warunek uzyskania statusu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię został
osiągnięty.
Na Rys. 8.14 przedstawiono zapotrzebowanie na energię elektryczną, którą należy
pobrać z sieci elektroenergetycznej do napędu układu pomp ciepła. Wykres uwzględnia
obniżenie zapotrzebowania na energię, w związku z wytwarzaniem prądu przez ogniwa
fotowoltaiczne.

Rys. 8.14 Zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu układu dwóch pomp ciepła dla
budynku 1 w ciągu roku, z uwzględnieniem energii elektrycznej wytworzonej przez
odnawialne źródła energii
Skrypt obliczeniowy w części dotyczącej analizy kosztów uwzględnia również
odsprzedaż energii elektrycznej do sieci, zgodnie z obowiązującą taryfą G12 [151],
nazywaną również dwustrefową. Wprowadza ona podział doby na dwie strefy, w których
obowiązują inne ceny prądu w przypadku sprzedaży jego nadwyżki.
W przypadku budynku 1, ilość energii odsprzedawanej do sieci jest marginalna.
Najczęściej energia elektryczna jest oddawana do sieci w okresie letnim, gdy
zapotrzebowanie budynku na energię cieplną jest najmniejsze, a w konsekwencji także
zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pomp ciepła osiąga jest najmniejsze w skali
roku.
W budynku 1 jest już istniejąca instalacja gazu zasilająca kocioł gazowy.
W przypadku, gdyby nie zdecydowano na źródło ciepła w postaci pomp ciepła
współ-zasilanych prądem dostarczanym przez instalację fotowoltaiczną, teoretyczne
zapotrzebowanie na paliwo gazowe potrzebne w poszczególnych miesiącach do
pokrywania potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody przedstawiono na Rys. 8.15.
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Rys. 8.15 Teoretyczne zapotrzebowanie na gaz do pokrywania potrzeb cieplnych budynku
1 w stanie po termomodernizacji

Średnie miesięczne zapotrzebowanie gazu ziemnego na te potrzeby budynku 1
wynosi około 700 m3, przy uwzględnieniu potrzeb 30 jego mieszkańców związanych
z przygotowaniem i przesyłaniem ciepłej wody użytkowej, po uwzględnieniu sprawności
wytwarzania i przesyłu ciepła.
Na podstawie aktualnych danych dla taryfy dotyczących paliwa gazowego [128]
oraz taryfy dla energii elektrycznej [151], oszacowano koszty eksploatacji związane
z ogrzewaniem i ciepłą wodą w przypadku źródła w postaci kotłowni gazowej oraz układu
pomp ciepła wspomaganego przez instalację PV, korzystającą z odnawialnego źródła
energii. Wyniki obu opcji dla przewidywanego okresu eksploatacji źródła przedstawiono
na Rys. 8.16.

Rys. 8.16 Koszty eksploatacji instalacji gazowej i układu pomp ciepła wspomaganego
przez odnawialne źródła energii w budynku 1
Przyjęty czas analizy dwóch systemów to 15 lat. Zgodnie z założeniami
początkowymi, coroczny wzrost cen nośników energii wynosi 1%, co oznacza tyle, że
koszty eksploatacji będą o 1% większe niż w roku poprzedzającym. W analizie
uwzględniono także koszty serwisowe poszczególnych urządzeń. W przypadku turbin
wiatrowych jak i pomp ciepła bazowano na danych producenta [116,117], w przypadku
ogniw fotowoltaicznych, zgodnie z założeniami początkowymi przyjęto koszt roczny
serwisowania równy 2% wartości nakładów inwestycyjnych [152].
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Wyniki analizy przedstawione na Rys. 8.16 uwzględniają także niezbędne
dodatkowe nakłady inwestycyjne. Dla źródła gazowego jest to modernizacja instalacji
poprawiająca izolację przewodów, wymiana kotła tradycyjnego na nowoczesny gazowy
kocioł kondensacyjny, charakteryzujący się najwyższą sprawnością.
Nakłady inwestycyjne dla źródła w postaci pomp ciepła wraz z instalacją OZE,
uwzględniają wszelkie koszty urządzeń, montażu, systemu sterowania w tym koszty
zakupu zasobników ciepłej wody użytkowej.
Porównując te dwa systemy, w wyniku analizy w programie MATLAB,
oszacowano, że źródło z pompami ciepła, zacznie się zwracać po okresie niecałych 6 lat,
jeśli zostanie porównane do nieznacznie zmodernizowanej kotłowni, zasilanej paliwem
gazowym.
Program nie proponował doboru żadnej turbiny wiatrowej, ponieważ efektywność
ekonomiczna tej instalacji korzystającej z OZE jest niewystarczająca.
W przypadku, gdyby nie przeprowadzić termomodernizacji budynku i do obliczeń
w programie MATLAB wprowadzić dane dotyczące pierwotnych potrzeb cieplnych
budynku(straty ciepła wynoszące 51 kW - sprzed termomodernizacji) otrzymano by
znacznie wyższe wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną dla
budynku 1 (Rys. 8.17).

Rys. 8.17 Zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynku 1 (CO i CWU)
w poszczególnych godzinach roku w przypadku obiektu przed termomodernizacją
Porównując wyniki z Rys. 8.7 i Rys. 8.17, możemy stwierdzić, że
termomodernizacja pozwala na trzykrotne zmniejszenie potrzeb cieplnych budynku
w trakcie sezonu grzewczego. W przypadku budynku poddanego termomodernizacji,
większy składnik zapotrzebowania na energię cieplną stanowi ciepło konieczne do
przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku budynku niezmodernizowanego
większą część zapotrzebowania na energię cieplną budynku związana jest z jego
ogrzewaniem.
W przypadku nie poddawania budynku termomodernizacji, aby spełnić wymagania
dotyczące wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
EPH+W, na poziomie nie przekraczającym 85 kWh/(m2rok), układ pomp ciepła
wspomagany przez odnawialne źródła energii musiałby pokryć trzykrotnie większe
zapotrzebowanie na energię cieplną. Porównując Rys. 8.11 oraz Rys. 8.18 można
stwierdzić, że podobnie jak w przypadku zapotrzebowania na energię cieplną,
zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pomp ciepła byłoby również
trzykrotnie większe.
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Większe źródło w postaci układu pomp ciepła wymagałoby 7 jednostek , które
byłyby konieczne aby zapewnić warunki komfortu cieplnego w budynku przy najmniej
korzystnej sytuacji w ciągu typowego roku meteorologicznego.

Rys. 8.18 Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla budynku 1 przed termomodernizacją,
potrzebnej do napędu układu 7 pomp ciepła w poszczególnych godzinach roku
Zapotrzebowanie na energię elektryczną, dla tak dużej liczby pomp ciepła (Rys.
8.18), wymaga znacznie większej ilości energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii, aby można było osiągnąć wymaganą wartość jednostkowego wskaźnika
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.
Przy ograniczeniu w postaci wielkości powierzchni, dostępnej do instalacji ogniw
fotowoltaicznych na poziomie 45 m2 oraz dla warunków wiatrowych adekwatnych dla
miasta Warszawy skrypt obliczeniowy w programie MATLAB dobrał aż 99 turbin
wiatrowych o pionowej osi obrotu i mocy nominalnej równej 1000W. Dodatkowo dla
spełnienia wymagań stawianych wartości EP potrzebne byłoby także 13 ogniw
fotowoltaicznych o mocy nominalnej 500 W. Na Rys. 8.19 przedstawiono porównanie
zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do napędu pomp ciepła
w poszczególnych miesiącach roku oraz wielkości energii elektrycznej wytworzonej przez
dobrane instalacje OZE.

Rys. 8.19 Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pomp ciepła dla
budynku 1 z energią pozyskaną z dobranych instalacji OZE(obiekt w stanie przed
termomodernizacją)
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Skrypt obliczeniowy dobrał tak rozbudowane instalacje korzystające ze źródeł energii
odnawialnej, aby spełnić warunek EP < 85 kWh/(m2rok) oraz dla zminimalizowania
nakładów inwestycyjnych na instalacje OZE. W tym przypadku odnawialne źródła energii,
muszą pokryć średnio 45% zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pomp
ciepła, aby zapewnić spełnienie wymagań (1).
W okresie letnim, poza sezonem grzewczym, znacząca ilość energii może być
sprzedawana do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z obowiązującą taryfą. Na Rys. 8.20
przedstawiono przewidywane ilości energii elektrycznej wytworzonej przez dobrane
instalacje OZE, w poszczególnych miesiącach roku, w przypadku budynku 1
o pierwotnym standardzie termoizolacyjnym, gdyby nie był poddawany
termomodernizacji.

Rys. 8.20 Przewidywany uzysk energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych i turbin
wiatrowych o pionowej osi obrotu, dobranych dla budynku 1 o pierwotnym standardzie
termoizolacyjnym, w poszczególnych miesiącach roku
Niewielka ilość energii wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne wynika
z silnego ograniczenia dostępnej powierzchni dla zamontowania tych ogniw.
Zdecydowanie większą część energii elektrycznej muszą dostarczyć turbiny wiatrowe. Dla
porównania, w przypadku tego samego budynku lecz poddanego termomodernizacji
wystarczające są tylko ogniwa fotowoltaiczne. Uzyskana przy ich użyciu ilość energii
elektrycznej, którą można wytworzyć w okresie letnim, wynosiłaby około 150 kWh, co
byłoby wystarczające do spełnienie warunku EP < 85 kWh/m2/rok.
W sytuacji budynku nie poddanego termomodernizacji, dobrane instalacje
zapewniające spełnienie powyższego warunku, są w stanie wytworzyć ponad 3000 kWh
energii elektrycznej. Jest to ilość dwudziestokrotnie większa w porównaniu do budynku
poddanego termomodernizacji. Na Rys. 8.21 przedstawiono zapotrzebowanie energii
elektrycznej do napędu układu 7 dobranych pomp ciepła dla budynku 1, w standardzie
początkowym, w ciągu każdej godziny roku referencyjnego, przy uwzględnieniu energii
elektrycznej
wytworzonej
przez
odnawialne
źródła
energii.
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Rys. 8.21 Zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu układu
du 7 pomp ciepła dla
budynku 1 w stanie początkowym,
tkowym w ciągu każdej godziny roku, z uwzględnieniem energii
elektrycznej wytworzonej przez dobrane instalacje OZE
W ciągu roku, takie instalacje OZE są w stanie oddać znaczne ilości energii
elektrycznej do sieci, jednak korzyści ekonomiczne z tego wynikające nie są w stanie
wpłynąć pozytywnie
ozytywnie na wartość wskaźnika SPBT dla tego przypadku (brak
termomodernizacji), co przedstawiono na Rys. 8.22.

Rys. 8.22 Koszty eksploatacji instalacji gazowej i układu 7 pomp ciepła wspomaganego
przez instalacje odnawialne
lne OZE dobrane dla budynku 1, w przypadku zaniechania jego
termomodernizacji
Zaniechanie termomodernizacji rozpatrywanego budynku wpływa negatywnie na
efektywność ekonomiczną rozwiązania opartego na dobranych instalacjach OZE. Przy
założonym czasie życia projektu wynoszącym 15 lat, inwestycja w dobrane źródło
w postaci pomp ciepła,, w porównaniu do rozwiązania wykorzystującego kocioł gazowy,
gazowy
jest całkowicie ekonomicznie nieuzasadniona.
W celu uzyskania dla budynku 1, nie poddanego termomodernizacji zakładanej
wartości wskaźnika jednostkowego
stkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
2
EP < 85 kWh/m /rok, konieczne byłoby poniesienie znaczących nakładów
nakład
inwestycyjnych
na planowane elementy źródła ciepła w wysokości około 4 000 000 PLN (7 pomp ciepła o
mocy nominalnej 11 kW, 13 ogniw fotowoltaicznych o mocy nominalnej o mocy 500 W
oraz 99 turbin wiatrowych o mocy nominalnej 1000 W).
W)
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Na przykładzie rozważanego budynku 1, można oszacować, że dla osiągnięcia
wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP,
mniejszego od 85 kWh/m2/rok wymagane jest wdrożenie termomodernizacji, a następnie
zaprojektowanie odpowiednio zwymiarowanego układu pomp ciepła wspomaganego
instalacje korzystające z odnawialnych źródeł energii.
Zestawienie poszczególnych kosztów, w tym nakładów inwestycyjnych, na
termomodernizację, utrzymanie w sprawności systemu energetycznego budynku, montaż
oraz zakup pomp ciepła i elementów instalacji odnawialnych źródeł energii wraz
z kosztami eksploatacji w pierwszym roku użytkowania, przedstawiono dla wszystkich
rozważanych wariantów na Rys. 8.23.

Koszty eksploatacji w 1 roku [PLN/rok]

Nakład inwestycyjny [PLN]

300000

Koszty [PLN]

250000
200000
150000
100000
50000
0
Gaz + brak
termomodernizacji

Gaz +
termomodernizacja

PC + OZE +
termomodernizacja

Wariant modernizacji obiektu
Rys. 8.23 Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji dla wariantowych rozwiązań źródła
ciepła oraz budynku 1 w stanie wyjściowym i po termomodernizacji
Zgodnie z założeniami początkowymi, przyjmując wzrost cen paliwa o 1% rocznie
w stosunku do kosztów eksploatacji z roku poprzedniego, instalacja oparta na pompach
ciepła i odnawialnych źródeł energii w budynku poddanym termomodernizacji zacznie się
zwracać po okresie niecałych 6 lat, licząc w stosunku do rozwiązania z kotłownią gazową,
co przedstawiono na Rys. 8.16.
Przy nakładach inwestycyjnych wynoszących około 80000 PLN (2 pompy ciepła
oraz 12 ogniw fotowoltaicznych wraz z montażem i odpowiednią automatyką) udało się
spełnić warunek dotyczący wskaźnika EP, przy równoczesnym uzyskaniu standardu
budynku niskoenergetycznego.
Podsumowując, w wyniku termomodernizacji i właściwego doboru udziału energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł możliwe jest w przypadku budynku 1 osiągnięcie
standardu obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię, według polskich regulacji
prawnych oraz całkowite wyeliminowanie źródła korzystającego z paliwa gazowego.

121

Najważniejsze wyniki obliczeń i charakterystyczne parametry zestawiono
w Tab.8.3.
Tab.8.3 Zestawienie najważniejszych parametrów dla budynku 1, otrzymanych z programu
MATLAB
Parametr
Rezultat
Dobrana ilość pomp ciepła
2
Dobrana ilość turbin wiatrowych
0
Dobrana ilość ogniw PV
12
Powierzchnia zajęta przez ogniwa PV [m2]
40
Energia pobierana z sieci [kWh]
17050
Energia oddawana do sieci [kWh]
4
2
Wartość wskaźnika EP w kWh/m /rok
83,2
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na CO i CWU w kWh/m2/rok
(Roczne zapotrzebowanie na energię na CO i CWU w kWh/m2/rok w budynku
66,5
o niskim zapotrzebowaniu na energię nie może przekraczać 120 kWh/m2/rok)
Roczne zapotrzebowanie na energię na CO w kWh/m2/rok (Roczne
zapotrzebowanie na energię na CO w kWh/m2/rok w budynku o niskim
10,7
2
zapotrzebowaniu na energię nie może przekraczać 40 kWh/m /rok)
Koszt wszystkich pomp ciepła [PLN]
46144,00
Koszt wszystkich ogniw [PLN]
36000,00
Teoretyczny koszt energii elektrycznej w pierwszym roku eksploatacji
3832,04
[PLN/rok]
Teoretyczny koszt za paliwo gazowe w pierwszym roku eksploatacji [PLN/rok] 18999,02
Teoretyczny czas zwrotu inwestycji (w latach)
5,7
Kompletne zestawienie wyników ze skryptu obliczeniowego z programu
MATLAB, dla budynku 1, dla budynku poddanego termomodernizacji znajduje się na
załączonym CD.
8.3

Optymalizacja doboru OZE dla budynku 2

Analogicznie jak w przypadku budynku 1, dla budynku 2, skrypt obliczeniowy
wymaga wprowadzenia danych wejściowych, aby przeprowadzić optymalizację, które
zestawiono w Tab.8.1.
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Tab.8.4 Dane wejściowe do obliczeń w programie MATLAB dla budynku 2
Strefa klimatyczna Polski
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń
Projektowe straty ciepła po termomodernizacji (Wariant 30,
najniższa wartość wskaźnika SPBT)
Liczba mieszkańców
Temperatura ciepłej wody użytkowej
Moc nominalna turbiny wiatrowej
Moc nominalna pompy ciepła typu powietrze-woda
Orientacja i kąt nachylenia ogniw fotowoltaicznych
Moc nominalna ogniwa fotowoltaicznego
Ograniczenie powierzchni dla ogniw fotowoltaicznych
Sumaryczna pojemność zasobników CWU

III strefa klimatyczna
Polski, Kraków
2889 m2
128 kW
130
55 0C
1 kW
11 kW
Południe 450
500 W
800 m2
3000 dm3

Podobnie jak w przypadku budynku 1, zlokalizowanego w Warszawie, podstawą do
doboru turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, a w konsekwencji opłacalności
rozwiązania jest prędkość wiatru. Im większa prędkość i częstsze występowanie wiatru
o większej prędkości tym bardziej ta sytuacja przemawia na korzyść turbin wiatrowych.
Na Rys. 8.24 przedstawiono częstość występowania wiatru o danej prędkości dla miasta
Krakowa na podstawie danych z typowych lat meteorologicznych.

Rys. 8.24 Częstość wystąpienia danej prędkości wiatru w ciągu roku w Krakowie
Na podstawie Rys. 8.24, oszacowano, że warunki wiatrowe dla miasta Krakowa
w ciągu roku są mniej korzystne niż dla miasta Warszawy, przez znaczną część roku
panuje cisza (brak wiatru). W rezultacie słabych wyników wiatrowych, zastosowanie
turbin wiatrowych może się okazać ekonomicznie nieuzasadnione.
Na podstawie wykresu mocy turbiny wiatrowej o mocy nominalnej 1000 W
(Rys. 8.2), dla budynku 2, zlokalizowanego w Krakowie, można oszacować iż przy
znaczących nakładach inwestycyjnych na turbiny wiatrowe, oraz osiąganych mocach
wytwarzanego prądu elektrycznego mniejszych od 5% mocy nominalnej, prosty czas
zwrotu poniesionych nakładów (SPBT) będzie bardzo długi. Podobnie jak w przypadku
budynku 1, dla budynku 2 skrypt obliczeniowy, kieruje się głownie ku doborowi ogniw
fotowoltaicznych, wykorzystując dodatkowo turbiny wiatrowe, tylko w tym przypadku,
gdy ogniwa fotowoltaiczne nie zapewniają wymaganego pokrycia zapotrzebowania na
energię elektryczną do napędu pompy ciepła.
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Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody o wymaganej
temperaturze (55 0C) zależy od rozbioru ciepłej wody w danym budynku. Dobową
zmienność rozbioru ciepłej wody, przez 130 mieszkańców, w budynku 2 oszacowano jak
na Rys. 8.25

Rys. 8.25 Rozbiór ciepłej wody w ciągu doby, dla budynku 2, zamieszkanego przez 130
mieszkańców
Na Rys. 8.4 w rozdziale 8.2 przedstawiono wykres zależności mocy cieplnej, którą
jest w stanie dostarczyć pompa ciepła, w zależności od temperatury zewnętrznej, a także
moc elektryczną, jakiej wymaga urządzenie pompy ciepła, aby daną moc cieplną
wytworzyć.
Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania budynku jest zależne od
zysków ciepła. Szacunkowe zyski ciepła od nasłonecznienia dla budynku 2 przedstawiono
na Rys. 8.5 oraz szacunkowe, całkowite zyski ciepła przedstawiono na Rys. 8.6.

Rys. 8.26 Szacunkowe zyski ciepła od nasłonecznienia dla budynku 2
Zgodnie z założeniami początkowymi, analogicznie do budynku 1, przyjęto stałą
wartość zysków ciepła od urządzeń i oświetlenia dla budynku 2 wynoszącą 5 W/m2/h.
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Rys. 8.27 Całkowite zyski ciepła dla budynku 2 w ciągu roku
Następnie jak poprzednio oceniono stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania przez zyski ciepła, które w rozpatrywanym budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię zyski ciepła odgrywają znaczącą rolę.

Rys. 8.28 Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną przez zyski ciepła dla
budynku 2 w ciągu roku
W przypadku budynku 2, gdzie w wyniku termomodernizacji obniżono projektowe
straty ciepła do poziomu128 kW (wariant nr 31 termomodernizacji, dla którego wskaźnik
SPBT miał najniższą wartość), osiągając jednocześnie znaczące oszczędności energii
cieplnej, całkowite zyski ciepła, w trakcie sezonu grzewczego są w stanie pokryć średnio
od 50 do 60 % zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.
Obniżenie wielkości rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do
ogrzewania, powoduje zmniejszenie wartości wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną EP. Uwzględniając zyski ciepła oraz wpływ zmiennej
temperatury zewnętrznej na potrzeby grzewcze, oszacowano zapotrzebowanie na energię
na cele grzewcze w trakcie trwania sezonu grzewczego jak to przedstawiono na Rys. 8.29
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Rys. 8.29 Zapotrzebowanie energii na cele grzewcze w poszczególnych godzinach w ciągu
roku dla budynku 2, ustalone przy uwzględnieniu zysków ciepła,
Dla budynku 2 w standardzie po termomodernizacji, gdy projektowe straty ciepła
zostały zredukowane do poziomu 128 kW, oszacowano, że maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych, w danej godzinie będzie wynosić około
110 kWh.

Rys. 8.30 Rozkład godzinowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania
i przygotowania cieplej wody w ciągu roku, dla budynku 2 po termomodernizacji
Na Rys. 8.30 przedstawiono dla budynku 2 wielkości sumarycznego godzinowego
zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ciągu
całego roku. Podobnie jak miało miejsce w przypadku budynku 1, można zaobserwować w
skali całego roku większy udział zapotrzebowania na energię cieplną do przygotowania
ciepłej wody użytkowej w stosunku do zapotrzebowania na cele ogrzewania.
Skrypt obliczeniowy, dla podanych danych wejściowych wybrał jako źródło ciepła
dla budynku2 zestaw 18 pomp ciepła typu powietrze-woda, aby zapewnić pokrycie
przedstawionego wyżej całkowitego zapotrzebowania na energię cieplną.
Na Rys. 8.10 przedstawiono stopień wykorzystania dobranych 18 pomp ciepła
w ciągu typowego roku meteorologicznego.
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Rys. 8.31 Procentowy stopień wykorzystania mocy nominalnej dobranych dla budynku 2
pomp ciepła, w poszczególnych godzinach roku referencyjnego,
W miesiącach zimowych, gdy sprawność pompy ciepła jest najniższa, oszacowano,
że 18 pomp ciepła typu powietrze-woda w najmniej sprzyjających warunkach, będzie
pracować średnio przy wykorzystaniu około 40% swojej mocy znamionowej. Poza
sezonem grzewczym i w okresie letnim, gdy istnieje wyłączenie zapotrzebowanie na ciepło
do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a sprawność pomp ciepła osiąga najwyższe
wartości, pompy ciepła będą pracować w zakresie od około 15-20% mocy nominalnej.
Na podstawie obu analiz dotyczących przypadku budynku 2 oraz podobnie
budynku 1, można zauważyć, że konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego układu
regulacji automatycznej, dla właściwego zarządzania dostarczaną przez pompy ciepła
mocą, co pozwoli w znaczącym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię
elektryczną, a w konsekwencji zmniejszyć koszty eksploatacyjne i kontrolować wartość
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.
Na podstawie danych producenta [116], Rys. 8.4 oraz Rys. 8.30 sporządzono
wykres Rys. 8.32, przedstawiający zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu
układu 18 dobranych pomp ciepła typu powietrze-woda, w ciągu każdej godziny typowego
roku meteorologicznego.

Rys. 8.32 Zapotrzebowanie energii elektrycznej w każdej godzinie w ciągu roku,
potrzebnej do napędu układu 18 pomp ciepła dobranych dla budynku 2
Dla budynku 2 w przypadku dobranego układu 18 pomp ciepła, szczytowe
godzinowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu tych urządzeń wynosi około
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70 kWh. Przez większą część roku (poza sezonem grzewczym) zapotrzebowanie na
energię elektryczną oscyluje pomiędzy wartościami 10-15 kWh.
Na Rys. 8.33 przedstawiono przewidywaną ilość energii elektrycznej jaką można
pozyskać w poszczególnych miesiącach z instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz turbin
wiatrowych o pionowej osi, w przypadku typowego roku meteorologicznego.

Rys. 8.33 Potencjalny uzysk energii z instalacji OZE dobranych dla budynku 2, ogniw
fotowoltaicznych ( orientacja południowa, kąt nachylenia 450) oraz turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu,
Ograniczeniem dla ogniw fotowoltaicznych, w przypadku budynku 2 jest
powierzchnia dachu. Natomiast to, że dach jest płaski jest korzystne, gdyż ogniwa
fotowoltaiczne mogą być zorientowane w dowolnym kierunku (Rys. 5.7). Dla budynku 2
wybrano dla ogniw PV orientację południową i kąt nachylenia ogniw 450. Część
powierzchni dachu została przewidziana dla zlokalizowania na niej central
wentylacyjnych. Do obliczeń przy wykorzystaniu skryptu, przyjęto ograniczenie
powierzchni przeznaczonej pod zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na poziomie
800 m2. Przyjęto jak poprzednio ogniwa o mocy nominalnej 500 W, każdego z nich.
Skrypt obliczeniowy dobrał 236 ogniw fotowoltaicznych o mocy nominalnej
500 W, które sumarycznie zajmą powierzchnię 796 m2 oraz 745 turbin wiatrowych
o pionowej osi obrotu, o mocy nominalnej 1000 W, w celu uzyskania wymaganej wartości
wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną (mniejszej od
85 kWh/m2/rok). Dobrany zestaw urządzeń korzystających z OZE charakteryzował się
najniższymi nakładami inwestycyjnymi.
Na Rys. 8.34 oraz w Tab.8.5 zostały przedstawione zbiorcze wyniki obliczeń przy
użyciu opracowanego skryptu charakteryzujące dobrane elementy instalacji OZE, zarówno
w odniesieniu do ogniw fotowoltaicznych jak i turbin wiatrowych.
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Rys. 8.34 Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu dobranego
zestawu pomp ciepła dla budynku 2 z energią pozyskaną z instalacji odnawialnych źródeł
energii
Program obliczeniowy dobrał rodzaj i ilość elementów tworzących instalacje OZE
w taki sposób, aby nakłady inwestycyjne były jak najmniejsze, wartość wskaźnika SPBT
jak najmniejsza, zaś wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną był mniejszy od 85 kWh/m2/rok.
Tab.8.5 Miesięczne sumy uzysku energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz
stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla pomp ciepła
Miesięczne sumy uzysku energii z ogniw fotowoltaicznych w [kWh] w poszczególnych
miesiącach typowego roku meteorologicznego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
798 1062 1632 2474 3371 3323 3202 2892 2071 1419 917
844
Miesięczne sumy uzysku energii z turbin wiatrowych w [kWh] w poszczególnych
miesiącach typowego roku meteorologicznego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
3895
0

2582
7

4446
9

2768
8

2784
5

2637
1

2214
5

2112
4

2159
0

2981
1

3287
8

3984
8

Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla pomp ciepła przez OZEw
[%]
141, 101, 251, 261, 454, 575, 460, 443, 357, 278, 155, 149,
5
4
6
2
0
2
2
5
9
0
2
5
Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do napędu
pomp ciepła dobranych dla budynku 2 energią dostarczaną przez instalacje OZE,
przedstawiony w Tab.8.5, zapewnia uzyskanie wielkości wskaźnika zapotrzebowania na
nieodnawialna energię pierwotną EP na poziomie 83,4 kWh/m2/rok, co spełnia wymagania
(1), dla budynków mieszkalnych. Dla potrzeb analiz założono sprawność ogniw
fotowoltaicznych na poziomie 18% oraz sprawności turbin wiatrowych mniejsze od 5%.
Za wykorzystaniem skryptu obliczeniowego potwierdzono osiągniecie poziomu
wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania
i wytwarzania ciepłej wody EU = 130,2 kWh/m2/rok. Wskaźnik jednostkowego
zapotrzebowania na energię pierwotną na potrzeby CO i CWU w budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię nie powinien przekraczać 120 kWh/m2/rok,
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zaś wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania nie może
przekraczać 60 kWh/m2/rok. Dla dobranego rozwiązania wartość tego ostatniego wynosi
63,6 kWh/m2/rok. Zatem w sensie ścisłym warunek uzyskania statusu budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię nie został osiągnięty.
Na Rys. 8.35 przedstawiono wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię
elektryczną, którą należy pobrać z sieci elektroenergetycznej do napędu układu pomp
ciepła, w poszczególnych okresach godzinnych. Wykres uwzględnia ograniczenie
zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikające z jej wytwarzania przez ogniwa
fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

Rys. 8.35 Zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu układu 12 pomp ciepła dla
budynku 2, w ciągu roku, z uwzględnieniem energii elektrycznej wytworzonej przez
odnawialne źródła energii
Dla budynku 2, wyznaczono, że ilość energii elektrycznej odsprzedawanej do sieci jest
znacząca i w jednej godzinie instalacja jest w stanie oddać nawet 700 kWh. Najczęściej
energia elektryczna będzie oddawana do sieci w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na
ciepło jest najmniejsze, a w konsekwencji zapotrzebowanie na energię elektryczną do
napędu pomp ciepła osiąga wielkości najmniejsze.
W budynku 2 w stanie początkowym źródłem ciepła jest istniejący węzeł cieplny,
zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Na podstawie danych dotyczących taryf MPEC
Kraków [135] oraz taryfy dla energii elektrycznej [151], oszacowano koszty eksploatacji
cieplnych budynku zaopatrywanego z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz w przypadku
źródła w postaci układu pomp ciepła wspomaganego przez instalacje OZE. Wyniki
obliczeń dla obu wariantów źródła porównano i zestawiono na Rys. 8.36.
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Rys. 8.36 Koszty całkowite związane z eksploatacją instalacji CO i CWU w budynku 2,
zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej i poprzez układ pomp ciepła wspomagany przez
odnawialne źródła energii
Dla przyjętego czasu życia obu rodzajów źródła na poziomie 15 lat i rocznego
wzrostu cen nośników energii wynoszącego 1%, oznacza to tyle, że koszty eksploatacji
będą o 1% oceniono porównawczo efektywność ekonomiczną obu rozwiązań źródła.
W analizie brano pod uwagę roczne koszty serwisowe dobranych urządzeń.
W przypadku turbin wiatrowych jak i pomp ciepła bazowano podobnie jak
w przypadku budynku 1, na danych producenta [116,117], zaś w przypadku ogniw
fotowoltaicznych, zgodnie z założeniami początkowymi przyjęto je w wysokości 2%,
wartości początkowych inwestycyjnych [152].
Na Rys. 8.36 przedstawiono porównanie niezbędnych do poniesienia kosztów
inwestycyjnych. Dla instalacji CO zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej wiązały się one
z modernizacją instalacji poprawiającą izolację przewodów, oraz montażem dodatkowych
zasobników ciepłej wody użytkowej.
Nakłady inwestycyjne dla systemu pomp ciepła oraz instalacji odnawialnych źródeł
energii uwzględniały wszelkie koszty urządzeń, ich montażu, wyposażenia służącego
sterowaniu oraz uwzględniały także zakup zasobników ciepłej wody użytkowej.
Porównując te dwa systemy, w wyniku analizy w programie MATLAB,
oszacowano, że wdrożenie układu z pompami ciepła, w takim rozwiązaniu nie jest
ekonomicznie uzasadnione. Ta ocena jest spowodowane bardzo wysokimi nakładami
inwestycyjnym na turbiny wiatrowe, których użycie w Krakowie wiąże się z bardzo niską
sprawnością.
W minimalnym zakresie zaprojektowany układ instalacji OZE, służących
wspomaganiu pomp ciepła, przynosi zyski w wyniku odsprzedaży części wytworzonej
energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Wyniki są jeszcze bardziej niekorzystne
również ze względu na inne poziomy sprawności oraz kosztów eksploatacji niż
w przypadku budynku 1, oraz przy porównaniu wariantu zaopatrywania budynku w ciepło
z miejskiej sieci ciepłowniczej z ciepłem z wariantem wykorzystującym do tego celu
kocioł gazowy.
W związku, że dla wariantu termomodernizacji nr 31, nie udało się osiągnąć
standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię, przy zachowaniu
ekonomicznego uzasadnienia tego wyboru, dla budynku 2 analiza zostanie poprowadzona
w trzech wariantach, I wariant zakłada zasilanie instalacji CO i CWU przez układ pomp
ciepła wspomagany przez odnawialne źródła energii, wariant nr II, zakłada zasilanie
instalacji CO przez system pomp ciepła wraz z odnawialnymi źródłami energii, a zasilanie
instalacji CWU będzie zapewnione przez miejską sieć ciepłowniczą.
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III wariant analizy dla budynku 2 zakłada sytuację odwrotną, instalacja będzie CO
zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej, a instalacja CWU przez układ pomp ciepła
wspomagany instalacjami OZE, przy uwzględnieniu wariantu nr 23 termomodernizacji,
którego prosty czas zwrotu wynosi około 9 lat, czyli o 2,5 roku więcej niż to było
w przypadku 31 wariantu termomodernizacji.
W Tab.8.6 zestawiono wartości obliczonych wskaźników zapotrzebowania na
energię pierwotną i końcową dla rozpatrywanych wariantów, w tym 31 i 23 wariantu
termomodernizacji.
Tab.8.6 Zestawienie wartości wskaźników jednostkowego zapotrzebowania na energię dla
budynku 2, na podstawie obliczeń charakterystyki energetycznej budynków, przy
założeniu 31 wariantu termomodernizacji
Wskaźnik zapotrzebowania na energię
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU na cele grzewcze i wentylację po
termomodernizacji kWh/m2/rok
Sprawność systemu ogrzewania η
Zapotrzebowanie na energię końcową EK na cele grzewcze i wentylację po
termomodernizacji kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP na cele grzewcze i wentylację po
termomodernizacji kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU na przygotowanie ciepłej wody
użytkowej kWh/m2/rok
Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η
Zapotrzebowanie na energię końcową EK na potrzeby przygotowania ciepłej
wody użytkowej kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP na potrzeby przygotowania ciepłej
wody użytkowej kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EPH+W kWh/m2/rok

Budynek
2
20
0,83
24
31
11
0,42
26
35

66

Dla podanego wariantu, budynek spełnia wymagania dla budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię.
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU na cele grzewcze i wentylację jest niższe
niż 40 kWh/m2/rok, a także jednostkowe zapotrzebowanie energii użytkowej na cele
ogrzewania i ciepłej wody są niższe niż 120 kWh/m2/rok (suma wynosi 31 kWh/m2/rok).
Budynek wielorodzinny 2, spełnia wymagania (1), gdyż wskaźnik EPH+W dla
budynku nie przekracza wartości dopuszczalnej przewidzianej dla budynków
wielorodzinnych.
W Tab.8.7 zestawiono dane do analizy pobocznej, uwzględniającej 23 wariant
termomodernizacji tj. wprowadzenie wentylacji mechanicznej i ocieplenia stropodachu.
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Tab.8.7 Dane wejściowe do obliczeń w programie MATLAB dla budynku 2 - analiza
poboczna wariant nr 23 termomodernizacji
Strefa klimatyczna Polski
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń
Projektowe straty ciepła po termomodernizacji (Wariant 30,
najniższa wartość wskaźnika SPBT)
Liczba mieszkańców
Temperatura ciepłej wody użytkowej
Moc nominalna turbiny wiatrowej
Moc nominalna pompy ciepła typu powietrze-woda
Orientacja i kąt nachylenia ogniw fotowoltaicznych
Moc nominalna ogniwa fotowoltaicznego
Ograniczenie powierzchni dla ogniw fotowoltaicznych
Sumaryczna pojemność zasobników CWU

III strefa klimatyczna
Polski, Kraków
2889 m2
61 kW
130
55 0C
1 kW
11 kW
Południe 450
500 W
800 m2
3000 dm3

Dla wariantu nr I analizy pobocznej, przyjmując, że cały budynek jest zasilany
z układu pomp ciepła, zastępując w ten sposób pierwotne źródło ciepła w postaci węzła
cieplnego jako, otrzymano wyniki przedstawione na Rys. 8.37.

Rys. 8.37 Porównanie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją instalacji CO i
CWU
w budynku 2, zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z układu pomp ciepła
wspomaganego przez instalacje OZE, dla wariantu termomodernizacji nr 23
Osiągnięte rezultaty w porównaniu do wyników z Rys. 8.36 dla układu pomp ciepła
są istotnie korzystniejsze, jednak w porównaniu do instalacji zasilanej z miejskiej sieci
cieplnej, celowość takiego rozwiązania jest ekonomicznie nieuzasadniona.
W celu spełnienia wymagań (1), program dobrał 233 ogniwa fotowoltaiczne
o mocy nominalnej 500 w oraz 62 turbiny wiatrowe o mocy nominalnej 1000 W, które
zasilą 11 pomp ciepła typu powietrze-woda.
Na dobór tak dużej liczby elementów instalacji odnawialnych źródeł energii ma
wpływ niekorzystna relacja współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
dla energii elektrycznej pobieranej z sieci (wynoszącego 3,0) oraz dla
ciepła sieciowego (1,3).
W przypadku, gdyby nie ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów,
wynik analizy kształtowałby się jak na Rys. 8.38.
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Koszty eksploatacji w czasie trwania analizy
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Rys. 8.38 Koszty całkowite związane z eksploatacją instalacji CO i CWU w budynku 2,
zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej i przy wykorzystaniu układu pomp ciepła, dla
wariantu termomodernizacji nr 23, bez uwzględnienia instalacji odnawialnych źródeł
energii
W takim przypadku wskaźnik SPBT dla instalacji opartej na pompach ciepła
wyniósłby około 7 lat. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że niekorzystny wpływ energii
elektrycznej pobieranej z sieci na wielkość wskaźnika EP powoduje to iż, aby spełnić
wymagania warunków technicznych, odnawialne źródła energii muszą w istotnym zakresie
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu pompy ciepła.
Jednak niekorzystne warunki wiatrowe, dla miasta Krakowa, skutecznie utrudniają
implementację systemu pomp ciepła wspomaganego siłowniami wiatrowymi. Dlatego
osiągnięty rezultat przedstawiony na Rys. 8.37, zapewnia dopiero zgodność
z obowiązującymi przepisami (1).
Przyjmując II wariant analizy pobocznej, tj. przypadek zasilania instalacji
ogrzewania wraz z wentylacją mechaniczną poprzez układ pomp ciepła wspomagany przez
instalacje OZE, natomiast zaopatrywanie instalacji ciepłej wody użytkowej z węzła
cieplnego, zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej, otrzymano wyniki przedstawiono na
Rys. 8.39.
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Rys. 8.39 Koszty całkowite związane z eksploatacją instalacji cieplnych budynku 2 przy
zasilaniu instalacji CO i CWU z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz przy zasilaniu instalacji
CO przez układ pomp ciepła wspomagany przez odnawialne źródła energii, dla
termomodernizacji wg wariantu nr 23
W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej jest zasilana z węzła
cieplnego, zaś instalacja ogrzewania zaopatrywana przez układ pomp ciepła osiągane są
znacznie korzystniejsze wskaźniki ekonomiczne niż w przypadku, całkowitego
wyeliminowania węzła cieplnego na rzecz układu pomp ciepła wspomaganego
instalacjami OZE.
Pomimo tego, nadal układ jest oparty na pompach ciepła jest ekonomicznie
nieuzasadniony, z analogicznych powodów jak w przypadku wariantu nr I. Dlatego
program nie dobrał żadnych instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii.
Współpraca węzła cieplnego i 7 pomp ciepła powoduje, że konieczny dodatkowo pobór
energii elektrycznej z sieci, do zasilenia pomp ciepła w związku z potrzebami ogrzewani
nie powoduje przekroczenia dopuszczalnej przepisami wartości wskaźnika EPH+W.
Otrzymana w przypadku wariantu nr II wielkość jednostkowego wskaźnika
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W wynosi 55,9 kWh/m2/rok.
Dla wariantu nr III analizy pobocznej, w którym zakłada się, że źródłem ciepła dla
instalacji ogrzewania będzie węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, zaś dla
instalacji ciepłej wody użytkowej układ pomp ciepła wspomaganych przez instalacje
korzystające z odnawialnych źródeł energii, otrzymane rezultaty przedstawiono na
Rys. 8.40.

135

Rys. 8.40 Koszty całkowite związane z zaopatrywaniem budynku 2 w ciepło w przypadku
gdy instalacja CO i CWU zasilana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz w przypadku
zasilania instalacji CWU przez układ pomp ciepła wspomagany instalacjami OZE, dla
wariantu termomodernizacji nr 23
Wariant w którym instalacja ogrzewania zasilana jest z węzła cieplnego, zaś układ
przygotowania cieplej wody użytkowej zaopatrywany jest ciepło z układu pomp ciepła
charakteryzuje się znacznie wyższymi rezultatami niż wariant II. Dlatego wdrożenie
rozwiązanie tego rozwiązania jest ekonomicznie nieuzasadnione, z analogicznych
powodów jak w przypadku wariantów: I i II. Program, aby spełnić wymagania przepisów,
w przypadku zamiany węzła cieplnego przez układ pomp ciepła, dobrał 237 ogniw
fotowoltaicznych o mocy nominalnej 500 W, każde oraz 112 turbin wiatrowych o mocy
nominalnej 1000 W do wspomagania energią elektryczną pracy 5 pomp ciepła typu
powietrze-woda. Wartość jednostkowego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną otrzymana w przypadku wariantu II wynosi: EPH+W = 84,0 kWh/m2/rok.
W przypadku budynku 2, o korzystnym standardzie termoizolacyjnym oraz
efektywnym źródle ciepła można sformułować tezę, że dla osiągnięcia wymaganego
poziomu wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
EPH+W efektywniejszym ekonomicznie rozwiązaniem jest dobór odpowiedniego zestawu
przedsięwzięć termomodernizacyjnych bez wprowadzania instalacji korzystających
z odnawialnych źródeł energii. Dotyczy w szczególności przypadku gdy budynek w stanie
wyjściowym korzysta z ciepła dostarczanego przez węzeł cieplny.
Orientacyjne zestawienie porównawcze poszczególnych elementów kosztów,
w tym nakładów inwestycyjnych na zabiegi termomodernizacyjne, kosztów utrzymania
systemów w sprawności (serwis), zakup i montaż pomp ciepła i elementów instalacji OZE
wraz z kosztami eksploatacji w pierwszym roku użytkowania przedstawiono na Rys. 8.41.
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Rys. 8.41 Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji dla rozpatrywanych wariantów
termomodernizacji budynku 2 i zmiany sposobu jego zaopatrywania w ciepło
Przyjmując zgodnie z założeniami stopę wzrostu cen paliwa w wysokości 1%
rocznie, uzyskuje się wynik wskazujący, że zastąpienie istniejącego węzła cieplnego
zasilanego z miejskiej sieci cieplnej przez źródło wykorzystujące pompy ciepła
wspomagane instalacjami OZE nie jest ekonomicznie uzasadnione. Wynik taki dotyczy
analizy zakładającej stan budynku po przeprowadzonej termomodernizacji,.
W przewidywanym obliczeniowo 15 letnim okresie eksploatacji analizowanych
systemów, stanowiących źródło ciepła budynku, rozwiązanie ze źródłem w postaci pomp
ciepła jest wariantem bardziej kosztownym. Występujące w tym czasie oszczędności
kosztów eksploatacji nie zapewniają zwrotu poniesionych, wysokich nakładów
inwestycyjnych potrzebnych dla zrealizowania takiego rozwiązania (Rys. 8.37, Rys. 8.39
oraz Rys. 8.40). Przy nakładach inwestycyjnych wynoszących około 285 000 PLN (koszt
termomodernizacji wg wariantu nr 23) udało się spełnić warunek dotyczący wskaźnika EP,
przy równoczesnym uzyskaniu standardu budynku niskoenergetycznego, bez konieczności
zmiany źródła ciepła lub wprowadzenia instalacji korzystających z OZE.
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Podsumowując, efektem doboru korzystnego zakresu termomodernizacji dla budynku 2
było osiągnięcie standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię, spełniającego
wymagania polskich regulacji prawnych, w sytuacji zachowania istniejącego źródła ciepła,
jakim jest węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Otrzymane wyniki analizy pokrywają się z rezultatami otrzymanymi w pracy [31].
Bardzo często wybór ciepła sieciowego do pokrywania potrzeb cieplnych budynków
mieszkalnych okazuje się najbardziej korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem,
jednocześnie pozwalającym na spełnienie wymagań w zakresie efektywności
energetycznej.
Wyniki najważniejszych wyników obliczeń dla budynku 2 zestawiono w Tab.8.8.
Tab.8.8 Zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych z programu MATLAB dla
budynku 2 oraz charakterystycznych parametrów rozwiązania
Parametr
Dobrana ilość pomp ciepła
Dobrana ilość turbin wiatrowych
Dobrana ilość ogniw PV
Powierzchnia zajęta przez ogniwa PV [m2]
Energia pobierana z sieci [kWh]
Energia oddawana do sieci [kWh]
Wartość wskaźnika EP w kWh/m2/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na CO i CWU w kWh/m2/rok
(Roczne zapotrzebowanie na energię na CO i CWU w kWh/m2/rok w budynku
o niskim zapotrzebowaniu na energię nie może przekraczać 120 kWh/m2/rok)
Roczne zapotrzebowanie na energię na CO w kWh/m2/rok (Roczne
zapotrzebowanie na energię na CO w kWh/m2/rok w budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energię nie może przekraczać 40 kWh/m2/rok)
Koszt wszystkich pomp ciepła [PLN]
Koszt wszystkich ogniw [PLN]
Teoretyczny koszt ciepla MPEC w pierwszym roku eksploatacji [PLN/rok]
Teoretyczny czas zwrotu inwestycji (w latach)

Rezultat
0
0
0
0
0
0
66
31

20

0
0
46534,19
8,9

W związku z brakiem wyników dotyczących doboru dla budynku 2 optymalnego
rozwiązania instalacji korzystających z OZE, załącznik z programu MATLAB, dotyczący
tych obliczeń nie występuje na płycie CD.
9
9.1

Analiza wrażliwości
Wstęp

Analiza wrażliwości została podjęta dla oceny w jakim zakresie zmieniać się będzie
opłacalność planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku oraz źródła
ciepła w wyniku odchyleń wartości różnych zmiennych mających wpływ na wynik analizy
ogólnej. W szczególności dotyczyło to przyjętej średniej stopy zmian (wzrostu) cen paliwa
gazowego, zakresu dotacji na odnawialne źródła energii oraz zmian innych czynników
kształtujących wielkość kosztów eksploatacji systemów ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody. Analiza taka stanowi ważne narzędzie redukcji ryzyka decyzji
podejmowanych w gospodarce rynkowej, zwłaszcza dotyczących zyskowności
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inwestowania. Założeniem tej metody jest, iż przyszłości nie da się przewidzieć
i w związku z tym przewidywać należy, że wartości poszczególnych zmiennych
uwzględnianych w analizie będą się odchylały od tych założonych w pierwszych ocenach.
Analizę wrażliwości przeprowadzono dla budynku 1.
9.2

Wpływ wielkości średniego rocznego wzrostu kosztów nośnika energii

Pierwotnie, na potrzeby podstawowej analizy przyjęto założenie, że koszty nośnika
energii, liczone rok do roku, będą wzrastać o 1%. Dla ustalenia jakie będą relacje kosztów
eksploatacji przy porównywanych wariantach termomodernizacji przyjęto, że zmiana
kosztów nośnika energii będzie większa niż 1% lub mniejsza. Otrzymane wyniki
porównania kosztów eksploatacji dla analizowanych wariantów przy stopie zmian
rocznych wynoszącej 0,5% przedstawiano na Rys. 9.1

Rys. 9.1 Koszty całkowite związane z zaopatrywaniem budynku 1w ciepło, w przypadku
źródła gazowego i układu pomp ciepła wspomaganego przez odnawialne źródła energii,
przy założeniu rocznej stopy wzrostu kosztów nośnika energii na poziomie 0,5%
Obliczeniowy prosty czas zwrotu inwestycji termomodernizacyjnej wynosi w tym
przypadku około 5,7 lat. W porównaniu do podstawowej analizy (Rys. 8.16), wartość
wskaźnika SPBT nie uległa zmianie. Jednak uwzględniając całkowity czas życia projektu,
wynoszący 15 lat, można zaobserwować wystąpienie mniejszych korzyści finansowych
wynikających z zastosowania zmodernizowanego źródła ciepła, w postaci układu pomp
ciepła, wspomaganych przez instalacje OZE.

Rys. 9.2 Koszty całkowite związane z zaopatrywaniem budynku 1 w ciepło w przypadku
źródła gazowego i układu pomp ciepła wspomaganego przez odnawialne źródła energii,
przy założeniu rocznej stopy wzrostu kosztów nośnika energii na poziomie 5%
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Dla przypadku, gdy średni, roczny wzrost kosztów nośnika energii wyniesie 5%,
wówczas, wartość wskaźnika SPBT obniży się do 5,2 lat. Z punktu widzenia wielkości
prostego czasu zwrotu SPBT poniesionych nakładów, zakładana wysoka stopa rocznego
wzrostu kosztu paliwa w niewielkim stopniu obniża czas zwrotu zainwestowanych
środków finansowych. Natomiast w skali całego okresu eksploatacji, można
zaobserwować znaczący wzrost korzyści finansowych, wynikających z zastosowania
układu pomp ciepła, wspomaganego przez instalacje korzystające z odnawialnych źródeł
energii.
9.3

Wpływ wielkości dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii

Na potrzeby podstawowej analizy, złożono brak dofinansowania do instalacji
korzystających z odnawialnych źródeł energii. Uwzględniono tylko rabaty na zakup pomp
ciepła typu "powietrze-woda", które zapewnia producent, w zależności od ilości
zakupionych urządzeń.
W ramach analizy wrażliwości, przyjęto, że przy zakupie elementów instalacji
odnawialnych źródeł energii można uzyskać 40% zwrotu poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Wpływ dofinansowania na efektywność ekonomiczną rozwiązania źródła
wykorzystującego pompy ciepła i instalacje OZE przedstawiono na Rys. 9.3. Porównanie
całkowitych kosztów obejmujących zarówno nakłady początkowe jak i ponoszone
corocznie koszty eksploatacji pokazuje zakres pozytywnego wpływu dofinansowania do
instalacji OZE na efektywność ekonomiczną rozwiązania z pompami ciepła.

Rys. 9.3 Koszty całkowite związane z zaopatrywaniem w ciepło budynku 1 w przypadku
źródła gazowego oraz układu pomp ciepła wspomaganego przez instalacje OZE , przy
założeniu dofinansowania na odnawialne źródła energii w wysokości 40% poniesionych
kosztów inwestycyjnych
W przypadku założenia 40% zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na instalacje
OZE, prosty czas zwrotu nakładów SPBT ulega zmniejszeniu do 4,5 lat dla zaopatrywania
budynku w ciepło przez układ pomp ciepła wspomaganych instalacjami OZE. W przekroju
całego okresu życia projektu, w zestawieniu do wyników przedstawionych na Rys. 8.16,
zmiana jest trudno zauważalna. Ograniczenie korzyści wynikającej z pozyskania dotacji do
instalacji OZE w tym wariancie analizy jest spowodowane miedzy innymi ograniczeniem
powierzchni dachu przeznaczonej pod zabudowę ogniw fotowoltaicznych.
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9.4

Wpływ orientacji ogniw fotowoltaicznych względem stron świata

W analizie podstawowej, zgodnie ze stanem istniejącym usytuowania budynku
względem stron świata, zaproponowano montaż ogniw fotowoltaicznych skierowanych na
wschód, o nachyleniu 450. Ze względu na usytuowanie budynku i jego konstrukcję, taka
lokalizacja sprawia najmniej trudności przy montażu ogniw. Gdyby była możliwość
zamontowania takiej samej liczby kolektorów, zwróconych jednak na południe przy takim
samym nachyleniem, wówczas otrzymane efekty w postaci ilości wytworzonej rocznie
energii elektrycznej byłyby większe. Ta zmiana wpłynęłaby korzystnie na ograniczenie
kosztów eksploatacji źródła w postaci pompy ciepła wspomaganej prądem wytworzonym
w ogniwach PV. Porównanie kosztu całkowitego związanego z eksploatacją systemów
cieplnych budynku w postaci kotłowni gazowej i rozpatrywanego układu pomp ciepła
kształtowały by się jak na Rys. 9.4.

Rys. 9.4 Porównanie całkowitych kosztów eksploatacji systemów cieplnych budynku 1
w przypadku źródła gazowego oraz układu pomp ciepła wspomaganego przez odnawialne
źródła energii w, przy założeniu montażu ogniw fotowoltaicznych skierowanych na
południe
Obliczony prosty czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycji dla omawianego
wyżej wariantu lokalizacji ogniw wyniósł 5,4 lat. W okresie całego życia projektu,
w porównaniu do wyników analizy podstawowej, korzyści na rzecz układu pomp ciepła
nie ulegają znaczącym zmianom.
W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych po stronie północnej, wyniki
analizy przedstawiono na Rys. 9.5.

Rys. 9.5 Porównanie całkowitych kosztów eksploatacji instalacji cieplnych budynku 1,
w przypadku źródła w postaci układu pomp ciepła wspomaganego OZE, przy założeniu
montażu ogniw fotowoltaicznych po stronie północnej
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W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych po stronie północnej budynku,
wskaźnik SPBT wyniósł 6,2 lat oraz podobnie jak w przypadku montażu ogniw
fotowoltaicznych po stronie południowej, w porównaniu do analizy podstawowej, korzyści
na rzecz układu pomp ciepła nie ulegają znaczącym zmianom.
9.5

Wpływ wielkości powierzchni dostępnej dla montażu ogniw fotowoltaicznych

W analizie podstawowej wielkość powierzchni przeznaczonej do montażu ogniw
była ograniczona do 50 m2. W przypadku, gdyby z powodu konieczności przeznaczenia
części powierzchni dachu pod zabudowę innych elementów wielkość powierzchni
przeznaczonej dla ogniw PV zmniejszyć do 25m2, wówczas zmniejszyłaby się ilość
pozyskiwanej rocznie energii elektrycznej. Porównując całkowite koszty związane
z eksploatacją planowanego źródła ciepła wspomaganego mniejszą instalacją PV
z kosztami źródła w postaci kotłowni gazowej otrzymano wyniki przedstawione na
Rys. 9.6.

Rys. 9.6 Całkowite koszty eksploatacji systemów cieplnych budynku 1, w przypadku
źródła w postaci układu pomp ciepła wspomaganego przez zmniejszoną instalację PV
o powierzchni 25 m2 w zestawieniu z wariantem z kotłownią gazową
Przy zmniejszeniu powierzchni przeznaczonej pod montaż ogniw fotowoltaicznych,
prosty czas zwrotu wyniesie 6 lat. Ma to związek z koniecznością zakupu dodatkowej
turbiny wiatrowej, w miejsce pewnej ilości wyeliminowanych ogniw fotowoltaicznych.
W okresie całego okresu życia projektu, w porównaniu do analizy podstawowej korzyści
na rzecz źródła z pompami ciepła nie ulegną znaczącym zmianom.
9.6

Podsumowanie

W Tab. 9.1 zestawiono wyniki poszczególnych obliczeń w ramach analizy
wrażliwości, a w szczególności zmiany prostego czasu zwrotu SPBT.
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Tab. 9.1 Zestawienie wyników badanych wariantów w ramach analizy wrażliwości
Wariant
Wariant podstawowy
Średni, roczny wzrost kosztów nośnika energii wynoszący 0,5%
Średni, roczny wzrost kosztów nośnika energii wynoszący 5%
Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii
Orientacja ogniw fotowoltaicznych S450
Orientacja ogniw fotowoltaicznych N450
Powierzchnia montażu ogniw fotowoltaicznych równa połowie z analizy
podstawowej, równa 25 m2

SPBT
[lata]
5,7
5,7
5,2
4,5
5,4
6,2
6,0

Na podstawie otrzymanych wyników, największy wpływ na osiągane wyniki
analizy kosztowej ma wielkość dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii.
Dofinansowanie pozwala w istotny sposób zmniejszyć wartość wskaźnika SPBT,
przyspieszając moment zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych o ponad rok, co
w tym konkretnym przypadku stanowi ograniczenie wartości wskaźnika o ponad 20%.
Z drugiej strony, najmniej korzystne efekty daje zmiana miejsca montażu ogniw
fotowoltaicznych na montaż stronie północnej. Dla budynku 1 wyniku takiej zmiany ,
prosty czas zwrotu wydłuża się o pół roku, w stosunku do oceny uzyskanej w analizie
podstawowej.
Najkorzystniejszą kombinacją, pozwalającą na uzyskanie największych rezultatów,
byłby wariant z montażem ogniw fotowoltaicznych po stronie południowej przy
uwzględnieniu dofinansowania do instalacji OZE oraz w warunkach średniego rocznego
wzrostu cen nośników energii na poziomie większym niż 1%.
10 Wyniki pomiarów
10.1 Wstęp

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, w roku 2017 posiadał dane o około 50
certyfikowanych budynkach pasywnych, gdzie dla porównania, w Niemczech, liczba
obiektów tego typu osiąga dziesiątki tysięcy.
Z drugiej jednak strony, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego posiada
informację jedynie o budynkach certyfikowanych jako pasywne. Takich budynków w skali
całego kraju pod koniec roku 2017 miało być około 60-65. Dodatkowo należy założyć, że
w Polsce znajduje się także kilka obiektów, które spełniałyby kryteria pasywności lecz nie
były certyfikowane.
Na podstawie danych Instytutu, nie są znane żadne statystyki na temat budynków
energooszczędnych, a tych z pewnością jest najwięcej, gdyż do zaprojektowania
i wybudowania nie trzeba mieć wysoko specjalistycznej wiedzy. Takie budynki można
projektować bez dodatkowych szkoleń, potrzebnych w przypadku planowania inwestycji
pasywnych. Patrząc na aktualny rozwój budownictwa w Polsce Polski Instytut
Budownictwa Pasywnego szacuje, że pod koniec o roku 2018 takich obiektów w Polsce
powinno być około 100. Na podstawie posiadanych informacji, w Polsce nie udało się
zlokalizować żadnego obiektu, dla którego byłyby prowadzone pomiary tak przez jak i po
termomodernizacji.
Zgodnie z informacją od Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, wszystkie
certyfikaty są wystawiane przez główny instytut w Darmstadt. Dzięki uprzejmości
143

International Passive House Association (iPHA) po zwróceniu się do Passive House
Institute w Darmstadt o wyniki pomiarów, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby
niniejszej pracy, zostały udostępnione wyniki pomiarów [153] przeprowadzonych przez
Instytut, w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przed jak i po termomodernizacji.
Wykorzystanie niemieckich danych, miało na celu zweryfikowanie i porównanie
uzyskanych wyników analiz dla badanych w pracy budynków 1 i 2 z udostępnionymi
wynikami pomiarów. Jak nadmieniono nie udało się w Polsce znaleźć obiektu dla którego
byłyby prowadzone pomiary zużycia energii w stanie przed termomodernizacją jak i po jej
realizacji. Uwarunkowania w których badano niemieckie budynki są korzystne, z uwagi na
znaczną bliskość geograficzną w stosunku do Polski (pod kątem klimatu) oraz
stosowanych procedur pomiarowych, które są podobne. Pomimo pewnych różnic
założono, że porównanie otrzymanych, własnych rezultatów z danymi doświadczalnymi
i wynikami otrzymanymi przy użyciu programu PHPP, opracowanego przez International
Passive House Association (iPHA) Passive House Institute w Darmstadt stanowić będzie
rodzaj weryfikacji opracowanego narzędzia obliczeniowego.
Opracowany na potrzeby pracy własny skrypt obliczeniowy pozwala na uzyskanie
przewidywanych ocen efektów termomodernizacji danego obiektu w szybszy
i przystępniejszy sposób, aniżeli przy wykorzystaniu narzędzia w postaci programu PHPP,
który jest dedykowany specjalnie budynkom pasywnym.
Porównano rezultaty ocen dotyczących dwóch przykładowych budynków, na
podstawie danych niemieckich, co przedstawiono w następnym podrozdziale.
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10.2 Wyniki pomiarów 1

Budynek, dla którego przeprowadzono pomiary, był zlokalizowany w Szwecji,
w Sztokholmie i był typową, wolnostojącą, betonową willą z lat 50 minionego, XX wieku.
Budynek przed termomodernizacją nie posiadał żadnej izolacji, za wyjątkiem szczątkowej
izolacji w suficie.

Rys. 10.1 Dom jednorodzinny, Svartbäcksvägen 11, Sztokholm, przed
termomodernizacją[153]
Zadaniem termomodernizacji w tym przypadku było zaizolowanie dolnej
kondygnacji przy zachowaniu wystarczającej wysokości pomieszczenia oraz zaizolowanie
ścian niższego piętra, co sprawiło pewne trudności, ponieważ budynek jest posadowiony
na skalistym terenie, a to było związane z dodatkowymi kosztami, a także
czasochłonnością tego przedsięwzięcia. Kolejnym aspektem było osiągnięcie odpowiedniej
szczelności budynku.
Nie zdecydowano się na zastosowanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ
w budynku jest już ciepło sieciowe, które zapewnia zarówno tanie, jak i przyjazne dla
środowiska źródła ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Termomodernizację budynku podzielono na 4 odrębne etapy, dla każdego
przeprowadzono odrębne pomiary.
W pierwszym etapie zaizolowano ściany i podłogi najniższej kondygnacji. Dało to
możliwość pozbycia się nadmiernych nieszczelności obiektu. Ponadto, sufit, płaski pod
dachem został zaizolowany łatwą do zastosowania izolacją celulozową, znacznie
poprawiającą izolacyjność termiczną tej przegrody.
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Zapotrzebowanie na energię/Zyski energii
[kWh/m2/rok]

W kolejnym etapie poprawiono szczelność istniejących okien poprzez wstępne
zastosowanie zaprasowanych taśm uszczelniających. Na tym etapie, w badaniach
wentylacja była wykonywana przy użyciu dodatkowych urządzeń i oraz z wykorzystaniem
istniejących wentylatorów wyciągowych. Kolejny etap obejmował wymianę okien i drzwi
oraz wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dzięki temu, że
zapewniono wcześniej odpowiedni poziom szczelności budynku. Ostatnim krokiem była
izolacja fasady budynku. W tym etapie rozważano także montaż ogniw fotowoltaicznych,
jednak w momencie termomodernizacji nie było odpowiedniej i długotrwałej zachęty dla
zakupu ogniw fotowoltaicznych pracujących na potrzeby budynku. Inne źródła energii
odnawialnej takie jak wiatrowa lub energia wodna nie stanowią w tej lokalizacji
atrakcyjnych alternatyw. Ogrzewanie z wykorzystaniem ciepła z miejskiej sieci
ciepłowniczej jest realizowane z wykorzystaniem węzła oraz nowych instalacji
i w związku z tym zdecydowano, że tak pozostanie, stanowiąc źródło ciepła dla
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Wyniki pomiarów zestawiono na Rys. 10.2.
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Rys. 10.2 Pomiary efektywności energetycznej budynku dla każdego etapu
termomodernizacji [153]
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji udało się zmniejszyć
zapotrzebowanie na energię użytkową z poziomu 235 do 17 kWh/m2/rok, zaś w
odniesieniu do zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, zanotowano spadek
z 256 do 85 kWh/m2/rok. W Tab.10.1 zestawiono wyniki podstawowych parametrów
pomiarowych.
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Tab.10.1 Dane pomiarowe zapotrzebowania na energię budynku na poszczególnych
etapach termomodernizacji [153]
Krok II

Krok
III

Krok IV (montaż
ogniw
fotowoltaicznych

111

71

17

17

256

153

124

85

85

77

Brak
danych

Brak
danych

11

11

Stan
początkowy

Krok I

235

Zapotrzebowanie na
energię użytkową
[kWh/m2/rok
Zapotrzebowanie na
nieodnawialną energię
pierwotną [kWh/m2/rok
Obciążenie cieplne
[W/m2]

Za pomocą programu PHPP, specjalistycznego pakietu do projektowania
budynków pasywnych oraz przy wykorzystaniu rachunków za pobraną energię cieplną
z miejskiej sieci cieplnej można oszacować, że uległo niemal 14-krotnemu zmniejszeniu
zapotrzebowanie na energię użytkową, zaś około 3-krotnemu, na nieodnawialną energię
pierwotną. Projektowe obciążenie cieplne budynku, zostało zmniejszone 7-krotnie. Za
pomocą programu PHPP oszacowano zmianę podstawowych parametrów przegród
budowlanych, zarówno przed jak i po termomodernizacji. Wyniki zestawiono w Tab.10.2.
Tab.10.2 Porównanie wyników modelu programu PHPP przed i po
termomodernizacji[153]

Szczelność
budynku n50
[1/h]

Stan
początkowy

Szwedzkie przepisy

Stan
końcowy

4,4

Brak wymagań

1,0

Przegrody budowlane
Podłoga na
gruncie
[W/m2/K]
Ściany przy
gruncie
[W/m2/K]
Ściany
zewnętrzne
[W/m2/K]
Stropodach
[W/m2/K]
Okna [W/m2/K]
Drzwi [W/m2/K]
Mostki cieplne
∆U [W/m2/K]

3,87

0,12

1,49

0,15

0,91

Całkowity współczynnik przenikania
ciepła U dla budynku, nie może
przekroczyć 0,4 [W/m2*K]

0,13

0,34

0,34

2,3
3

1,1
1,1

0,15

0,01
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Osiągnięcie standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię lub budynku
pasywnego w wyniku jego termomodernizacji nie zawsze jest realistycznym celem, co
w dużej mierze wynika to z trudności wyeliminowania nieuniknionych mostków cieplnych
w istniejącej konstrukcji. Renowacje zgodnie z zasadami domu pasywnego lub
niskoenergetycznego są możliwe dzięki wykorzystaniu standardu EnerPHit, opracowanego
przez International Passive House Association (iPHA) Passive House Institute
w Darmstadt.
W oparciu o zasady domu pasywnego, EnerPHit Standard wymaga wysokiej
jakości, energooszczędnych komponentów budowlanych. Ustanowienie standardu
EnerPHit jako celu zapewnia, że zarówno zapotrzebowanie na energię, jak i jakość będą
zabezpieczone także w przyszłości.
W celu weryfikacji własnych obliczeń (budynek 1 i 2), za pomocą przygotowanego
arkusza kalkulacyjnego dotyczącego pakietów termomodernizacyjnych i danych
zestawionych w Tab.10.2, otrzymano wyniki przedstawione na Rys. 10.3.
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Rys. 10.3 Wartość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania
i wentylacji wraz ze wskaźnikiem SPBT dla każdego wariantu termomodernizacji dla
budynku pomiarowego 1
Dla wariantu termomodernizacji nr 9, (Rys. 6.2), który zakłada modernizację ścian
zewnętrznych, okien, drzwi oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła. Na podstawie posiadanych oszacowano roczne zapotrzebowanie na energię
budynku, jednak arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia modernizacji podłogi na gruncie, co
zostało przedstawione w analizie programu PHPP.
Otrzymany rezultat rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną wynosi
98 kWh/m2/rok, co oczywiście różni się od wyniku otrzymanego za pomocą programu
PHPP o 11,2%.
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Błąd ten może wynikać z niedokładnego oszacowania zapotrzebowania na energię
budynku jak i nie uwzględnienia przez arkusz kalkulacyjny modernizacji podłogi na
gruncie.
Podobnie jak w analizie niemieckiej, nie uwzględniano montażu odnawialnych
źródeł energii.
10.3 Wyniki pomiarów 2

Drugim budynkiem dla, którego przeprowadzono pomiary to dom jednorodzinny
z 1978 roku, zlokalizowany w miejscowości Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, we Francji.
Zbudowany z betonu odlewanego z wykorzystaniem izolacji wewnętrznej. Stan
początkowy, przed termomodernizacją określono stwierdzając, że beton zewnętrzny jest w
dobrym stanie, bez pęknięć i nieszczelności, skuteczny jako warstwa szczelna. Okna z
drewnianymi skrzydłami i podwójnymi szybami zainstalowanymi w warstwie izolacyjnej,
o niskiej efektywności energetycznej. Częściowo izolowana materiałem XPS o grubości 60
mm była płyta betonowa, a także istniała izolacja termiczna o grubości 300 mm na
nieogrzewanym poddaszu. Budynek był wyposażony w wentylację mechaniczną
z nagrzewnicami elektrycznymi. Moc zainstalowana źródła ciepła dla tego budynku
wynosiła 20 kW.
Szacunkowe ocena wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na ciepło użytkowe
ustalona za pomocą modelu PHPP wyniosła 110 kWh/m2/rok, zaś całkowite wskaźnik
jednostkowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej, dla stanu
początkowego, oszacowano na poziomie 165 kWh/m2/rok.

Rys. 10.4 Dom jednorodzinny w Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Francja, przed
termomodernizacją[153]
Termomodernizacja budynku zakładała izolację obwodową materiałem XPS
o grubości 160 mm XPS o współczynniku przenikania ciepła U wynoszącym
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0,036 W/m2/K,
K, wkopanym do poziomu fundamentów. Izolacja zewnętrzna przymocowana
do ściany za pomocą kołków to 200 mm warstwa EPS o współczynniku przewodzenia
pr
ciepła λ wynoszącym 0,032 W/m/K.
W/m
Okna drewniano-aluminiowe
aluminiowe typu Smartwin,
montowane na zewnętrznej krawędzi ściany, łączyły istniejącą wewnętrzną warstwę
izolacyjną z komplementarn
lementarną izolacją wewnętrzną. Istniejące żaluzje zostały wypełnione
izolacją mineralną i zabezpieczone hermetyczną membraną. Szczelna membrana
umocowana pod sufitem, została przymocowana do ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
Wprowadzono centralę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła od powietrza
usuwanego w garażu, wykorzystując istniejące kanały powietrza nawiewanego oraz
o
montując kanały wyciągowe, do czego potrzebne było wykonanie przebić przez warstwy
szczelne w suficie. Na piętrze przewidziano piecyk na drewno.
Ostatnim etapem prac było zastąpienie istniejącego elektrycznie ogrzewanego
zasobnika ciepłej wody użytkowej na wydajny zasobnikk akumulacyjny z wykorzystaniem
ciepła pochodzącego z instalacji solarnej.
Wyniki pomiarów i modelu PHPP przedstawiono na Rys. 10.5.

Krok 1 - ściany
Krok 2 - Ciepła woda użytkowa z
zewnętrzne, wentylacja, kominek
wykorzystaniem OZE

Zapotrzebowanie energii na cele grzewcze
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP
Zapotrzebowanie na odnawialną energię pierwotną OEP
Wytworzona energia pierwotna

Rys. 10.5 Pomiary efektywności energetycznej budynku dla każdego etapu
termomodernizacji [153]
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji udało się osiągnąć następujące
efekty:
− jednostkowe zapotrzebowanie
apotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania zostało
zmniejszone ze 106 do 24 kWh/m2/rok, co oznacza około 4-krotne
krotne zmniejszenie
zapotrzebowania
nia na energię na cele grzewcze;
− wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
został zmniejszony z poziomu 318 do 87 kWh/m2/rok;
− jednostkowe zapotrzebowanie
apotrzebowanie na odnawialną energię pierwotną obniżono
z poziomu 195 do 45 kWh/m2/rok;
− wskaźnik jednostkowy wytwarzanej energii odnawialnej wynosił
wynosi 9 kWh/m2/rok.
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Za pomocą programu PHPP, oszacowano zmianę podstawowych parametrów
przegród budowlanych, zarówno przed jak i po termomodernizacji, wyniki zestawiono
w Tab.10.3.
Tab.10.3 Porównanie wyników modelu programu PHPP przed i po termomodernizacji
[153]
Szczelność budynku n50 [1/h]
Ściana przy gruncie [W/m2/K]
Ściany zewnętrzne [W/m2/K]
Okna [W/m2/K]
Drzwi [W/m2/K]
Sprawność odzysku ciepła [%]

Stan początkowy Stan końcowy
5,0
0,8
2,42
1,75
0,91
0,13
2,48
0,87
2,48
0,87
brak
79

W związku z zastosowaniem elektrycznego systemu ogrzewania, wspieranego
przez piec na drewno, efekt w postaci wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną budynku, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na energię elektryczną
całego gospodarstwa domowego wynosi EP = 123 kWh/m2/rok, zaś wskaźnik
jednostkowego obciążenia cieplnego dla celów ogrzewania został zredukowany do
13 W/m2.
W sposób analogiczny, za pomocą arkusza kalkulacyjnego dotyczącego pakietów
termomodernizacyjnych, zostały zweryfikowane obliczenia dla budynku pomiarowego 2,
przy pomocy danych zestawionych w Tab.10.3, otrzymano wyniki przedstawione na
Rys. 10.6.
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Rys. 10.6 Wartość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania
i wentylacji wraz ze wskaźnikiem SPBT dla każdego wariantu termomodernizacji dla
budynku pomiarowego 2
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Wariant termomodernizacji nr 1, pokrywa się ze sposobem termomodernizacji
obiektu za pomocą programu PHPP, w którym otrzymano wartość rocznego
zapotrzebowania na energię pierwotną wynosi 45 kWh/m2/rok, gdzie w arkuszu
kalkulacyjnym udało się otrzymać wartość 58 kWh/m2/rok.
Błąd względny otrzymanych wyników wynosi, aż 28,8%, wynik ten może być
spowodowany błędnym oszacowaniem rocznego zapotrzebowania na energię do
ogrzewania, a także nie uwzględnieniem wpływu instalacji solarnej, zmniejszającej
zapotrzebowanie na energię niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Skrypt
obliczeniowy
w programie MATLAB zakłada montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych, zasilających
pompę ciepła typu powietrze-woda.
11 Wnioski końcowe

Głównym celem naukowym pracy doktorskiej było opracowanie metody wyboru
najbardziej korzystnego, w sensie wielokryterialnym, zakresu termomodernizacji
istniejących, wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmiany sposobu ich
zaopatrywania w ciepło z wykorzystaniem energii odnawialnych, w celu przekształcenia
ich w obiekty nisko-energochłonne. Zaproponowano aby wybór był przeprowadzony
z wykorzystaniem kryteriów energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych oraz przy
uwzględnieniu specyficznej lokalizacji obiektów.
Ocena efektów wprowadzenia korzystnego w sensie wielokryterialnym rozwiązania
została przeprowadzona na przykładzie wybranych budynków o różnej lokalizacji
i założonych wariantach zaopatrywania ich w ciepło.
Celem utylitarnym niniejszej pracy było opracowanie narzędzia, służącego do
wspomagania procesu decyzyjnego przy wyborze korzystnego zestawu zabiegów
termomodernizacyjnych oraz sposobu zaopatrywania budynku w energię do celów
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z użyciem instalacji korzystających
z odnawialnych źródeł energii. Dla jego budowy został opracowany model obliczeniowy
pozwalający ocenić w skali całego roku wielkość możliwej do pozyskania energii z turbin
wiatrowych i zespołu ogniw fotowoltaicznych, stanowiących instalacje współpracujące
z budynkiem oraz korzystające z energii odnawialnej.
Opracowane w ramach rozprawy procedury obliczeniowe pozwalają na znalezienie
rozwiązań zbliżonych do optymalnych (suboptymalnych),przy zakładanych kryteriach
optymalizacyjnych. Kryteria te w postaci wymagania ograniczenia wielkości wskaźnika
jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu poniżej
wartości wymaganej przez obowiązujące przepisy oraz konieczność uzyskania
akceptowalnej oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia modernizującego,
zastosowane były w odniesieniu obiektów ściśle opisanych pod względem ich właściwości
oraz lokalizacji.
W analizach pakietów termomodernizacyjnych uwzględnione zostały zarówno
aspekty ekonomiczne jak i ekologiczne, zaś w optymalizujących analizach doboru
instalacji korzystających z energii odnawialnych, w celu przystosowania istniejącego
budynku mieszkalnego do wymogów obiektu niskoenergetycznego uwzględniono aspekty
lokalizacyjne, ekonomiczne, ekologiczne oraz konieczne do spełnienia wymagania
w zakresie jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną.
W trakcie analiz termomodernizacyjnych, dla budynku 1, charakteryzującego się
niskim standardem energetycznym, znaleziony korzystny pakiet termomodernizacyjny
obejmował szeroki pakiet zabiegów. Pakiet ten charakteryzuje się również największymi
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oszczędnościami kosztów ogrzewania budynku w stosunku do stanu bazowego. Dla
wariantu nr 1, projektowe straty ciepła budynku zmniejszyłyby się z poziomu 34 kW do
wielkości 7 kW.
Zmniejszenie projektowych strat ciepła obiektu do poziomu 7 kW, spowodowało
zmniejszenie wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną do celów grzewczych do wartości mniejszej od 60 kWh/m2/rok.
W przypadku budynku 2, który jest budynkiem nowocześniejszym, a także
charakteryzował się lepszymi parametrami energetycznymi w stanie wyjściowym analizy
wykazały, że obiekt ten wymaga termomodernizacji o niewielkim zakresie. Ponieważ
wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania był równy
w stanie pierwotnym 63 kWh/(m2rok), wybrany pakiet termomodernizacyjny uwzględniał
wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła od powietrza
usuwanego (wariant nr 31 termomodernizacji). Wprowadzenie tego zabiegu spowodowało
redukcję jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną do celów grzewczych do
wartości mniejszej od 60 kWh/m2/rok, wynoszącej dokładnie 42 kWh/m2/rok.
Zarówno w przypadku budynku 1 jak i 2 wybrane do wdrożenia pakiety
termomodernizacyjne charakteryzowały odpowiednią efektywnością ekonomiczną, czyli
najniższymi wskaźnikami prostego czasu zwrotu poniesionych nakładów SPBT,
wynoszącymi odpowiednio w przybliżeniu 9 i 5 lat, przy zachowaniu przyjętych założeń.
W pracy rozważano szereg zabiegów mających za zadanie doprowadzić rozważane
obiekty do standardu budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię. Wymagało to
przeprowadzenia szeregu analiz. Poczynając od określenia wielkości projektowych strat
ciepła, prowadzono analizy standardu termoizolacyjnego istniejących przegród
budowlanych, użyto procedur audytu energetycznego, obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na energię, aby wreszcie dokonać doboru odpowiedniego pakietu
termomodernizacyjnego, charakteryzującego się najniższym wskaźnikiem SPBT,
jednocześnie zapewniającego ograniczenie zapotrzebowania na energię do odpowiedniego
poziomu, przy jak możliwie niskich nakładach inwestycyjnych.
W wyniku użycia procedur zawartych w programie MATLAB wyszukiwane było
rozwiązanie zbliżone do optymalnego, polegające na doborze właściwie zwymiarowanych
źródeł w postaci pomp ciepła typu powietrze-woda oraz wspomagających je instalacji
korzystających ze źródeł energii odnawialnych takich jak ogniwa fotowoltaiczne oraz
turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu. Tak dobrane wyposażenie instalacyjne
zapewniało spełnienie wymagań obowiązujących przepisów w zakresie jednostkowego
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W dla budynków
wielorodzinnych.
W przeprowadzonych analizach uwzględniono godzinową zmienność parametrów
klimatu zewnętrznego: temperatury, natężenia promieniowania oraz prędkości wiatru.
Dzięki temu uzyskano oceny godzinowych wartości zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania oraz użytecznych efektów wynikających z pracy instalacji OZE, w postaci
dostarczanej przez nie energii elektryczną służącej do wspomagania napędu pomp ciepła.
Dla budynku 1, z użyciem skryptu obliczeniowego ustalono, że przy nakładach
inwestycyjnych wynoszących około 80000 PLN (2 pompy ciepła oraz 12 ogniw
fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem) udało się spełnić warunek dotyczący wskaźnika
EP, przy równoczesnym uzyskaniu standardu budynku pasywnego. Osiągnięcie takiego
rezultatu bez właściwie dobranego zakresu termomodernizacji nie byłoby możliwe.
W przypadku budynku 2, scenariuszy jest więcej, ponieważ w stanie wyjściowym
jest on wyposażony w węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. W celu
spełnienia wymagań warunków technicznych, program dobrał 233 ogniwa fotowoltaiczne
o mocy nominalnej 500 W oraz 62 turbiny wiatrowe o mocy nominalnej 1000 W, które
153

miałyby zasilać 11 pomp ciepła typu powietrze-woda. Wówczas wskaźnik SPBT dla
instalacji opartej na pompach ciepła wyniósłby około 7 lat. Tak znaczne wyposażenie
instalacyjne wynika z niekorzystnych warunków wiatrowych dla Krakowa. To one
dyskwalifikują takie rozwiązanie. W drugim scenariuszu, instalacja ogrzewania wraz z
wentylacją mechaniczną będzie zasilana przez układ pomp ciepła wspomaganych przez
odnawialne źródła energii, zaś źródłem dla przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie
węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym o przypadku trzymano
wyniki, przy których instalacja ogrzewania zasilana z układu pomp ciepła osiągała
znacznie lepsze rezultaty niż w przypadku, całkowitego zastąpienia węzła cieplnego, przez
alternatywne źródła energii (Pompa ciepła + instalacje OZE). Mimo tego, rozważany
scenariusz nadal był ekonomicznie nieuzasadniony, z analogicznej przyczyny jak dla
scenariusza pierwszego. Otrzymana wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EPH+W dla scenariusza drugiego wynosiła 55,9 kWh/m2/rok.
Dla scenariusza trzeciego, gdzie źródłem ciepła dla instalacji ogrzewania był węzeł
cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, zaś dla ciepłej wody użytkowej źródłem
ciepła był układ pomp ciepła wspomagany przez odnawialne źródła energii, program, aby
spełnić wymagania przepisów, zastępując węzeł cieplny na pompy ciepła, dobrał 237
ogniw fotowoltaicznych o mocy nominalnej 500 w oraz 112 turbin wiatrowych o mocy
nominalnej 1000 W oraz 5 pomp ciepła typu powietrze-woda. Otrzymana wartość
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W dla wariantu nr II
wynosi 84,0 kWh/m2/rok. Ze względów praktycznych i ekonomicznych rozwiązanie takie
trudno brać pod uwagę.
Na przykładzie budynku 2, można stwierdzić, że często dla osiągnięcia wartości
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, mniejszej od
85 kWh/m2/rok wystarczający jest odpowiednio dobrany zakres termomodernizacji, bez
konieczności stosowania instalacji odnawialnych źródeł energii wspomagających
energetycznie budynek.
Otrzymane rezultaty zostały porównane z wynikami pomiarów, udostępnionych
dzięki uprzejmości Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt w Niemczech.
Otrzymane wyniki za pomocą własnego toku obliczeń różniły się odpowiednio dla
budynku 1 i 2 o 11,2% oraz 28,8%. Wpływ na otrzymane rezultaty ma prawdopodobnie
niedokładne oszacowanie zapotrzebowanie na energię budynków pomiarowych oraz fakt,
że termomodernizacja nie została przeprowadzona w stosunku 1 do 1, mimo tego
osiągnięte wyniki są zbliżone do tych otrzymanych za pomocą programu PHPP.
Podsumowując można stwierdzić, że w wyniku realizacji pracy doktorskiej
osiągnięto założone cele, a przeprowadzone analizy potwierdziły postawione tezy
badawcze. Pozwoliło to na sformułowanie następujących wniosków:
1. Słuszne jest przeprowadzenie termomodernizacji istniejących budynków
wielorodzinnych, co pozwoli na znaczne obniżenie zapotrzebowania na
energię. Należy jednak podkreślić, że każdy przypadek musi być
rozpatrywany oddzielnie pod kątem doboru zestawu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych. W zależności od stanu budynku, dany pakiet
termomodernizacyjny będzie miał mniejszy lub większy wpływ na
ograniczenie zapotrzebowania na energię.
2. Dla wyboru przedsięwzięć celowe jest uwzględnienie, w jednym modelu
optymalizacyjnym wielu kryteriów związanych z rożnymi aspektami
proponowanych zabiegów i wykorzystaniem energii (ekonomicznych,
ekologicznych, energetycznych i lokalizacyjnych) .
Istotnym
rozszerzeniem analiz doboru instalacji OZE było uwzględnienie
3.
w pracy specyficznej ich lokalizacji na terenie Polski. Zaproponowana
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metoda uwzględnia dostępność energii odnawialnej na podstawie typowego
roku meteorologicznego. W zależności od obszaru, zmieniają się
preferencje co do wyboru odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania
dotyczące możliwej do pozyskania ilości generowanej energii.
4. Wykorzystanie danych: od producentów urządzeń instalacji, typowych
danych meteorologicznych oraz charakterystyk dobowego rozbioru ciepłej
wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, pozwala w optymalizacji
wielokryterialnej na uzyskanie większej ilości informacji a tym samym
bardziej wiarygodnych wyników analiz.
5. Zaproponowana w pracy doktorskiej metodyka analizy termomodernizacji,
oraz doboru odnawialnych źródeł energii może stanowić dobre narzędzie do
porównywania rozważanych wariantów zmniejszenia zapotrzebowania na
energię istniejących budynków mieszkalnych powodzeniem i będzie mogła
być stosowana w szeregu zagadnień w obszarze inżynierii środowiska.
Opracowane w ramach pracy doktorskiej rozwiązania w postaci pakietów
termomodernizacyjnych oraz wyniki modelu obliczeniowy do doboru odnawialnych źródeł
energii dają podstawę do szerszych uogólnień w zagadnieniach termomodernizacji
budynków mieszkalnych. Przyszły rozwój metodologii w tym zakresie powinien być
zorientowany na uogólnienie metody poprzez wprowadzenie profili charakterystyk
energetycznych obiektów o różnym zapotrzebowaniu na nośniki energetyczne oraz
różnych rozwiązaniach instalacyjnych w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody, uwzględniających także możliwości wyposażenia ich w instalacje korzystające
z odnawialnych źródeł energii.
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13 Normy i rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw (2017).
2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. PN-EN ISO 6946:2017-10: Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania.
4. Polska norma PN-EN 12:831 - 2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego.
5. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe -- Wymagania w projektowaniu.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w
spr awie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008.201.1239 ze zm.).
7. Rozp. Min. Inf. z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
8. PN-EN ISO 13370:2017-09. Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez
grunt -- Metody obliczania.
9. PN-EN ISO 52016-1:2017-09. Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie
na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia
cieplne -- Część 1: Procedury obliczania.
10. PN-EN ISO 9972:2015-10. Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Określanie
przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem
wentylatora.
11. PN-EN ISO 52016-1:2017-09. Energetyczne właściwości użytkowe budynków -Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i
utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania.
12. PN-EN 13465:2006. Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości
strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
13. PN-B-02025:2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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14. PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej - Wymagania.
15. PN-B-02025:2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
17. EN ISO 15927-4. Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of
climatic data - Part 4: Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems.
18. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia
energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz
świadectw charakterystyki energetycznej.
20. PN-82-/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
21. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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