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Dom energooszczędny

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku (kWh/m2rok)
Wraz z rozwojem technologii budowy domów jedno- i wielorodzinnych, na przestrzeni

wielu lat następowało zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania energii dla potrzeb
grzewczych budynku (kWh/m2rok). Wynika to przede wszystkim z coraz doskonalszej
izolacyjności przegród oraz stolarki okiennej budynku.
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Zapotrzebowanie energii cieplnej
w budynkach jednorodzinnych

Wraz z rozwojem technologii budownictwa jedno- i
wielorodzinnego (izolacje cieplne, stolarka okienna)
systematyczne ulega zmniejszenie zapotrzebowa-
nia energii dla potrzeb grzewczych. Temu samemu
towarzyszy niemal niezmienne zapotrzebowanie
energii dla potrzeb wentylacji budynku oraz pod-
grzewu wody użytkowej. Wynika to z powodów  ko-
nieczności spełnienia warunków higienicznych oraz
warunków komfortu dla mieszkańców.

Bilans potrzeb energii cieplnej
w budynkach jednorodzinnych

Wobec powyższych faktów w bilansie energii
cieplnej całego budynku, zwiększają się udziały za-
potrzebowania energii dla wentylacji oraz podgrze-
wu wody użytkowej.

Przenikanie ciepła
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Pompy ciepła

Wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła

Kolektory słoneczne

Możliwości zmniejszenia zużycia energii
cieplnej dla potrzeb budynku

Poniżej wymieniono główne tendencje zastosowa-
nia techniki grzewczej w zakresie zmniejszenia zu-
życia paliwa dla poszczególnych potrzeb budynku
jednorodzinnego.

Zapotrzebowanie energii
cieplnej dla ogrzewania,
wentylacji i wody użytkowej
w budynku jednorodzinnym

 w zależności od zabudowy :

- wolnostojący
- bliźniaczy
- szeregowy
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Technika kondensacyjna

Czym jest technika kondensacyjna ?
Technika kondensacyjna polega na pełnym wykorzystaniu energii cieplnej za-

wartej w spalinach. Pełne wykorzystanie energii cieplnej oznacza „tradycyjne” wy-
korzystanie energii cieplnej zawartej w „spalinach suchych” oraz dodatkowe wyko-
rzystanie energii zawartej w parze wodnej powstającej w trakcie spalania gazu
ziemnego. Uzyskiwane jest to na drodze głębokiego schładzania spalin w obrębie
kotła, przez co para wodna ulega skropleniu (kondensacji) oddając jednocześnie
do wody kotłowej dodatkową energię cieplną.

Jakie paliwo wykorzystują kotły kon-
densacyjne ?

Wykorzystywany jest niemal wyłącznie gaz
ziemny bądź płynny z uwagi na dużą zawartość
wodoru i powstające dzięki temu znaczne ilości
pary wodnej. Możliwe jest również wykorzysta-
nie oleju opałowego (np. kocioł VITOPLUS 300)

Z jaką sprawnością pracuje kocioł kondensacyjny ?
Znormalizowana sprawność pracy kotła kondensacyjnego wynosi na ogół do 108÷109 %. Wynika to z założeń

normy, która nie przewidywała możliwości odzysku ciepła zawartego w parze wodnej, bez szkody dla kotła. Para
wodna w kotłach tradycyjnych musiała być bez skroplenia odprowadzona do komina. Wobec tego jako wartość
odniesienia (100 %) przyjęto energię zawartą w „spalinach suchych” EWE i do niej określano sprawność tradycyj-
nego kotła :
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Technika kondensacyjna

Jakie korzyści wynikają z zastosowania kotła kondensacyjnego ?
Dzięki zastosowaniu kotła kondensacyjnego dla potrzeb grzewczych budynku, uzyskiwane są wymierne korzyści

ekonomiczne. Podwyższona sprawność kotła przekłada się na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania gazu
ziemnego i tym samym zmniejszenie rocznych kosztów ogrzewania budynku. Dla zobrazowania tego faktu dokona-
no szczegółowych porównań rocznego zapotrzebowania gazu dla potrzeb ogrzewania c.o. i podgrzewu c.w.u. w
budynku jednorodzinnym. Przyjęto maksymalne zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze równe 20 kW (dom o
powierzchni około 200÷250 m2) oraz dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową równe 350 dm3. Poniżej
przedstawiono wyniki końcowe porównań (opracowania szczegółowe stanowią oddzielne materiały informacyjne).

1. Analiza porównawcza pracy kotłów :
�  Kocioł gazowy niskotemperaturowy z palnikiem
atmosferycznym o średniej sprawności pracy 86 %

Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200 z pal-
nikiem promiennikowym MatriX i powierzchnią Inox-
Radial, o średniej sprawność pracy 102 % �

••••  Różnica w kosztach inwestycji kotłowni
  (kocioł, osprzęt, system odprowadzenia
  spalin, podgrzewacz c.w.u.) =

= 19.930 – 16.010 = 3.920 PLN (brutto)

••••  Przewidywane minimalne oszczędności
   roczne kosztów zakupu gazu =

4.940 – 4.200 = 740 PLN/rok

••••  Okres zwrotu – do 4,5 lat
(wzrost cen 5%/rok)

2. Analiza porównawcza pracy kotłów :
� Kocioł gazowy niskotemperaturowy wiszący
o średniej sprawności pracy 84 %

Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 222 z pal-
nikiem promiennikowym MatriX i powierzchnią Inox-
Radial, o średniej sprawność pracy 104 % �

••••  Różnica w kosztach inwestycji kotłowni
  (kocioł, osprzęt, system odprowadzenia
  spalin, podgrzewacz c.w.u. dla kotła
  niskotemperaturowego) =

= 18.060 – 10.450 = 7.610 PLN (brutto)

••••  Przewidywane minimalne oszczędności
   roczne kosztów zakupu gazu =

5.050 – 4.120 = 930 PLN/rok

••••  Okres zwrotu – do 7 lat
(wzrost cen 5%/rok)
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Kolektory słoneczne

Jaki jest potencjał Energii Promieniowania Słonecznego (EPS) ?
Energia Promieniowania Słonecznego (EPS) jest energią o ogromnym potencjale.

Jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny (ok. 5 mld lat), a roczna wartość energe-
tyczna przewyższa potrzeby globalne świata o ok. 15.000 razy.
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Dlaczego kolektory słoneczne zyskują od po-
nad 30-tu lat na znaczeniu ?

Od lat 70-tych obecna jest tendencja wzrostu cen paliw.
Jest to wynikiem względów ekonomicznych (coraz mniej-
sze zasoby paliw – trudniejsze i kosztowniejsze ich pozy-
skiwanie) oraz politycznych (skupienie decydujących za-
sobów paliw przez kilka krajów).

Od czego zależy skuteczność pracy kolekto-
ra słonecznego ?

W pierwszym rzędzie skuteczność pracy kolektora
jest zależna od konstrukcji, rodzaju użytych do jego
budowy materiałów i jakości wykonania. Sercem ko-
lektora jest płyta absorbera, której zadaniem jest ab-
sorbcja (pochłanianie) promieniowania słonecznego i
oddanie wytworzonego ciepła do czynnika grzewcze-
go. Płyty absorbera w kolektorach VITOSOL zostały
wykonane z miedzi z uwagi na najkorzystniejsze wła-
sności przewodzenia ciepła. Dzięki temu uzyskuje się
wyrównaną temperaturę na całej płycie absorbera, co
w pierwszym rzędzie gwarantuje maksymalne wyko-
rzystanie energii cieplnej wytworzonej wskutek ab-
sorbcji promieni słonecznych.

Jakie ma znaczenie układ przewodów w kolek-
torze słonecznym ?

Nie tylko zastosowanie materiałów najwyższej jakości
gwarantuje sprawną pracę kolektorów słonecznych.
Tylko odpowiednio zaprojektowany układ przewodów
wewnętrznych kolektora umożliwia właściwy odbiór cie-
pła z całej baterii kolektorów słonecznych.

Na podstawie ba-
dań laboratoryjnych
stwierdzono, że naj-
korzystniejszym
układem przewodów
dla kolektorów pła-
skich pracujących w
baterii jest układ wę-
żownicowy. Wyka-
zuje on nieporówny-
walnie wyższą sta-
bilność hydrauliczną
od typowych ukła-
dów z kanałami pro-
stymi.

Jakie są gwarancje jakości ?
Gwarancją jakości wykonania kolektorów słonecznych

jest przede wszystkim zbiór norm europejskich według któ-
rych są wykonywane kolektory i dobierany osprzęt instalacji
solarnych. Normy wymagają między innymi odporności
kolektora na mogące występować wysokie temperatury
pracy, jak również podwyższonej odporności mechanicznej
przykrycia szybowego kolektora (gradobicie). Potwierdze-
niem najwyższej klasy technicznej kolektorów VITOSOL
jest przejście pozytywnych testów w Instytucie SPF
(www.solarenergy.ch) w Rapperswil (w Polsce również
wprowadzona norma z roku 2002:  PN-EN 12975)
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Kolektory słoneczne

Zastosowanie kolektorów słonecznych
W warunkach Polski, gdzie najkorzystniejszym okresem napromienienia jest przedział od IV do IX (80 % rocznej

„energii słonecznej”), głównym przeznaczeniem kolektorów słonecznych jest podgrzew ciepłej wody użytkowej oraz
wspomaganie podgrzewu wody basenowej.

Wymagana powierzchnia kolektora
m2/osobę dla podgrzewu wody użytkowej

Zakładany roczny stopień pokrycia potrzeb c.w.u.

Do 60 % od 40 do 50 %

VITOSOL VITOSOL

100 200 300 100 200 300

Podgrzew c.w.u. w domu 1- i 2-rodzinnym

1,50 0,80 0,80 1,00 0,60 0,60

Podgrzew c.w.u. w domu wielorodzinnym

1,10 0,60 0,60 0,80 0,40 0,40

Wymagana powierzchnia kolektora
m2/m2 lustra wody basenowej

Zakładany główny okres wspomagania
Podgrzewu wody basenowej

IV – IX VI – VII

VITOSOL VITOSOL

100 200 300 100 200 300

Basen kryty          z przykryciem

0,40 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25

                             bez przykrycia

0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30

Basen otwarty     z przykryciem

0,70 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40

                             bez przykrycia

0,90 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50

Dobór kolektorów słonecznych dla podgrzewu c.w.u.
Dla zakładanych średnich dziennych potrzeb ciepłej wody użytkowej na

osobę i przy zakładanym rocznym stopniu pokrycia potrzeb energii dla pod-
grzewu wody, możliwy jest dobór wymaganej powierzchni kolektorów sło-
necznych według zestawienia tabelarycznego.

Optymalny dobór in-
stalacji solarnej

Właściwy dobór po-
wierzchni kolektorów sło-
necznych oraz pojemności
podgrzewacza ciepłej wo-
dy użytkowej zapewnia
pokrycie w 100-tu pro-
centach potrzeb dziennych
wody użytkowej w najko-
rzystniejszych miesiącach
letnich. Zarazem pojem-
ność podgrzewacza   za-
pewnia odbiór ciepła z
kolektorów w tym okresie,
tak aby nie były przekra-
czane wartości 100 % i nie
dochodziło do przegrze-
wania instalacji solarnej.

W związku ze zmienno-
ścią miesięcznych uzy-
sków energii, roczny mak-
symalny stopień pokrycia
potrzeb c.w.u. zakłada się
na nie więcej niż 60 %.

Dobór kolektorów słonecznych
dla podgrzewu wody basenowej

Dla podtrzymania temperatury wody basenowej w zakładanych
okresach i dla zakładanych warunków pracy basenu, możliwy
jest dobór wymaganej powierzchni kolektorów słonecznych
zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Główne straty ciepła
wody basenowej wynikają poprzez odparowanie wody oraz pro-
mieniowanie i konwekcję ciepła od lustra wody. W związku z tym
zalecane jest zastosowanie przykrycia (np. rolety, folii) lustra
wody na czas nieużytkowania basenu. Pozwala to na istotne
(nawet kilkukrotne) zmniejszenie zapotrzebowania ciepła dla
podgrzewu wody basenowej.
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Możliwości zabudowy kolektorów słonecznych
Zalecanym ustawieniem kolektora słonecznego dla jego cało-

rocznej pracy jest skierowanie na południe z możliwymi odchył-
kami ± 45° oraz jego pochylenie w granicach 25-45° do poziomu.
Jedynym kolektorem możliwym z technicznego punktu widzenia
do zabudowy w pozycji poziomej lub pionowej (np. na ścianie lub
barierce) jest kolektor próżniowy typu VITOSOL 200.
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Pompy ciepła

Zasada działania

Pompy ciepła to urządzenia umożliwiajace odbiór energii cieplnej z natu-
ralnych źródeł (grunt, woda lub powietrze) i wykorzystanie jej na potrzeby
ogrzewania budynków i ciepłej wody. Proces transformacji i wymiany
ciepła realizowany jest w zamkniętym obiegu na drodze przemian termo-
dynamicznych czynnika roboczego.

Zasadniczymi elementami pomp ciepła są: sprężarka, dwa wymienniki
ciepła - parownik i skraplacz oraz zawór rozprężajacy. Obieg czynnika ro-
boczego jest wymuszany przez sprężarkę, która napędzana jest energią
elektryczną. W skraplaczu sprężony czynnik roboczy oddaje ciepło do
obiegu grzewczego.

Sprężarki Compliant Scroll
W pełni hermetyczne sprężarki spiralne stosowane w
pompach ciepła Vitocal 300 odznaczają się wieloma za-
letami:
� zwartą, kompaktową budową,
� małą liczbą elementów ruchomych,
� duża odpornością na uderzenia hydrauliczne,
� niskim poziomem hałasu i minimalnymi wibracjami,
� niezawodnością i trwałością eksploatacyjną nawet do

150.000 – 200.000 godzin pracy.

Automatyka
W pełni nowoczesna automatyka pozwala m.in. na współpracę z innym źródłem ciepła (np.

kotłem), z instalacją solarną, zbiornikami buforowymi, układem chłodzenia pomieszczeń.

Możliwości zastosowania
W przypadku braku dostępu do gazu ziemnego pozostaje wybór :

energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu płynnego. Olej opałowy
zyskuje przewagę w kosztach eksploatacji nad gazem płynnym i
energią elektryczną. Kolejnym tańszym rozwiązaniem jest  „zwielo-
krotnienie” energii elektrycznej poprzez zastosowanie pompy ciepła.

Przykładowy dom jednorodzinny :

� powierzchnia : 220 m2

� maks. zapotrzebowanie ciepła : ~18 kW
� system grzewczy niskotemperaturowy  :

ogrzewanie podłogowe oraz grzejnikowe
� brak dostępu do gazu ziemnego

••••  Różnica w pełnych kosztach inwestycji kotłowni olejo-
wej wraz z magazynem oleju, a instalacją z pompą ciepła
(wraz z robotami ziemnymi)  =

= 52.000 – 33.000 = 19.000 PLN (brutto)

••••  Przewidywane minimalne oszczędności
   roczne kosztów zakupu oleju =

2.920 PLN/rok
••••  Okres zwrotu – do 6,5 roku

(dla ceny oleju brutto = 1,40 PLN/dm3)
UWAGA : Szczegółowe porównanie w oddzielnym opracowaniu

Przegląd zalet pompy ciepła w odniesieniu do
kotłowni olejowej :

● brak odrębnego pomieszczenia magazynu oleju
– oszczędność miejsca
● brak specjalnych wymagań pożarowych (drzwi,
ściany, wanna olejowa)
● brak komina
● cicha praca urządzenia w stosunku do palnika
olejowego
● wysoka pewność pracy - niewrażliwość na ja-
kość paliwa (jakość oleju !)
● ograniczone do minimum przeglądy
● wysoka żywotność urządzenia (100.000 –
150.000 h pracy sprężarki = min. 50 lat)

VITOCAL 300 VITOLA 200
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Wentylacja z odzyskiem ciepła

Znaczenie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
Budynek wraz z przebywającymi w nim ludźmi nie może funkcjonować bez wentylacji – usuwania zanieczyszczo-

nego i dostarczania świeżego powietrza. Potrzeba wentylacji budynku znana była już w XIX wieku. Jej rola w ów-
czesnym postrzeganiu ograniczała się do względów higienicznych w stosunku z pomieszczeń, gdzie przebywali lu-
dzie. Dopiero w XX wieku zaznaczyły się silnie aspekty komfortu i zdrowia użytkowników pomieszczeń. Z końcem
XX wieku jako nowe źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (obok przebywających w pomieszczeniu
osób) zaczęto postrzegać sam budynek (syntetyczne materiały wykończeniowe, wyposażenie wnętrz).

Kuchnia : 0,5 do 1,0 dm3/d Łazienka : 1,5 do 4,5 dm3/d

Rośliny : 0,5 do 1,0 dm3/d Człowiek : 0,5 do 1,0 dm3/d

Dla rodziny 4-osobowej :

 Dziennie :
8 do 14 litrów

 Rocznie :
3.000 do 5.000 litrów

Wytwarzanie wilgoci

Wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła

Wentylacja naturalna

Dom energooszczędny

- bardzo dobra izolacyjność
  cieplna przegród

- szczelne okna i drzwi

- zmniejszenie strat ciepła
   przez przenikanie

- zmniejszenie infiltracji
  powietrza zewnętrznego

- przy szczelnych oknach i drzwiach -
nieskuteczna

2 ROZWIĄZANIA :
1) otwieranie okien powiązane ze

znacznym zwiększeniem strat ciepła
2) zmniejszona ilość świeżego powietrza -

“syndrom chorego budynku”,
niekorzystny klimat wewnętrzny

“Dom energooszczędny”
Dom energooszczędny,

komfortowy i zdrowy

lub
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Wentylacja z odzyskiem ciepła

Oszczędności wynikające
z zastosowania wentylacji
nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła

Wspomniany uprzednio (str.1.)
udział zapotrzebowania ciepła dla
wentylacji budynku niskoenerge-
tycznego wynosi na ogół od 30 do
50 %. Sprawność rekuperatora w
urządzeniu VITOVENT 300 jest de-
klarowana maksymalnie do 94 %.

W skali całego roku sprawność
odzysku ciepła jest szacowana na
nie mniej niż 60-70 %. To oznacza,
że roczne zmniejszenie zapotrze-
bowania energii cieplnej dla potrzeb
budynku jest możliwe na poziomie
60-70 % z 30 do 50 % strat ciepła
przypadających na wentylację, a
więc końcowo 20 do 40 %.

Organizacja wentylacji nawiewno-wywiewnej budynku jednorodzinnego
Powietrze usuwane powinno być z pomieszczeń takich jak : kuchnia, ubikacja czy łazienka. Przechodząc przez

wymiennik ciepła (rekuperator) powietrze usuwane oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego. W odróżnieniu więc
od wentylacji naturalnej, powietrze świeże napływa nie w sposób niekontrolowany przez nieszczelności czy otwie-
rane okna, lecz w ściśle określonych ilościach do wymagających tego pomieszczeń ze stałym pobytem ludzi. Przy
tym wszystkim powietrze nawiewane jest oczyszczane i wstępnie podgrzewane poprzez odbiór ciepła z powietrza
usuwanego. Wentylacji tego typu towarzyszą więc dwa aspekty : zdrowotny oraz ekonomiczny.

Pokój
WC /

Łazienka Kuchnia

Powietrze
zewnętrzne

Powietrze
usuwane

Pokój

Dla przykładowego domu jednoro-
dzinnego o powierzchni około 200 m2

zbudowanego w oparciu o nowe
technologie (wskaźniki zapotrzebo-
wania energii do 100 kWh/m2rok),
stanowić to może oszczędność
energii rzędu 20-25 kWh/m2rok i za-
razem zmniejszenie rocznego zuży-
cia paliwa o 20-25 %.

WYKRES : Roczne koszty zakupu paliwa (gaz ziemny GZ50) w przypadku kotła kondensacyjnego VITODENS
200 (według str. 3) o sprawności średniorocznej 102 % przy braku i z wentylacją typu VITOVENT 300.

4200

3150


