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STRESZCZENIE
Ilo  energii jak naley dostarczy do budynku na cele
grzewcze wynika z rónicy pomi dzy stratami ciepła przez
przegrody budowlane, ciepła uytego do podgrzania
powietrza wentylowanego a zyskami ciepła wewn trznymi
oraz pochodz cymi od promieniowania słonecznego.
Przegrody przezroczyste s
powierzchniami, które
jednocze nie uczestnicz w stratach ciepła przenikaj cego na
zewn trz budynku jak i generuj zyski ciepła pochodz cego
od promieniowania słonecznego.
W niniejszym artykule przedstawiono metod okre lania
optymalnego
udziału
powierzchni
prze roczystej
w powierzchni przegrody budowlanej tak, aby uzyska
maksymalne wykorzystanie zysków ciepła pochodz cych od
promieniowania słonecznego.

WPROWADZENIE
Energetyka komunalna jest jednym z głównych
konsumentów energii. Na ogrzewanie budynków
w Polsce zuywane jest około 30% całkowitej ilo ci
energii.
Ze wzgl du na rosn ce ceny energii coraz wi cej
uwagi po wi ca si
na zmniejszanie stopnia
energochłonno ci budynków, tak aby ogranicza
koszty ich eksploatacji. Ilo  ciepła, któr naley
dostarczy przez system grzewczy w sezonie
grzewczym jest zalena m.in. od strat ciepła
przenikaj cego przez przegrody zewn trzne oraz od
warto ci zysków ciepła, wewn trznych oraz
pochodz cych od promieniowania słonecznego.
W chwili obecnej systemy izolacyjne stosowane
w budownictwie charakteryzuj si m. in. niskimi
współczynnikami przenikania ciepła co zwi zane jest
jednocze nie
ze
zwi kszeniem
kosztów
inwestycyjnych.
Celowe
wi c
wydaje
si
przeanalizowanie
moliwo ci
wykorzystania
słonecznych zysków ciepła w budownictwie
w generalnym bilansie cieplnym budynków. Jednym ze
sposobów zwi zanych z zagospodarowaniem energii
słonecznej jest wykonywanie w budynkach przegród
prze roczystych, w taki sposób aby optymalnie
wykorzysta powierzchni przegród.



WYMAGANIA STAWIANE PRZEGRODOM
PRZEZROCZYSTYM W BUDOWNICTWIE
Przegrody prze roczyste w budynkach, do których
zalicza si szklane ciany, okna, wietliki itp., s
powierzchniami, przez które tracony jest strumie
ciepła na zewn trz budynku z drugiej za strony s
po rednio
ródłem generuj cym zyski ciepła
pochodz ce od promieniowania słonecznego.
Polskie przepisy budowlane stawiaj wymagania
przegrodom przezroczystym w dwóch zagadnieniach:
1. Ochrony cieplnej budynków,
2. Zapewnienia odpowiedniego do wietlenia wiatłem
naturalnym pomieszcze
przeznaczonych do
stałego pobytu ludzi.
Zgodnie
z
warunkami
technicznymi
dla
zapewnienia ochrony cieplnej budynków, przegrody
prze roczyste powinny cechowa si współczynnikiem
przenikania ciepła U nie wi kszym ni 1,8 W/m2K, a
dla IV i V strefy klimatycznej nie wi kszym ni 1,7
W/m2K. Dodatkowo w zwi zku z oszcz dno ci
energii,
przepisy
te
definiuj
maksymaln
powierzchni przegrody prze roczystej. Dla budynków
mieszkalnych o współczynniku przenikania ciepła nie
mniejszym ni 1,5 W/m2K jako funkcj pola
powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji:

A 0max =0,15A z +0,03A w
(1)
gdzie:
Az - suma pól powierzchni rzutu poziomego
wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewn trznym
obrysie budynku) w pasie o szeroko ci 5 m wzdłu
cian zewn trznych,
Aw - suma pól powierzchni pozostałej cz ci rzutu
poziomego wszystkich kondygnacji po odj ciu Az.
Wymagania dotycz ce zapewnienia do wietlenia
wiatłem dziennym pomieszcze przeznaczonych na
pobyt ludzi s zdefiniowane minimaln powierzchni
przegrody przezroczystej wynosz c
1/8 pola
powierzchni pomieszczenia.
Jak łatwo mona zauway, aktualne przepisy
techniczne stawiane budynkom nie uwzgl dniaj
w wymaganiach dla przegród przezroczystych takich
zagadnie jak usytuowanie przegrody wzgl dem stron
wiata, k ta odchylenia od poziomu czy te
przepuszczalno ci promieniowania słonecznego.

 

 




BILANS CIEPLNY PRZEGRODY
BUDOWALNEJ
Energochłonno  budynku, jak ju wspomniano
wcze niej, jest wyznaczana jako rónica strat ciepła
przez przegrody oraz zysków ciepła. Zarówno straty
jak i zyski ciepła s zalene od warunków
atmosferycznych
(temperatura
zewn trzna,
nasłonecznienie). Straty i zyski ciepła wyznaczono
zgodnie z metodologi podan przez Ministerstwo
Infrastruktury.
Miesi czne straty ciepła przez przegrody budynku
zarówno przezroczyste i nieprzezroczyste mona
wyznaczy z zaleno ci:

C – udział powierzchni oszklenia w całkowitej
powierzchni okna,
I(m) – miesi czna warto  energii promieniowania
słonecznego padaj cego na płaszczyzn pionow ,
kWh/m2m-c,
g – współczynnik przepuszczalno ci energii
promieniowania słonecznego przez oszklenie,
kα – współczynnik korekcyjny dla okien połaciowych,
Z – współczynnik zacienienia,
Wielko  strat ciepła przenikaj cego przez
przegrod i zysków ciepła od promieniowania
słonecznego
w
ci gu
sezonu
ogrzewczego
wyznaczamy odpowiednio z zaleno ci:
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lub w postaci jednostkowej:
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gdzie:
QU(m) –miesi czne straty ciepła przez przegrod ,
kWh/m-c,
qU(m) –jednostkowe miesi czne straty ciepła przez
przegrod , kWh/m2m-c,
Usc – współczynnik przenikania ciepła przegrody
nieprzezroczystej, W/m2K
Uok - współczynnik przenikania ciepła przegrody
przezroczystej, W/m2K
Asc – powierzchnia przegrody nieprzezroczystej, m2
Aok – powierzchnia przegrody przezroczystej, m2
A – pole powierzchni całej przegrody, m2
Ti – obliczeniowa temperatura wewn trzna, K
Te(m)– rednia miesi czna temperatura powietrza
zewn trznego, K
Ld(m) – liczba dni w miesi cu
td – liczba godzin w dobie, h
A
X ok = ok – udział pola powierzchni przegrody
A
przezroczystej w polu powierzchni całej przegrody.

Q=Q  - ( Qsol +Qi ) , kWh
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lub w postaci jednostkowej:

q sol ( m ) =CX ok I ( m ) gk  Z, kWh

m 2 m-c

(5)

gdzie:
Qsol(m) – miesi czne słoneczne zyski ciepła, kWh/m-c,
qsol(m) – jednostkowe miesi czne słoneczne zyski
ciepła, kWh/m2m-c,
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gdzie:
Qi – wewn trzne zyski ciepła, kWh/a,
 – sprawno  wykorzystania zysków ciepła,
Po załoeniu całkowitego wykorzystania zysków
ciepła ( =1 ) oraz uwzgl dnieniu niezaleno ci
wewn trznych zysków ciepła od powierzchni
oszklenia, zaleno  na roczne zapotrzebowanie na
ciepło jednostkowe (odniesione do jednostki
powierzchni przegrody zewn trznej) mona zapisa
w postaci:
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Ilo  ciepła, któr naley dostarczy do budynku w
trakcie sezonu grzewczego jest wyznaczona jako
rónic
strat i zysków ciepła pomniejszonych
o sprawno  ich wykorzystania:

V

Miesi czn warto  zysków ciepła pochodz cych
od
promieniowania
słonecznego
wyznaczamy
z zaleno ci:

(6)
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W niektórych miesi cach, przy pewnych udziałach
powierzchni oszklonej w przegrodzie zewn trznej
budynku Xok, zyski pochodz ce od promieniowania
słonecznego mog by wi ksze od strat ciepła przez
przenikanie. Dla takiego przypadku za warto  zysków
ciepła naley podstawia warto  strat ciepła.
V
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WYZNACZENIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU
PRZEGRODY PRZEZROCZYSTEJ W
PRZEGRODZIE BUDYNKU

YQ=f(Xok); Usc=0,2 W/m2K; Uok=2,6 W/m2K





















Wyniki oblicze optymalnego udziału powierzchni
przegrody przezroczystej w przegrodzie budynku
przedstawiono we współrz dnych bezwymiarowych
YQ =f ( X ok ) , gdzie:
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Obliczenia wykonano dla danych klimatycznych ze
stacji meteorologicznej Wrocław, które pobrano ze
strony
Ministerstwa
Infrastruktury.
Przyj to
obliczeniow
temperatur
wewn trzn
Ti =20o C ,
redni udział oszklenia w powierzchni przegrody
przezroczystej C=0,7, współczynnik zacienienie Z=1
oraz współczynnik przepuszczalno ci promieniowania
słonecznego g=0,75.
Obliczenia przeprowadzono dla sezonu grzewczego
trwaj cego w polskich warunkach od wrze nia do
maja. Dla miesi cy maja i wrze nia, zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz cz ci audytu remontowego, wzorów kart
audytów, a take algorytmu oceny opłacalno ci
przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, przyj to
odpowiednio 10 i 5 dni grzewczych.
Na poniszych wykresach przedstawiono wzgl dne
straty ciepła przez przegrod budowlan w funkcji
udziału przegrody przezroczystej dla rónych warto ci
współczynnika
przenikania
ciepła
przegrody
przezroczystej i nieprzezroczystej oraz rónych
kierunków usytuowania przegrody.
YQ=f(Xok); Usc=0,3 W/m2K; Uok=2,6 W/m2K

Rys. 2. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,2 W/m2K i Uok=2,6 W/m2K)
Z wyników przedstawionych na wykresach mona
zauway, e bilans cieplny przegrody budowlanej jest
silnie zaleny od parametrów termicznych elementów
konstrukcyjnych przegrody, jej usytuowania wzgl dem
stron wiata oraz udziału powierzchni przezroczystej
w całej cianie. Ilo  ciepła przekazywana przez tak
przegrod moe by zarówno wi ksza jak i mniejsza od
ilo ci ciepła przekazywanego przez przegrod
nieoszklon . Jak mona zauway na rys. 1 i 2 dla
Uok=2,6 W/m2K (maksymalna warto  współczynnika
przenikania ciepła dla okien (w I, II i III strefie
klimatycznej) obowi zuj ca przed 6 listopada 2008 r.)
wraz ze wzrostem udziału powierzchni przezroczystej
ro nie równie ilo  traconego ciepła. Tylko dla
przegród usytuowanych w kierunku południowym
otrzymuje si niewielkie minimum przy udziale okna
ok. 5-10%. Najwi kszy wzrost strat ciepła obserwuje
si
dla przegród budowlanych usytuowanych
w kierunku północnym.



YQ=f(X ok); Usc=0,3 W/m2K; Uok=1,8 W/m2K
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Rys. 1. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,3 W/m2K i Uok=2,6 W/m2K)
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Rys. 3. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,3 W/m2K i Uok=1,8 W/m2K)

 

 








YQ=f(Xok); Usc=0,2 W/m2K; Uok=1,8 W/m2K

YQ=f(X ok); Usc=0,3 W/m2K; Uok=1,5 W/m2K
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Rys. 4. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,3 W/m2K i Uok=1,5 W/m2K)









Rys. 6. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,2 W/m2K i Uok=1,8 W/m2K)


YQ=f(X ok); Usc=0,2 W/m2K; Uok=1,5 W/m2K
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Dla obecnie obowi zuj cych wymaga termicznych
dla okien (Uok<1,8 W/m2K dla I, II i III strefy
klimatycznej) mona zaobserwowa przesuni cie
minimum strat ciepła w kierunki wi kszych udziałów
przegrody przezroczystej- rys. 4, rys. 5, rys. 6, rys. 7,
rys 8, rys.9. W przypadku przegród usytuowanych
w kierunku południowym (przy pewnych warunkach
termicznych przegrody) jest moliwo  osi gni cia
zerowego bilansu ciepła tzn. sytuacji w której zyski
ciepła pochodz ce od promieniowania słonecznego
w całym sezonie grzewczym s wi ksze od strat ciepła
– br zowa krzywa na rys. 5, 7, 8 i 9.
Przedstawione obliczenia nie uwzgl dniaj analizy
ekonomicznej, która odpowiedziałaby na pytanie czy
zyski jakie osi gnie si w wyniku zmniejszenia strat
ciepła zrekompensuj w wystarczaj co krótkim czasie
zwi kszone koszty poniesione na okna o wi kszej
powierzchni.
Nie uwzgl dniono równie eksploatacji takich
przegród w okresie letnim, kiedy to moe dochodzi do
przegrzewania pomieszcze
w wyniku duego
nasłonecznienia. Mona to jednak zneutralizowa
poprzez zastosowanie rolet okiennych.
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Rys. 7. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,2 W/m2K i Uok=1,5 W/m2K)

Rys. 8. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,2 W/m2K i Uok=1,1 W/m2K)

Rys. 5. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,3 W/m2K i Uok=1,1 W/m2K)

 

 

 





YQ=f(X ok); Usc=0,1 W/m2K; Uok=1,1 W/m2K
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Jak wykazały obliczenia dla pewnych warunków
istnieje optymalny udział powierzchni oszklonej
w całkowitej powierzchni ciany. Z chwil pojawiania
si coraz nowszych technologii ograniczaj cych koszty
inwestycyjne,
przy
jednoczesnym
niskim
współczynniku przewodzenia ciepła wydaje si celowe
indywidualne podej cie do kadego projektu.
Przygotowany artykuł moe by poradnikiem dla
projektantów budynków pomocnym w trakcie
okre lania optymalnej powierzchni okien.
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Rys. 9. Wzgl dne straty ciepła przez przegrod
budowlan w funkcji udziału przegrody przezroczystej
(Usc=0,1 W/m2K i Uok=1,1 W/m2K)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie

Przedstawione obliczenia pokazuj , e istnieje
potrzeba okre lenia dopuszczanych powierzchni okien
w zaleno ci od ich parametrów termicznych
i usytuowania wzgl dem stron wiata.

Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane
klimatyczne dla obszaru Polski do oblicze
energetycznych budynków, www.mi.gov.pl/248203f1e24e2f-1787735-p_1.htm



 

 



