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FOREWORD

This report is made by National energy Conservation Agency as a result of TABULA project
(Typology Approach for Building Stock Energy Assessment) supported by Intelligent Energy
Europe (IEE/08/495/SI2.528396).
The objective of TABULA is to develop a harmonised building typology for European
countries. Each national building typology consists of a set of residential model buildings with
characteristic energy-related properties:
•
•

typical values for: thermal envelope areas, U-values and g-values
performance of supply systems

•
•

frequencies of building and system types in the national stock
typical energy saving measures

The model buildings represent a specific construction period of the country and a specific
building size. Furthermore the number of buildings, flats and the overall floor areas is given,
which are represented by the different building types of the national typologies.
This report outlines the Polish contribution to the TABULA project. Furthermore, it gives an
overview of the potential of building typologies for estimating the potential national energy
savings in these buildings, depending on their age.
Polish typology for residential buildings established for the TABULA project based on four
different main building categories: single-family houses (SFH), terraced houses (TH),
multifamily houses (MFH) and apartment blocks. Each category was split up between seven
periods of buildings representing typical building tradition and insulation levels.
Main purpose of typology is:
1. to develop general overview of the Polish buildings energy performance
2. to allow certification experts compare their calculation of EP index with the average data
for the similar building (it is important in the situation that in Poland we do not have any
verification system of the certificates)
3. to help building managers, housing associations and housing owners make a decision
about building modernization
4. to help energy auditors making choice of thermomodernisation measures proposed to the
investors
Target groups
1. energy experts in the field of certification and thermomodernisation;
2. building managers, housing associations, owners
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2

POLISH TYPOLOGY

2.1

Building definition

Article 5 of the EPBD Recast (Directive 2010/31/EU) requires Member States to establish the
comparative methodology framework in accordance with Annex III and to differentiate
between building categories. EPBD Annex III further states that MS should define reference
buildings (building typologies) that are characterised by and representative of their
functionality and geo- graphic location, including indoor and outdoor climate conditions. The
reference buildings should cover residential and non-residential buildings, both new and
existing ones.
For the purpose of the typology two type of buildings can represent the set of national
buildings stock:
• average building - is a virtual building, composed “constructed” of the most typical
elements for defined kind of building (e.g. brick, concrete, timber-frame, etc. with
average insulation thickness).
• example building is, a real building, representative for defined kind of building (according
the the type and age).
Each of the two building typologies can be used for different purposes.
The average building can be used to analyse the energy-saving potential for the entire
building stock in a country or region by multiplying the heated floor area or number of
buildings in the country/region. These results can be used by policymakers to make decisions
on the implementation of various incentives to promote energy savings. The main purpose of
the example building is the calculation of (cost-optimal) energy-saving measures for one real
building, more or less similar to the example building. This information can for example be
used to validate implementation of energy performance requirements for existing buildings.
Polish idea comprise both – average and existing building idea.
For each main building type and building period, an average building has been defined. Due
to the agreement with Build Desk company NAPE received access to database of building
certificates (made with Build Desk software). At the moment about 60000 buildings are
registered in this database, in which about 10 000 represent existing buildings. Another 2 000
buildings are registered in NAPE database of buildings for which energy audits were done
during last 10 years. All the considered buildings are buildings that have not been the subject
of thermomodernisation.
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For each type of building the following data are available:
•
•

construction year
total area/cubature

•
•
•
•
•
•
•
•

heating area/cubature
number of apartments/inhabitants
coefficient A/V
envelope construction
U values (walls, windows, doors, …)
heating system (fuel-energy carrier, efficiencies)
ventilation system
energy demand for heating and hot water preparation – useful, end-use,
primary

When the average buildings for all buildings categories and construction age was defined in
the database most similar building has been found, as a example building and used for the
creation of building matrix.
At the same buildings presented in building matrix are real (example) and simultaneously
average buildings. For each building category was develop a brochure. Each of them give a
short and easy-to-understand overview of the energy upgrading possibilities for each
example buildings, presenting information about envelope constructions (area and U-values),
heating and hot waters system at the current state and the possible savings at two levels of
measures – typical (in accordance to the “Technical Condition of the Buildings”) and
advanced.

2.2

Polish building matrix

Polish building stock was divided into four types and seven periods of construction. Four
types buildings are the same as adopted by the TABULA consortium, and represents most
typical buildings in the Polish building set:
single family (SF) – buildings with 1 apartment
terraced (TH) – buildings with 2 – 4 apartments,
multifamily (MFH) – buildings with more than 4 apartments – up to 8 floors
tower buildings – apartment blocks (AB) - buildings higher than 8 floors
The construction periods were identified based on the building tradition in the early periods and
from changes in the energy requirements defined in Polish regulations. Seven periods of
construction and their energy-related requirements are presented in the table 1.
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Table 1. U-value for new and modernized buildings according to the construction year

Constructio
n period
1945 - 1966

Average energy consumption

max.
U

Legal Act

value

end-use
kWh

primary energy
GJ

Building Code
a) central Poland

1,16

240-280

1,31-1,61

b) western Poland

1,40

300-350

1,76-2,05

1,16

240-280

1,31-1,61

PN-64/B-03404 from
1967-1985

1.01.1966
PN-74/B-02020 from
1.01.1976

1986-1992

PN-82/B-02020 from
1.01.1983

0,75

160-200

0,88-1,17

1993-2002

PN-91/B-20020 from
1.01.1992

0,55

120-160

0,73-0,88

2002-2008

Technical requirements
about buildings

0,30

90-120

0,25-0,66

0,30

90-120

0,25-0,66

after 2009

Technical requirements
about buildings (U or EP)

EP

A/V≤0,2 EPH+W = 73 +ΔEP
0,2<A/V≤1,05 EP H+W =
55+90*(A/V)+ΔEP
A/V>1,05 EPH+W =149,5 +ΔEP

Additionally period up to 1996 was split in to two – buildings constructed before 1945 and
between 1946-1966 as it is presented on the picture below..
It is assumed that the real U value for the building constructed in the chosen period are as
follows:
U kWh/m2K
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Fig. 1 Polish Building Matrix
2.3

EBPD Polish experience

The implementation of the EPBD in
Poland was executed
Infrastructure, under the supervision of the Ministry of Economy.

by the Ministry of

The Ordinance on the methodology of energy performance calculations and template of
certificates defines the energy performance requirements (different for new and existing
buildings) and the methodology for the energy assessment of buildings/ apartments that
quantifies the essential parameters needed for the preparation of the energy performance
certificate, according to the results of a detailed assessment.
Additionally, the Ordinance determines the scope of and a template for the energy
per1formance certificate. The Ordinance on the methodology of energy performance
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calculations for whole buildings, separate apartments or building parts constituting separate
technical/functional areas, along with the scope of and a template for energy performance
certificates, defines 4 types of certificates:
•
•
•
•

certificate of energy performance for residential buildings.
certificate of energy performance for other buildings (non-residential).
certificate of energy performance for apartments.
certificate of energy performance for building parts constituting separate technical/
functional areas (non- residential).

New buildings and major renovations are subjected to a certification process on two stages:
• at the planning stage, where design assessment of buildings' conformity with
•

technical regulations is required.
at the start of operation of newly erected building, the energy certificate is required by
local building authorities.
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Fig. 2 Share of buildings type in certificate data base
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2.4

Statistical data

2.4.1 Building statistics
construction
period

SFH

number of
buildings

number of
apartments

living space
(1000 m²)

Tabula reference
(1000 m²)

up to 1944

865 913

865 913

69 424 228

63 870 290

1945-1970

1 168 340

1 168 340

95 621 198

87 971 502

1971-2002

1 831 142

1 831 142

218 138 583

200 687 496

2002-2010

496 269

496 269

59 552 280

456 671
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TH

MFH1

MFH2

up to 1944

156 206

312 412

20 486 590

18 847 663

1945-1970

114 042

228 084

14 889 989

13 698 790

1971-2002

108 890

217 780

16 676 935

15 342 780

2002-2010

4 487

8 974

807 660

15 065 572

up to 1944

176 859

867 558

46 506 695

40 460 825

1945-1970

42 166

200 347

10 343 469

8 998 818

1971-2002

32 310

160 784

9 487 010

8 253 699

2002-2010

33 370

286 507

21 488 025

13 958 621

up to 1944

42 444

700 719

35 462 223

30 852 134

1945-1970

42 994

1 574 491

67 325 934

58 573 563

1971-2002

85 965

3 585 142

185 664 884

161 528 449

2002-2010

13 931

617 800

43 246 000

27 949 272

5 215 328

13 122 262

915 121 703

total

2.4.2 Thermomodernisation statistics
construction
period

percent of thermomodernised buildings

up to 1945

7%

1946-1966

11%

1967-1985

16%

1986-1992

14%

1993-2002

8%

2002-2008

new buildings fulfilled as obligatory energy efficient standards

after 2008

new buildings fulfilled as obligatory energy efficient standards

These data along with the data form energy audits, were used to create the “average
building” for each type of building and construction period.
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The TABULA Tool

An Excel tool was developed within the TABULA project by IWU, which was used to generate
the typology buildings. The Excel tool consists of several sheets containing input of the
boundary conditions, building type definitions and the building envelope and heating
installation data.

13

The TABULA Excel is intended for internal use amongst partners and will allow detailed
analyses of various existing building types and renovation scenarios. The Excel workbook
first of all functions as a database for collecting typological data from all participating
countries. It furthermore performs an energy balance calculation for space heating and
domestic hot water consumption, determining on the one hand the net energy demand for
space heating and, on the other hand, the delivered energy, primary energy consumption,
non-renewable primary energy consumption, carbon dioxide emissions and energy costs for
space heating and hot water production. Thirdly, the workbook has operational modules for
verifying completeness and validity of the input data delivered and it serves as a data source
for the future development of the TABULA web tool.
The figure below provides an overview of the tab sheets in the TABULA Excel, used for
inputting the national data, respectively for the building envelope, heating system and
domestic hot water system. The Belgian data on housing types, construction periods,
building sizes, frequencies, relevant characteristics of the building envelope and the services
systems for heating and hot water production, are entered into the corresponding tables.
The calculation results are presented in the Calc.Demo.Refurbish, Calc.Demo.Building
and Calc.Demo.System tabs respectively dealing with transmission losses (e.g.U values) for
the original and refurbished building envelope, with net energy demand for space heating
and with primary energy consumption, carbon dioxide emissions and energy costs both for
space heating and hot water production.

Fig 5. European harmonised Tabula typology
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3.1

Polish data used in the TABULA tool

3.1.1 Buildings type
single family (SF) – buildings with 1 apartment
terraced (TH) – buildings with 2 – 4 apartments,
multifamily (MFH) – buildings with more than 4 apartments – up to 8 floors
tower buildings – apartment blocks (AB) - buildings higher than 8 floors
3.1.2 Construction period
up to 1945
1946-1966
1967-1985
1986-1992
1993-2002
2002-2008
after 2008
3.1.3 Climatic data

• heating base temperature: heat demand is calculated in case that the daily average
external temperature is below this value (TABULA standard value: 12 °C)
• number of days per year during heating season (average daily temperature is below or
equal the base temperature)
• average external air temperature during the heating season
•
•
•
•
•

average global irradiation on horizontal surface during the heating season
average global irradiation on vertical surface oriented East during the heating season
average global irradiation on vertical surface oriented South during the heating season
average global irradiation on vertical surface oriented West during the heating season
average global irradiation on vertical surface oriented North during the heating season

3.2

Sub-typology of construction elements

Within the TABULA project, sub-typologies are being defined for construction elements and
energy services systems. A sub-typology for construction elements is a collection of typical
construction elements (facade, roof and floor constructions, window and door types…) for
which specific characteristics are specified, such as the structural composition of the element
(various layers and thicknesses), the age class in which the element was frequently used,
and the accompanying thermal characteristics (U-value, R-value, g-value of glazing,…).
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A sub-typology is being compiled for the following construction elements;
•
•

Roofs;
Walls;

•
•
•

Floors;
Windows;
Doors.

The steps that must be taken to define a sub-typology are:
• Identification of typical construction elements for the various age classes;
• Determination of the thermal performance factors (U-value, R-value, g-value,...);
3.2.1 Building envelope data

The main source of information used to define the typical building envelope characteristics
were energy
audits done by NAPE between 1999-2010 for the purpose of
Thermomodernisation Fund.
Walls
The opaque envelope constructions are represented by their type name, a short description
and the corresponding U-value.
U value W/m2K

Material/ construction
Wood

0,4

1,5 brick

1,95

2 brick

1,55

Hollow brick

1,03

Prefab. Concrete Panels

1,3

H- frame

1,1

3 layers construction

0,19-0,49

Light frame

0,4

16

Windows
U value W/m K*

g value (according
to the Polish EPBD)

single glazed, wood
frame

5,0

0,85

French window

2,6

0,75

2 wood frames,
double glazed

2,2- 3,4*

0,75

plastic frame,
double glazed (8
mm gap with air)

1,6 – 1,8*

0,75

plastic frame,
double glazed (8
mm gap with gas)

1,5 – 1,7*

0,75

wood frame, glass
unit

1,5- 1,8*

0,77

wood frame, triple
glazed

1,1 - 1,6*

0,67

plastic frame, triple
glazed

1,2 – 1,6*

0,77

2

Windows description

*depends on the year of construction

Doors
2

Door description

U value W/m K*

wooden

2,6 – 5,0*

Wooden insulated

1,8 – 2,0*

Plastic or Composite
door

1,6 – 1,8*

*depends on the year of construction
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Floors

U value W/m2K*

Floor description
suspended floor

0,5 – 1,8*

solid ground floor

0,6 – 2,2*

*depends on the year of construction

Roofs
Roof description

3.3

U value
W/m2K*

Flat, non-ventilated

0,4

Flat, ventilated

0,5

Pitched, insulation on rafter

0,5

Pitched, insulation on ceilings

0,4

Pitched, non ventilated

0,4

Pitched, ventilated

0,5

Sub-typology of services systems

A sub-typology for services systems is a collection of typical services systems for space
heating, hot water generation and ventilation, for which specific energy performance
characteristics are specified, as well as the age class in which the services system
components were frequently used.
A sub-typology is being compiled for the following energy services system components;
• Space heating;
• Hot tap water generation;
• Ventilation systems.
T
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The steps that must be taken to realise a sub-typology are:
• Identification of typical services system components for the various age classes;
•
•

Determination of the energy performance factors (energy carrier, production yield,
storage
losses,...);

3.3.1 Systems

System

efficiency

Biomass boiler

0,63-0,85

Central district heating

0,91-0,99

Coal boiler, automatic

0,82

Coal boiler, standard

0,5-0,75

Convection heater

0,99

Electric heater

0,99

Floor

0,95

Flow heater

0,99-1,0

Gas boiler

0,87-,98

Gas condensing boiler

0,91-1

Gas heater

0,65-0,77

Heat pump

2,5-3,-3,5 (SPF)

Oil heater

0,84
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Oil boiler

0,75

Solar panel

0,4

Storage heater

1

Stove

0,6
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3.3.2 Ventilation
Mechanical ventilation

Natural ventilation

3.3.3 Building models
The real example buildings exist and were selected from the Build Deck database as the most similar to
the average building. The basic data are presented in the tables below.

3.3.3.1 SINGLE FAMILY HOUSES

Building

U values W/m2K

Construction
period

Heating
area m2

walls

roof

floor

window

before 1945

72

2,0

1,1

1,8

5,0

348

1946 - 1966

98,2

1,95

0,9

1,8

3,4

327

1967 - 1985

130

1,4

1,1

1,8

3,3

253

1986 -1992

136

1,4

1,1

1,6

2,8

186

1993 - 2002

160

0,55

0,4

1,1

1,4

160

2003 - 2008

172

0,3

0,3

0,45

1,3

140

after 2008

178

0,3

0,3

0,45

1,3

141
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EK

3.3.3.2 TERRACED HOUSES

Building

U values W/m2K

Construction
period

Heating
area m2

walls

roof

floor

window

before 1945

248

2,0

0,9

2,2

5,0

350

1946 - 1966

350

1,8

0,8

2,2

5,0

260

1967 - 1985

427

1,16

1,0,

2,6

2,6

220

1986 -1992

410

0,75

0,5

0,5

2,6

190

1993 - 2002

336

0,3

0,4

1,1

1,6

155

2003 - 2008

616

0,3

0,25

0,45

1,4

140

after 2008

720

0,3

0,25

0,40

1,1

135
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EK

3.3.3.3 MULTIFAMILY HOUSES

Building

U values W/m2K

Construction
period

Heating
area m2

walls

roof

floor

window

before 1945

950

1,6

0,9

1,8

5,0

320

1946 - 1966

2 309

1,46

0,9

1,8

2,6

262

1967 – 1985

2 309

1,16

0,6

1,3

2,6

250

1986 -1992

4 520

1,1

0,5

1,8

3,4

197

1993 - 2002

3 878

0,55

0,5

0,8

2,0

160

2003 - 2008

3 878

0,3

0,4

0,45

1,8

140

after 2008

2 261

0,3

0,4

0,45

1,8

140
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3.3.3.4 APARTMENT BLOCKS

Building

2

U values W/m K

Construction
period

Heating
area m 2

walls

roof

floor

window

1967 – 1985

4 995

1,26

0,9

1,6

3,1

261

1986 -1992

3 949

1,3

0,8

1,1

2,4

252

1993 - 2002

6 299

0,5

0,8

2,4

179

2003 - 2008

6 174

0,25

0,6

0,6

1,5

131

after 2008

16 137

0,25

0,5

0,5

1,5

125

24

1,6

EK

3.4 Potential energy savings
3.4.1 Estimation of maximum amount of annual heat energy demand index
The heat loss in the building takes place mainly through exterior partitions, that is why ratio of
external surface of the building to its cubature, called as well a shape factor A/V [m2/m3] is a
very important parameter in estimation of essential heat energy consumption in given
structure. This amount describes content of the building lump and enables estimation of
maximum, assumed level of heat energy use in given building. A shape factor in small
buildings and structures of complicated shapes, will amount higher than one and in big and
simple shaped buildings this factor should be lower than 0,4 m -1.
Figure 2 presents relation between quantity, level of complexity of building lump and
estimated amount of shape factor. Based on analysis of relation between surface of the
structure and its cubature, result in form of level of shape factor gives an architect in the
stage of designing possibility to estimate (Laskowski L., 2008, s.139):
•
•

potential saving of heat energy by minimization of total area of surrounding of heated
rooms and comfort of residents.
waste of heat energy and putting future owners to expense by designing fragmented
lump of the building in the way that doesn’t have any rational explanation.

Diversity of shape factor value (A/V) that determinate buildings of contemporary construction
industry.
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Maximum amount of annual computational index of demand for non-renewable, origin heat
energy for heating and ventilation (EP [kWh/(m2*year)]) was specified as follows:
• A/V ≤ 0,2;
• 0,2 ≤ A/V ≥ 1,05;
• A/V ≥ 1,05;

EP = 73 [kWh/(m2*year)],
EP = 55 + 90 * (A/V) [kWh/(m2*year)],
EP = 149,5 [kWh/(m2*year)],

where:
-

A – sum of all areas of partitions in the building, which separate heated part of the
building from outside air, soil and adjacent, not heated rooms, it is calculated based
on exterior contour,

-

V – cubature of the heated part of the building, lessen by arcades, balconies,
galleries etc., it is calculated based on exterior contour.

Maximum amounts of annual computational index of demand for nonrenewable,
origin heat energy for heating and ventilation
Determined this way maximum heat energy use corresponds with present standards of heat
energy consumption and is an index of building’s quality. Figure 3 is a graphical presentation
of maximum amounts of annual computational index of demand for non-renewable, origin
heat energy for heating and ventilation level. Applied method that makes size of building
depending on border demand for heat energy, shows that smaller structures with more
complicated shapes shouldn’t use more then 149,5 kWh/m2 per year. Big and less
complicated buildings shouldn’t exceed the amount of 73 kWh/m2 per year. Conduct analysis
prove that size of the structure exactly or to be more specific – bigger surface with regulated
temperature in big buildings allows achieving required maximum values.
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3.4.2 Methodology of demand for building’s heat estimation.
The Infrastructure Ministry’ decree concerning estimation methodology of heat energy profile
of the structure and private accommodation buildings or part of the building which is
separated, technically-utilitarian unit and way of pattern of heat energy profile certificate
preparation of 06 November 2008 [Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1240] is base for issuing of
structures’ heat energy profile certificates. Included in Decree pattern of calculations is based
mainly on buildings’ heat energy balance and is similar to pattern shown in figure 4. In
accordance with decree and EN ISO 13790:2004 norm, demand for utilitarian heat (Qh) is
estimated as a difference between total heat losses (QL) and usable profits (ηQg).
Figure 4 presents heat energy balance of the building. Included pattern shows borders of the
zones. Zone 1 is heat energy balance of a heated part of the building, where delivered
amount of heat (Q h) together with usable profits (ηQg) covers demand for heat lost in
partitions penetration process (QT) and heating, ventilating air (QV). Zone 2 defines amount
of heat essential for usable, hot water preparation Qhw. Zone 3 corresponds with border of
heating system and shows losses of this system connected with its efficiency.

Fig. no. 4 - Heat energy balance of the building
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3.4.3 Possible actions to reduce heat energy consumption of buildings and governmental
support programs.
Until beginning of the 90’ problem of building’s thermo-isolation practically didn’t exist.
Access to cheap heat energy source in form of coal and lack of proper isolation materials in
the past, caused that many people still today treat thermo-isolation as redundant invention of
administration. Lack of motivation is caused mainly by no noticeable need for a change.
Power of installed heating system is strong enough for now, so temperature in structures like
block of flats is above the norm. So why should it be better isolated?
This opinion yet, starts to evolve towards resolutions that reduce exploitation costs of
structures. Reason for that is significant increase of heat energy sources price in last few
years and individual accounting of heating costs in detached houses for example based on
heat meters.
Quality improvement of heat energy profile of buildings caused reduction of demand for
heat energy sources and reduces carbon dioxide emission. Binding act of 21st November
2008 concerning support for thermomodernization and renovations [Dziennik Ustaw Nr 223,
poz. 1459] is a proper tool and at the same time governmental support for investment as
reduction of demand for heat energy. Mentioned above act introduce mechanism of donation
called “thermomodernisation bonus” in form of financial resources to cover partly planned
actions.
Base for this bonus is heat energy audit. It is a study in which evaluation of shape of exiting
building from its features that has influence on heat energy consumption point of view is
included, besides that in this document is calculated demand for heat according to earlier
presented method. Next step is to determinate what kind of changes and improvements
should be done to reduce heat energy consumption and exploitation costs. Further
procedure of estimation defines how profitable this changes and improvements can be and
how soon spent financial resources will pay back.
Using thermomodernisation bonus, following rationalizations that allows reduction of heat
energy consumption and will lower exploitation costs can be done:
• Replacing window and door carpentry to improve parameters of its thermo-isolation
•
•
•
•

and tightness
Better isolation of external partitions of the building (walls, roofs, ceilings above
non-heated basements, floors on soil)
Elimination of present heat bridges
Efficiency improvement of heating system by for example modernization of heat
source and adjusting its value to present demands, isolation of transferring system of
heat factor, use of automation of control, actions of restoring pattern of hydraulic
pipes and heaters (special sluicing out the installation)
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•

Modernization or replacing usable, hot water delivery system and installation devices

•

that reduce consumption of water
Improvement of ventilation system

•

Inserting devices that use heat energy from renewable sources like: solar collector,
heat pipes etc.

Mentioned above measurement and required standards served as a base for TABULA
modernization on the standard level.
So for all building form Polish building matrix standard level of modernization means the
modernization full filing present standards of new buildings:
•
•

U value for wall - max. 0,3 W/m2K
U value for roofs – max, 0,22 W/m2K

•
•

U for windows – max. 1,8 W/m2K
U for external door – max. 2,6 W/m2K

•
•

All pipes delivered energy (heat and hot water) – insulated
Air tightness – n50<3,0 h-1

Calculation of energy demand for the 26 building were performed on the base of the Polish
energy certificate methodology (very similar to TABULA Tool).
The results gained for standard modernization are presented below.:
3.4.3.1 Reduction potential in single family buildings

29

construction
period

reduction potential SFH
standard
modernisation

advanced
modernisation

up to 1945

63,2%

72,7%

1945-1966
1967-1985
1986-1992
1993-2002
2003-2008
after 2008

61,8%
53,4%
41,9%
34,4%
25,7%
29,1%

72,2%
62,8%
50,0%
43,8%
35,7%
38,3%

.
3.4.3.2 Reduction potential in terraced houses

construction
period
up o 1945
1945-1966
1967-1985
1986-1992
1993-2002
2003-2008
after 2008

reduction potential TH
standard
advanced
modernisation
modernisation

55,7%
30,8%
18,2%
21,1%
21,9%
21,4%
22,2%
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71,4%
53,8%
47,7%
42,1%
39,4%
35,7%
34,8%

3.4.3.3 Reduction potential in multifamily houses

construction
period
up o 1945
1945-1966
1967-1985
1986-1992
1993-2002
2003-2008
after 2008

reduction potential
standard
advanced
modernisation
modernisation
57,8%
71,9%
52,7%
64,9%
51,6%
64,4%
36,5%
53,8%
26,3%
46,9%
21,4%
39,3%
21,4%
39,3%
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3.4.3.4 Reduction potential in multifamily houses

construction
period
1967-1985
1986-1992
1993-2002
2003-2008
after 2008
3.4.4

reduction potential
standard
advanced
modernisation modernisation
45,6%
60,9%
46,8%
60,3%
34,1%
52,5%
4,6%
19,8%
5,6%
32,0%

Comparison of energy consumption in buildings constructed in the same period

3.4.4.1 Buildings constructed up to 1945
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3.4.4.2 Buildings constructed up to 1946 - 1966

3.4.4.3 Buildings constructed 1967 – 1985
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3.4.4.4 Buildings constructed 1986 – 1992

3.4.4.5 Buildings constructed 1993 – 2002
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3.4.4.6 Buildings constructed 2003 - 2008

3.4.4.7 Buildings constructed after 2008
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4

Conclusions

Estimated outcome of input of heat energy index that is a result of introduced obligation of
heat energy certification of buildings, shows great potential for possibilities of changes in field
of heat energy efficiency and reducing heat energy consumption of buildings. All that gives
possibility in the future of reducing costs of heat energy used for heating and preparation of
usable, hot water.
Concluded research shows that significant majority of existing buildings, despite from
thermomodernisation procedures like: replacing window and door carpentry, better isolation
of external walls, do not fulfill rigorous requirements included in Infrastructure Ministry’
Decree of 06 November 2008 [ Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1240].
More complicated actions like better isolation of highest storey (alternatively loft), walls of
heated basement or floor on the soil and remake of ventilation system that allows recycling
heat of air removed from rooms, give chance to achieve appointed level of maximum heat
energy use.
Proper execution of every pointed in heat energy audit solutions can contribute to reducing
costs of heat energy delivery to the building by even 60-70%. Modification of supporting
thermomodernisation governmental programs in way that facilitate grating the thermomodernization bonus in detached buildings, together with executing thermomodernisation
processes of multiple family structures, will reduce significantly use of heat energy sources
and at the same time will contribute to reduction of greenhouse gases emission.
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BUIDLIGS TYPOLOGY BROCHURES
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Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie informacji dotyczących kategoryzacji zasobów
mieszkaniowych na potrzeby narzędzia przeznaczonego do szybkiej orientacyjnej oceny
energochłonności wybranych budynków oraz ew. do wstępnego szacunku krajowego bilansu
energetycznego zasobów mieszkaniowych. Broszura dostarcza również podstawowych
informacji dotyczących właściwości termiczno-technicznych oraz rozwoju technologii i
rozwiązań materiałowych konstrukcji przegród zewnętrznych budynku charakterystycznych
dla danego okresu i wielkości budynku.
2

2.1

Matryca typologii

Układ typologiczny

Zasoby mieszkaniowe zostały w tym celu podzielone na kategorie typologiczne, zwane dalej
„typologiami”, ułożone w matrycę – rys.1.

Rys.1. Matryca typologii budynków w Polsce
W kolumnach typologie zostały podzielone w zależności od wielkości i typu domu –
wolnostojący dom jednorodzinny, bliźniak, niskie budynki wielorodzinne i bloki mieszkalne z
większą liczbą mieszkań.
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W wierszach znajdują się okresy budowy, ustalone z uwzględnieniem obowiązywania
właściwych przepisów techniczno-budowalnych odnoszących się do wymagań izolacyjności,
zgodnie ze zmianami owych wymagań w polskich przepisach.
Tabela 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła wg roku oddania budynku do użytkowania
Budynki
budowane

Podstawowy przepis i data
wprowadzenia

do 1966 r.

Prawo Budowlane
a) w środkowej i wschodniej części
Polski mur 2 cegły
b) w zachodniej części Polski mur z 11/ 2
cegły
PN-64/B-03404 od 1.01.1966
PN-74/B-02020 od 1.01.1976
PN-82/B-02020 od 1.01.1983

1967-1985
1986-1992
1993-2002
2002-2008

od 2009

Wymagany wsp.
U dla ściany zew.
2
W/m K

PN-91/B-20020 od 1.01.1992
Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(albo wartości U, albo wartość EP)

Przeciętne roczne zużycie na
ogrzanie
energii
energii
bezpośredniej
pierwotnej
kWh
GJ

1,16

240-280

1,31-1,61

1,40

300-350

1,76-2,05

1,16

240-280

1,31-1,61

0,75

160-200

0,88-1,17

0,55

120-160

0,73-0,88

0,30*

90-120

0,25-0,66

0,30**

90-120

0,25-0,66

EP

A/V≤0,2 EP H+W = 73 +ΔEP
0,2<A/V≤1,05
EP H+W = 55+90*(A/V)+ΔEP
A/V>1,05 EP H+W =149,5 +ΔEP

Dodatkowo okres do roku 1996 podzielono na dwa podokresy – budynki wybudowane do
roku 1945 i budynki wybudowane w latach 1946-1966.
Każdy z 26 budynków umieszczonych w matrycy reprezentuje najbardziej typowy dla danego
okresu i wielkości budynek. Każdemu reprezentantowi danej typologii poświęcono podwójną
stronę w katalogu, na której podana jest charakterystyka budynku co do jego wielkości,
konstrukcji oraz typowe wartości współczynnika przenikania ciepła poszczególnych części
budynku. Podano ponadto typowy sposobu ogrzewania i przygotowania cwu.
W sposób graficzny zaprezentowano zapotrzebowanie na energię do ogrzewania obliczoną
zgodnie z metodyką sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Należy wziąć pod uwagę, że matryca została sporządzona dla całego kraju - odmienności
regionalne nie były uwzględniane.
Wybrano przykłady budynków o różnej wielkości i wieku charakteryzujące poszczególne
kategorie. Budynkom tym przyporządkowano charakterystyczne wartości (np. powierzchnia
przegród zewnętrznych, powierzchnia szklenia, wartości współczynnika przenikania ciepła
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poszczególnych części przegród budynku U, wartości współczynników dla liczenia start i
zysków energii słonecznej itd.). Opublikowane zdjęcia konkretnych istniejących budynków
mają za zadanie tylko zasygnalizować, o jaki typ budynku chodzi.
Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy sfotografowanymi budynkami i wartościami
charakterystycznymi użytymi w wyliczeniach, wartości te są odmienne od faktycznych
wartości konkretnych obiektów, choć oczywiście na zdjęciu reprezentowany jest typowy, dla
danej kategorii, budynek. W podobny sposób dokonano przeglądu typowych systemów
ogrzewania i przygotowania cwu.
Oprócz tego dla każdej kategorii zaprezentowane zostały środki techniczne wpływające na
poprawę jakości energetycznej obiektu polegające na wprowadzeniu zmian w przegrodach
zewnętrznych budynku (np. dodatkowa izolacja, wymiana okien), a także na zmianie systemu
grzewczego (wymiana źródła, zastąpienie bardziej wydajnym urządzeniem, izolacja instalacji
itp.). Działania prowadzące do poprawy efektywności energetycznej są zaprezentowane w
dwóch wariantach:
• jako zmiany typowe dla termomodernizacji w chwili obecnej
• jako bardziej wymagające ponadstandardowe zmiany mające na celu osiągnięcie
standardu budynku niskoenergetycznego.

2.2

Okresy budowy / Typy budynków

Matryca typologiczna prezentuje cztery kategorie budynków dla każdego z siedmiu okresów
budowy. Okresy budowy zostały wyznaczone w sposób możliwie najlepiej odzwierciedlający
rozwój stosowanych materiałów i technologii oraz zasadnicze zmiany w wymogach
termiczno-technicznych dla nowopowstających i remontowanych budynków.
Dostępna statystyka polskich budynków nie odzwierciedla w pełni układy matrycy projektu
TABULA, jednak na podstawie dostępnych danych statystycznych oszacowano liczby
budynków wybudowanych w czterech okresach czasowych, zbliżonych do przyjętego
w projekcie układu.
Najlepiej udokumentowana część zasobów mieszkaniowych pochodzi z okresu 1946-1990,
kiedy to masowo realizowane były budowy wykorzystujące rozwiązania typowe, a w połowie
lat sześćdziesiątych rozpoczął się gwałtowny rozwój technologii wielkopłytowych.
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Tabela 2. Zasoby budynków w Polsce
budynki
jednorodzinne
do 1945
865 913
1946-1970
1 168 340
1971-2002
1 831 142
2002-2010
496 269
razem
4 361 664
udział
83,6%

bliźniaki
wielorodzinne małe
156 206
176 859
114 042
42 166
108 890
32 310
4 487
33 370
383 625
284 705
7,4%
5,5%

wielorodzinne duże
42 444
42 994
85 965
13 931
185 334
3,6%

Budynki wybudowane w przedziałach czasowych
wg wybranych typów

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0
do 1945

1946-1970

1971-2002

2002-2010

jednorodzinne

bliźniaki

wielorodzinne małe

wielorodzinne duże

Z tabeli wynika, że wykresu wynika, że ponad 80% stanowią budynki jednorodzinne, zaś
jedynie ok. 10% to budynki wielorodzinne.
Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe w Polsce
mieszkania jednorodzinne
do 1945
865 913
1946-1970
1 168 340
1971-2002
1 831 142
2002-2010
496 269
razem
4 361 664
udział
33,2%

bliźniaki
312 412
228 084
217 780
8 974
767 250
5,8%
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wielorodzinne małe
867 558
200 347
160 784
286 507
1 515 196
11,5%

wielorodzinne duże
700 719
1 574 491
3 585 142
617 800
6 478 152
49,4%

Mieszkania wybudowane w przedziałach
czasowych
wg wybranych typów
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
do 1945

1946-1970

1971-2002

2002-2010

jednorodzinne

bliźniaki

wielorodzinne małe

wielorodzinne duże

Mimo, że budynki wielorodzinne stanowią znaczna mniejszość, to znajduje się w nich
przeszło 60% wszystkich mieszkań – zatem troska o ich jakość energetyczną nabiera
szczególnego znaczenia. Tym bardziej, że aż 88% spośród nich zostało wybudowanych
przed rokiem 2002, kiedy to standardy energetyczne wznoszonych budynków były bardzo
niskie (tabela 1).
Wykorzystanie materiałów do budowy budynków mieszkalnych na terenie Polski w
poszczególnych okresach ewoluowało wraz z ówczesnymi możliwościami technologicznymi i
zależne było od dostępności konkretnych surowców. Na wybór materiałów miały także
wpływ interesy ekonomiczne i polityczne. Z punktu widzenia oceny energetycznej
budynków podzielono zatem istniejące zasoby budynkowe na wybranych 7 kategorie
czasowych.
2.3

Charakterystyka budownictwa w zdefiniowanych okresach

2.3.1 Do roku 1945

Najczęstszym sposobem budowy był system masywnych ścian nośnych, ale już pod koniec
XIX wieku zaczęto dążyć do oddzielenia funkcji nośnej i funkcji wypełnieniowej, choć
początkowo tylko w formie nośnych filarów z cegieł o większej nośności oraz stref
okiennych o lepszych właściwościach izolacyjnych.
Ściany najstarszych budynków wykonane są z muru z cegieł i łupanego kamienia.
W późniejszych okresach kamień stosowany był tylko do wykonywania części budynków,
które uważano za mniej ważne – zazwyczaj suteren, zaś ściany na górnych piętrach
murowane były z palonych cegieł pełnych lub pustaków, cegieł otworowych, bloczków z
lekkich betonów (zazwyczaj z żużlobetonu lub pumeksu hutniczego) oraz pustaków.
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Stosowano także (niewypalane cegły z gliny ilastej wymieszanej z paździerzami, słomą,
sianem lub turzycą, zwłaszcza w przypadku budynków wiejskich i niskokondygnacyjnych.
Grubości nośnych ścian ceglanych zmieniały się w zależności od liczby kondygnacji budynku.
Minimalna grubość ścian na najwyższej kondygnacji ze względu na przemarzanie wynosiła
najczęściej 450 mm, na niższych kondygnacjach była coraz większa.
Dachy były wykonywane głównie jako dachy siodłowe z wiązarami drewnianymi i pokryciem
z wypalanych dachówek, ewentualnie ze strzechą ze słomy lub gontem drewnianym, które
w większości się nie zachowały. Pokrycia z blachy (miedź i ołów) stosowane były tylko w
wyjątkowych przypadkach. Poddasza w większości były niezamieszkane (nieogrzewane
pomieszczenia strychowe). Jeżeli budynki były podpiwniczone, piwnice miały stropy ze
sklepieniem z cegieł.
Podłogi niepodpiwniczonych obiektów na poziomie parteru wykonywane były z ubitej gliny
z płytami kamiennymi lub ceramicznymi, używano także belek drewnianych na podłożu z
zabezpieczeniem przed wilgocią z gruntu. W większości przypadków pierwotne posadzki
zastąpione zostały wylewką betonową o różnym składzie i z różnymi warstwami
ścieralnymi. Najczęściej stosowano linoleum, później także PVC. Posadzki nie spełniają
wymogów w zakresie wartości współczynnika U.
Konstrukcje stropowe wykonywane były jako belki drewniane z tynkiem na matach
trzcinowych, z podbiciem i podsypką z żużlu lub gruzu. Na wsiach wykonywano stropy z
sufitem powałowym.
Okna były drewniane, miały podwójne szyby, skrzydła zewnętrzne początkowo otwierały się
na zewnątrz, po roku 1918 coraz częściej otwierały się do wewnątrz. W nieremontowanych
tego typu domach do dziś występują duże straty ciepła, wiele mostków cieplnych, często są
także uszkodzone przez wilgoć. Budowa domów jednorodzinnych przeważała nad budową
budynków wielorodzinnych, co pokazano na rysunku 2.
3%
14%

jednorodzinne

bliźniaki

13%
wielorodzinne małe

70%

wielorodzinne duże

Rys. 2 Budownictwo mieszkaniowe w dziewiętnastym i do połowy XX wieku
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2.3.2 Lata 1946-1966

Jak wspomniano wcześniej, podstawowym i jedynym kryterium oceny zdolności termicznoizolacyjnych ścian obwodowych była przez długi czas ściana z cegieł z pełnych palonych
cegieł o gr. 450 mm. Do roku 1966 nie istniały w Polsce przepisy regulujące wymogi
ochrony cieplnej wznoszonych budynków.
W latach powojennych nastąpił gwałtowny rozwój masowego budownictwa
mieszkaniowego. W skali ogólnokrajowej budownictwo mieszkaniowe regulowały plany
dwuletni, który został ogłoszony pod koniec roku 1946. Budowane często z materiałów z
odzysku, szybko i niestety często byle jak.
Ściany zewnętrzne z pełnych palonych cegieł miały najczęściej grubość 450 mm.
W przypadku budynków o większej liczbie kondygnacji (5 do 6 kondygnacji) ściany
zewnętrzne ze względu na właściwości nośne na pierwszej, a czasem także drugiej
kondygnacji naziemnej murowano o grubości 600 mm. Niektóre ściany szczytowe miały
grubość tylko 300 mm. Jeżeli stosowano cegły z otworami lub elementy żużlobetonowe
ściany miały grubość 375 mm, a w przypadku ścian szczytowych grubość także była
mniejsza – 250 lub 300 mm. Strefy podokienne w przypadku niektórych budynków także
miały mniejszą grubość – ze względu na umieszczenie grzejników lub z uwagi na
wykorzystanie płyt w charakterze filarów międzyokiennych i konieczność szybkiego
wymurowania. W przypadku zastosowania pełnych cegieł grubość strefy podokiennej
wynosiła 300 mm lub 350 mm, w przypadku zastosowania cegieł o strukturze plastra miodu
(CDm) 250 mm. Ściany w strefie podokiennej w niektórych przypadkach wykonywano jako
ściany szczelinowe (2 x ściana 150 mm z pełnych cegieł i 50 mm szczelina powietrzna),
czasami wykonywano od wewnątrz izolację z płyt nadających się do tynkowania.

Na początku lat 60’ opracowano w Polsce kilka systemów budownictwa wielkopłytowego
jednak w okresie tym wielka płyta nie zdominowała jeszcze polskich placów budowy. Dla
przykładu, spośród wszystkich mieszkań, jakie zbudowano w roku 1966 w Warszawie, tylko
24,6% stanowiły mieszkania w budynkach wielkopłytowych. W okresie tym bardziej
popularna była tzw. technologia wielkoblokowa, którą zaczęto stosować w Polsce w
połowie lat 50-tych, a która od „prawdziwej” technologii wielkopłytowej różniła się tym, że
stosowane w niej prefabrykaty były znacznie węższe. W 1966 r. w technologii takiej
zbudowano w Warszawie 31,5 % mieszkań. Często stosowane były też konstrukcje
monolityczne (w takiej właśnie technologii zbudowano nie cieszące się dobrą opinią
warszawskie osiedle „Za żelazną bramą”) i szkieletowe. W 1966 r. w obu tych technologiach
zbudowano w Warszawie 35% mieszkań (pozostałe 8,9% wzniesiono w tradycyjnych
konstrukcjach z cegły).
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W okresie projektowania systemów budownictwa wielkopłytowego istniejące wówczas
normy i wytyczne pozwalały w zasadzie na rozwiązanie większości problemów technicznych
występujących przy opracowaniu systemów. W przypadkach kiedy stosowano zupełnie nowe
rozwiązania nie sprawdzone w praktyce i nie objęte istniejącymi normami czy instrukcjami
przeprowadzono wiele badań. Najwięcej z nich dotyczyło rozwiązań systemów tzw.
centralnych (W-70 i szczeciński) projektowanych na przełomie lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych. Prowadzono też badania systemów o mniejszym zasięgu stosowania jak
WUFT i Winogrady.
Badania te pozwoliły na opracowanie rozwiązań projektowych spełniających stawiane im
wymagania pod warunkiem jednak, że prefabrykaty zostaną wykonane prawidłowo w
zakładzie produkcyjnym, a następnie prawidłowo zmontowane na budowie oraz, że zostaną
użyte materiały i wyroby o jakości założonej w projekcie.
Stosowane w Polsce systemy wielkiej płyty
W Polsce istniało kilka systemów wielkiej płyty, wśród nich
systemy zamknięte (tylko elementy wielkopłytowe
składane w jeden sposób, typizacja ograniczała się do
powtarzalnego rozwiązania typu budynku, jego segmentu
lub nawet tylko mieszkania) i otwarte (możliwość
tworzenia różnych konfiguracji w ograniczonej liczbie
typów budynków składających się na dowolny zespół
urbanistyczny). Stosowanie systemów zamkniętych często
miało ograniczony zasięg terytorialny. Z uwagi na wymogi
typizacji, każdy system zawierał ograniczoną liczbę
różnych
elementów
produkowanych
w
tzw.
typoszeregach. Im mniej ich było, tym bardziej zamykał się
system ograniczając możliwości ich wzajemnego
zestawienia. Z drugiej strony ograniczenie ilości produkowanych zazwyczaj w odrębnych
formach elementów miało wpływ na ekonomiczną efektywność systemu.
PBU
System wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego stosowany przez Przedsiębiorstwa
Budownictwa Uprzemysłowionego w odmianach: warszawskiej, krakowskiej i toruńskiej. Po
raz pierwszy został zastosowany pod koniec lat 50. do budowy osiedla mieszkaniowego
Jelonki. Elementy systemu pozwalały budować bloki mieszkalne o wysokości nie
przekraczającej jedenastu kondygnacji. Jedna z pierwszych wersji, PBU-59, oparta była o
płyty do wykonywania ścian wewnętrznych gr. 14 cm i płyty stropowe gr. 9 cm. Ściany
zewnętrzne wykonywano jako warstwowe z izolacją ze styropianu. W rozwiązaniu
zastosowano krzyżowy układ ścian nośnych. Wariant PBU-63 zawierał rozwiązania
projektowe budynków o poprzecznych ścianach nośnych. Zmieniono grubość płyt
stropowych na 14 cm i zastosowano zewnętrzne ściany osłonowe gr. 24 cm wykonane z
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gazobetonu. System stał się podstawą do opracowania projektów osiedli mieszkaniowych w
innych regionach kraju.
Domino
W odmianach krakowskiej i śląskiej. Podobnie jak PBU, należy do najstarszych systemów
budownictwa wielkopłytowego stosowanych w Polsce.
W kolejnych latach opracowanych zostało kilka jego
wariantów. W wersji „Domino 63” zaprojektowano
budynki mieszkalne w układzie trzyklaktowym o
mieszanym układzie konstrukcyjnym. W trakcie
pierwszym zastosowano płyty stropowe podparte na
czterech krawędziach (nośne są ściany podłużne i
poprzeczne). W trakcie środkowym strop opiera się
tylko na ścianach podłużnych, a w trakcie trzecim tylko
na ścianach poprzecznych. Płyty stropowe i ścian wewnętrznych produkowano o gr. 10 cm.
Do wykonania ścian zewnętrznych zastosowano elementy wielkoblokowe.
Dąbrowa
System opracowany i zastosowany na terenie Łodzi. Przewidziano w nim budowę bloków 5- i
11-kondygnacyjnych w układzie poprzecznym, z zastosowaniem rozstawu 240, 300, 360 i 400
cm. Głębokość traktu – 510 cm. Do budowy domów wykorzystywano płyty żelbetowe gr. 14
cm (stropy i ściany wewnętrzne) oraz gr. 24 cm z betonu komórkowego – ściany zewnętrzne.
Elementy prefabrykowane potrzebne do budowy domów produkowano w wytwórniach
poligonowych (m.in. w istniejącej wciąż fabryce domów przy ul. Dąbrowskiego).
Fadom
System stosowany przede wszystkim na terenie Górnego Śląska. Zawarte w nim rozwiązania
obejmowały budynki 5- i 11-kondygnacyjne w układzie poprzecznym. Zastosowano rozstaw
ścian 240, 360 i 600 cm dla mieszkań oraz 480 cm dla klatek schodowych. Głębokość traktu –
480 cm. W systemie zastosowano płyty stropowe jednokierunkowo zbrojone o gr. 14 cm
(płyty o rozpiętości 600 cm dodatkowo sprężano). Płyty ścian wewnętrznych gr. 15 cm a
ścian zewnętrznych 29 cm jako warstwowe z ociepleniem z wełny mineralnej. Elementy
prefabrykowane stosowane w tym systemie były produkowane w „Fabrykach Domów”.
WUF-T
Warszawska Uniwersalna Forma – Typowa; system opracowany przez
Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w
Warszawie w 1966 r. W Warszawie stosowany na osiedlach Służewiec,
Wrzeciono i Wawrzyszew. Adaptowany do potrzeb innych
województw, np. w Wielkopolsce stosowany w latach
siedemdziesiątych przy realizacji budynków mieszkalnych 5- i 11kondygnacyjnych w układzie klatkowym w systemach WUF-T/67 i
WUF-T/72. Dla rozwiązania WUF-T/67 przewidziano po dwa
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mieszkania na każdej kondygnacji, w rozwiązaniu późniejszym WUF-T/72 (rozwiązanie z
1972 r.) po trzy mieszkania. Zaadaptowany system posiadał także uzupełnienie w postaci
opracowanego rozwiązania WUF-T/72-koryt., który pozwalał na budowę budynków
jedenastokondygnacyjnych w układzie korytarzowym. W 1974 r., po wprowadzeniu nowych
normatywów mieszkaniowych (zwiększono wielkość typowych mieszkań) został opracowany
kolejny wariant systemu WUF-T oznaczony symbolem WUF-75, przeznaczony nadal do
budowy bloków 5- i 11-kondygnacyjnych.
System oparto o siatkę modularną (nx150 cm) × 480 cm. Zaprojektowano trakty o głębokości
480 cm a przyjęty rozstaw ścian poprzecznych wynosił: 300, 450, 600, 750 i wyjątkowo 900
cm. Stosowane w systemie płyty miały gr. 14 cm (dla ścian wewnętrznych i stropów) oraz 25
cm – dla ścian zewnętrznych. Te ostatnie miały budowę warstwową: żelbet – 14 cm,
ocieplenie – styropian – 5 cm i warstwa zewnętrzne z betonu – 6 cm. Wysokość kondygnacji
mieszkalnych – 270 cm. Płyty stropowe były zbrojone krzyżowo z możliwością podparcia ich
na dwóch, trzech lub czterech krawędziach. Płyty produkowano w wytwórniach
poligonowych (na otwartym terenie) albo w stacjonarnych zakładach prefabrykacji.
OW-T
Oszczędnościowy Wielkopłytowy – Typowy; system został opracowany w 1962 r. przez Biuro
Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie na bazie OW-1700. W
Warszawie budowano w tym systemie bloki na osiedlu Niedźwiadek[3]. Na terenie
Wielkopolski zastosowano jego regionalną odmianę dla budowy osiedli mieszkaniowych w
Koninie. Umożliwiał budowę budynków mieszkalnych 5- i 11-kondygnacyjnych w układach
klatkowych oraz 11-kondygnacyjnych w układach korytarzowych. W 1975 opracowano
rozwiązanie oznaczone symbolem OWT-75 zwiększając nie tylko metraż typowych mieszkań
ale podniesiono wysokość kondygnacji z 270 cm do 280 cm. System OW-T oparto na siatce o
wymiarach 540 × 480 cm (jako jednostka podstawowa) z uzupełnieniem 540 × 540 cm dla
powierzchni mieszkalnych, i 270 × 480 dla traktów komunikacyjnych w budynkach 5kondygnacyjnych (piony komunikacyjne w budynkach 11-kondygnacyjnych miały siatkę 480
× 540 cm). Po wprowadzeniu modyfikacji systemu w 1975 r. przyjęto siatkę modularną 120 ×
120 cm z zastosowaniem głębokości traktu mieszkaniowego – 480 cm, szerokości w
typoszeregu: 240, 360, 480, 600 cm (gdzie szerokość 240 cm została przyjęta jako
uzupełniająca).
Rozwiązanie materiałowe systemu: ściany wewnętrzne i stropy – płyty żelbetowe gr. 14 cm,
ściany zewnętrzne trójwarstwowe gr. 16 cm (ściany podłużne) lub 24 cm (ściany szczytowe) z
warstwą izolacyjną ze styropianu gr. 5 cm (różnica gr. wynikała z innej gr. warstwy nośnej z
żelbetu – odpowiednio 6 lub 14 cm). Dla WT-75 zwiększono gr. stropów do 16 cm, ścian
wewnętrznych do 15 cm a zewnętrznych podłużnych do 19 cm. Płyty stopowe były
krzyżowo-zbrojone, przewidziano dla nich podparcie na trzech krawędziach.
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WWP
Wrocławska Wielka Płyta; system w ramach którego realizowano budynki 5- i 11kondygnacyjne o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Płyty do budowy ścian nośnych i
stropów produkowano o gr. 14 cm. Ściany zewnętrzne, podłużne w układzie warstwowym z
ociepleniem z styropianu lub wełny szklanej z warstwą elewacyjną ze szkła (marblitu) lub
profilowanej blachy aluminiowej. Elementy systemu produkowano w wytwórniach
stacjonarnych i poligonowych.
Rataje
Inaczej: Wielka Płyta Ratajska. System został opracowany w 1962 r. przez Biuro ProjektowoBadawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt”. Pierwsze bloki mieszkalne w oparciu o
to rozwiązanie zostały zbudowane w 1966 r. W ramach systemu stosowano płyty betonowe
gr. 14,0 cm jako płyty stropowe i ściany wewnętrzne oraz płyty osłonowe z keramzytobetonu
o gr. 30 cm dla budowy ścian zewnętrznych. Wysokość kondygnacji mieszkalnych – 280 cm.
Rozwiązanie typowe ograniczono do budynków 5-, 11- i 16-kondygnacyjnych.
W ramach układu urbanistycznego opracowano rozwiązania dla Tarasu Dolnego: 7 typów
budynków 5-kondygnacyjnych w układach klatkowych i korytarzowych, oznaczono je
symbolami R1, R2, R5, R6, R7, R8 i R9. Budynek R3 był budynkiem usługowo-mieszkaniowym,
11-kondygnacyjnym (10 kondygnacji mieszkalnych i jedna usługowo-handlowa) oraz
budynek R4 – 16-kondygnacyjny. Taras Górny to zabudowa blokami mieszkalnymi o
wysokościach jak dla Tarasu Dolnego. Tu stypizowano nie całe bloki 5- i 11-kondygnacyjne
lecz ich segmenty, które można było zestawiać z przesunięciem. Segmenty oznaczono
symbolami S1, S2 i S3 dla budynków 5-kondygnacyjnych i S4 dla budynków 11kondygnacyjnych. W rozwiązaniach zastosowano mieszany układ ścian konstrukcyjnych
(ściany nośne podłużne i poprzeczne) oraz płyty stropowe krzyżowo-zbrojone podparte na
trzech krawędziach.
Dla Tarasu Dolnego przewidziano trakty mieszkalne 510 × 510 oraz 300 × 510 cm oraz trakty
komunikacyjne 255 × 510 oraz dodatkowo: dla budynków 5-kondygnacyjnych – 300 × 510
cm, dla budynków 11-kondygnacyjnych – 510 × 510 cm. Dla Tarasu Górnego w I etapie
realizacji zaprojektowano trakty mieszkaniowe 382,5 × 510 i 510 × 510 cm oraz dodatkowo,
dla budynków 5-kondygnacyjnych – 255 × 510 cm; trakty komunikacyjne – 255 × 510
(budynki 5-kondygnacyjne) i w budynkach 11-kondygnacyjnych trakty korytarzowe – 180 ×
510 cm, 255 × 510 cm – dla klatek schodowych oraz 427,5 × 510 cm dla szybów windowych.
W II etapie realizacji Tarasu Górnego wymiary oparto o moduł nx60 cm w typoszeregu: 240,
360, 480 i 540 cm.
Winogrady
Inaczej: Wielka Płyta Winogradzka; system stosowany w Poznaniu dla budowy położonego
na terenie dzielnicy Stare Miasto osiedla Winogrady. W ramach systemu przewidziano
budowę budynków 5- i 13-kondygnacyjnych. Budynki 5-kondygnacyjne zostały rozwiązane w
układzie klatkowym. Zaprojektowano segmenty złożone z 3 lub 4 klatek schodowych, które
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można było ze sobą dowolnie łączyć. Poszczególne segmenty różniły się typami
umieszczonych w nich mieszkań (zaprojektowano segmenty, w których znajdowało się 40
mieszkań M4, po 15 mieszkań typu M2, M3 i M5 oraz po 15 mieszkań M5 i M6) oraz jako
uzupełnienie segmenty z przejazdami w poziomie terenu i segmenty umieszczane w miejscu
załamań linii elewacji bloku mieszkalnego. Budynki wysokie rozwiązano w układzie
korytarzowym. Podstawowa siatka systemu miała wymiar 540 × 540 cm. W budynkach 5kondygnacyjnych zastosowano uzupełniający trakt 540 × 420 cm. Klatki schodowe oparto na
siatce 540 × 240 cm a trakt korytarzowy budynków 13-kondygnacyjnych oparto na siatce 540
× 180 cm. W systemie przewidziano wysokość kondygnacji mieszkalnej 270 cm. W
budynkach zastosowano mieszany układ ścian konstrukcyjnych z płytami krzyżowozbrojonymi, podpartymi na trzech krawędziach. Płyty ścian wewnętrznych i stropów
produkowano w gr. 14 cm. Ściany zewnętrzne gr. 35 cm produkowano z keramzytobetonu.
W kolejnych latach zostały opracowane dodatkowe segmenty budynków 5kondygnacyjnych, rozwiązanie dla budynku 16-kondygnacyjnego.
Szczeciński
Został oparty o importowane z ZSRR linie technologiczne. Stosowane w nim rozwiązania
zostały dostosowane do polskich warunków przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Ogólnego „Miastoprojekt” Szczecin i Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa
Miejskiego w Warszawie. W pierwszym okresie opracowano katalog, w którym umieszczono
140 elementów typowych. Z nich zaprojektowano przykładowe rozwiązania poszczególnych
sekcji budynków 5- i 11-kondygnacyjnych w układach klatkowych, korytarzowych i
punktowych. Na ich podstawie, w biurach projektów przygotowano rozwiązania osiedli
mieszkaniowych i całych układów urbanistycznych. Elementy prefabrykowane produkowano
w „Fabrykach Domów”. Pierwsze budynki w tym systemie zostały zbudowane w latach 19711972 w Szczecinie. W 1974 otwarto „Fabrykę Domów” w Suchym Lesie k. Poznania.
Podstawowe jednostki oparto na siatce 480 × 480 cm i 480 × 240 cm. Zastosowano
podstawowy rozstaw ścian nośnych – 480 cm, podstawą kształtowania rozwiązań był
poprzeczny układ ścian. W „Fabrykach Domów” produkowano całkowicie wykończone
elementy. Płyty stropowe, jednokierunkowo zbrojone miały gr. 14 cm a płyty ścian
wewnętrznych 15 cm. Ściany zewnętrzne z keramzytobetonu miały dwie grubości: 40 cm – w
przypadku ścian nośnych i 36 cm dla ścian osłonowych. Prefabrykacją, oprócz węzłów
sanitarnych, klatek schodowych, szybów windowych itp. objęto także ściany piwnic. Jest to
system o najwyższym wskaźniku zużycia betonu (z systemów występujących w Polsce).
Leningrad
Specyficzny rodzaj budynków wielkopłytowych stawianych na terenie Polski w latach 80.
stanowią budynki typu „Leningrad” montowane z elementów przywożonych koleją z ZSRR na
zamkniętych obszarach jednostek Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. W ramach
systemu wznoszono budynki 5-kondygnacyjne z trzema lub pięcioma klatkami schodowymi.
Budynki tego typu powstały m.in. w Świnoujściu, Legnicy (ok. 20), Zgierzu, Policach,
Strzegomiu, Jaworze, Trzebieniu, Brzegu, Świętoszowie, Białymstoku, Wałczu, Bornem
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Sulinowie, Kłominie, Czarnej Tarnowskiej oraz na osiedlu obsługującym Lotnisko w Krzywej k.
Chojnowa i Wiechlicach / Lotnisko niedaleko Szprotawy.
Ściany nośne -pierwsze systemy z początków i połowy lat sześćdziesiątych jak WUF-T czy
OWT-67 stosowały stropy i ściany nośne międzymieszkaniowe grubości 14 cm, co nie
zapewniało właściwej izolacyjności akustycznej. W wyniku badań akustycznych wykonanych
w ITB w systemach W-70 i Szczecin projektowanych w okresie późniejszym (przełom lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych), prefabrykaty stropowe ścian nośnych
międzymieszkaniowych pogrubiono do 15 cm, ale w systemie Szczecin pozostawiono jednak
prefabrykaty stropowe o grubości 14 cm wprowadzając w celu polepszenia właściwości
akustycznych tzw. pływającą podłogę, która niestety w procesie realizacji budynków często
nie była wykonywana prawidłowo.
Przyjęte w projektach prawidłowe rozwiązanie techniczne w praktyce niejednokrotnie nie
spełniały stawianych im wymagań, gdyż dostępne na rynku materiały często miały gorszą niż
założona jakość, a wobec permanentnego niedoboru wszystkich materiałów stosowano
substytuty materiałów przewidzianych w projekcie. Przykładowo można wspomnieć o kitach
do uszczelniania ścian zewnętrznych, wełnie mineralnej i stali na łączniki do ścian
trójwarstwowych. Sytuację materiałową w polskiej gospodarce, a więc i w budownictwie
okresu PRL charakteryzowały trzy cechy: oszczędność za wszelką cenę kosztem produktu
finalnego, niska jakość materiałów i wyrobów, częste stosowanie substytutów o gorszej
jakości niż założona w projekcie. Jest to jedna z istotniejszych przyczyn złego stanu
technicznego użytkowanych obecnie budynków wielkopłytowych. W latach gdy
wykonywano, eksploatowane do dzisiaj, budynki wielkopłytowe panował w wykonawstwie
prymat ilości nad jakością. Powodowało to złą jakość techniczną nowo wybudowanych
budynków. Przyczyny złej jakości technicznej budynków wynikające z wykonawstwa,
powodowane były m. in. błędami w indywidualnych rozwiązaniach technologicznych, złą
jakością produkcji prefabrykatów, uszkodzeniami prefabrykatów w transporcie i przy
składowaniu oraz wadami montażu budynków.

Dachy budynków typu „T“ były przeważnie skośne z wiązarami drewnianymi, w
późniejszych okresach z wiązarami, w których niektóre elementy wykonane były z
prefabrykatów żelbetowych. Poddasza (strychy) były w większości przypadków
niewykorzystywane, a tym samym nieogrzewane. Od ok. połowy lat pięćdziesiątych zaczęto
w większym zakresie, szczególnie w miastach, stosować dachy płaskie. Izolacja termiczna
tych dachów była najczęściej wykonywana z lekkich lanych betonów o zmiennej grubości,
co pozwalało na ukształtowanie spadku dachu. Minimalna grubość miała wynosić 40 mm.
Stropy były początkowo najczęściej drewniane wiązarowe. Później stosowano stropy
montowane, które były podzielone w zależności od masy. W stropach, montowanych z
elementów o masie do 300 kg, stosowano także dwuteowniki w kombinacji z wkładkami
żużlobetonowymi lub ceramicznymi.
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Stropy z żelbetowych dwuteowników sprzężonych z segmentowymi płytami żelbetowymi
były typizowane dla takich samych świateł traktów jak poprzednie stropy. W budownictwie
mieszkaniowym stosowane były wszędzie tam, gdzie nie był potrzebny prosty sufit, a zatem
głównie w stropach nad suterenami.
Podłogi (strychy) na nieogrzewanych poddaszach wykonywano w wersji umożliwiającej i
nieumożliwiającej chodzenia. W najstarszych typach podłogi umożliwiające chodzenie były
wykonywane podobnie jak w budynkach przedwojennych - zazwyczaj z podsypką żużlową,
warstwą betonu lub żużlobetonu i warstwą ścieralną z płyt ceglanych o grubości ok. 30 mm.
W późniejszych okresach zaprzestano stosowania cegieł posadzkowych, a jako warstwę
wierzchnią wykonywano na podsypce żużlowej wyłącznie warstwę betonu lub żużlobetonu,
względnie żużlobeton z warstwą jastrychu cementowego. Całkowita grubość podłóg wahała
się w zakresie od 100 do 150 mm. W przypadku podłóg bez możliwości chodzenia na
warstwie podsypki wykonywano jedynie betonowe „chodniczki“ umożliwiające dostęp do
kominów. Grubość podsypek żużlowych wynosiła początkowo ok. 100 mm zaś warstwa
żużlobetonu ok. 50 mm.
Warstwy ścieralne podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych były zazwyczaj drewniane
(mozaika, parkiet, deski, itp.), w pozostałych pomieszczeniach (korytarze, pomieszczenia
gospodarcze i sanitarne, spiżarnie) z płytek (terakota, ceramika, ksylolit itp.). Całkowita
grubość podłóg wynosiła w początkowym okresie 150 mm, ale stopniowo następowało jej
zmniejszenie do 100 a nawet 50 mm.
Okna i balkony w przypadku budynków powstających w okresie 1946 do 1948 to najczęściej
podwójne okna drewniane (tzw. okna skrzynkowe). W późniejszych okresach stosowano już
raczej okna drewniane z szybą podwójną, jednak na klatkach schodowych nie były
wyjątkiem pojedyncze okna drewniane (rama i jedna szyba).
2.3.3 Lata 1967- 1985

W roku 1966 wprowadzona w polskim Prawie Budowlanym pierwsze zapisy dotyczące
wymogów izolacyjności przegród – dla ścian zewnętrznych współczynnik U nie mógł
przekraczać 1,16 W/m2K w Polsce środkowej i wschodniej, oraz 1,4 1,16 W/m2K w Polsce
zachodniej.
Po roku 1970 r. w oparciu o rozwiązania stosowane w NRD opracowano system
konstrukcyjny W-70 (na podstawie którego z kolei powstały później jego warianty Wk-70 i
OWT-75). Był on tzw. systemem otwartym, w którym stosunkowo tylko nieliczne ściany
wewnątrz budynków pełniły funkcję ścian nośnych. Wynikającą z tego korzyścią była
możliwość bardziej swobodnego, niż w przypadku systemów „zamkniętych”, kształtowania
wnętrza budynku – a zwłaszcza budowania pomieszczeń o większej powierzchni.
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W-70
W-70 i jego odmiana opracowana w 1973 r., Wk-70, zostały oparte o rozwiązania stosowane
w NRD. Pierwsze prace nad rozwiązaniami zastosowanymi w systemie W-70 zostały podjęte
przez Zakład Projektowania Zjednoczenia Budownictwa Warszawie i Instytut Techniki
Budowlanej w latach 1967-1970. Zawarte w katalogach rozwiązania zastosowano przede
wszystkim dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Podano także warianty stosowane w
budownictwie użyteczności publicznej (do budowy np. hoteli, domów akademickich,
budynków administracyjnych, służby zdrowia, szkół). Pierwsze budynki mieszkalne w tym
systemie zbudowano w Radomiu (osiedle Nad Potokiem, Ustronie).
System został oparty o siatkę modularną 60 × 60 cm. Podstawowym rozwiązaniem
konstrukcyjnym był poprzeczny układ ścian nośnych. W systemie W-70 elementami
podstawowymi były: płyty stropowe kanałowe, jednokierunkowo zbrojone fr. 22 cm, ściany
wewnętrzne gr. 15 cm – kondygnacje mieszkalne i 20 cm – ściany piwnic, ściany zewnętrzne
wielowarstwowe gr. 27 cm. lub gr. 40 cm z keramzytobetonu. Typowe rozpiętości stropów
(rozstawy ścian nośnych) wynosiły: 240, 360, 480 i 600 cm. Wysokość kondygnacji
mieszkalnych – 280 cm. Katalogi obejmowały typoszeregi elementów objętych typizacją
centralną (jednakowe elementy produkowane w wytwórniach stacjonarnych lub
poligonowych w całym kraju – typizacja centralna). W systemie uwzględniono możliwość
stosowania dodatkowych elementów uwzględniających potrzeby regionu (typizacja
regionalna) oraz produkowane dla potrzeb pojedynczego osiedla (typizacja lokalna).
W odmianie Wk-70 wprowadzono dodatkową rozpiętość stropów – 300 cm, dodatkową
wysokość kondygnacji – 330 cm, zastąpiono płyty stropowe kanałowe płytami pełnymi o gr.
16 cm, zrezygnowano z rozwiązania ścian zewnętrznych z keramzytobetonu. Wysokość
kondygnacji 330 cm została wprowadzona z myślą o typowych rozwiązaniach szkół, hoteli
itp. W 1975 opracowano kolejną odmianę systemu W-70 nazwaną OWT-75. Wprowadzono
w niej nowe rozwiązanie mocowania płyt zewnętrznych. Elementy tego systemu
produkowano przede wszystkim w wytwórniach poligonowych.
Przed wielką płytą otworzyły się nowe, nieznane wcześniej możliwości. Realizacji programu
budownictwa wielkopłytowego służyć miały wielkie wytwórnie prefabrykatów – tzw. fabryki
domów – których w roku 1980 było w całej Polsce 150.
Mankamenty wielkiej płyty są oczywiste – zarówno estetyczna jak i energetyczne.
Dodatkowo bloki budowane były często z wykorzystaniem materiałów szkodliwych dla
zdrowia – np. azbestu, a nieocieplona wielka płyta miała – w porównaniu z innymi
materiałami budowlanymi – bardzo dużą przenikalność cieplną, tak że koszty ogrzewania
takich budynków były bardzo duże.
Sytuację pogarszał fakt, że w niektórych „fabrykach domów” nie przestrzegano technologii
produkcji, przyspieszając „dojrzewanie” betonu poprzez nadmierne ogrzewanie. Co prawda,
nie pogarszało to wytrzymałości produkowanych elementów, ale uszkadzało (topiło)
wewnętrzną warstwę izolacji cieplnej, w którą były wyposażone płyty montowane jako
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ściany zewnętrzne. Już w czasie pierwszej zimy po oddaniu takich domów do użytku
okazywało się, że niektóre z ich ścian przemarzają.
Innym popularnym systemem konstrukcyjnym w tym okresie była tzw. Rama H -technologia
konstrukcji budynków, polegająca na wzniesieniu żelbetowego szkieletu, który wypełniany
jest cegłami lub pustakami. Na żelbetowy szkielet, pełniący rolę konstrukcji nośnej, składają
się słupy, podciągi i wspierające się na nich płyty stropowe. W budynkach wzniesionych w tej
technologii nie występują ściany nośne (co umożliwia praktycznie dowolną aranżację
wnętrz), jednak zdarza się iż widoczne są elementy konstrukcyjne – wspomniane słupy oraz
podciągi.
2.3.4 Lata 1986 – 1992

W latach tych obowiązywały nieco zaostrzone wymagania dotyczące izolacyjności budynków
przyjęte za Polską Normą PN-82/B-02020, które obniżały dopuszczalny współczynnik U dla
przegród zewnętrznych do wartości 0,75 W/m2K.
Po reformach roku 1989 zastąpienie dużych spółdzielni budowlanych prywatnym
budownictwem lub działalnością deweloperską spowodowało upadek budownictwa
wielkopłytowego. Zmniejszenie skali inwestycji na początku lat 90. XX w. nie pozwalało na
opłacalną produkcję prefabrykatów betonowych i doprowadziło do zamknięcia fabryk
domów. Zadecydowały o tym także niska jakość wykonania budynków w tej technologii,
zmiana mody, i przemiany społeczne. Wprowadzenie nowych, energooszczędnych
technologii oraz edukacja i szacowanie kosztów wskazały, że przy obecnym zróżnicowaniu
konstrukcji bardziej opłacalne stało się budownictwo konwencjonalne lub lekkie.
Na początku lat 90-ych na rynku budowlanym ogółem, w tym wśród producentów
materiałów budowlanych funkcjonowały w przeważającej mierze firmy państwowe oraz
nieliczne firmy prywatne. Uruchomiony proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
spowodował, że z prawie 8,5 tys. podmiotów państwowych w roku 1990 do końca dekady
pozostało jedynie 14 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznaczonych do
prywatyzacji. Proces ten spowodował wzrost konkurencji pomiędzy prywatyzowanymi
firmami. Aby przetrwać musiały one podnieść wydajność, jakość produktów oraz zaoferować
nowe wyroby spełniające oczekiwania klientów coraz lepiej orientujących się w nowych
rozwiązaniach stosowanych w budownictwie.
Drugą istotną zmianą wśród producentów materiałów budowlanych było pojawienie się
inwestorów zagranicznych w tym największych koncernów światowych. Wprawdzie od
początku lat 90-ych zaczął się import nowoczesnych materiałów budowlanych i wiele
zachodnich firm otwierało swoje przedstawicielstwa to jednak dopiero inwestycje
bezpośrednie w produkcję wywołały silny impuls zmiany w stosowaniu tych materiałów w
Polsce. Wchodzenie inwestorów zagranicznych zaczęło się w połowie lat 90-ych. Od tego
momentu systematycznie wzrastał udział podmiotów z kapitałem zagranicznym Dzięki

16

olbrzymim inwestycjom, know-how w dziedzinie technologii, zarządzania i marketingu firmy
te bardzo szybko wchodziły na rynek z nowoczesnymi materiałami budowlanymi znacznie
wyprzedzając w rynkowym wyścigu o klienta firmy polskie. Ich oferta pozwalała inwestorom
na odejście od stosowania przestarzałej technologii prefabrykacji betonowej
(charakterystycznej dla tzw. budownictwa wielkopłytowego) na rzecz techniki monolitycznej.
Technika ta pozwala na pełna swobodę w kształtowaniu układu funkcjonalnego budynków
oraz ich indywidualnego wyrazu architektonicznego. Wejście inwestorów zagranicznych
spowodowało przyśpieszoną edukacje polskich przedsiębiorców i dystrybutorów szczególnie
w dziedzinie marketingu i zarządzania. Firmy zachodnie bardzo dużo uwagi poświęcały
szkoleniom fachowym zarówno o produktach jak i na temat poszczególnych dziedzin
funkcjonowania firmy, jak właśnie marketing, techniki sprzedaży, zarządzanie. Następował
szybki transfer know-how. Firmy, które z tego korzystały odniosły sukces.
2.3.5 Lata po roku 2002

W roku 2002 pojawił się dokument zatytułowany „Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w którym w załączniku w zamieszczona wymagania
izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.
Załącznik 2 do Warunków technicznych – Wymagania związane z oszczędnością energii
1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie
1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone
zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika
przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
Współczynnik
t - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z par. 134 ust 2
U(max) W/(m2K)
d zewnętrznym,
i
1. Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem
niezależnie od rodzaju
0
ściany): a)przyt i >16 C
0,30
b)przyt<16°C
0,80
2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami
1,00
schodowymi lub korytarzami
3 Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm, trwale
1,00 0,70
zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm b)
powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a)
przy t >16°C b) przy 8°C< t <16°C

0,25
0,50

6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
podłogi na gruncie
7 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi

0,45

8 Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
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bez wymagań
1,00

Budynek użyteczności publicznej
Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
t - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z par. 134 ust 2

Współczynnik
2
U(max) W/(m K)

1. Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju
ściany):
a)przyt i >16°C
b)przyt<16°C

0,30
0,65

2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub
korytarzami
3 Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm, trwale
zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm b)
powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a)
przy t >16°C b)przy8°C<t J <16°C

3,00*
3,00 0,70

bez wymagań
0,25 0,50

6 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi
przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie
7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi

0,45
bez wymagań

Budynek produkcyjny, magazynowy, gospodarczy
Lp.

1

2

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
t - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z par. 134 ust 2
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju
ściany): a) przy t>16°C
b)przy8°C<t,<16°C
c)przyt<8°C
Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne a)dlaAM>16K
b)dla8K<AM<16K
c)dlaAM<8K

Współczynnik
U(max) W/(m2K)
0,30
0,65
0,90
1,00
1,40
bez wymagań

3

Stropodachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
a) przy ti>16°C
b)przy8°C<t,<16°C
c)przyt,<8°C

0,25
0,50
0,70

4

Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie
a) przy ti>16°C
b)przy80C<t<16°C
c)przyt,<8°C

0,80
1,20
1,50

5

Stropy nad piwnicami ogrzewanymi

bez wymagań
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Okna w budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego
Lp.
1

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

U (max)
2
W/(m K)

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne w pomieszczeniach o t > 16°C a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej

1,8
1,7

2

Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczna) w pomieszczeniach o tj>16°C

1,8

3

Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nie-ogrzewanych

2,6

4

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami
schodowymi nieogrzewanymi

5

Drzwi zewnętrzne wejściowe

bez wymagań
2,6

Okna w budynku użyteczności publicznej
Lp.

Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne

1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste:
a) przy t i >16°C
b) przy8°C<ti<16°C
2
Okna połaciowe i świetliki
3 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach
higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i
przedszkolach)
4 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami
schodowymi nieogrzewanymi
5 Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków

U k (max)
W/(m2K)
1,8
2,6
1,7
1,8
bez wymagań
2,6

Okna w budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym
Lp.

Okna, świetliki, drzwi i wrota

U k (max)
W/(m2K)

1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne w pomieszczeniach o t >16°C
a) w I, II i III strefie klimatycznej
2 Okna połaciowe bez względu na strefę klimatyczną w pomieszczeniach o t <16°C

1,9

3 Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6

4

Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych

1,8

2,6

t i - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu wg Warunków Technicznych lub określona w procesie
technologicznym.
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Dodatkowe wymagania
W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a
także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza miedzy
przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i
wykonywać tak, aby osiągnąć całkowitą szczelność na przenikanie powietrza. W Warunkach
Technicznych zawarte są także wymagania dotyczące ochrony przed powierzchniową
kondensacją pary wodnej.
Konstrukcja ścian
Najczęściej spotykane obecnie rozwiązania ścian murowanych to: ściany jedno-, dwu- i
trójwarstwowe.
Ściany jednowarstwowe to takie, które są wymurowane z jednego rodzaju elementów na
całej grubości. Zakłada się, że ściany jednowarstwowe powinny mieć współczynnik
przenikania ciepła U nie większy niż 0,5 W/m2K, co powoduje konieczność zastosowania
odpowiednich materiałów budowlanych takich jak bloczki z betonu komórkowego czy
gazobetonu, bloczki keramzytowe, których otwory wypełnione są styropianem lub porowata
ceramika. Zastosowane elementy łączy się bardzo cienkimi spoinami, które eliminują
możliwość powstawania ewentualnych mostków termicznych. Ściany nośne zewnętrzne i
wewnętrzne mogą być również wykonane z kształtek styropianowych łączonych specjalnymi
zamkami i zalewanych na budowie betonem. Od wewnątrz wykańcza się je płytami gipsowokartonowymi, a na zewnątrz tynkuje lub obkłada cegłą klinkierową bądź licówką. Zgodnie a
wymaganiami przytoczonymi powyżej, ściana taka powinna już na wstępie być ocieplona.
Ściany dwuwarstwowe wykonuje się podobnie jak ściany jednowarstwowe z tą różnicą, że
dociepla się je od zewnątrz. W ścianach dwuwarstwowych warstwę wewnętrzną, nośną
stanowią materiały konstrukcyjne - cegły pełne czy pustaki, a warstwę zewnętrzną - materiał
termoizolacyjny, taki jak styropian czy wełna mineralna, zabezpieczony cienkowarstwowym
tynkiem strukturalnym. Współczynnik przenikania ciepła U w ścianach dwuwarstwowych
powinien być nie większy niż 0,3 W / m2K.
Ściany trójwarstwowe składają się z trzech warstw: wewnętrznej warstwy nośnej, warstwy
izolacji termicznej oraz zewnętrznej warstwy osłonowej, fakturowanej, często od-dzielonej
od ocieplenia wentylowaną pustką powietrzną o grubości od 3 do 5cm (szczególnie, jeśli
elewacja wykonana jest z materiału o niskiej paroprzepuszczalności). Warstwa zewnętrzna
jest połączona z warstwą nośną specjalnymi kotwami. Ściany takie mogą być wykonane z
różnych materiałów, ale ważne jest, aby poszczególne warstwy tworzyły razem przegrodę o
odpowiedniej izolacyjności cieplnej, tzn. aby współczynnik przenikania ciepła k był niższy niż
0,3 W/m2K. Ściany trójwarstwowe są bardziej pracochłonne i droższe w wykonaniu niż
ściany jedno- i dwuwarstwowe, jednak charakteryzują się one bardzo dobrymi parametrami
wytrzymałościowymi i termoizolacyjnymi. Dodatkowa warstwa zewnętrzna chroni ścianę
przed czynnikami atmosferycznymi i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Wentylowana szczelina powietrzna pełni dwie funkcje - odprowadza wykraplającą się
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wewnątrz ściany parę wodną poprzez specjalne otwory znajdujące się w warstwie licującej
oraz chłodzi i wentyluje warstwę zewnętrzną, wykonaną niejednokrotnie z ceramiki licowej
lub klinkierowej. W ścianie bez szczeliny powietrznej brak chłodzenia warstwy zewnętrznej
od wewnątrz przy intensywnym nasłonecznieniu prowadzi do powstania mikrozarysowań, a
utrudnione odprowadzenie wilgoci ze ściany do atmosfery powoduje znaczne zawilgocenie
ściany i pogorszenie parametrów izolacyjności termicznej.
Do konstrukcji ścian zewnętrznych stosuje się również cegłę albo bloczki wapienno-piaskowe
(silikatowe). Są one produkowane z naturalnych surowców: piasku, wapna oraz wody i
wykazują wysoką odporność na działanie mrozu, wody i ognia, a także na grzyby i pleśnie.
Podobnie jak cegła ceramiczna, posiadają dużą zdolność akumulacji ciepła.
Wciąż rosnącą popularnością cieszą się obecnie szkieletowe domy drewniane.
Domy z drewna - to domy ekologiczne i funkcjonalne. Charakteryzują się niezwykłą
elastycznością metod budownictwa, a dzięki właściwościom izolacyjnym drewna, ściany
mogą być cieńsze, co daje do 10% więcej przestrzeni, niż w przypadku innych metod
budowlanych.
Ściana zewnętrzna w konstrukcji szkieletu drewnianego, może mieć przekrój stanowiący
zaledwie połowę grubości ściany murowanej, zapewniając przy tym podwójną wartość
izolacyjną, nie tworząc jednocześnie tzw. mostków termicznych, które są tak powszechnie
występującą wadą innych metod budowlanych. Uwzględniając rosnące znaczenie metod
budownictwa o niskim zapotrzebowaniu energetycznym, domy drewniane odgrywają coraz
ważniejszą rolę.
Niestety wśród polskiego społeczeństwa do tej pory występowało głębokie niezrozumienie
tej technologii, oraz ogólna dezorientacja, co sprawiało że była rzadziej wykorzystywana niż
w innych państwach europejskich. Sytuacja jednak się diametralnie zmienia, z roku na rok
coraz większa liczba inwestorów indywidualnych przekonuje się do uroków mieszkania w
domach o konstrukcji drewnianej. Drewno jako surowiec naturalny ma wyjątkowe cechy
ekologiczne, jest zdrowe, ma zdolności do samoregulacji wilgotności i stwarza
niepowtarzalny mikroklimat. Jest niezwykle wytrzymałe i elastyczne, a poddane
odpowiedniej obróbce oraz potraktowane odpowiednimi preparatami staje się niepalne.
Postęp techniczny i rozwój technologii sprawiły że ten jeden z pierwszych surowców, który w
rękach człowieka wytyczył kierunek rozwoju cywilizacji, wciąż pozostaje materiałem
niezwykle nowoczesnym. Jest trwałe, długo opiera się procesom starzenia.
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Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 1
jednorodzinny, wybudowany przed 1945

Kod budynku :

PL.N.SFH.01.gen
Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
przed 1945
2
1
3
180,5 m
2
72 m

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 16 cm izolacji
2
0,3 W/m2K
2
14 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
1,1
0,25 W/m K
podłoga 15 cm izolacji
1,8
0,45 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
5
1,8 W/m2K
wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyja i miejscowa

η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
2

W/m2K

dach skośny, nie wentylowany

1,1

W/m2K

podłoga na gruncie

1,8

W/m2K

5

W/m2K

ściany

drewniany, bez docieplenia

dach
podłoga
okna

drewniane, pojedyncze szklenie
SYSTEMY

η= 0,88

zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,59

η= 0,95

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyja i miejscowa

η=0,59

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

centrale, rury izolowane

η= 0,98

η=1,0

przesył
centrale, rury izolowane

η= 0,9

kocił gaz.
dwufunkcyjny+kolek słoneczne

przesył
pobór miejscowy

η= 0,92

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 20 cm izolacji
2
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
dach
1,1
0,22 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 18 cm izolacji
1,8
1,8 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
5
1,1 W/m K

wytwarzanie

wytwarzanie
podgrzewacz przepływowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,95

CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE

wytwarzanie
piece węglowy

przesył
centrale, rury izolowane

η= 0,99

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

348
382,8

modernizacja
standardowa

EK
EP

118
129,8

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

95
77

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 2
jednorodzinny, wybudowany 1946-1966

Kod budynku :

PL.N.SFH.02.gen
Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
1946 - 1966
1
1
3
245,5 m
2
98,2 m

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 16 cm izolacji
1,95
0,3 W/m2K
2
12 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,9
0,25 W/m K
podłoga brak
1,8
1,8 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
3,4
1,8 W/m2K
1,95
regulacja
centralna

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

1,5 cegły

1,95

W/m2K

dach

dach skośny, nie wentylowany

0,9

W/m2K

podłoga na gruncie

1,8

W/m2K

drewniane, typu szwedzkiego

3,4

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,88

zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,59

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,95

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

η=0,59

η= 0,87

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

centrale, rury izolowane

η= 0,95

η=1,0

przesył
centrale, rury izolowane

η=

kocił gazowy dwufunkcyjny + kolektory
słoneczne

przesył
pobór miejscowy

η= 0,92

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 16 cm izolacji
1,95
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,9
0,22 W/m2K
2
podłoga 14 cm izolacji
1,8
0,3 W/m K
PCV
z
potrójnym
szkl.
(Warunki tech., 2002)
okna
3,4
1,1 W/m2K

wytwarzanie

wytwarzanie
podgrzewacz przepływowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,91

CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 0,87

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

OGRZEWANIE

wytwarzanie
piece węglowy

przesył
centrale, rury izolowane

η= 0,97

η= 0,92

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

327
359,7

modernizacja
standardowa

EK
EP

125
137,5

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

91,1
73,1

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 3
jednorodzinny, wybudowany 1967 - 1985

Kod budynku :

PL.N.SFH.03.gen
Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
1967-1985
2
1
3
330 m
2
130 m

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 12 cm izolacji
1,4
0,3 W/m2K
2
12cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
1,1
0,25 W/m K
(Warunki tech., 2002)
podłoga 10 cm izolacji
1,8
0,45 W/m2K
2
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
3,3
1,5 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

pustak, bez docieplenia

1,4

W/m2K

dach

dach płaski, nie wentylowany

1,1

W/m2K

podpiwniczony

1,8

W/m2K

podwójne

3,3

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,59

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,95

wytwarzanie
podgrzewacz przepływowy
η=0,59

η=1,0

η= 0,92

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 16 cm izolacji
1,4
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
dach
1,1
0,22 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 14 cm izolacji
1,8
0,25 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
3,3
1,1 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,87

wytwarzanie

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

kocioł gaz. dwufunk.+kolek.słoneczne

izolowany, wewnątrz budynku

centrale, rury izolowane

η= 0,95

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,91

CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 0,87

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
piece węglowy

przesył
centrale, rury izolowane

η= 0,97

η= 0,92

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

253
278,3

modernizacja
standardowa

EK
EP

118
129,8

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

94
76

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 4
jednorodzinny, wybudowany 1986 - 1992

Kod budynku :

PL.N.SFH.04.gen
Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
1986-1992
1
1
3
408 m
2
136 m

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 12 cm izolacji
1,4
0,3 W/m2K
2
12cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
1,1
0,25 W/m K
(Warunki tech., 2002)
podłoga 10 cm izolacji
1,6
0,45 W/m2K
2
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
2,8
1,5 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła, z dociepleniem

1,4

W/m2K

dach

dach skośny, wentylowany

1,1

W/m2K

podpiwniczony

1,6

W/m2K

podwójne, typu szwedzkiego

2,8

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,86

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,95

wytwarzanie
podgrzewacz przepływowy
η=0,59

η=1,0

η= 0,92

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 16 cm izolacji
1,4
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
dach
1,1
0,22 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 14 cm izolacji
1,6
0,25 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
2,8
1,1 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,87

wytwarzanie

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

kocioł gaz. dwufunk.+kolek.słoneczne

izolowany, wewnątrz budynku

centrale, rury izolowane

η= 0,95

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,91

CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 0,87

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy

przesył
centrale, rury izolowane

η= 0,97

η= 0,92

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

186
204,6

modernizacja
standardowa

EK
EP

108
118,8

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

93
75

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 5
jednorodzinny, wybudowany 1993 - 2002

Kod budynku :

PL.N.SFH.05.gen
Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
1993-2002
2
1
3
450 m
2
160 m

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 10 cm izolacji
0,55
0,3 W/m2K
2
8 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,4
0,25 W/m K
(Warunki tech., 2002)
podłoga 10 cm izolacji
1,1
0,45 W/m2K
2
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
1,4
1,1 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,87

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła, z dociepleniem

0,55

W/m2K

dach

dach skośny, wentylowany

0,4

W/m2K

podpiwniczony

1,1

W/m2K

PCV, jednokomorowe

1,4

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,87

1

1

wytwarzanie
kocioł gazowy, dwufunkcyjny
η=0,87

CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,87

0,8

przesył
centrale, rury izolowane
η= 0,85

η=

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 14 cm izolacji
0,55
0,22 W/m2K
10 cm izolacji
dach
0,4
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 14 cm izolacji
1,1
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
1,4
1,1 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,87

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

wytwarzanie

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

kocioł gaz.dwufunk.+kolek.słoneczne

izolowany, wewnątrz budynku

centrale, rury izolowane

η= 0,87

przesył
pobór miejscowy

η= 1

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy, dwufunkcyjny

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

160
176

modernizacja
standardowa

EK
EP

105
115,5

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

90
72

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 6
jednorodzinny, wybudowany 2003 - 2008

Kod budynku :

PL.N.SFH.06.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
W/m2K
0,25
spełnione wymagania War.
W/m2K
2
Tech. 2002
0,45
W/m K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
po 2009
2
1
3
500 m
2
172 m

ściany
dach
podłoga
okna

brak
brak
brak
brak

W/m2K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

1,3

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,87

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła, z dociepleniem

0,3

W/m2K

dach

dach skośny, wentylowany

0,3

W/m2K

podpiwniczony

0,45

W/m2K

PCV, dwukomorowe

1,3

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,87

1

1

8 cm izolacji
6 cm izolacji
8 cm izolacji

PCV z potrójnym szkl.z argo

wytwarzanie
podłogowe

η=0,87

W/m2K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

1,3

η= 0,99

0,8

1,0

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,72

przesył
pobór miejscowy

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
0,22 W/m2K
0,25
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
0,45
0,3 W/m2K

kocioł na biomasę+kolek.słoneczne

wytwarzanie
kocioł gazowy, dwufunkcyjny

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,87

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy, dwufunkcyjny

η= 1

η=

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

ściany
dach
podłoga
okna

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

140
154

modernizacja
standardowa

EK
EP

modernizacja
zaawansowana

100
110

centrale, rury izolowane

EK
EP

87
69

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 7
jednorodzinny, wybudowany po 2008

Kod budynku :

PL.N.SFH.07.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
W/m2K
0,25
spełnione wymagania War.
W/m2K
2
Tech. 2002
0,45
W/m K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

jednorodzinny (SFH)
po 2009
2
1
3
520 m
2
178 m

ściany
dach
podłoga
okna

brak
brak
brak
brak

W/m2K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

1,3

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,87

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła, z dociepleniem

0,3

W/m2K

dach

dach skośny, wentylowany

0,3

W/m2K

podpiwniczony

0,45

W/m2K

PCV, dwukomorowe

1,3

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,87

1

1

8 cm izolacji
6 cm izolacji
8 cm izolacji

PCV z potrójnym szkl.z argo

wytwarzanie
kocioł na biomasę

η=0,87

W/m2K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

1,3

η= 0,72

0,8

1,0

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,72

przesył
pobór miejscowy

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
0,22 W/m2K
0,25
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
0,45
0,3 W/m2K

kocioł na biomasę+kolek.słoneczne

wytwarzanie
kocioł gazowy, dwufunkcyjny

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,87

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy, dwufunkcyjny

η= 1

η=

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

ściany
dach
podłoga
okna

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

141
155

modernizacja
standardowa

EK
EP

modernizacja
zaawansowana

105
115

centrale, rury izolowane

EK
EP

90
72

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 8
bliźniak, wybudowany przed 1945

Kod budynku :

PL.N.TH.01.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 16 cm izolacji
2
0,3 W/m2K
2
14 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,9
0,25 W/m K
podłoga 15 cm izolacji
2,2
0,45 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
5
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

bliźniak
przed 1945
1
2
3
788 m
2
248 m

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
2

W/m2K

dach skośny niewentylowany

0,9

W/m2K

podłoga na gruncie

2,2

W/m2K

5

W/m2K

ściana

drewno

dach
podłoga
okna

pojedyncze, drewniane
SYSTEMY

η= 0,88

η= 0,87

regulacja

przesył

η=0,50

η=

η=

wytwarzanie
piec weglowy
η=0,5

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,95

η= 0,9

przesył

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.
η= 1

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
wspomaganie kolektorammi

η= 0,98

η=

η= 1

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 20 cm izolacji
2
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
dach
0,9
0,3 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 18 cm izolacji
2,2
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
5
1,0 W/m K

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.
CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
piec weglowy

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,99

przesył
η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

350
385

modernizacja
standardowa

EK
EP

155
170,5

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

100
90

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 9
bliźniak, wybudowany 1946 - 1966

Kod budynku :

PL.N.TH.02.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 15 cm izolacji
1,8
0,3 W/m2K
2
10 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,8
0,25 W/m K
podłoga 15 cm izolacji
2,2
0,45 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
5
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

bliźniak
1946-1966
3
2
3
1 155 m
2
350 m

OGRZEWANIE
regulacja
centralna

wytwarzanie
kocioł gazowy
η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściana

cegła, pustak

1,8

W/m2K

dach

dach płaski, niewentylowany

0,8

W/m2K

podpiwniczony

2,2

W/m2K

5

W/m2K

podłoga
okna

pojedyncze, drewniane
SYSTEMY

η= 0,86

regulacja

przesył

η=0,50

η=

η=

wytwarzanie
kocioł gazowy
η= 0,87

wytwarzanie
terma elektryczna
η=1

η= 1

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 20 cm izolacji
1,8
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
dach
0,8
0,3 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 18 cm izolacji
2,2
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
5
1,0 W/m K
wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,95

η= 0,9

przesył

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.
η= 1

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
wspomaganie kolektorammi

η= 0,98

η=

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych

η=

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.
CIEPŁA WODA
zasobnik

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

OGRZEWANIE

wytwarzanie
piec węglowy

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,99

przesył
η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

260
312

modernizacja
standardowa

EK
EP

180
216

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

120
96

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 10
bliźniak, wybudowany 1967 - 1985

Kod budynku :

PL.N.TH.03.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 14 cm izolacji
1,16
0,3 W/m2K
2
12 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
1
0,25 W/m K
podłoga 16 cm izolacji
2,6
0,45 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
2,6
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

bliźniak
1967-1985
3
2
3
1 430 m
2
427 m

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

wytwarzanie
kocioł gazowy
η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
1,16

W/m2K

1

W/m2K

podpiwniczony

2,6

W/m2K

typu szwedzkiego

2,6

W/m2K

ściana

cegła, pustak

dach

dach płaski, wentylowany

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,88

η= 0,87

regulacja

przesył

η=0,84

η=

η=

wytwarzanie
terma elektryczna
η=1

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,95

η= 0,9

przesył

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.
η= 1

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
wspomaganie kolektorammi

η= 0,98

η=

η= 1

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 18 cm izolacji
1,16
0,22 W/m2K
18 cm izolacji
dach
1
0,3 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 20 cm izolacji
2,6
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
2,6
1,0 W/m K

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.
CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł olejowy

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,99

przesył
η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

220
264

modernizacja
standardowa

EK
EP

160
192

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

115
92

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 11
bliźniak, wybudowany 1986 - 1992

Kod budynku :

PL.N.TH.04.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 10 cm izolacji
0,75
0,3 W/m2K
2
10 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,5
0,3 W/m K
podłoga 6 cm izolacji
0,5
0,45 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
2,6
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

bliźniak
1986-1992
2
2
3
1 196 m
2
410 m

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

wytwarzanie
kocioł gazowy
η= 0,97

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściana

cegła z dociepleniem

0,75

W/m2K

dach

dach skośny, wentylowany

0,5

W/m2K

niepodpiwniczony

0,5

W/m2K

drewniane, jednokomorowe

2,6

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,88

η= 0,87

regulacja
miejscowa

przesył

η=0,96

η=0,97

η=1

wytwarzanie
kocioł gazowy

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

η=0,96

brak

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,97

η= 0,9

η=0,7

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.
η= 0,9

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
wspomaganie kolektorammi

η= 0,98

przesył
przew. Izolowane

η= 1

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 14 cm izolacji
0,75
0,22 W/m2K
12 cm izolacji
dach
0,5
0,25 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 10 cm izolacji
0,5
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
2,6
1,0 W/m K

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.
CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,99

przesył
η= 0,9

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

190
228

modernizacja
standardowa

EK
EP

150
180

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

110
88

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 12
bliźniak, wybudowany 1993 - 2002

Kod budynku :

PL.N.TH.05.gen
Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

ściany
dach
podłoga
okna

bliźniak
1993-2002
2
2
3
1 127 m
2
336 m

8 cm izolacji
8 cm izolacji
brak
typowe PCV

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
0,3
0,18 W/m2K
2
(Warunki tech., 2002)
0,4
0,25 W/m K
1,1
1,8 W/m2K
(Warunki tech., 2002)
1,6
1,5 W/m2K

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściana

cegła, izolowana

0,3

W/m2K

dach

dach skośny wentylowany

0,4

W/m2K

podłoga na gruncie

1,1

W/m2K

pojedyncze, drewniane

1,6

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

regulacja
adaptacyjna i miejscowa

przesył
mieszkaniowe

η=0,93

η=0,88

η=1,0

η= 0,88

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

η= 0,87

η=0,87

η=0,8

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych
η= 1

η=

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 12 cm izolacji
0,3
0,15 W/m2K
12 cm izolacji
dach
0,4
0,2 W/m2K
podłoga 10 cm izolacji
1,1
0,9 W/m2K
PCV z potrójnym szkl.
okna
1,6
1,0 W/m2K
OGRZEWANIE
regulacja
przesył
wytwarzanie
centralne ogrzewanie
centralna i miejscowa
rury izolowane,pom.ogrzew.
η= 0,95

η= 0,9

η= 1

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
zasobnik wg standardu 2000

η= 0,98

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

wytwarzanie
scentralizowane
CIEPŁA WODA
zasobnik
be zasobnika

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,99

przesył
centrale, rury izolowane
η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

155
170,5

modernizacja
standardowa

EK
EP

121
133,1

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

94
84

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 13
bliźniak, wybudowany 2003 - 2008

Kod budynku :

PL.N.TH.06.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
0,3 W/m2K
0,25
0,25 W/m2K
budynek spełnia wymagania
brak
War. Tech. 2002
0,45
0,45 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

ściany
dach
podłoga
okna

bliźniak
2003-2008
2
2
3
2 168 m
2
616 m

W/m2K
OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

1,4

wytwarzanie
kocioł gazowy
η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściana

trójwarstwowa

0,3

W/m2K

dach

dach skosny, wentylowany

0,25

W/m2K

podpiwniczony

0,45

W/m2K

PCV, dwukomorowe

1,4

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
regulacja

przesył

η=0,91

η=

η=

wytwarzanie
kociól gazowy
η=0,91

wytwarzanie
kocioł gazowy
η= 0,94

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych
η= 1

η=

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 10 cm izolacji
0,3
0,22 W/m2K
8 cm izolacji
dach
0,25
0,2 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 12 cm izolacji
0,45
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
1,4
1,0 W/m K
wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,97

przesył

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,9

η= 1

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
wspomaganie kolektorammi

η= 0,98

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.
CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,88

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy

1,8

η= 0,99

przesył
η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

140
168

modernizacja
standardowa

EK
EP

110
132

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

90
72

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 14
bliźniak, wybudowany po 2008

Kod budynku :

PL.N.TH.07.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
0,3 W/m2K
0,25
0,25 W/m2K
budynek spełnia wymagania
brak
War. Tech. 2002
0,45
0,45 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

bliźniak
2003-2008

ściany
dach
podłoga
okna

2
2
3
2 260 m
2
720 m

W/m2K
OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

1,4
wytwarzanie
kocioł gazowy

η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE
ściana

cegła izolowana

0,3

W/m2K

dach

dach skosny, wentylowany

0,25

W/m2K

podpiwniczony

0,45

W/m2K

PCV, dwukomorowe

1,4

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
regulacja

przesył

η=0,91

η=

η=

η= 0,94

wytwarzanie
kociól gazowy
η=0,91

η= 1

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 10 cm izolacji
0,3
0,22 W/m2K
8 cm izolacji
dach
0,25
0,2 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 12 cm izolacji
0,45
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
1,4
1,0 W/m K
wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.

OGRZEWANIE
regulacja
adaptacyjna i miejscowa

η= 0,97

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,9

η= 1

CIEPŁA WODA
kolektory słoneczne
wspomaganie kolektorammi

η= 0,98

η= 0,99

przesył
η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA kWh/m2a

przesył
η=

przesył
bez obiegów cyrkulacyjnych

η=

wytwarzanie
kocioł gazowy, niskotem.
CIEPŁA WODA
zasobnik

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kocioł gazowy

przesył
rury izolowane,pom.ogrzew.

η= 0,88

wytwarzanie
kocioł gazowy

wartość U

1,8

bez modernizacji

EK
EP

135
158

modernizacja
standardowa

EK
EP

108
128

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

88
70

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 15
wielorodzinny, wybudowany przed 1945

Kod budynku :

PL.N.MFH.01.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 16 cm izolacji
1,6
0,3 W/m2K
14 cm izolacji
dach
0,9
0,25 W/m2K
spełnione wymagania War.
Tech. 2002
podłoga 15 cm izolacji
1,8
0,45 W/m2K
2
typowe PCV
okna
5
1,8 W/m K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

wielorodzinny
przed 1945
4
18
3
3476 m
2
950 m

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,87

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła

1,6

W/m2K

dach

dach płaski, wentylowany

0,9

W/m2K

podpiwniczony

1,8

W/m2K

5

W/m2K

podłoga
okna

drewniane, krosowe
SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,6

1

1

η= 0,87

η=0,74

0,5

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 20 cm izolacji
1,6
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
dach
0,9
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 18 cm izolacji
1,8
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.z
argo
okna
5
1,0 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł na biomasę
η= 0,72

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,72

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

kocioł na biomasę+kolek.słoneczne

wytwarzanie
przepływowy, gazowy

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

wytwarzanie
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 1

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
piece kaflowe

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

320
352

modernizacja
standardowa

EK
EP

135
148,5

centrale, rury izolowane

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

90
72

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 16
wielorodzinny, wybudowany1946 - 1966

Kod budynku :

PL.N.MFH.02.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 12 cm izolacji
1,46
0,3 W/m2K
10 cm izolacji
dach
0,9
0,25 W/m2K
spełnione wymagania War.
Tech. 2002
podłoga 16 cm izolacji
1,8
0,45 W/m2K
2
PCV dwukomorowe
okna
2,6
1,8 W/m K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

wielorodzinny
1946-1966

Ilość pięter
5
Ilość mieszkań
45
3
Kubatura ogrzewana:
10557 m
2
Powierzchnia ogrzewana
2540 m

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,87

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła

1,46

W/m2K

dach

dach płaski, wentylowany

0,9

W/m2K

podpiwniczony

1,8

W/m2K

drewniane, szwedzkie

2,6

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,65

1

1

η= 0,87

η=0,74

0,5

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 14 cm izolacji
1,46
0,22 W/m2K
12 cm izolacji
dach
0,9
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 18 cm izolacji
1,8
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.z
argo
okna
2,6
1,0 W/m K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł na biomasę
η= 0,72

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,72

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

kocioł na biomasę+kolek.słoneczne

wytwarzanie
przepływowy, gazowy

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

wytwarzanie
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 1

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kociol weglowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

262
288

modernizacja
standardowa

EK
EP

modernizacja
zaawansowana

124
136

centrale, rury izolowane

EK
EP

92
74

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 17
wielorodzinny, wybudowany 1967 - 1985

Kod budynku :

PL.N.MFH.03.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 12 cm izolacji
1,16
0,3 W/m2K
10 cm izolacji
dach
0,6
0,25 W/m2K
spełnione wymagania War.
Tech. 2002
podłoga 10 cm izolacji
1,3
0,45 W/m2K
2
PCV dwukomorowe
okna
2,6
1,8 W/m K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

wielorodzinny
1967-1985
4
40
3
9597 m
2
2309 m

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE
regulacja
centralna

η= 0,87

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

wielka płyta

1,16

W/m2K

dach

dach płaski, niewentylowany

0,6

W/m2K

podłoga na gruncie

1,3

W/m2K

drewniane, szwedzkie

2,6

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,88

zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,93

1

1

η= 0,87

OGRZEWANIE
regulacja
centrala i miejscowa

wytwarzanie
kocioł na biomasę
η= 0,72

η= 0,9

η=0,95

0,5

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η=

EK
EP

250
275

modernizacja
standardowa

EK
EP

121
133,1

centrale, rury izolowane

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

przesył
centrale, rury izolowane
η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

η= 0,72

przesył
pobór miejscowy

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 14 cm izolacji
1,16
0,22 W/m2K
12 cm izolacji
dach
0,6
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 16 cm izolacji
1,3
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.z
argo
okna
2,6
1,0 W/m K

kocioł na biomasę+kolek.słoneczne

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny

OGRZEWANIE

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
centrale, rury izolowane

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

89
71,2

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 18
wielorodzinny, wybudowany 1986 - 1992

Kod budynku :

PL.N.MFH.04.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 12 cm izolacji
1,1
0,3 W/m2K
2
12 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,5
0,25 W/m K
podłoga brak
1,8
1,8 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
2,2
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

wielorodzinny
1990

Ilość pięter
4
Ilość mieszkań
26
3
Kubatura ogrzewana:
14 402 m
2
Powierzchnia ogrzewana 4 520 m

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,91

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

rama H

1,1

W/m2K

dach

dach skośny, nie wentylowany

0,5

W/m2K

podłoga na gruncie

1,8

W/m2K

drewniane, jednokomorowe

2,2

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
regulacja
brak

przesył
rury nieizolowane

η=0,95

η=0,75

η=0,88

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,95

wytwarzanie
podgrzewacz przepływowy
η=0,59

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
kocioł gazowy dwufunkcyjny
η= 0,91

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 0,87

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

centrale, rury izolowane

η= 0,95

η=1,0

η= 0,92

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 16 cm izolacji
1,1
0,22 W/m2K
16 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,5
0,22 W/m2K
2
podłoga brak
1,8
1,8 W/m K
PCV
z
potrójnym
szkl.
(Warunki tech., 2002)
okna
0
1,1 W/m2K

kocił gazowy dwufunkcyjny + kolektory
słoneczne

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 0,87

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

przesył
centrale, rury izolowane

η= 0,97

η= 0,92

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

197
216

modernizacja
standardowa

EK
EP

125
137

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

91
73

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 19
wielorodzinny, wybudowany 1993 - 2002

Kod budynku :

PL.N.MFH.05.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 11 cm izolacji
0,55
0,3 W/m2K
9 cm izolacji
dach
0,5
0,25 W/m2K
spełnione wymagania War.
Tech. 2002
podłoga 14 cm izolacji
0,8
0,45 W/m2K
2
PCV dwukomorowe
okna
2
1,8 W/m K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

wielorodzinny
1993-2002

Ilość pięter
7
Ilość mieszkań
71
3
Kubatura ogrzewana:
11691 m
2
Powierzchnia ogrzewana
3878 m

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
scenttralizowane
η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

beton komórkowy

0,55

W/m2K

dach

dach płaski,izolowny

0,5

W/m2K

podłoga

podłoga na gruncie, izolowana

0,8

W/m2K

okna

drewnianie, jednokomorowwe

2

W/m2K

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,93

1

1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
scentralizowane
η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane
η=0,95

0,5

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 13 cm izolacji
0,55
0,22 W/m2K
11 cm izolacji
dach
0,5
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 13 cm izolacji
0,8
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.z
argo
okna
2
1,0 W/m K
wytwarzanie
scentralizowane, kogeneracja

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,99

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,99

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
scentralizowane, kogeneracja
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 1

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

160
128

modernizacja
standardowa

EK
EP

modernizacja
zaawansowana

118
94,4

centrale, rury izolowane

EK
EP

85
68

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 20
wielorodzinny, wybudowany 2003 - 2008

Kod budynku :

PL.N.MFH.06.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
0,3 W/m2K
0,4
0,4 W/m2K
spełnione wymagania War.
brak
Tech. 2002
0,45
0,45 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

ściany
dach
podłoga
okna

wielorodzinny
2003-2008

Ilość pięter
8
Ilość mieszkań
75
3
Kubatura ogrzewana:
12276 m
2
Powierzchnia ogrzewana
4072 m

W/m2K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

1,8
wytwarzanie
scenttralizowane

η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE
ściany

cegła silikatowa

0,3

W/m2K

dach

dach płaski,izolowny

0,4

W/m2K

podłoga na gruncie, izolowana

0,45

W/m2K

PCV jednokomorowe

1,8

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,93

1

1

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane
η=0,95

0,5

η= 0,85

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 10 cm izolacji
0,3
0,22 W/m2K
8 cm izolacji
dach
0,4
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 10 cm izolacji
0,45
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.z
argo
okna
1,8
1,0 W/m K
wytwarzanie
scentralizowane, kogeneracja

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,99

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,99

przesył
pobór miejscowy

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
scentralizowane, kogeneracja
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

OGRZEWANIE

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
centrale, rury izolowane

η=

wytwarzanie
scentralizowane

wartość U

1,8

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

140
112

modernizacja
standardowa

EK
EP

modernizacja
zaawansowana

110
88

centrale, rury izolowane

EK
EP

85
68

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 21
wielorodzinny, wybudowany po 2008

Kod budynku :

PL.N.MFH.07.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,3
0,3 W/m2K
0,4
0,4 W/m2K
spełnione wymagania War.
brak
Tech. 2002
0,45
0,45 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy
Ilość pięter
Ilość mieszkań
Kubatura ogrzewana:
Powierzchnia ogrzewana

ściany
dach
podłoga
okna

wielorodzinny
po 2008
4
48
3
6656 m
2
2261 m

W/m2K
OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

1,8

wytwarzanie
scenttralizowane
η= 0,93

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

cegła silikatowa

0,3

W/m2K

dach

dach płaski,izolowny

0,4

W/m2K

podłoga na gruncie, izolowana

0,45

W/m2K

PCV jednokomorowe

1,8

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY
zasobnik
brak

przesył
brak

η=0,93

1

1

wytwarzanie
scentralizowane

wytwarzanie
scentralizowane
η= 0,95

η=0,95

0,5

przesył
centrale, rury izolowane
η= 0,85

η=

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 10 cm izolacji
0,3
0,22 W/m2K
8 cm izolacji
dach
0,4
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga 10 cm izolacji
0,45
0,3 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.z
argo
okna
1,8
1,0 W/m K
wytwarzanie
scentralizowane, kogeneracja

OGRZEWANIE
zasobnik
bez zasobnika

η= 0,99

przesył
centrale, rury izolowane

η=

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik

przesył

izolowany, wewnątrz budynku

η= 0,99

przesył
pobór miejscowy

η= 1

CIEPŁA WODA
zasobnik
bez zasobnika

wytwarzanie
scentralizowane, kogeneracja
CIEPŁA WODA
zasobnik
brak

przesył
centrale, rury izolowane

η=

OGRZEWANIE

wytwarzanie
scentralizowane

1,8

η=

η= 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA
bez modernizacji

EK
EP

140
112

modernizacja
standardowa

EK
EP

modernizacja
zaawansowana

110
88

centrale, rury izolowane

EK
EP

85
68

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 22
wieżowiec, wybudowany 1967 - 1985

Kod budynku :

PL.N.AB.03.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 12 cm izolacji
1,26
0,3 W/m2K
2
12 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,9
0,25 W/m K
podłoga brak
1,6
1,8 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
3,1
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

wieżowiec
1972

Ilość pięter
15
Ilość mieszkań
98
3
Kubatura ogrzewana:
17 893 m
2
Powierzchnia ogrzewana 4 995 m

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE
ściany

wielka płyta

1,26

W/m2K

dach

dach płaski , wentylowany, bez ocieplenia

0,9

W/m2K

podpiwniczony

1,6

W/m2K

drewniane, jednokomorowe

3,1

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,98

η= 0,95

η= 0,74

regulacja
brak

przesył
rury nieizolowane

η=0,95

η=0,75

η=0,88

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

przesył
piony nieizolowane

η=0,92

η=0,59

η=0,4

przesył
rury izolowane

η= 0,99

η= 0,98

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane

η= 0,5

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane
CIEPŁA WODA
zasobnik
standard lat 70tych

przesył
centrale, rury izolowane

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 16 cm izolacji
1,26
0,22 W/m2K
20
(Warunki tech., 2002)
dach
0,9
0,2 W/m2K
2
podłoga brak
1,6
1,8 W/m K
PCV
z
potrójnym
szkl.
(Warunki tech., 2002)
okna
0
1,0 W/m2K

OGRZEWANIE

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

η= 0,95

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

wytwarzanie
scentralizowane

wartość U

przesył
rury izolowane

η= 0,74

przesył
centrale, rury izolowane
η= 0,5

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA w kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

261
299

modernizacja
standardowa

EK
EP

142
159

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

102
115

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 23
wieżowiec, wybudowany 1986 - 1992

Kod budynku :

PL.N.AB.04.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 14 cm izolacji
1,3
0,3 W/m2K
2
12 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,8
0,25 W/m K
podłoga brak
1,1
1,1 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
2,4
1,8 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

wieżowiec
1990

Ilość pięter
11
Ilość mieszkań
80
3
Kubatura ogrzewana:
15 006 m
2
Powierzchnia ogrzewana 3 949 m

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE
ściany

wielka plyta

1,3

W/m2K

dach

dach płaski , wentylowany, bez ocieplenia

0,8

W/m2K

podpiwniczony

1,1

W/m2K

drewniane, zespolone

2,4

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,98

η= 0,95

η= 0,74

regulacja
centralna

przesył
rury izolowane

η=0,95

η=0,82

η=0,92

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

przesył
piony izolowane

η=0,92

η=0,7

η=0,5

przesył
rury izolowane

η= 0,99

η= 0,98

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane

η= 0,5

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane
CIEPŁA WODA
zasobnik
standard lat 90tych

przesył
centrale, rury izolowane

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 16 cm izolacji
1,3
0,22 W/m2K
20 cm izolacji
dach
0,8
0,2 W/m2K
wg dostępnych możliwości
technicznych
podłoga brak
1,1
1,1 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
1,1 W/m K

OGRZEWANIE

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

η= 0,95

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

wytwarzanie
scentralizowane

wartość U

przesył
rury izolowane

η= 0,74

przesył
centrale, rury izolowane
η= 0,5

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA w kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

252
277

modernizacja
standardowa

EK
EP

134
147

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

100
110

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 24
wieżowiec, wybudowany 1993 - 2002

Kod budynku :

PL.N.AB.05.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
(Warunki tech., 2002)
ściany 10 cm izolacji
0,5
0,3 W/m2K
2
12 cm izolacji
(Warunki tech., 2002)
dach
0,8
0,25 W/m K
podłoga brak
1,6
1,6 W/m2K
typowe PCV
(Warunki tech., 2002)
okna
2,4
1,4 W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

wieżowiec
1998

Ilość pięter
13
Ilość mieszkań
98
3
Kubatura ogrzewana:
24 196 m
2
Powierzchnia ogrzewana 6 299 m

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

rama H

0,5

W/m2K

dach

dach płaski , wentylowany, bez ocieplenia

0,8

W/m2K

niepodpiwniczony

1,6

W/m2K

drewniane, zespolone

2,4

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,98

regulacja
centralna

przesył
rury izolowane

η=0,95

η=0,82

η=0,92

wytwarzanie
scentralizowane
η= 0,95

η= 0,74

przesył
piony izolowane

η=0,92

η=0,7

η=0,5

η= 0,5

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

przesył
rury izolowane

η= 0,99

η= 0,98

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
centrale, rury izolowane

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany 16 cm izolacji
0,5
0,22 W/m2K
20 cm izolacji
dach
0,8
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga brak
1,6
1,6 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
2,4
1,0 W/m K

wytwarzanie
scentralizowane
CIEPŁA WODA
zasobnik
standard lat 90tych

η= 0,95

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

OGRZEWANIE

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

przesył
rury izolowane

η= 0,74

przesył
centrale, rury izolowane
η= 0,5

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA w kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

179
144

modernizacja
standardowa

EK
EP

118
95

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

85
68

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 25
wieżowiec, wybudowany 2003- 2008

Kod budynku :

PL.N.AB.06.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,25
W/m2K
budynek zrezlizowany z
0,6
W/m2K
standardzie wymagań War.
0,6
W/m2K
Tech. 2002
1,5
W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

ściany
dach
podłoga
okna

wieżowiec
2005

Ilość pięter
11
Ilość mieszkań
101
3
Kubatura ogrzewana:
23 141 m
2
Powierzchnia ogrzewana 6 174 m

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

gazobeton z izoalcją styropianem

0,25

W/m2K

dach

dach płaski , wentylowany, ocieplony

0,6

W/m2K

niepodpiwniczony

0,6

W/m2K

PCV, jednokomorowe wypelnione powietrzem

1,5

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,98

η= 0,95

η= 0,74

regulacja
centralna

przesył
rury izolowane

η=0,95

η=0,82

η=0,92

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

η= 0,99

przesył
piony izolowane

η=0,92

η=0,7

η=0,5

przesył
rury izolowane
η= 0,98

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane

η= 0,6

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane
CIEPŁA WODA
zasobnik
standard lat 90tych

przesył
centralne, rury izolowane

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany brak
0,25
0,25 W/m2K
20 cm izolacji
dach
0,6
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga brak
0,6
0,6 W/m2K
2
PCV
z
potrójnym
szkl.
okna
1,5
1,0 W/m K

OGRZEWANIE

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

η= 0,95

CIEPŁA WODA
zasobnik
zasobnik wg standardu 2000

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
rury izolowane

η= 0,74

przesył
centrale, rury izolowane
η= 0,5

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA w kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

131
144,1

modernizacja
standardowa

EK
EP

125
137,5

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

105
115,5

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska typologia

Polska tablica typologiczna
uwzględnia:
• 7 przedziałów
czasowych dla
wieku budynków
• 4 typy budynków

W bazie danych budynki są opisane przez zbiór parametrów takich
jak:
• ilość pięter, powierzchnia użytkowa
• wskaźnik A/V i dane geometryczne
• jakość energetyczna (wsp. U dla przegród)
• systemy zasilania w energię cieplną

TYPOLOGIA BUDYNKÓW DLA OCENY
ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej jest
stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich
krajach uczestniczących w projekcie. Każda modelowa typologia zawiera
budynki pogrupowane wg.ategorii wiekowych oraz specyficznego
przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w
nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie z krajowymi
potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.
Opracowane w ramach projektu interaktywne narzędzie pozwoli na
wykorzystanie opracowanych baz danych do oceny budynków w danym
kraju, do oceny ich stanu i potencjału oszczędności w związku z
działaniami modernizacyjnymi, jak również dokonywania porównań
budynków pomiędzy krajami, które swoje dane udostępnią we wspólnej
bazie danych.

Zastosowanie:
•
•

Polski punkt kontaktowy:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.nape.pl mpopiolek@nape.pl

Odpowiedzialność za treści zawarte w tym materiale ponoszą autorzy. Nie muszą one być
zgodne ze stanowiskiem Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

•
•

dla celów doradztwa energetycznego oceny możliwego efektu
energetycznego
zdefiniowania budynków o najgorszej i najlepszej
charakterystyce energetycznej
oceny potencjału oszczędności przy zastosowaniu wybranych
scenariuszy modernizacji budynków
weryfikacji wykonanych certyfikatów z wartościami EP i EK

Broszura nr 26
wieżowiec, wybudowany pop 2008

Kod budynku :

PL.N.AB.07.gen

MODERNIZACJA STANDARDOWA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
0,25
W/m2K
budynek zrezlizowany z
0,5
W/m2K
standardzie wymagań War.
0,5
W/m2K
Tech. 2002
1,5
W/m2K

Dane ogólne
typ budynku
okres budowy

ściany
dach
podłoga
okna

wieżowiec
2009

Ilość pięter
11
Ilość mieszkań
333
3
Kubatura ogrzewana:
64 548 m
2
Powierzchnia ogrzewana 16 137 m

wytwarzanie
kociol gazowy kondens.

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,98

STAN WYJŚCIOWY (przed modernizacją)
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

wartość U
ściany

gazobeton z izolacją styropianem

0,25

W/m2K

dach

dach płaski , wentylowany, ocieplony

0,5

W/m2K

niepodpiwniczony

0,5

W/m2K

PCV, jednokomorowe wypelnione argonem

1,5

W/m2K

podłoga
okna

SYSTEMY

η= 0,98

wytwarzanie
kociol gazowy kondens.

η= 0,85

regulacja
centralna i miejscowa

przesył
rury izolowane

η=0,96

η=0,98

η=0,97

η= 0,6

wytwarzanie
centralne ogrzewanie

OGRZEWANIE
regulacja
centralna i miejscowa

η= 0,95

η= 0,99

η= 0,95

wytwarzanie
scentralizowane

przesył
piony izolowane

η=0,92

0,85

η=0,6

przesył
rury izolowane
η= 0,98

CIEPŁA WODA
zasobnik
wytwarzanie
kociol gazowy kondens.+kolektor zasobnik wg standardu 2000
CIEPŁA WODA
zasobnik
w stand. budynku niskoenerg.

przesył
centralne, rury izolowane

MODERNIZACJA ZAAWANSOWANA
PRZEGRODY
wartość U
stara
nowa
ściany brak
0,25
0,25 W/m2K
20 cm izolacji
dach
0,5
0,2 W/m2K
wg. dostępnych możliwości
technicznych
podłoga brak
0,5
0,6 W/m2K
2
PCV
z
argonem
okna
1,5
1,1 W/m K

OGRZEWANIE

wytwarzanie
kociol gazowy

η= 0,97

CIEPŁA WODA
zasobnik
w stand. budynku niskoenerg.

η= 0,98

przesył
rury izolowane

η= 0,85

przesył
piony izolowane
η= 0,6

CHARAKTERYSTYKA ENERGTYCZNA w kWh/m2a
bez modernizacji

EK
EP

125
137,5

modernizacja
standardowa

EK
EP

118
129,8

modernizacja
zaawansowana

EK
EP

85
59,5

uwaga:EP i EK policzone wg polskiej metodyki sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynków
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