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 Celem pracy było sprawdzenie i określenie 
poprawności doboru źródeł ciepła do potrzeb 
użytkowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz oszacowanie ich efektywności 
energetycznej. 

 W ramach badań zebrano informacje dotyczące m.in.  
powierzchni ogrzewanej, powierzchni przegród przez 
które występują straty ciepła, kubatury ogrzewanej i 
wentylowanej, materiałów z których wykonane zostały 
przegrody, rodzaju okien, sposobu przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, rodzaju i wieku 
zainstalowanych kotłów oraz ich mocy znamionowej 
(odczytanych z tabliczek znamionowych). 

  Zebrano również informacje nt. ewentualnych 
działań termomodernizacyjnych w obiektach. 



 Badania przeprowadzono w 84 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
zlokalizowanych na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego,  

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na objętym badaniami 
obszarze znajduje się 73,1 tys. budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

  Budynki te w 69% są ogrzewane kotłami na paliwa stałe. 
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Struktura wiekowa wg GUS 

Struktura wiekowa budynków poddanych badaniom 



 Średnia powierzchnia ogrzewana budynków poddanych analizie to 118 
m2 a kubatura ogrzewana wynosi 354 m3.  

 Analizowane budynki szczególnie te wybudowane przed rokiem 2003 
były poddane działaniom termomodernizacyjnym – ich udział wynosi 
39%, przy czym termomodernizacja w 73% polegała na dociepleniu ścian 
zewnętrznych a w pozostałęj części dodatkowo docieplono stropy.  

 Przeciętna grubość docieplenia ścian zewnętrznych w analizowanej 
grupie obieków to 7,6 cm, natomiast stropów  ̶  9,2 cm. 

 W 76% budynków wymieniono okna na nowe, głównie PCV z szybami 
zespolonymi jednokomorowymi. 

 W badanej grupie kocioł jest wykorzystywany w 67% do ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody uzytkowej, w pozostałej części obiektów 
ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą innych urządzeń 
grzewczych.  

 Źródła ciepła zaistalowane w budynkach mieszkalnych to w większości 
kotły komorowe dolnego spalania  (88%) oraz kotły retortowe. 

  Podstawowym paliwem spalanym w kotłach jest węgiel kamienny (o 
różnym sortymencie) oraz drewno. Z badań ankietowych wynika, że 
przeciętny udział drewna w masie spalanego paliwa wynosi średnio 29%. 



Struktura wiekowa kotłów 

Struktura kotłów zainstalowanych 
ze względu na ich moc znamionową 



 Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynków obliczono zgodnie z normą PN-EN 
12831,  

 Moc źródła ciepła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w systemie zasobnikowym 
została obliczona w oparciu o normę PN-92/B-
01706. Obliczenia wykonywano dla 
rzeczywistej liczby osób zamieszkujących dany 
budynek.  

 QT = QH + QW    [kW] 

  rzeczywista moc kotła QBmax = QT * 1.1 [kW] 

 średniorocznyroczny współczynnik 
wykorzystania mocy kotła przy częściowym 
obciążeniu ( Q Ave wg. VDI 2067) 

 

 

Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na 
moc do ogrzewania budynków 
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 Aby móc porównać ze sobą budynki 
należące do poszczególnych grup 
wiekowych, wyznaczono średnie 
wartości wskaźnika jednostkowego 
zapotrzebowania na moc cieplną do 
ogrzewania wyrażoną w W/m2 
powierzchni ogrzewanej. 



Porównanie mocy obliczonej z mocą 
rzeczywistą zainstalowanych kotłów 

Wartość przeciętna obliczonej mocy kotła w analizowanej 
grupie budynków wynosi 15,7 kW, natomiast śrenia moc 
znamionowa kotłów w nich zainstalowanych wynosi 25,4 kW 



Struktura kotłów ze względu na ich 
stopień dopasowania do potrzeb 
cieplnych obiektów 

Stopień dopasowania mocy kotłów 
istniejących do potrzeb użytkowych 
budynków 
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Wartości średniorocznego współczynnika wykorzystania 
mocy kotła przy częściowym obciążeniu 



40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ś
re

d
n
io

 s
ez

o
n
o
w

a 
sp

ra
w

n
o
ść

 k
o
tł

a 
%

 

Średnio sezonowy stopień wykorzystania mocy kotła (ηp) % 

A C D B E 

Średnio sezonowa sprawność przykładowego kotła 

komorowego w funkcji jego stopnia obciążenia 
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