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Streszczenie:   W artykule zaprezentowano wyniki badań w 
wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym 
zainstalowanym wewnątrz obiektu. W artykule przedstawiono 
zużycie energii cieplnej w nowoczesnym obiekcie szklarniowym 
w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie 
wielkości zużycia energii cieplnej na cele grzewcze w zależności 
od stanu funkcjonowania szklarni. 
 
Słowa kluczowe: szklarnia, ekran termoizolacyjny, zużycie ener-
gii cieplnej 

1. WPROWADZENIE 

Ekrany termoizolacyjne instalowane w szklarni zmieniają 
właściwości termoizolacyjne przegrody zewnętrznej. Skut-
kuje to zmianą zapotrzebowania na energię cieplną nie tyl-
ko zależnie od pory roku, pory dnia ale także stanu wypo-
sażenia technicznego szklarni, decydującego o właściwo-
ściach przegrody, czyli ekranu termoizolacyjnego oraz 
wietrzników. W artykule przedstawiono wyniki badań, ma-
jących na celu ustalenie wielkości zużycia energii cieplnej 
zależnie od stanu funkcjonowania szklarni w warunkach 
eksploatacyjnych. W badanej szklarni zainstalowano rów-
nolegle wzdłuż połaci dachowej i ścian bocznych ekran 
termoizolacyjny ULS 16. 
Analiza działania wyposażenia technicznego badanego 
obiektu pozwoliła na określenie występowania stanów 
funkcjonowania szklarni w warunkach eksploatacyjnych. 
Wstępnie przyjęto sześć stanów [1], opisujących funkcjo-
nowanie szklarni: 
-  stan 2P – dwie przegrody: szkło i ekran;  
-  stan 2P+W – dwie przegrody i wietrzenie; 
-  stan O-Z – otwieranie ekranu rano (zmiana stanu z 2P na 

1P) oraz zamykanie wieczorem (zmiana stanu z 1P na 
2P); 

- stan 1P – jedna przegroda: szkło; 
-  stan 1P+W – jedna przegroda (szkło) oraz wietrzenie; 
-  stan C+W – cieniowanie i wietrzenie w czasie występo-

wania intensywnego promieniowania słonecznego w tere-
nie otwartym. 

Wyniki pierwszych analiz wskazały na konieczność 
uwzględnienia stanu O-Z z podziałem na otwieranie O i 
zamykanie Z, głównie z powodu różnego czasu trwania 
oraz odmienności warunków ich występowania [1]. 

2. ZAŁOŻENIA DO BADAŃ I ANALIZ 

Badania wykonano w szklarni, stanowiącej obiekt dużego 
kompleksu przystosowanego do prowadzenia upraw kwia-
towych w doniczkach. W badanej szklarni zainstalowano 
równolegle wzdłuż połaci dachowej i ścian bocznych ekran 
termoizolacyjny ULS 16. Ekran ten to tkanina pasków po-
liestru i aluminium. Otwieranie i zamykanie ekranu termo-
izolacyjnego w szklarni jest sterowane automatyką pogo-
dową. Ekran jest zamykany nocą podczas niskich tempera-
tur i stanowi wtedy drugą wewnętrzną osłonę szklarni. W 
ciągu dnia ekran jest otwierany tak, aby nie ograniczał do-
stępu światła do wnętrza szklarni, przy czym nadmierna 
intensywność promieniowania słonecznego jest ogranicza-
na przez częściowe przymykanie ekranu. Na przegrodach 
pionowych szklarni po stronie zewnętrznej przytwierdzono 
dodatkową osłonę z folii pęcherzykowej. Kubatura szklarni 
z ekranem termoizolacyjnym, ograniczona przez jego po-
wierzchnię oraz powierzchnię pozostałych przegród, nie-
znacznie różni się od kubatury szklarni bez dodatkowych 
osłon (rys. 1). 
Podłoże szklarni jest przystosowane do prowadzenia upraw 
doniczkowych. Grunt rodzimy jest przykryty warstwą pia-
sku o grubości ok. 20 cm. Wierzchnią warstwę podłoża 
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stanowi 2 cm izolacja termiczna (styropian) pokryta tkaniną 
z tworzywa sztucznego typu LS Hortiweef Black o grubo-
ści 2 mm. 
 
Badania przeprowadzono w 2007 i 2008 roku. Zgromadzo-
ny materiał badawczy obejmuje wyniki pomiarów z miesię-
cy okresu zimowego i okresów przejściowych, wykonanych 
z interwałem 10 minutowym. Taki czas między kolejnymi 
pomiarami pozwala na dość dokładne odzwierciedlenie 
funkcjonowania wyposażenia technicznego w szklarni, 
obiekcie o istotnym wpływie zewnętrznych warunków kli-
matycznych na mikroklimat i zużycie energii cieplnej. 
Łączna ilość danych zgromadzonych w okresie badań wy-
nosi 30 384 rekordy. Stany funkcjonowania szklarni w wa-
runkach eksploatacyjnych opisano symbolami, pozwalają-
cymi na ich łatwą identyfikację, a graficznie przedstawiono 
je na rys. 1. 
 

 
 

Rys. 1. Stany funkcjonowania obiektu szklarniowego 
Fig. 1. Flag of the operation of the facility greenhouse 

Poszczególne stany funkcjonowania szklarni można 
scharakteryzować następująco: 

-  stan 2P (dwie przegrody: szkło + ekran) – stan wy-
stępujący w zasadzie w przekroju całego roku w 
okresie nocnym, mający istotne znaczenie gdy tem-
peratury zewnętrzne są niższe niż temperatura w 
szklarni (okres zimowy i przejściowy); ogólny 

współczynnik przenikania ciepła dla szklarni ustalo-
ny na podstawie badań własnych autora wynosi U’ = 
4,2 W/(m2.K) [2][3]; 

-  stan 2P+W (dwie przegrody i wietrzenie) – stan 
występujący w porze nocnej, gdy zaistnieje potrzeba 
przewietrzenia szklarni (otwarcie wietrzników); 

-  stan O-Z (otwieranie-zamykanie) – stan opisujący 
zmianę położenia ekranu, można wyróżnić tu dwie 
typowe sytuacje: otwieranie ekranu w godzinach po-
rannych (zmiana stanu z 2P na 1P) oraz zamykanie 
wieczorem (zmiana stanu z 1P na 2P); 

- stan 1P (jedna przegroda: szkło) – przegrodę szklar-
ni stanowi pokrycie ze szkła, ekran po otwarciu nie 
ogranicza wnikania promieniowania słonecznego do 
wnętrza szklarni, ogólny współczynnik przenikania 
ciepła dla szklarni z pojedynczym pokryciem ze 
szkła wynosi U’ = 7,56 W/(m2.K) [3][4]; 

-  stan 1P+W (jedna przegroda (szkło) i wietrzenie) – 
promieniowanie słoneczne powoduje we wnętrzu 
szklarni przyrost temperatury, którego efektem może 
być przekroczenie granicznej wartości temperatury 
wewnętrznej; skutecznym zabiegiem jest wtedy wie-
trzenie szklarni przez otwarcie wietrzników; 

-  stan C+W (cieniowanie i wietrzenie) – intensywne 
promieniowanie słoneczne powoduje znaczący przy-
rost temperatury w szklarni, co niesie za sobą ryzyko 
przekroczenia granicznej temperatury dla rośliny; w 
takich warunkach oprócz wietrzenia konieczne jest 
również cieniowanie powierzchni szklarni. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Charakterystykę klimatu zewnętrznego i mikroklimatu 
szklarni w okresie badań zaprezentowano w tabeli 1. W 
tym celu zaprezentowano średnie miesięczne wartości tem-
peratury zewnętrznej θe i prędkości wiatru vw oraz mie-
sięczne sumy całkowitego promieniowania słonecznego na 
płaszczyznę poziomą Ic. Mikroklimat w szklarni opisano 
średnimi wartościami temperatury wewnętrznej θi i wilgot-
ności względnej powietrza ϕi. 

Tabela 1. Średnie wartości parametrów klimatu zewnętrznego i 
mikroklimatu szklarni w miesiącach przeprowadzania badań. 

Table 1. Parameters of external climate and microclimate green-
house in months during the investigations. 

zmien
-ne 

miesiąc 
II III IV V IX X XI 

θe -0,4 7,2 10,5 16,4 13,8 8,6 1,8 

Ic 18,0 63,6 128,2 152,0 61,2 27,7 8,9 
vw 2,3 2,2 1,9 1,4 1,5 1,2 2,1 

θi 18,8 16,3 18,5 21,9 22,7 21,5 18,0 

ϕi 61,4 78,8 64,5 62,1 64,6 70,5 68,2 
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Dane pomiarowe zużycia energii cieplnej, na podstawie 
parametrów opisujących działanie wyposażenia technicz-
nego, zakwalifikowano do poszczególnych stanów funk-
cjonowania szklarni.  
Analizy przedstawione w artykule skupiają się na trzech 
stanach funkcjonowania szklarni: 2P, 1P i O-Z, stanach 
które mają największe znaczenie z punktu widzenia zużycia 
energii cieplnej w szklarni.  
Wyniki badań zużycia energii cieplnej w analizowanych 
stanach funkcjonowania szklarni dowodzą jego znaczącej 
dysproporcji. Decydują o tym zarówno zewnętrzne warunki 
klimatyczne, jak i czas trwania danego stanu.  
Przykładową charakterystykę zużycia energii cieplnej oraz 
czasu trwania stanów funkcjonowania szklarni w lutym 
przedstawiono w tabeli 2. Struktura czasu trwania stanów 
funkcjonowania szklarni jak i wielkość zużycia energii 
cieplnej zmienia się zależnie od pory roku. Pełne zestawie-
nie zużycia energii cieplnej w poszczególnych miesiącach 
badanego okresu, zależnie od stanu funkcjonowania szklar-
ni, przedstawiono we wcześniejszej publikacji autora [1].  

Tabela 2. Zużycie energii cieplnej w szklarni w lutym. 
Table 2. Consumption of thermal energy in greenhouse in Febru-

ary. 

Stan Qsr [GJ] Qsum 
[GJ] 

Czas trwania 

godz. w % 

2P 0,087 206,39 393:20 58,5%
O-Z 0,142 15,22 17:50 2,7%
1P 0,076 111,74 246:10 36,6%

1P+W 0,000 0,00 14:40 2,2%
C+W 0,000 0,00 0:00 0,0%
2P+W 0,000 0,00 0:00 0,0%

 
Suma zużycia energii cieplnej Qsum jest zależna od właści-
wości termoizolacyjnych przegrody [2][3], długości czasu 
trwania stanu jak i zewnętrznych warunków klimatycznych. 
Największą wartość chwilowego zużycia energii cieplnej 
Qsr obserwuje się dla stanu O-Z, co wskazuje, na pogorsze-
nie właściwości termoizolacyjnych przegrody.  
Stan funkcjonowania szklarni 2P jest najdłużej trwającym 
stanem w okresie badań. Ilość obserwacji (rekordów) przy-
pisanych do stanu 2P stanowi łącznie 43% ogólnej liczby 
zarejestrowanych danych pomiarowych. Jednocześnie z 
uwagi na czas występowania stanu 2P, którego obserwacje 
pojawiają głównie w porze nocnej (rys. 2), kiedy to obser-
wuje się najniższe w przekroju doby wartości temperatury 
zewnętrznej, należy uznać za najważniejszy stan z punktu 
widzenia oszczędności energii cieplnej. 
 

Zużycie energii cieplnej - stan 2P  w miesiącu październiku
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Rys. 2. Wykres ramka-wąsy dla zmiennej Q w miesiącu paździer-
niku – stan funkcjonowania szklarni 2P. 
Fig. 2. Box and whiskers plot for variable Q in October - opera-
tion mode of the greenhouse 2P. 

Stan funkcjonowania szklarni 1P jest drugim co do długości 
czasu trwania jak i wielkości zużycia energii cieplnej sta-
nem w czasie przeprowadzania badań. Ilość obserwacji 
(rekordów) przypisanych do stanu 1P stanowi łącznie 28% 
ogólnej liczby zarejestrowanych danych pomiarowych. 
Obserwacje dla stanu 1P pojawiają się w porze dziennej 
(rys. 3), w czasie występowania promieniowania słonecz-
nego, niezbędnego roślinom w procesie fotosyntezy. Cha-
rakterystyczne jest dla stanu 1P, że wielkość zużycia ener-
gii cieplnej jest odwrotnie proporcjonalna do występujące-
go promieniowania słonecznego a to oznacza wyższe war-
tości zużycia energii cieplnej na początku i na końcu czasu 
trwania stanu 1P w porze dnia. 
 

Zużycie energii cieplnej - stan 1P w miesiącu lutym
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Rys. 3. Wykres ramka-wąsy dla zmiennej Q w miesiącu lutym – 
stan funkcjonowania szklarni 1P. 
Fig. 3. Box and whiskers plot for variable Q in February - opera-
tion mode of the greenhouse 1P. 

Stan funkcjonowania szklarni, określony pierwotnie jako 
stan O-Z, opisuje szklarnię w czasie zmiany właściwości 
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przegrody zewnętrznej i dotyczy otwierania lub zamykania 
drugiej dodatkowej osłony energooszczędnej zainstalowa-
nej wewnątrz szklarni. Istotne okazuje się jednak uwzględ-
nienie w stanie O-Z podziału na dwa otwieranie O i zamy-
kanie Z, głównie z powodu różnego czasu trwania oraz 
odmienności występowania tych stanów. Przedstawiony na 
rys. 4 rozkład występowania zużycia energii w miesiącu 
listopadzie zawiera obserwacje dotyczące stanów otwiera-
nia O i zamykania Z. Obserwacje charakterystyczne dla 
stanu otwierania O występują ranno, tu w godzinach 5-8, 
natomiast dla stanu zamykanie między godzinami 14 a 16. 
Ponadto obserwacje zużycia energii cieplnej dla stanu 
otwieranie O, kiedy następuje pogorszenie właściwości 
przegrody zewnętrznej, mogą przyjmować nawet dwukrot-
nie wyższe wartości niż w przypadku zużycia energii ciepl-
nej rejestrowanego dla stanu zamykanie Z. 
 

Zużycie energii cieplnej - stan O-Z (łącznie) w miesiącu listopadzie
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Rys. 4. Wykres ramka-wąsy dla zmiennej Q w miesiącu listopa-
dzie – stan funkcjonowania szklarni O-Z. 
Fig. 4. Box and whiskers plot for variable Q in November - opera-
tion mode of the greenhouse O-Z. 

Powyższe rozkłady występowania zużycia energii cieplnej 
przedstawiono dla przykładowych miesięcy okresu ba-
dawczego. Zarówno w odniesieniu do wielkości zużycia 
energii jak i czasu jego występowania te rozkłady różnią się 
w poszczególnych miesiącach. 
W tabeli 3 przedstawiono średnie wartości zużycia energii 
cieplnej (dla jednostkowego pomiaru w danym miesiącu) 
oraz sumę zużycia energii cieplnej w poszczególnych mie-
siącach badań.  
Badania przeprowadzono w miesiącach zimowych i okre-
sów przejściowych, stąd miesięczne sumy jak i średnie zu-
życie energii cieplnej są silnie skorelowane z różnicą tem-
peratur ∆θ. Dodatkowo przyjęcie założeń dotyczących 
przypisania odpowiednich rekordów zużycia energii ciepl-
nej do stanów funkcjonowania szklarni daje możliwość 
porównania tych zależności z uwzględnieniem efektu skali 
związanego czasem trwania danego stanu. 

Tabela 3. Zużycie energii cieplnej w szklarni w poszczególnych 
miesiącach badań. 

Table 3. Consumption of thermal energy in greenhouse in months 
during the investigations. 

zmie
nne 

miesiąc 
II III IV V IX X XI 

Qsr 0,083 0,035 0,022 0,000 0,025 0,045 0,068 
Qsum 333,3 154,9 96,4 1,3 106,8 202,0 292,0 

 
Stan 2P występuje w 43% obserwacji, stan 1P w 28% przy-
padków zarejestrowanych danych pomiarowych, co daje 
łącznie 71% czasu w ciągu całego okresu badań. Podczas 
występowania tych dwóch stanów zużycie energii cieplnej 
stanowiło 93% łącznego zużycia w okresie badań. 
Zaprezentowana na rys. 5 zależność zużycia energii ciepl-
nej od   ∆θ  dla stanu 2P dotyczy pory nocnej, kiedy pro-
mieniowanie słoneczne nie stanowi zysków ciepła w 
szklarni. Stan 1P występuje w porze dziennej, przy czym 
należy zaznaczyć że w czasie tego stanu wykorzystanie 
zysków słonecznych w szklarni jest największe. Powyższe 
spostrzeżenia są wyjaśnieniem różnic w wartościach 
współczynników przy ∆θ w równaniach określających za-
leżność zużycia energii cieplnej (rys. 5).  
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Qsum2P = -23,53 + 11,59*∆θ;  R2 = 0,98
Qsum1P = -30,54 + 6,42*∆θ;  R2 = 0,79
QsumO = -4,09 + 0,75*∆θ;  R2 = 0,66
QsumZ = -0,68 + 0,15*∆θ;  R2 = 0,82
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Rys. 5. Zużycie energii cieplnej w szklarni w zależności od śred-
niej różnicy temperatur oraz stanu opisującego funkcjonowanie 
szklarni 
Fig. 5. Consumption of thermal energy in greenhouse in depen-
dences from average difference of temperatures and operation 
mode of the greenhouse facility. 

W równaniach opisujących zależność zużycia energii ciepl-
nej od różnicy temperatur dla stanów O i Z widać różnicę w 
wartościach współczynników przy ∆θ.  Różnica ta jest 5-
cio krotna, a dodatkowo współczynnik determinacji wska-
zuje na większy wpływ innych czynników niż ∆θ na wiel-
kość zużycia energii cieplnej dla stanu otwieranie O. 
Przedstawione powyżej zależności, jak już wcześniej 
wspomniano, nie eliminują efektu skali związanego z dłu-
gością czasu trwania analizowanych stanów funkcjonowa-
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nia szklarni. Dlatego też poniżej zaprezentowano porówna-
nie średnich wartości zużycia energii cieplnej w zależności 

od stanu funkcjonowania szklarni w poszczególnych mie-
siącach okresu badawczego (rys. 6). 
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Rys. 6. Zużycie energii cieplnej w szklarni w poszczególnych miesiącach badań zależnie stanu opisującego funkcjonowanie szklarni. 
Fig. 6. Consumption of thermal energy in greenhouse in months during the investigations in dependences from operation mode of the green-
house facility.

Zaprezentowane powyżej porównanie średnich wartości 
chwilowego zużycia energii cieplnej w poszczególnych 
miesiącach okresu badawczego w poszczególnych stanach 
funkcjonowania szklarni miało na celu wykazanie zasadni-
czych różnic. Dlatego wykresy dla stanów 2P i 1P usytu-
owano obok siebie, tak aby wykazać, że chwilowe zużycie 
energii cieplnej w najchłodniejszych okresach roku przyj-
muje zbliżone wartości, mimo że wartości ogólnego współ-
czynnika przenikania ciepła różnią się znacząco. Szklarnia 
z pojedynczym pokryciem (1P) ma ogólny współczynnik 
przenikania ciepła U’ = 7,56 W/(m2.K), natomiast szklarnia 
z pokryciem podwójnym (2P) U’ = 4,2 W/(m2.K). Różnica 
w wartościach współczynników przekracza 40% a mimo to 
chwilowe wartości zużycia energii cieplnej w stanie 1P są 
porównywalne, co jest efektem wykorzystywania słonecz-
nych zysków ciepła po otwarciu ekranu termoizolacyjnego. 
W miesiącach cieplejszych, jak np. kwiecień, maj, różnice 
w wartościach chwilowych zużycia energii cieplnej są już 
bardziej widoczne, co związane jest z coraz większymi zy-
skami ciepła od promieniowania słonecznego. 

Wartości chwilowego zużycia energii cieplnej dla stanów O 
i Z wykazują na znacząco wyższe potrzeby cieplne niż w 
stanach 2P i 1P. Szczególnie w miesiącach o najniższych 
temperaturach zewnętrznych i niskich wartościach promie-
niowania słonecznego, takich jak luty i listopad, charakte-
rystyczne są prawie dwukrotnie większe wartości zużycia 
energii cieplnej. Oznacza to, że najbardziej niekorzystne 
warunki zaopatrzenia w ciepło obiektu szklarniowego wy-
stępują zwłaszcza w godzinach rannych podczas zmiany 
właściwości przegród zewnętrznych, związane z otwiera-
niem ekranu termoizolacyjnego. Znajomość tego faktu oraz 
różnic w wartościach chwilowego zużycia energii cieplnej 
może pozwolić na właściwe planowanie funkcjonowania 
źródła ciepła na potrzeby eksploatowanej całorocznie 
szklarni. 

4. WNIOSKI 

W artykule zaprezentowano nowe podejście do zagadnienia 
zużycia energii cieplnej w szklarni, związane ze stanem 
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funkcjonowania obiektu wynikającym z uwzględnienia 
działania jego wyposażenia technicznego i zewnętrznych 
warunków klimatu. 
Analizie poddano trzy główne stany funkcjonowania: 2P, 
1P oraz stan O-Z uwzględniając w nim podział na stan 
otwierania O i stan zamykania Z. 
Wyniki analiz wskazują, że dwa stany 2P i 1P łącznie sta-
nowią 73% obserwacji zarejestrowanych w okresie badań i 
w czasie ich występowania zużywane jest 93% energii 
cieplnej. Mimo znaczących różnic we właściwościach 
przegród zewnętrznych szklarni obserwuje się podobne 
wartości chwilowego zużycia energii cieplnej. 
Ponadto istotne jest uwzględnienie stanów O i Z, mimo że 
łącznie ilość obserwacji nie przekracza 2,5% okresu badań 
a w czasie ich występowania jest zużywane zaledwie 3,4% 
energii cieplnej. Wydaje się za właściwe, aby uwzględnić 
stany O i Z ponieważ obserwuje się podczas ich występo-
wania znacznie większe wartości chwilowe zużycia energii 
niż ma to miejsce w stanach 2P i 1P. Ma to istotny wpływ 
na wymiarowanie źródła ciepła i systemu zaopatrzenia w 
ciepło obiektu szklarniowego. 
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem szklarni w warunkach eksploatacyj-
nych. W dalszych analizach zamierzeniem autora jest okre-
ślenie charakterystycznych współczynników strat ciepła dla 
poszczególnych stanów funkcjonowania szklarni. 

THE HEAT CONSUMPTION LEVEL DEPENDING ON 
THE OPERATION MODE OF THE GREENHOUSE FA-

CILITY 

Summary:   This paper presents results of investigation of the 
free-standing greenhouse, with movable thermal screen inside, in 
natural environmental conditions. Thermal energy consumption by 
the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ 
measurements. The aim of these investigation was qualification of 
the heat consumption level, depending on the operation mode of 
the greenhouse facility. 
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