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Streszczenie:   W artykule przedstawiono wyniki badań 

wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem 

była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono 

w szklarni z ekranem termoizolacyjnym, który w okresie nocnym 

w znaczący sposób ogranicza straty ciepła. W badaniach określono 

ilość energii użytecznej, końcowej i pierwotnej jaką zużywa 

typowy obiekt szklarniowy eksploatowany całorocznie w Polsce 

centralnej. W efekcie końcowym ustalono z jak dużą emisją 

dwutlenku węgla mamy do czynienia, gdy paliwem jest miał 

węglowy. 

Słowa kluczowe:  szklarnia, ekran termoizolacyjny, 

charakterystyka energetyczna 

1. WPROWADZENIE  

Genezą do powstania wykonanych analiz było 

wprowadzenie w Unii Europejskiej dyrektywy dotyczącej 

charakterystyki energetycznej budynków [1]. Zgodnie  

z dyrektywą Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję  

o nieokreślaniu lub niestosowaniu wymagań dla pewnych 

kategorii budynków, dotyczy między innymi także 

budynków rolniczych. Ponadto, Komisja Europejska 

przedstawiła Plan działania w zakresie energii do roku 2050 

[2]. Zgodnie z tym dokumentem wzrośnie presja w celu 

znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, nawet o 

80-95 % w stosunku do wielkości emisji w latach 90-tych 

XX wieku, czyli znacznie więcej niż zobowiązania 

wynikające z międzynarodowego porozumienia z Kyoto [3]. 

W systemach energetycznych będzie to cena za możliwość 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery lub konieczność 

wdrażania wysokosprawnych technologii w zakresie 

redukcji zanieczyszczeń. Przedstawione w Planie działania 

w zakresie energii do roku 2050 scenariusze wskazują na 

przejście z obecnego systemu, charakteryzującego się 

wysokimi kosztami paliw i wysokimi kosztami eksploatacji, 

na systemy energetyczne których podstawę mają stanowić 

wyższe koszty inwestycyjne i niższe koszty paliw. 

Potencjalnie rosnąca dostępność nowych technologii oraz 

zapowiedzi, że uzyskanie znacznych oszczędności energii 

będzie wymagało zintensyfikowania środków we 

wszystkich państwach członkowskich oraz we wszystkich 

sektorach gospodarki oznacza, że parasol ochronny nad 

obiektami takimi jak np. szklarnie może być w którymś 

momencie zdjęty. Takie zmiany w kontekście różnic 

klimatycznych i warunków rynkowych w Europie, a także 

dostępności paliw mogłyby pozbawić konkurencyjności 

części europejskich producentów upraw szklarniowych.  

Głównym obszarem poszukiwania rozwiązań jest zatem 

poprawa efektywności energetycznej. Nieodpłatne 

przydziały za emisję dwutlenku węgla będą 

najprawdopodobniej zależeć od stosowania technologii 

niskoemisyjnych. Węgiel jako paliwo o znacznie większej 

emisji zanieczyszczeń może nadal spełniać istotną funkcję, 

ale w miarę wprowadzania czystych technologii. 

Dostosowanie istniejących źródeł ciepła na węgiel do 

standardów niskoemisyjnych będzie się jednak wiązać ze 

znaczącymi kosztami.  

Niezależnie od przeznaczenia budynku, z punktu widzenia 

właściciela obiektu, istotne będzie jakie podjąć kierunki 

działań i gdzie upatrywać potencjalnie dużych oszczędności 

energii oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu na 

środowisko naturalne. Ograniczenie kosztów 

eksploatacyjnych, zwiększenie oszczędności energii cieplnej 

jak i zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko 

zostały uznane wysoce istotnymi obszarami, w których 

należy poszukiwać nowych rozwiązań, dla co najmniej kilku 

lokalizacji szklarni w Europie [4]. Klimat Hiszpanii, 

Holandii czy Węgier jest łagodniejszy niż w Polsce, stąd 
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znaczenie podnoszenia sprawności rozwiązań technicznych 

w szklarniach jest jeszcze bardziej istotne. Możliwe, że w 

przypadku budowy nowych obiektów szklarniowych będzie 

się rozważać lokalizację w pobliżu np. zakładów 

przemysłowych, w których istnieją szanse na zagospodaro-

wanie znacznych ilości ciepła odpadowego z procesów 

przemysłowych [5]. Innym rozwiązaniem, które było już 

przedmiotem zainteresowania, to zastosowanie układów 

kogeneracyjnych, wytwarzających w sposób skojarzony 

energię cieplną i elektryczną [6][7]. 

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, potraktowane jako 

priorytet będzie szczególnie dotkliwe dla państw, których 

gospodarka opiera się na węglu. Polska jest krajem o długiej 

tradycji wydobycia oraz wykorzystania węgla w celach 

energetycznych.  

Celem wykonanych badań i analiz było ustalenie 

rzeczywistej charakterystyki energetycznej eksploatowanej 

całorocznie szklarni. Taka charakterystyka energetyczna 

może być źródłem informacji na temat faktycznego wpływu 

ogrzewania na potrzeby energetyczne budynku, na zużycie 

nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisji dwutlenku 

węgla. Wyniki analiz będą bazą do poszukiwania rozwiązań 

w zakresie poprawy efektywności energetycznej, co może 

być pomocne właścicielom gospodarstw ogrodniczych w 

obliczu coraz restrykcyjnych przepisów ochrony 

środowiska. 

2. METODY  

Ustalenie rzeczywistej charakterystyki energetycznej 

budynku szklarni wykonano na podstawie kompleksowych 

pomiarów przeprowadzonych w całorocznie eksploato-

wanym obiekcie.  

2.1. Obiekt badań 

Badania wykonano w szklarni wolnostojącej, z ruchomym 

ekranem termoizolacyjnym, a zatem w obiekcie 

o zmiennych właściwościach przegrody zewnętrznej  

i zmiennym czasie funkcjonowania ekranu jako dodatkowej 

osłony. Szklarnia wchodzi w skład dużego kompleksu 

ogrodniczego, zlokalizowanego w Skierniewicach.  

W badanej szklarni zainstalowano równolegle do ścian 

bocznych i poziomo na wysokości okapu ekran 

termoizolacyjny HS787 (Rys. 1).  

Ekran ten to włóknina akrylowo–poliestrowa z paskami 

aluminium. Na przegrodach pionowych szklarni po stronie 

zewnętrznej przytwierdzono dodatkową osłonę z folii 

pęcherzykowej. Ogólny współczynnik przenikania ciepła dla 

badanej szklarni z ekranem termoizolacyjnym wynosi  

U = 4,66 W/(m2.K) [8]. Ogólny współczynnik przenikania 

ciepła dla badanej szklarni bez ekranu U = 6,68 W/(m2.K). 

Kubatura szklarni z ekranem, ograniczona przez jego 

powierzchnię oraz powierzchnię pozostałych przegród, 

wynosi 3518,8 m3 co stanowi 56,9% kubatury szklarni bez 

dodatkowych osłon (Tabela 1).  

Zewnętrzne pokrycie szklarni to pojedyncza warstwa szkła o 

grubości 3 mm z aluminiowymi elementami szczeblin. 

Wietrzenie szklarni jest realizowane poprzez otwieranie 

wietrzników kalenicowych. Szklarnia jest połączona 

szczytem z łącznikiem wspólnym dla kilkunastu innych 

szklarni.  

 

 

Rys. 1. Szklarnia z ekranem termoizolacyjnym HS 787 

Fig. 1. The greenhouse with a thermal screen HS 787 

 

Podłoże szklarni jest przystosowane do prowadzenia upraw 

kwiatowych w doniczkach. Grunt rodzimy jest przykryty 

warstwą piasku o grubości około 20 cm, na wierzchu którego 

położono izolację termiczną w postaci styropianu o grubości 

2 cm. Wierzchnia warstwa podłoża szklarni to tkanina z 

tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. 

Tabela 1. Podstawowe wielkości opisujące badaną szklarnię 

Table 1. Main parameters of the tested greenhouse 

wielkość  wartość  

powierzchnia zabudowy  1250,0 m2 

powierzchnia pokrycia  1844,5 m2 

szerokość     20,0 m 

wysokość ściany bocznej       2,2 m 

długość     62,5 m 

kąt nachylenia połaci dachu     27o 

ogólny współczynnik przenikania ciepła 

szklarni bez / z ekranem 

 

6,68 / 4,66 W/(m2.K) 

kubatura szklarni pod pokryciem ze 

szkła / pod ekranem 

 

6187,5 / 3518,8 m3 
 

W szklarni zastosowano podwójny system ogrzewania. 

Pierwszy system to ogrzewanie wegetacyjne w postaci pętli 

z rur stalowych umieszczonych na powierzchni podłoża 

szklarni. Drugi system to ogrzewanie rurowe boczne i górne. 

Składa się on z rur umieszczonych równolegle do ścian 

bocznych oraz na wysokości okapu szklarni nad strefą 

uprawy roślin. Wegetacyjny system ogrzewania ma za 

zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury w strefie 
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uprawy roślin, natomiast drugi utrzymuje właściwą 

temperaturę wewnątrz kubatury szklarni i zapobiega 

napływowi chłodnego powietrza do strefy uprawy roślin. 

Źródłem ciepła dla systemu grzewczego badanych szklarni 

są kotły przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego 

systemem warstwowym o wartości opałowej 21 – 23 MJ/kg. 

Sprawność nominalna kotła wynosi 78%, natomiast 

średnioroczną sprawność równą 73% określono w wyniku 

badań i analiz przeprowadzonych na zlecenie użytkownika 

obiektu. 

2.2. Założenia do badań i analiz 

Pomiary przeprowadzono od 15 maja 2005 do 14 maja 2006 

r. z interwałem 10 minut. Taki czas między kolejnymi 

pomiarami pozwala na dość dokładne odzwierciedlenie 

funkcjonowania wyposażenia technicznego w szklarni, 

obiekcie o istotnym wpływie zewnętrznych warunków 

klimatycznych na mikroklimat i zużycie ciepła. Łączna ilość 

danych zgromadzonych w okresie badań wynosi 52560 

rekordów. 

Pomiar zużycia energii cieplnej zlokalizowano w miejscu 

podłączenia systemów grzewczych badanej szklarni do 

rurociągów systemu ciepłowniczego.  

Oprócz energii cieplnej pochodzącej ze spalania miału węgla 

kamiennego, uwzględniono także energię pomocniczą, 

niezbędną do utrzymania w ruchu systemów ogrzewania 

i wyposażenia technicznego szklarni oraz źródła ciepła.  

Energia elektryczna pomocnicza w badanym obiekcie jest 

przeznaczona: 

 - w systemie ogrzewania do napędu pomp obiegowych 

dwóch systemów w szklarni: systemu dolnego, 

usytuowanego między roślinami oraz górnego w skład 

którego wchodzą rury grzejne przy ścianach bocznych 

szklarni oraz 2,5 m nad powierzchnią uprawy; 

- w systemach wyposażenia technicznego szklarni – do 

napędu silników wprawiających w ruch ekran 

termoizolacyjny oraz wietrzniki; 

- w źródle ciepła do napędu głównych pomp obiegowych 

systemu grzewczego; 

- w źródle ciepła do napędu rusztu kotła, wentylatora 

nawiewu powietrza i wentylatora usuwającego spaliny oraz 

wentylatora odpylacza. 

Uzupełnieniem w/w badań była rejestracja parametrów 

dodatkowych pozwalających na określenie czasu 

funkcjonowania silników napędowych do utrzymania 

w ruchu systemów grzewczych oraz wietrzników i ekranu 

termoizolacyjnego w szklarni, a także pomiarów w źródle 

ciepła, niezbędnych do określenia czasu pracy 

poszczególnych kotłów oraz pomp głównych systemu 

grzewczego. 

Uwzględniona w obliczeniach energia elektryczna 

pomocnicza w źródle ciepła została określona 

proporcjonalnie do udziału powierzchni badanej szklarni  

w całej powierzchni kompleksu ogrodniczego.  

W oparciu o wyniki pomiarów oraz metodologię 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [9] 

określono średnie sezonowe sprawności w celu ustalenia 

rocznego zużycia energii końcowej Qk,H według zależności 

(1): 

 

Qk,H = QH,nd /H,tot  [MWh/rok]  (1) 

 

gdzie: 

QH,nd – zużycie energii cieplnej (użytkowej) przez system 

grzewczy szklarni, MWh/rok 

H,tot - średnia sezonowa sprawność całkowita systemu 

grzewczego szklarni – od wytwarzania (konwersji) 

ciepła do przekazania w pomieszczeniu, określana wg 

wzoru (2): 

 

H,tot =  H,g· H,e· H,d · H,s [-]   (2) 

 

gdzie: 

H,g - średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła 

z nośnika energii dostarczanego do źródła ciepła, 

H,e - średnia sezonowa sprawność regulacji  

i wykorzystania ciepła w szklarni (w obrębię osłony 

bilansowej), 

H,d -  średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze 

źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej budynku 

szklarni, 

H,s - średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła  

w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania. 

 

Wyznaczenie nieodnawialnej energii pierwotnej dla 

systemów technicznych szklarni w ciągu całego roku 

określono z zależności (3): 

 

Qp,H = Qk,H · wH + Eel,pom,H · wel [MWh/rok] (3) 

 

gdzie: 

wi - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii 

pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika 

energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku; 

wH – dotyczy ciepła dla ogrzewania, wel – dotyczy energii 

elektrycznej, 

Eel,pom,H - roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą 

końcową do napędu urządzeń pomocniczych systemu 

ogrzewania, MWh/rok 

 

Roczną emisję dwutlenku węgla do atmosfery określono 

korzystając z raportu [10] Instytutu Ochrony Środowiska, 

będącego podstawą do bilansowania, raportowania  

i zarządzania emisjami w ramach Wspólnotowego Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2016 rok. Dla miału 

węgla kamiennego spalanego w kotle z rusztem 

mechanicznym przyjęto wskaźnik emisji dwutlenku węgla 

wynosi 97,5 kg/GJ. 
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3. WYNIKI BADAŃ I ANALIZ 

Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie wartości 

zmiennych, które mają wpływ na zużycie ciepła oraz 

umożliwiły określenie rzeczywistej charakterystyki 

energetycznej w całorocznie eksploatowanej szklarni. 

Najważniejsze z nich to średnie miesięczne temperatury 

powietrza wewnętrznego w szklarni oraz średnie miesięczne 

temperatury powietrza zewnętrznego i miesięczne sumy 

promieniowania całkowitego padającego na płaszczyznę 

poziomą dla Skierniewic (Tabela 2). 

Zyski słoneczne mają istotny wpływ na kształtowanie 

mikroklimatu szklarni, dlatego analizę występowania 

temperatury wewnętrznej ti w poszczególnych miesiącach 

zaprezentowano z podziałem na porę nocną – bez zysków 

słonecznych (IC = 0 W/m2) oraz przy całkowitym 

promieniowaniu słonecznym padającym na płaszczyznę 

poziomą w terenie otwartym IC > 0 W/m2 (Tablica 3). Taki 

podział niesie za sobą informację dotyczącą czasu 

funkcjonowania ekranu – otwieranego już przy minimalnej 

dawce natężenia światła, niezbędnego do wzrostu 

uprawianych w szklarni roślin. Za wyjątkiem miesięcy 

styczeń i grudzień, średnie temperatury w szklarni przy  

IC > 0 W/m2 są wyższe niż ma to miejsce w porze nocnej. 

Średnia temperatura w szklarni jest w tych przypadkach 

pierwszym wskaźnikiem ilustrującym wpływ zysków 

słonecznych w poszczególnych miesiącach. 

Tabela 2. Średnie miesięczne temperatury w badanej szklarni, średnie miesięczne temperatury zewnętrzne oraz sumy miesięczne 

całkowitego promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą dla Skierniewic 

Table 2. The mean monthly air temperature inside the greenhouse, outside it and monthly sums of the global solar radiation on the horizontal 

surface for the town Skierniewice 

Parametr Miesiąc 
Sty  Lut  Mar  Kwi  Maj  Cze  Lip  Sie  Wrz Paź Lis Gru 

temperatura w szklarni, ti [oC], 18,8 17,9 16,4 17,5 22,3 21,0 25,4 24,5 24,1 21,8 19,3 18,3 

temperatura zewnętrzna, te [oC], -7,8 -2,3 0,2 9,6 16,4 17,2 21,2 18,4 16,6 9,9 3,4 -0,2 

suma miesięcznego całkowitego 

promieniowania słonecznego na 

płaszczyznę poziomą, Ic [kWh/m2] 

9,3 17,3 64,7 97,3 162,9 144,2 158,5 122,8 78,7 35,2 11,3  5,0 

 

Tablica 3. Średnie miesięczne temperatury w szklarni zależnie od występowania całkowitego promieniowania słonecznego padającego na 

płaszczyznę poziomą 

Table 3. The mean monthly air temperature inside the greenhouse depending on the presence of the global solar radiation on the horizontal 

surface 

Oznaczenia Miesiąc 

Sty  Lut  Mar  Kwi  Maj  Cze  Lip  Sie  Wrz  Paź  Lis  Gru  

ti 
dla Ic=0 

liczba obserwacji 502 411 394 319 276 243 266 303 353 426 473 537 

średnia 19,0 17,5 14,1 15,9 17,0 15,6 21,6 21,9 22,1 21,2 19,2 18,4 

min 12,2 12,1 6,8 10,7 6,3 7,8 14,3 17,7 18,7 18,5 17,3 12,0 

max 25,9 25,5 22,9 19,5 25,8 25,4 25,8 23,4 26,1 23,8 21,5 21,7 

ti 
dla Ic>0 

liczba obserwacji 242 261 350 401 468 477 478 441 367 318 247 207 

średnia 18,5 18,4 19,0 18,8 25,3 23,7 27,5 26,3 26,0 22,6 19,5 18,0 

min 13,2 12,0 7,0 10,9 6,3 7,2 15,5 18,5 19,5 17,6 16,7 12,8 

max 26,5 27,7 29,8 30,0 42,8 42,1 41,8 36,3 35,0 27,2 22,7 21,6 

 

W efekcie pomiarów i rejestracji zużycia ciepła ustalono, że 

ilość energii użytkowej na cele grzewcze QH,nd wynosi  

w badanym okresie rocznym 679,8 MWh. Ekran 

termoizolacyjny stanowił drugą przegrodę w szklarni przez 

46% czasu w ciągu roku, natomiast zużycie energii cieplnej 

wyniosło wtedy 451,7 MWh. Szklarnia bez ekranu była 

eksploatowana przez 54% czasu badań, a zużycie energii  

w tym okresie wyniosło 228,1 MWh. W okresie 

przeprowadzania pomiarów, podczas używania ekranu jako 

dodatkowej osłony ograniczającej straty ciepła, ilość energii 

cieplnej stanowiła 66,4% całorocznego jej zużycia. 

Miesięczne zużycie ciepła w badanej szklarni (Rys. 2) 

zachowuje typową zmienność w ciągu roku. Na wykresie 

pokazano jaka część energii cieplnej w poszczególnych 

miesiącach jest zużywana, gdy ekran stanowi lub nie 

dodatkową osłonę w szklarni. 
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Rys. 2. Energia użyteczna w badanej szklarni. 

Fig. 2. Useful energy in the tested greenhouse. 

 

W miesiącach chłodniejszych zużycie energii cieplnej  

w porze nocnej, gdy ekran jest dodatkową osłoną, może 

stanowić ponad 70% miesięcznego zużycia energii, 

natomiast w miesiącach cieplejszych te dysproporcje 

zaczynają zanikać. Wskaźnik rocznego zużycia energii 

użytecznej EU dla badanej szklarni wynosi 543,8 

kWh/(m2.rok). 

Ustalenie czasów funkcjonowania systemów ogrzewania, 

wyposażenia technicznego szklarni oraz źródła ciepła 

pozwoliło na obliczenie Eel,pom,H rocznego zużycia energii 

pomocniczej końcowej, niezbędnej do eksploatacji obiektu, 

która wynosi 26,62 MWh/rok, a także struktury jego zużycia 

(Tabela 3).  

Tabela 3. Struktura zużycia energii elektrycznej na potrzeby 

funkcjonowania systemów technicznych szklarni 

Table 3. The electric energy consumption structures needed for 

functioning the technical systems of the greenhouse. 

napędy elektryczne energia elektryczna 

kWh/rok % 

w 

szklarni 

silnika wprawiającego w ruch 

ekran termoizolacyjny 

41,1 0,15 

silnika wprawiającego w ruch 

wietrzniki szklarni 

29,,0 0,11 

pompy obiegowej dolnego 

systemu ogrzewania w szklarni 

1 617,9 6,08 

pompy obiegowej górnego 

system ogrzewania w szklarni  

3 949,5 14,83 

w 

źródle 

ciepła 

głównych pomp obiegowych 

systemu ogrzewania 

5 854,0 21,99 

rusztu kotła, wentylatora 

nawiewu powietrza i wentylatora 

usuwającego spaliny oraz 

wentylatora odpylacza 

15 131,4 56,84 

suma pomocniczej energii elektrycznej 26 622,9 100,00 

 

Wyniki pomiarów pozwalają stwierdzić, że w wariancie 

istniejącym zdecydowana większość energii elektrycznej 

zużywana jest na funkcjonowanie źródła ciepła – łącznie 

78,8%, przy czym 43% stanowi energia na potrzeby 

tłoczenia czynnika grzejnego w systemie dystrybucji ciepła, 

natomiast prawie 57% to energia elektryczna niezbędna do 

napędu wyposażenia technicznego kotłów. 

Miesięczne sumy energii elektrycznej pomocniczej, 

zużywanej na potrzeby eksploatacji szklarni (Rys. 3), 

pokrywają się z miesięcznym rozkładem zużycia ciepła na 

cele grzewcze. Energia elektryczna na potrzeby 

funkcjonowania wietrzników i ekranu termoizolacyjnego, 

który spełnia również rolę cieniówki, ma rozkład zupełnie 

odwrotny. Wietrzenie w okresie letnim jak również 

używanie ekranu do cieniowania powierzchni szklarni 

sprawiają, że maksimum energii na funkcjonowanie tego 

wyposażenia obserwuje się w okresie letnim, jednak udział 

w ogólnym bilansie zużycia energii elektrycznej jest 

właściwie niewielki i wynosi tylko 0,3%. 

 

 
Rys. 3. Energia elektryczna pomocnicza w badanej szklarni. 

Fig. 3. Electrical auxiliary energy in the tested greenhouse. 

 
 

Wskaźnik rocznego zużycia pomocniczej energii 

elektrycznej na powierzchnię badanej szklarni wyniósł  

21,3 kWh/(m2.rok). 

Analiza systemu wytwarzania energii cieplnej, jego 

elementów składowych i systemu dystrybucji w obiekcie 

szklarniowym pozwoliła na określenie współczynników 

sprawności (Tabela 4). 

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania 

ciepła w szklarni została oszacowana na poziomie 0,92 

mając na uwadze zastosowanie podwójnego systemu 

ogrzewania z priorytetem dla systemu w strefie uprawy 

roślin, pełną automatyką zintegrowaną ze stacją pogodową 

oraz ekranami termoizolacyjnymi, które zmniejszają 

wymianę ciepła na drodze promieniowania między rośliną 

 a przegrodą zewnętrzną szklarni. 

System dystrybucji ciepła to izolowane termicznie rurociągi 

usytuowane częściowo pod ziemią w kanale ciepłowniczym 

łączącym kotłownię z kompleksem szklarni, a w znaczącej 

części w ogrzewanych korytarzach łączących szklarnie. 
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Tabela 4. Współczynniki sprawności i współczynniki nakładu na 

nieodnawialną energię pierwotną 

Table 4. Efficiency coefficients and factor for non-renewable 

primary energy 

symbol opis wartość 

H,g średnia sezonowa sprawność wytwarzania 

ciepła 

0,73 

H,s średnia sezonowa sprawność akumulacji 

ciepła w elementach pojemnościowych 

systemu ogrzewania 

1,0 

H,d średnia sezonowa sprawność przesyłu 

ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni 

ogrzewanej 

0,95 

H,e średnia sezonowa sprawność regulacji i 

wykorzystania ciepła w przestrzeni 

ogrzewanej 

0,92 

wH współczynnik nakładu nieodnawialnej 

energii pierwotnej na wytworzenie i 

dostarczenie nośnika energii dla systemu 

ogrzewania 

1,1 

wE współczynnik nakładu nieodnawialnej 

energii pierwotnej na wytworzenie  

i dostarczenie energii elektrycznej 

3,0 

 

W systemie grzewczym funkcjonującym na potrzeby 

kompleksu szklarniowego nie występuje żaden element 

akumulacyjny pojemnościowy, natomiast źródło ciepła 

stanowią cztery kotły na miał węglowy, uruchamiane 

zależnie od potrzeb. Średnioroczną sprawność wytwarzania 

przyjęto do obliczeń na poziomie 73%, zgodnie z analizami 

wykonanymi na zlecenie użytkownika obiektu. 

Średnia sezonowa sprawność całkowita H,tot systemu 

wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania ciepła w szklarni 

wynosi 0,638. Wyznaczona z uwzględnieniem sprawności 

całego systemu energia końcowa Qk,H zużywana na potrzeby 

ogrzewania szklarni w całym roku jest równa 1065,4 MWh. 

Wskaźnik rocznego zużycia energii końcowej EK dla badanej 

szklarni wyniósł 852,4 kWh/(m2.rok). Strukturę zużycia 

energii końcowej w poszczególnych miesiącach okresu 

badawczego przedstawiono z podziałem na energię cieplną 

i pomocniczą energię elektryczną (Rys. 4). 

Zgodnie z metodologią wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku w celu obliczenia nieodnawialnej 

energii pierwotnej, uwzględniono współczynniki nakładu, 

których wartości ustalono korzystając z wartości typowych 

(tabela 4). Współczynnik nakładu dla węgla kamiennego 

określono jako równy 1,1 natomiast dla energii elektrycznej 

przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej systemowej ten 

współczynnik przyjęto równy 3,0.  

Łączna ilość nieodnawialnej energii pierwotnej zużywanej 

przez szklarnię na cele grzewcze w ciągu całego roku wynosi 

dla stanu istniejącego 1251,9 MWh/rok, a jednostkowy 

wskaźnik EP jest równy dla badanego obiektu 1001,5 

kWh/(m2.rok). 

 

 
Rys. 4. Miesięczne sumy energii końcowej na cele grzewcze  

i pomocniczej energii elektrycznej na potrzeby szklarni 

Fig. 4. The monthly sum of final energy and auxiliary electricity for 

greenhouse 

 

Uwzględniając wartość opałową paliwa, która dla spalanego 

miału węgla kamiennego wynosi 21000 kJ/kg, a także 

wartość wskaźnika emisji dwutlenku węgla wynoszącą 97,5 

kg/GJ, według raportu Instytutu Ochrony Środowiska, 

będącego podstawą do bilansowania, raportowania 

i zarządzania emisjami w ramach Wspólnotowego Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2016 rok [10], ustalono 

wielkość emisji dwutlenku węgla dla badanego obiektu.  

Szklarnia w stanie istniejącym zużywa na cele grzewcze 

182,6 t/rok miału węglowego, co przekłada się na roczną 

emisję 373,96 t CO2/rok do atmosfery. W przeliczeniu na 

powierzchnię szklarni jest to odpowiednio: zużycie miału 

węglowego 146,1 kg/(m2.rok) oraz emisję dwutlenku węgla 

299,0 kg CO2/(m2.rok). 

Wielkość emisji dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku 

ogrzewania szklarni w poszczególnych miesiącach 

zilustrowano graficznie (Rys. 5).  

 

 
Rys. 5. Miesięczne sumy emisji dwutlenku węgla  

Fig. 5. The monthly sum of carbon dioxide emissions 

 

Wyniki obliczeń emisji dwutlenku węgla dotyczą jedynie 

głównej składowej związanej wytworzeniem ciepła na cele 

grzewcze, bez emisji związanej z wytworzeniem 
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pomocniczej energii elektrycznej do napędu wyposażenia 

technicznego. 

Porównując wskaźniki nieodnawialnej energii pierwotnej EP 

dla badanej szklarni, przeznaczonej do prowadzenia upraw 

kwiatowych w doniczkach, ze wskaźnikami dla budynków 

np. produkcyjnych [11], dla których wskaźnik ten po 1 

stycznia 2017 roku przyjmie wartość 90 kWh/(m2.rok), 

należy stwierdzić ponad dziesięciokrotne przekroczenie tego 

wymagania. Oczywiście należy zdać sobie sprawę, że 

przegroda zewnętrzna szklarni jest elementem 

technologicznym prowadzonej pod osłoną produkcji 

ogrodniczej, a zatem przyjęcie takich wymagań jest 

nieracjonalne, natomiast pozwala jednocześnie na szybką 

ocenę i porównanie energochłonności obiektów czy ich 

uciążliwości dla środowiska. 

Analizując wielkość zużycia energii cieplnej czy to 

nieodnawialnej pierwotnej czy energii końcowej z danymi 

dla Holandii, Niemiec, Węgier czy Szwecji [7] należy 

stwierdzić, że sytuacja gospodarstw w Polsce jest mniej 

konkurencyjna. Jedynie inwestycje w efektywne 

energetycznie rozwiązania pozwolą na znaczące 

zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych 

z ogrzewaniem szklarni. 

Mimo zastosowania rozwiązań energooszczędnych badany 

obiekt w obecnym stanie jest znaczącym źródłem 

zanieczyszczeń do otoczenia. Główną przyczyną takiego 

stanu rzeczy w tym obiekcie jest źródło ciepła opalane 

miałem węgla kamiennego. W chwili obecnej opłaty za 

odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska nie są na tyle 

uciążliwe, aby wymuszały podjęcie decyzji w sprawie 

inwestycji o znaczącym ciężarze finansowym, jednakże 

należy się spodziewać że jest to tylko kwestią czasu. 

4. WNIOSKI 

W badaniach określono ilość energii użytecznej, końcowej  

i pierwotnej jaką zużywa badany obiekt szklarniowy 

eksploatowany całorocznie w Polsce centralnej. W efekcie 

końcowym ustalono także wielkość emisji dwutlenku węgla 

w części związanej bezpośrednio z wytwarzaniem ciepła we 

własnym źródle ciepła. 

Z analiz zużycia ciepła w szklarni wynika, że w dalszym 

ciągu największy udział obserwuje się w okresie, kiedy 

ekran stanowi drugą dodatkową przegrodę. Wskazane jest 

aby w przyszłości przy wymianie ekranu termoizolacyjnego, 

dobrać jego właściwości w zakresie zmniejszenia strat ciepła 

korzystniejsze od obecnego rozwiązania. W ocenie 

rozwiązań dotyczących przegród zewnętrznych i rozwiązań 

technicznych mających na celu oszczędność energii cieplnej 

w szklarni należy korzystać ze wskaźnika rocznego zużycia 

energii użytecznej EU.  

Wskaźnik rocznego zużycia energii cieplnej EK może być 

dobrą miarą do porównania modernizacji w zakresie 

stosowania rozwiązań technicznych przy wytwarzaniu 

ciepła i jego dystrybucji.  

Potencjalne możliwości zmian, czyli zmiana paliwa  

a w konsekwencji wymiana całego źródła ciepła, wiąże się z 

inwestycjami o znaczeniu strategicznym dla inwestora. 

Korzyści z ograniczenia emisji są znaczące, ale nie 

motywujące do zmian w chwili obecnej. Wyniki analiz 

wskazują, że efekt ten będzie możliwy przy zastosowaniu 

paliwa bardziej ekologicznego, przy jednocześnie większej 

sprawności źródła ciepła, ale także mniejszym zużyciu 

energii elektrycznej, pełniącej rolę pomocniczą 

w funkcjonowaniu źródła ciepła. Zmiana paliwa z miału 

węglowego na inne może pośrednio przyczynić się też do 

poprawy funkcjonalności systemu grzewczego, z racji na 

większe możliwości regulacji innych źródeł ciepła niż ma to 

miejsce w przypadku kotłów na miał węglowy. 

Wskaźnik EP określający jednostkowe roczne zużycie 

nieodnawialnej energii pierwotnej dostarczanej do budynku, 

podobnie jak jednostkowa wielkość emisji dwutlenku węgla, 

określa uciążliwość obiektu dla środowiska. Zalecana jest 

zmiana paliwa z miału węglowego na bardziej ekologiczne, 

np. gaz ziemny. Mając na uwadze większą efektywność 

energetyczną, korzystne może być zastosowanie układu 

kogeneracyjnego, wytwarzającego w sposób skojarzony 

energię cieplną i elektryczną, którego źródłem paliwa będzie 

na przykład biomasa. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej 

jest tu silnie skorelowane, więc może to być argumentem 

przemawiającym za tym rozwiązaniem. Istotne jest również 

to, że wykorzystanie biomasy traktuje się priorytetowo 

i emisji dwutlenku węgla ze spalania tego rodzaju paliwa nie 

wlicza się do sumy emisji, czyli jest to równoznaczne 

zastosowaniu zerowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla 

dla biomasy. W takim wariancie należy dodatkowo 

rozważyć, oprócz opłacalności takiego przedsięwzięcia, 

także kwestie dostępności dużych ilości biomasy, gwarancji 

dostaw, budowy składowiska dla takiego paliwa oraz 

przebudowy istniejącego sytemu elektroenergetycznego 

w celu racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. 

 

 

GREENHOUSE ACTUAL ENERGY PERFORMANCE 

Summary:   This paper presents results of research conducted in 

an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its 

energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for 

non-renewable primary energy as well as the amount of the 

emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal screen 

installed in order to reasonably reduce the loss of heat at night. As 

a result, it has been determined how much of the useful energy, final 

energy and primary energy is consumed yearly by a typical 

greenhouse, placed in central Poland. It has also been found out 

how much carbon dioxide is likely to be emitted to the atmosphere 

providing that fine coal is the fuel. 
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