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Streszczenie:   W referacie przedstawiono wyniki analiz 
dotyczących modelowania zysków ciepła od promieniowania 
słonecznego w szklarni z ekranami termoizolacyjnymi. Obli-
czenia wykonano dla szklarni z różnymi właściwościami do-
datkowej osłony. 

Słowa kluczowe:  szklarnia, zyski ciepła, promieniowanie 
słoneczne, ekran termoizolacyjny. 

1. WPROWADZENIE  

Promieniowanie słoneczne, oprócz strumienia cieplnego 
z systemu ogrzewczego, jest najistotniejszym składni-
kiem bilansu cieplnego szklarni. Zyski ciepła od promie-
niowania słonecznego w istotny sposób ograniczają zu-
życie ciepła, mogą być także źródłem znaczącego przy-
rostu temperatury wewnątrz szklarni. Celem analiz było 
określenie wielkości tych zysków ciepła w analizowa-
nym rocznym okresie czasu w zależności od właściwości 
ekranów termoizolacyjnych. 
Szklarnie to budynki niemalże w 100% przeszklone. 
Efektem tego jest znaczące zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania tych budynków w okresie zimowym z uwagi 
na wysoki współczynnik przenikania ciepła przegrody 
zewnętrznej i wielkość strat ciepła. Są zatem obiektami 
w których nie sposób pominąć zysków ciepła od nasło-
necznienia w ogólnym bilansie strumieni ciepła. Ponadto 
te same przegrody zewnętrzne są przyczyną nadmierne-
go przegrzewania wnętrza szklarni w wyniku intensyw-
nej penetracji promieniowania słonecznego. Znajomość 
występowania nadmiernych zysków ciepła, powodują-
cych przegrzewanie wnętrza szklarni i w efekcie możli-
wość wystąpienia szkód w prowadzonej uprawie, pozwa-
la na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom 
poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych cieniują-
cych powierzchnię uprawną. Użycie materiałów na po-
krycia przegród zewnętrznych szklarni oraz ekranów 
termoizolacyjnych o odpowiednich właściwościach 

przyczynia się do istotnego ograniczenia wpływu zy-
sków ciepła na przyrost temperatury wewnętrznej.  
W celu określenia wielkości zysków ciepła wzięto pod 
uwagę przepuszczalność promieniowania słonecznego 
przez przegrody przezroczyste badanych obiektów za-
leżnie od kąta padania promieni słonecznych [1]. Dodat-
kowo uwzględniono położenie danej przegrody wzglę-
dem Słońca [2], nachylenie połaci dachowych, przepusz-
czalność dodatkowych osłon, czyli ekranów o właściwo-
ściach cieniująco–energooszczędnych, a także stan ich 
zamknięcia w pozycji cieniowanie w czasie występowa-
nia intensywnego promieniowania słonecznego. Podsta-
wą do określenia sposobu funkcjonowania wyposażenia 
technicznego szklarni, czyli otwierania i zamykania 
wietrzników i zainstalowanych wewnątrz szklarni ekra-
nów, były badania własne autora. 

2. ZAŁOŻENIA DO ANALIZ 

Analizę zysków ciepła w szklarni przeprowadzono bio-
rąc pod uwagę zarówno: 
- promieniowanie słoneczne bezpośrednie – od tarczy 
słonecznej; 
- promieniowanie rozproszone – powstające na skutek 
częściowej przezroczystości atmosfery. 
Obliczenia wykonano dla szklarni wolnostojących, z 
pokryciem przegrody zewnętrznej ze szkła o gr. 4mm. 
Na powierzchni ścian bocznych i szczytowych przy-
twierdzono od strony zewnętrznej grubą folię pęcherzy-
kową (ABF). Wewnątrz szklarni równolegle do ścian 
bocznych i połaci dachowych zainstalowano ekrany ter-
moizolacyjne o właściwościach cieniująco-
energooszczędnych, funkcjonujące zależnie od ze-
wnętrznych warunków klimatycznych. 
W celu określenia wielkości zysków ciepła uwzględnio-
no przepuszczalność promieniowania słonecznego przez 
przegrody szklane badanych obiektów, zgodnie z przed-
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stawioną na rys. 1 zależnością od kąta padania promieni 
słonecznych.  
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Rys. 1. Współczynnik przepuszczalności promieniowania sło-
necznego przez szkło pojedyncze o grubości 4 mm od kąta 
padania (wg ASHRAE) [1].  
Fig. 1. Solar transmittance for a single glasspane as function of 
the angle of incidence (ASHRAE) [1]. 

Przyjęto, że ekrany cieniujące oraz materiały, z których 
wykonane są przegrody zewnętrzne szklarni mają prze-
puszczalność promieniowania słonecznego jak podano w 
tab. 1. 

Tabela 1. Rodzaj i właściwości pokrycia szklarni. Oznaczenia 
w tabeli: GL – pojedyncze szkło, TS – ekran termoizolacyjny, 

ABF - gruba folia pęcherzykowa. 
Table 1. Description and properties to cover of greenhouse. 

Symbol in table: GL – single glass, TS – thermal screen, ABF – 
air bubble film. 

Materiał pokrycia 
Przepuszczalność 
promieniowania 

słonecznego GL 
szkło 

(4mm) 

TS 
ekran 

ULS 16 

TS 
ekran 

HS 787

Folia  
ABF 

Bezpośredniego rys. 1  0.36 0.31 0.84 

Rozproszonego 0.79 0.34 0.29 0.84 

 
Analizę zmienności zysków ciepła przeprowadzono w 
czasie roku z uwzględnieniem zmian położenia Ziemi 
względem Słońca. Deklinację, czyli kątowe położenie 
Słońca w południe w odniesieniu do płaszczyzny równi-
ka, w obliczeniach wyznaczono z zależności: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
365

N2843604523d sin,
     (1) 

gdzie: d – deklinacja Słońca; 

N – kolejny numer dnia w roku począwszy od 1 stycznia.  
Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego 
na dowolną płaszczyznę obliczano z uwzględnieniem 
kąta padania, określonego z równania: 

δδ sincoscoscossincos ⋅⋅±⋅= naai     (2) 

gdzie: i – kąt padania promienia słonecznego na płasz-
czyznę przegrody; 
a – kąt wysokości wzniesienia Słońca; 
δ – kąt nachylenia płaszczyzny przegrody do poziomu; 
n – azymut słoneczny ściany. 
Wyniki obliczeń uwzględniają funkcjonowanie ekranów 
termoizolacyjnych w szklarniach pojedynczych, cieniu-
jących powierzchnię szklarnie przy natężeniu promie-
niowania całkowitego padającego na powierzchnię po-
ziomą powyżej 300 W/m2. Przy natężeniu ok. 100 W/m2 
obserwuje się otwieranie wietrzników szklarni w celu 
usuwania zysków ciepła ze szklarni. Zestawione wartości 
zysków ciepła w zbiorach danych zarejestrowanych z 
interwałem 1-godzinowym, czyli obejmujące 8760 go-
dzin w roku, opracowane wg przyjętych założeń pozwa-
lają na wykonanie wielu analiz porównawczych. 

3. WYNIKI ANALIZ 

W przekroju pełnego roku parametry klimatu zewnętrz-
nego, np. temperatura powietrza i natężenie promienio-
wania słonecznego, podlegają znaczącym wahaniom. 
Określenie wielkości zysków ciepła od słońca przez 
przegrody zewnętrzne szklarni wymagało poznania 
zmian natężenia całkowitego promieniowania słonecz-
nego (rys. 2) – tu na przykładzie miesięcznych sum cał-
kowitego promieniowania słonecznego na powierzchnię 
poziomą w terenie otwartym.  
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Rys. 2. Miesięczne sumy całkowitego promieniowania sło-
necznego dla Warszawy. 
Fig. 2. Monthly sums of total solar radiation for Warsaw. 

Oprócz znajomości wielkości natężenia promieniowania 
słonecznego pożądana jest także wiedza na temat udzia-
łów poszczególnych rodzajów promieniowania słonecz-
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nego oraz ich przepuszczalność przez użyte materiały na 
pokrycia szklarni. Na rys. 3 przedstawiono strukturę 
udziałów procentowych promieniowania bezpośredniego 
oraz rozproszonego w miesięcznych sumach całkowitego 
promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą w 
terenie otwartym. 
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Rys. 3. Udział promieniowania bezpośredniego i rozproszone-
go w całkowitym promieniowaniu słonecznym (w procentach 
miesięcznych sum). 
Fig. 3. The part of direct and diffuse solar radiation in total 
solar radiation (in percentages of monthly sums). 

We wcześniejszych publikacjach autora, min. w [3], na 
podstawie pomiarów w badanych szklarniach, zaprezen-
towano zużycie energii cieplnej w przeliczeniu na po-
wierzchnię podłoża szklarni QAU [kWh/m2], które zesta-
wiono razem z sumami całkowitego promieniowania 
słonecznego na płaszczyznę poziomą EC [kWh/m2] w 
poszczególnych miesiącach roku. Przedstawiane wyniki 
analiz nie uwzględniały dobowych zmian zużycia energii 
cieplnej oraz wahań natężenia promieniowania słonecz-
nego. Ponadto analizy powyższe nie uwzględniały rów-
nież rzeczywistych zysków ciepła docierających do wnę-
trza szklarni i stanowiących obciążenie cieplne pomiesz-
czenia.  
Poniżej zaprezentowano wyniki obliczeń zysków ciepła 
w badanych szklarniach. Przyjęto, że ekrany cieniujące 
oraz materiały, z których wykonane są przegrody ze-
wnętrzne szklarni, mają przepuszczalność promieniowa-
nia słonecznego jak podano w tab. 1. W obliczeniach 
pominięto pochłanianie energii promieniowania słonecz-
nego przez szkło pokrycia zewnętrznego szklarni, po-
nieważ większość tego strumienia cieplnego na drodze 
konwekcji i tak jest przekazywana do otoczenia ze-
wnętrznego – stąd jego wpływ na powiększenie zysków 
ciepła wewnątrz szklarni jest nieistotny. 
W wyniku przeprowadzonych badań wykonano szereg 
analiz. Poniżej przedstawiono przykład porównania zy-
sków ciepła przez różnie zorientowane połacie dachowe 
szklarni z ekranem ULS 16. W szklarni pojedynczej po-
łacie dachowe są nachylone pod kątem 27 stopni do po-
ziomu. Jedna z przegród zwrócona jest w kierunku połu-
dniowym, a druga nachylona w kierunku północnym. 

Wyniki przedstawiono na przykładzie miesięcznych sum 
zysków ciepła od nasłonecznienia przez omawiane przy-
padki połaci dachowych (rys. 4). 
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Rys. 4. Miesięczne sumy zysków ciepła przez nachyloną połać 
dachową na południe (Q2S\) i północ (Q2N\) – szklarnia z 
ekranem ULS 16. 
Fig. 4. Monthly sums of solar heat gain through inclined hipped 
roof end on south (Q2S\) and north (Q2N\) – greenhouse with 
thermal screen ULS 16. 

Przebieg miesięcznych sum zysków ciepła od nasłonecz-
nienia wskazuje na ponad dwukrotnie większe wartości 
zysków w miesiącach zimowych przez przegrodę zorien-
towaną na południe. Różnica w zyskach ciepła w miesią-
cach przejściowych i w okresie letnim znacząco zmniej-
sza się – do ok. 20% w czerwcu i lipcu. W okresie rocz-
nym zyski ciepła przez przegrodę zorientowaną na połu-
dnie osiągają 404,6 MWh/rok, przez przegrodę zorien-
towaną na północ 264,9 MWh/rok, co stanowi odpo-
wiednio ok. 60,4% i 39,6% całkowitych zysków ciepła 
przez dach. 
W artykule zaprezentowano również porównanie jed-
nostkowych zysków ciepła przez wybraną przegrodę 
pionową – tu: zorientowaną na kierunek południowy. W 
szklarniach pojedynczych od zewnątrz występuje dodat-
kowa osłona w postaci folii pęcherzykowej. Dodatkowo 
wewnątrz szklarni funkcjonują ekrany termoizolacyjne, 
które cieniują powierzchnię uprawną szklarni, gdy natę-
żenie promieniowania słonecznego jest zbyt duże. 
Wartości zysków ciepła w miesiącach styczniu, listopa-
dzie i grudniu (rys. 5) są sobie równe we wszystkich ana-
lizowanych przypadkach przegród szklarni, ponieważ 
natężenie promieniowania słonecznego nie przekracza 
poziomu 300 W/m2 i ekran nie znajduje się w pozycjach 
„cieniowanie”. W pozostałych miesiącach uwidacznia 
się wpływ funkcjonowania ekranów, które znacząco 
ograniczają zyski ciepła od nasłonecznienia.  
Wartości jednostkowych zysków ciepła w okresie letnim 
przez przegrodę pionową szklarni z ekranem, zoriento-
waną na południe są prawie dwukrotnie mniejsze niż w 
szklarni bez ekranu. W pozostałych przypadkach – im 
chłodniejszy miesiąc tym ta różnica ulega zmniejszeniu. 
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Rys. 5. Miesięczne sumy zysków ciepła przez przegrodę pio-
nową zorientowaną na południe – szklarnie wolnostojące z 
ekranami i bez ekranu termoizolacyjnego. 
Fig. 5. Monthly sums of solar heat gain through southern verti-
cal cover of free-standing greenhouses with and without ther-
mal screens. 

Kolejnym analizowanym zagadnieniem było określenie 
udziału zysków ciepła od promieniowania bezpośrednie-
go oraz rozproszonego w szklarniach z ekranami i bez 
ekranu. W tab. 2 zestawiono procentowe udziały pro-
mieniowania słonecznego bezpośredniego oraz rozpro-
szonego w miesięcznych sumach zysków ciepła. 
Wartości w tab. 2 wskazują, że ekrany cieniujące ograni-
czają głównie bezpośrednie promieniowanie słoneczne, 
przez co znacząco ulegają zmniejszeniu zyski ciepła od 
nasłonecznienia wewnątrz szklarni. W szklarniach z 
ekranami ok. 36% zysków ciepła pochodzi od promie-
niowania słonecznego bezpośredniego, natomiast ok. 
64% od promieniowania rozproszonego. W szklarni bez 
ekranu różnice między średnimi rocznymi są mniejsze i 
wynoszą odpowiednio 42% zysków ciepła pochodzi od 
promieniowania bezpośredniego, natomiast 58% od 
promieniowania rozproszonego. 

Tabela 2. Udział promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego w zyskach ciepła od słońca w szklarniach pojedynczych 
z ekranami i bez ekranów termoizolacyjnych. Oznaczenia w tabeli: GL – pojedyncze szkło, ULS 16 – ekran termoizolacyjny ULS 16,  

HS 787 – ekran termoizolacyjny HS 787. 
Table 2. The part of the direct and diffuse solar radiation in solar heat gain in free-standing greenhouses with and without thermal 

screens. Symbol in table: GL – single glass, ULS 16 – thermal screen ULS 16, HS 787 – thermal screen HS 787. 

Miesiąc Zyski ciepła od 
promieniowania 

Pokrycie 
szklarni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

GL 51% 36% 40% 38% 44% 39% 36% 43% 48% 42% 38% 42% 
GL+ULS 16 51% 31% 33% 31% 38% 33% 30% 36% 42% 37% 38% 42% Bezpośredniego 
GL+HS 787 51% 30% 32% 29% 37% 32% 28% 35% 40% 36% 38% 42% 

GL 49% 64% 60% 62% 56% 61% 64% 57% 52% 58% 62% 58% 
GL+ULS 16 49% 69% 67% 69% 62% 67% 70% 64% 58% 63% 62% 58% Rozproszonego 
GL+HS 787 49% 70% 68% 71% 63% 68% 72% 65% 60% 64% 62% 58% 

 
 

Miesięczne sumy zysków ciepła od promieniowania 
bezpośredniego i rozproszonego w szklarni pojedynczej 
z ekranem ULS 16 przedstawiono na rys. 8, natomiast na 
rys. 9 odpowiednio zestawiono sumy zysków ciepła w 
szklarni pojedynczej z ekranem HS 787. Wartości zy-
sków ciepła na rys. 8 i rys. 9 przeliczono na jednostkę 
powierzchni podłoża. Obliczenia wykonano z uwzględ-
nieniem stopnia zamknięcia ekranu, zależnym od natęże-
nia promieniowania słonecznego. Różnice w zyskach 
ciepła dla miesięcy najcieplejszych (czerwiec i lipiec) 
uzyskanych w analizowanych przypadkach obiektów 
wynoszą ok. 16% dla promieniowania słonecznego bez-
pośredniego i ok. 8% dla promieniowania słonecznego 
rozproszonego na korzyść obiektu szklarniowego z ekra-
nem HS 787. 
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Rys. 8. Miesięczne sumy zysków ciepła od promieniowania 
bezpośredniego i rozproszonego w szklarni z ekranem ULS 16 
(na jednostkę powierzchni podłoża). 
Fig. 8. Monthly sums of solar heat gain from direct and diffuse 
solar radiation in greenhouse with thermal screens ULS 16 (per 
unit subsoil surface). 
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Rys. 9. Miesięczne sumy zysków ciepła od promieniowania 
bezpośredniego i rozproszonego w szklarni z ekranem HS 787 
(na jednostkę powierzchni podłoża). 
Fig. 9. Monthly sums of solar heat gain from direct and diffuse 
solar radiation in greenhouse with thermal screens HS 787 (per 
unit subsoil surface). 

Poniżej zaprezentowano przykładowe przebiegi zmien-
ności słonecznych zysków ciepła w badanych obiektach 
szklarniowych z chwilowymi wartościami promieniowa-
nia całkowitego, dostępnego w terenie otwartym. Rys. 10 
przedstawia przebieg zmian zysków ciepła w szklarni z 
ekranem cieniującym ULS 16 w dniu wystąpienia naj-
większych chwilowych zysków promieniowania całko-
witego na płaszczyznę poziomą równych 900 W/m2 (15 
lipca). 
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Rys. 10. Godzinowe zyski ciepła od promieniowania całkowi-
tego w szklarni z ekranem ULS 16 w dniu 15 lipca. 
Fig. 10. Hourly of solar heat gain from global solar radiation in 
greenhouse with thermal screens ULS 16 – 15 July. 

W analogiczny sposób przedstawiono przykładowy 
przebieg zmian słonecznych zysków ciepła w szklarni z 
ekranem HS 787 (rys. 11) w dniu (15 lipca) zaobserwo-
wania maksymalnych wartości promieniowania słonecz-
nego bezpośredniego na płaszczyznę poziomą równych 
817 W/m2, natomiast rys. 12 przedstawia przebieg zmian 
zysków ciepła w szklarni pojedynczej w dniu 25 czerw-
ca, w którym zaobserwowano najwyższe wartości pro-
mieniowania rozproszonego równe 502 W/m2. 
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Rys. 11. Godzinowe zyski ciepła od promieniowania od pro-
mieniowania bezpośredniego w szklarni z ekranem HS 787 w 
dniu 15 lipca. 
Fig. 11. Hourly of solar heat gain from direct solar radiation in 
greenhouse with thermal screens HS 787 – 15 July. 
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Rys. 12. Godzinowe zyski ciepła od promieniowania rozpro-
szonego w szklarni z ekranem ULS 16 w dniu 25 czerwca. 
Fig. 12. Hourly of solar heat gain from diffuse solar radiation in 
greenhouse with thermal screens ULS 16 – 25 June. 

Przykładowe przebiegi zmian chwilowych słonecznych 
zysków ciepła nie wyczerpują możliwości, jakie daje 
zgromadzony materiał analityczny. 

4. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia, 
związane ze słonecznymi zyskami ciepła w szklarniach z 
ekranami termoizolacyjnymi o właściwościach cieniują-
co-energooszczędnych. Wyniki analiz przedstawiono na 
przykładzie szklarni, które były obiektami badań rze-
czywistych. Uzyskane wyniki wskazują na znaczące 
zmniejszenie słonecznych zysków ciepła w obiektach 
wyposażonych w ekrany. Oznacza to, że szklarnie bez 
rozwiązań cieniujących są szczególnie narażone na zna-
czące przyrosty temperatury wewnętrznej i konieczność 
intensywnego wietrzenia w celu usunięcia nadmiernych 
zysków ciepła. Dodatkowe ruchome osłony zainstalowa-
ne wewnątrz szklarni zmniejszają udział bezpośredniego 
promieniowania słonecznego w ogólnych zyskach ciepła. 
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Wpływ na ograniczenie zysków ciepła mają zarówno 
właściwości ekranu jak i stopień jego zamknięcia w po-
zycji cieniowanie. 
Zaprezentowane w przykładowych analizach wyniki 
obliczeń nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
jaka część słonecznych zysków ciepła stanowi bezpo-
średnie obciążenie cieplne, które wpływa na przyrost 
temperatury wewnętrznej szklarni. W zaprezentowanych 
obliczeniach pominięto także tą część strumienia ciepl-
nego od promieniowania słonecznego, która obciąża 
przestrzeń między pokryciem ze szkła a ekranem termo-
izolacyjnym. Z uwagi na to, że jest to zależne od wymia-
ny powietrza w szklarni, postanowiono te zagadnienia 
przedstawić w odrębnej publikacji. Prace nad uwzględ-
nieniem tej części zysków ciepła są kontynuowane, na-
tomiast zaprezentowane w artykule analizy już na tym 
etapie pozwalają określić i porównać wpływ zastosowa-
nych rozwiązań technicznych. 
Zbiory danych analitycznych będą wykorzystane także 
do modelowania i oszacowania obciążenia zyskami cie-
pła od nasłonecznienia przy użyciu materiałów cieniują-
cych o innych współczynnikach przepuszczalności pro-
mieniowania słonecznego, zarówno instalowanych na 
stałe bądź funkcjonujących zależnie od zmiennych wa-
runkach klimatu zewnętrznego. Możliwe jest również 
analizowanie wpływu zmiennego stanu zamknięcia ekra-
nu podczas eksploatacji szklarni na wielkość słonecz-
nych zysków ciepła. Przedmiotem analiz może być także 
usytuowanie obiektu względem stron świata tak, aby:  
- maksymalizować zyski ciepła od nasłonecznienia w 
okresach przejściowych i zimowym w celu zmniejszenia 
zużycia ciepła; 
- ograniczać nadmierne nasłonecznie szklarni w okresie 
letnim. 
Oprócz przedstawionych powyżej możliwości wykorzy-
stania zebranego materiału doświadczalnego, przedmio-
tem analiz może być kształtowanie bryły budynku 
szklarniowego w celu optymalnego wykorzystania zy-
sków ciepła od promieniowania słonecznego. 
Znajomość występowania zysków ciepła w przekroju 
dobowym lub miesięcznym pozwala na planowanie go-
spodarki paliwami w gospodarstwie ogrodniczym, 
utrzymywanie właściwych parametrów czynnika grzej-
nego w systemie ciepłowniczym. Przedstawione przy-
kładowe analizy wielkości słonecznych zysków ciepła 
czy to w poszczególnych miesiącach czy w przekroju 
dobowym mogą być w tym pomocne. 

 

 

 

 

MODELLING OF SOLAR HEAT GAIN IN GREEN-
HOUSES WITH THERMAL SCREENS 

Summary:   The paper present the research result of model-
ling of solar heat gain in greenhouses with thermal screens. 
Calculations were made for greenhouse with different proper-
ties of additional screen. 
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