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Streszczenie:   W artykule przedstawiono problem ogrzewa-
nia i wentylacji budynku biurowego przekształcanego do postaci 
budynku pasywnego.  

 
Słowa kluczowe: biurowe budynki pasywne, ogrzewanie, wen-
tylacja. 

1. WPROWADZENIE 

Idea budownictwa pasywnego rozszerza się w ostatnim 

okresie czasu w stronę różnych rodzajów budynków i 

obejmuje również między innymi budynki biurowe. Znane 

są rozwiązania dotyczące pasywnych budynków biurowych 

o znacznej kubaturze. Powstaje pytanie: w jakim stopniu 
możne je przenieść do budynków biurowych o niewielkiej 

kubaturze? Jakie należałoby przyjąć rozwiązania w przy-

padku przeprowadzania szerokiej modernizacji cieplnej 

takiego budynku z zamiarem przekształcenia go do budyn-

ku pasywnego?   

2.    CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU 

W literaturze specjalistycznej opisane są metody oraz mate-

riały pozwalające tak ukształtować budynek mieszkalny i 

jego ochronę cieplną, aby można było zaliczyć go do bu-

dynków pasywnych. W wielu opracowaniach, między in-

nymi w [1-3] przedstawiono układy ogrzewania i wentyla-
cji pasywnych budynków mieszkalnych. Układy te znalazły 

praktyczne zastosowanie w zbudowanych budynkach i tam 

dokonano obserwacji skutków ich działania. W jakim stop-

niu układy te i metody ich wymiarowania oraz eksploatacji 

można przenieść do pasywnych budynków biurowych o 

niewielkiej kubaturze? 

Budynki biurowe, porównywane z budynkami mieszkal-

nymi, posiadają swoją specyfikę. Ich eksploatacja związana 

jest z okresowym użytkowaniem w ciągu doby i tygodnia. 

Czas pracy w pomieszczeniach biurowych nie przekracza 

zazwyczaj 12 godzin w ciągu dnia (najczęściej w dużych 

budynkach), a niekiedy wynosi tylko 8 godzin. Praca od-

bywa się jedynie w dni robocze tygodnia. W ciągu roku 
pojawiają się liczne okresy kilkudniowych przerw w pracy. 

Użytkowanie pomieszczeń w godzinach pracy jest jednak 

dość intensywne.  

„Zasiedlenie” pomieszczeń jest znaczne, a eksploatowana 

ilość urządzeń, głównie komputerów, duża. Towarzyszy 

temu przeciętny strumień wewnętrznych zysków ciepła 

zbliżony w wielu przypadkach, po pominięciu oddziaływa-

nia promieniowania słonecznego, do przedziału 30 -70 

W/m
2
 powierzchni użytkowej.  

Ze znaczną ilością osób i urządzeń w pomieszczeniach 

związana jest również konieczność intensywniejszej wenty-

lacji, w porównaniu do budynków mieszkalnych, z liczbą 
wymian powietrza przekraczającą 1h

-1
. W okresie przerwy 

w pracy w ciągu dnia i tygodnia intensywność wentylacji 

nie musi natomiast przekraczać liczby wymian powietrza: 

0,1 - 0,2 h-
1
, a w okresie grzewczym można stosować osła-

bienia lub nawet zaniechania pracy instalacji grzewczej. W 

czasie letnim w wielu przypadkach pojawia się potrzeba 

schładzania powietrza wewnętrznego.  

Zapotrzebowanie dobowe ciepłej wody użytkowej w odnie-

sieniu do jednej osoby jest w tych budynkach stosunkowo 

niewielkie i często nie przekracza 10-15 dm
3
. Zasadna, za-

tem staje się analiza zmierzająca do sprawdzenia jakości 
pracy i określenia stopnia spełnienia wymagań przez typo-
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we dla budynków pasywnych instalacje grzewcze i wenty-

lacyjne zastosowane do pasywnych budynków biurowych o 

niewielkiej kubaturze. Jej następstwem powinno być rów-

nież przedstawienie dróg modyfikacji lub określenie wła-

ściwych instalacji dla tych budynków. Problem staje się 

jeszcze bardziej złożony, jeśli dotyczy przekształcenia ist-

niejącego budynku do standardu budynku pasywnego w 
ramach szerokiej odnowy cieplnej takiego budynku. Jako 

miarę pasywności takiego budynku można by przyjąć rocz-

ne zapotrzebowanie ciepła dla celów ogrzewania i wentyla-

cji nie przekraczające 15 kWh/m
2
 powierzchni ogrzewanej 

budynku.  

 

3. KONCEPCJA MODERNIZACJI BUDYNKU 

BIUROWEGO DO STANDARDU BUDYNKU PA-

SYWNEGO 

      Modernizacji cieplnej podlega ostania kondygnacja 3 - 

piętrowego budynku, zbudowanego w latach siedem-

dziesiątych. Budynek posiada konstrukcję szkieletową 
żelbetową. Zakończony jest słabo wentylowanym stro-

podachem. Kubatura modernizowanego biura jest zbli-

żona do 600m
3
.  

Głównymi cechami odnowy cieplnej są: 

- zastosowanie okien trójszynowych, komorowych z kryp-

tonem, o średnim współczynniku U dla układu szyb i ramy: 

U ~ 0, 75 W/m
2
K, 

- izolacja cieplna ścian zewnętrznych w postaci warstwy 

styropianu (z dodatkiem grafitu) o grubości 0, 2 m, zabez-

pieczonego cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym i 

warstwy izolacji wewnętrznej, o „małym” oporze dyfuzji 
pary wodnej, o grubości 0, 05m pokrytej tynkiem we-

wnętrznym. Taki układ warstw, ich grubość, zapewniają 

znacząco dodatnie temperaturę w obszarze przegrody od jej 

powierzchni wewnętrznej do powierzchni wewnętrznej 

warstwy styropianu w całym okresie grzewczym, 

- izolacja stropodachu wentylowanego warstwą wełny mi-

neralnej (około 0, 35m), 

- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z ruro-

wym wymiennikiem gruntowym i płytowym rekuperatorem 

ciepła, 

- izolacja cieplna w postaci warstwy styropianu o grubości 
0, 07m, położona na stropie podłogi, 

- niskotemperaturowa instalacja c.o. o parametrach 

30/23°C, z grzejnikami ściennymi i podłogowym z mat 

kapilarnych (rys.1), 

- elektryczna sprężarkowa pompa ciepła z systemem EVI i 

gruntowym poziomym wymiennikiem ciepła, 

 - układ solarny dla podgrzewania c.w.u., zwymiarowany 

na 90% pokrycie potrzeb cieplnych dla okresu lata, 

- wysokosprawny, trójwarstwowy bufor ciepła zasilany w 

ciepło z pompy ciepła i układu kolektorów słonecznych- 

jako wymaganą minimalną temperaturę dla warstwy górnej 

i środkowej przyjęto: 65°C i 30°C (w przypadku ogrzewa-

nia powietrznego 40°C),  

- przepływowy układ podgrzewania c.w.u. w buforze ciepła 

(instalacja c.w.u. zaopatrzona jest w cyrkulację),   

- grzałka elektryczna dla sanitarnego przegrzewania c.w.u. 

Zadaniem warstw izolacji wewnętrznej jest zmniejszenie 

współczynników U przegród, zwiększenie oporu przenika-
nia ciepła do powietrza zewnętrznego od grzejników ścien-

nych oraz tworzenie na ścianach zewnętrznych wewnętrz-

nych warstw o małej pojemności cieplnej. Warstwy we-

wnętrzne (kontaktujące się z powietrzem wewnętrznym) o 

małej pojemności cieplnej wpływać będą na szybkie pod-

niesienie średniej temperatury promieniowania wewnątrz 

biura w związku z stosowaniem przerw i osłabień w okresie 

przerwy w pracy biura. Jednak w stosunku do tych części 

przegród wewnętrznych i podłogi, które będą objęte w 

okresie przejściowym oddziaływaniem promieniowania 

słonecznego, przewiduje się ich pokrycie warstwami o 

zwiększonej akumulacyjności cieplnej. Szybkiemu podnie-
sieniu średniej temperatury promieniowania wewnątrz biura 

sprzyjać będzie również znacząco rozwinięta powierzchnia 

niskotemperaturowych grzejników wykorzystujących maty 

kapilarne. Mała bezwładność cieplna tych grzejników po-

zwoli również na uzyskanie dobrych właściwości regula-

cyjnych instalacji grzewczej wobec szybkozmiennego za-

potrzebowania ciepła pomieszczeń budynków pasywnych 

[2]. W sferze zainteresowań badawczych, związanych z 

prezentowanym obiektem znajduje się również wykorzy-

stanie instalacji wentylacyjnej, jako instalacji grzewczej 

biura, ze względu na możliwość szybkich zmian strumienia 
dostarczanego do pomieszczeń ciepła. Dodatkową zaletą 

tego rozwiązania jest zmniejszenie łącznego kosztu inwe-

stycyjnego na instalację c.o. i instalację wentylacyjną (w 

rozwiązaniu tym eliminacji ulega klasyczna instalacja c.o.). 

Jego wadą natomiast jest koniczność stosowania wyższej 

temperatury czynnika grzewczego, dostarczającego ciepło 

do powietrza wentylacyjnego w fazie realizacji ogrzewania. 

Z tym zaś wiąże się większe roczne zużycie energii elek-

trycznej przez sprężarkową pompę ciepła.  

Istotną sprawą dla właściwego rozwiązania problemu 

ogrzewania jest określenie czasu wyprzedzenia włączenia 
ogrzewania po przerwie lub zwiększenia intensywności po 

osłabieniu w stosunku do momentu rozpoczęcia pracy 

obiektu. Założono tutaj, że czas wyprzedzenia τwy i wyma-

gana intensywność działania ogrzewania 
wy
Q& w czasie 

wyprzedzenia powinny być takie, aby w chwili rozpoczęcia 

pracy obiektu przewidywany odsetek niezadowolonych z 

powodu warunków cieplnych panujących w ogrzewanych 

pomieszczeniach nie przekraczał 15% a po 30 minutach nie 

był większy od 10%. Zarówno τwy jak i 
wy
Q& są funkcjami 

rodzaju ogrzewania (wodne płaszczyznowe, powietrzne), 
wewnętrznej pojemności cieplnej przegród, stanu izolacji 

cieplnej,  średniej temperatury zewnętrznej w okresie prze-

rwy i długości trwania przerwy lub osłabienia ogrzewania. 
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Rys. 1.  Schemat układu grzewczego w pasywnym budynku 

biurowym. 

Fig. 1. Diaphragm of  the heating system in the passive office 

building. 

3. OPŁACALNOŚĆ MODERNIZACJI BUDYNKU 
BIUROWEGO DO STANDARDU BUDYNKU PA-
SYWNEGO 

W celu oszacowania opłacalności ekonomicznej moderni-

zacji cieplnej budynku biurowego, przy założeniu uzyska-

nia standardu budynku pasywnego (b.p.), przyjęto, że roz-

wiązanie to będzie porównywane z rozwiązaniem częścio-

wej odnowy cieplnej (b.c.o.) tego budynku. Odnowa czę-
ściowa obejmowała by : 

- montaż nowych okien o średnim współczynniku U=1,7 

W/m
2
K, ze szczelinami nawiewnymi powietrza o regulo-

wanym ręcznie stopniu otwarcia,   

- zastosowanie nowej instalacji c.o. o parametrach 65/50°C, 

z grzejnikami płytowymi, elektryczną sprężarkowa pompa 

ciepła z systemem EVI (ESPC) i gruntowym poziomym 

wymiennikiem ciepła (DZC), 

 - układ solarny dla podgrzewania c.w.u., zwymiarowany 

na 90% pokrycie potrzeb cieplnych dla okresu lata, 

- wysokosprawny, trójwarstwowy bufor ciepła (B) zasilany 

w ciepło z pompy ciepła i układu kolektorów słonecznych,  

- przepływowy układ podgrzewania c.w.u. w buforze ciepła 

(instalacja c.w.u. zaopatrzona w cyrkulację),     

- grzałka elektryczna dla sanitarnego przegrzewania c.w.u.  

 

Oszacowanie przeprowadzono na podstawie przeciętnych 
rocznych zdyskontowanych kosztów całkowitych uzyska-

nia wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniach 

budynku biurowego i wymaganej ilości c.w.u. 

Założono przy tym, że: 

- koszty materiałów, wykonania i energii będą oparte na 

aktualnych cennikach, 

- okresy żywotności izolacji cieplnej, okien, instalacji c.o. i 

wentylacji oraz pompy ciepła wynoszą odpowiednio: 

ni.c.=50, : nok.z.=30, ni.c.o.= ni.w.=30, nź.c.=20lat. 

- jako okres podstawowy rozważań przyjęto żywotność 

źródła ciepła no=20lat, 

- współczynnik dyskonta jest równa q=1,07, a współczyn-
nik rocznego wzrostu kosztów energii elektrycznej wynosi 

kw =1,03, 

- średnia liczba wymian powietrza wentylacyjnego w  okre-

sie pracy biura wynosi dla budynku z częściową renowacją  

cieplną 1h
-1

, a dla stanu pasywnego 0,5h
-1

.  

Przeciętne roczne zdyskontowane koszty całkowite okre-

ślano jako:   
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K - koszty inwestycyjne w roku zerowym [zł], 

0e
K - koszty roczne eksploatacyjne określone w roku ze-

rowym [zł/rok], 
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no –  żywotność podstawowa, 

1s
n  - żywotność elementu s1,  

s1 = i.c.o. , i.w. ,i.c. , ok.z. , 

q - współczynnik dyskonta, 

kw - współczynnik rocznego wzrostu kosztów, 

a indeksy dotyczą: zr - źródła ciepła, e.el. - energii elek-

trycznej, i.c.o. - instalacji c.o., i.w. - instalacji wentylacyj-

nej, i.c. - izolacji cieplnej,  ok.z. - okien zewnętrznych. 

 

Koszty inwestycyjne uwzględniające koszty urządzeń, ma-
teriałów i robocizny dla dwóch wariantów odnowy cieplnej 

budynku: modernizacji cieplnej przy założeniu uzyskania 

standardu budynku pasywnego (b.p.) i częściowej odnowy 

cieplnej (b.c.o.) po ich zaokrągleniu podano w tablicy 1. 
 

 

Tablica 1. Koszty inwestycyjne w roku zerowym, zł. 
Table 1. The costs of investment in zero year, zl. 

 

0i
K [zł], 

Stan  

budyn-

ku 

i.c. ok.z. źr.  

(ESPC 

+B) 

i.c.o

. 

i.w. 

b.p. 4300

0 

1200

0 

33000 

(27000) 

600

0 

1500

0 

b.c.o. - 9500 60000 

(39000) 

110

00 

- 

 

Różnica sezonowego zapotrzebowania ciepła dla centralne-

go ogrzewania i wentylacji dla rozważanych wariantów jest 

zbliżona do 30.000 kWh/rok, przy czym wskaźnik sezono-

wego zapotrzebowania dla tych celów i budynku pasywne-

go, po uwzględnieniu przerw i osłabień ogrzewania wynosi  

~ 9 kWh/m
2
. 

Stosunek zdyskontowanych przeciętnych rocznych kosztów 

całkowitych 
c

k dla przyjętego sposobu liczenia wynosi: 

( )

( )
≈

...

.

ocbc

pbc

k

k
0,6 

 

4. WNIOSKI 

 

Wstępna analiza opłacalności modernizacji cieplnej rozwa-

żanego budynku, szacowana na podstawie przeciętnych 

rocznych zdyskontowanych kosztów całkowitych uzyska-

nia wymaganej temperatury powietrza w pomieszczeniach 

budynku biurowego i wymaganej ilości c.w.u., wykazała 

opłacalność takiego przedsięwzięcia. 

Stosunek zdyskontowanych przeciętnych rocznych kosztów 

całkowitych 
c

k dla budynku zmodernizowanego cieplnie 

do standardu budynku pasywnego i dla budynku częściowo 

odnowionego cieplnie dla przyjętego sposobu liczenia wy-

nosi około 0,6. 

Opłacalność ta zależy od kosztów eksploatacyjnych rocz-
nych działania instalacji c.o. i wentylacji. Ich ustalenie 

możliwe jest na podstawie dokładnej pracy tych instalacji w 

warunkach dynamicznych i rzeczywistej eksploatacji bu-

dynku. 

HEATING AND VENTILATING OF THE PASSIVE  

OFFICE BUILDINGS 

Summary:   The paper presents the problems  of the heating and 
the ventilating of the passive office buildings 

 

Key words: Passive office buildings, heating, ventilation. 
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