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Witold Lenart
Pierwsze stwo energii pierwotnej w budownictwie
Mo liwo ci si gania po energi s oneczn
Promieniowanie s oneczne jest podstawowym ród em energii dla wszelkiego rodzaju
procesów zachodz cych na kuli ziemskiej i w jej otoczeniu. Jemu zawdzi czamy rozwój ycia
wymagaj cego wiat a i ciep a. Promieniowanie s oneczne jest przyczyn cyrkulacji
powietrza i wód oceanicznych, gdy nierównomierne nagrzanie ró nych fragmentów
powierzchni naszej planety wywo uje ró nice temperatury i ci nienia, a w ich konsekwencji ruchy powietrza i wody. Obieg wody w przyrodzie w ró nych jej fazach -gazowej, ciek ej i
sta ej - wi e si tak e z dop ywem energii s onecznej.
Bilans promieniowania powierzchni Ziemi jest to ró nica pomi dzy poch oni tym
promieniowaniem ca kowitym s ca a promieniowaniem efektywnym ziemi:
R = (Isinh + i (l - a) - Eef
gdzie:
Isinh - nat enie promieniowania bezpo redniego na powierzchni poziom ,
i - nat enie promieniowania rozproszonego,
a - albedo,
E ef - nat enie promieniowania efektywnego.
Od bilansu promieniowania zale y stan termiczny powierzchni gruntu. Bilans ten
przybiera warto ci dodatnie nied ugo po wschodzie s ca nad horyzontem, i w ci gu dnia
ro nie. Noc natomiast jest ujemny, równy utracie ciep a drog promieniowania efektywnego.
Te podstawowe wiadomo ci pozwalaj na konstruowanie najprostszych systemów
wykorzystuj cych energi promienist s ca. Najprostszym sposobem odbioru energii
krótkofalowego promieniowania s onecznego jest poch oni cie jej przez cia o doskonale
czarne lub zbli one do niego, o albedzie bliskim zeru, a nast pnie mo liwie szybkie
odprowadzenie poch oni tej energii do miejsc, gdzie mo e by ona zmagazynowana lub
bezpo rednio wykorzystana. Mowa tu zatem o tak zwanych pasywnych systemach
wykorzystania energii s onecznej. Polegaj one na bezpo rednim wykorzystaniu energii
onecznej do ogrzewania, ale te np. do och adzania. Systemy pasywne doskonale nadaj si
do ogrzewania budynków, podgrzewania wody, w ró nego rodzaju zbiornikach naziemnych i
podziemnych, otwartych i zamkni tych, do suszenia p odów, drewna, ywno ci przetworzonej,
ceramiki itd. Pasywne mog by tak e urz dzenia cyrkulacyjne, w których ruch wywo any jest
ró nic nagrzania powierzchni o innych parametrach fizycznych (albedzie). W systemach
pasywnych nie doprowadza si energii z zewn trz.
Najciekawsze, z punktu widzenia korzy ci rodowiskowych, w naszych warunkach
klimatycznych jest pasywne s oneczne ogrzewanie wn trz budynków, w tym mieszkalnych.
Odpowiednia konstrukcja tych budynków, a zw aszcza cian, przegród wewn trznych oraz
dachów i otworów okiennych, pozwala na przej cie wystarczaj co du ej ilo ci ciep a
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pochodz cego z promieniowania krótkofalowego s ca by skróci okres grzewczy nawet o
po ow , a w czasie koniecznego ogrzewania sztucznego, obni
zapotrzebowanie na energi
ciepln nawet o po ow . Przy uzupe niaj cym zastosowaniu niektórych elementów
wspomagania istnieje mo liwo
wzniesienia w warunkach polskich budynków bez
ogrzewania sztucznego. Wiedza niezb dna do projektowania i wznoszenia takich budynków,
któr mo na okre li terminem Dewic (Design with Climate) jest w Polsce s abo znana.
Stosuj c kolektory s oneczne wspomagane mechanicznie lub elektrycznie nale y zacz od
rozwi za typu Dewic.
Systemy pasywne Dewic wykorzystuj przede wszystkim okna, werandy, patia,
elementy szklarniowe, przeszklone wykusze, oran erie dobudowane i dachowe, loggie
pó otwarte, baseny otwarte i zamkni te wbudowane w konstrukcj budynku, diafragmy
koncentruj ce promieniowanie i ekrany odbijaj ce promienie i kieruj ce je do wewn trz,
powoduj c zwi kszenie strumienia energii dostaj cego si do pomieszcze . Stosuje si ró ne
wewn trzne ciany magazynuj ce ciep o – tzw. ciany Trombego. Wa nymi elementami
Dewic s pu apki ciep a w postaci strychów, antresoli i wewn trznych cian wodnych, a tak e
porcji wody lub innych p ynów wmontowanych w ciany i stropy (termofory budowlane).
Wszystko po to by utrzyma uwi zione ciep o podczas dni s onecznych zarówno w porze
letniej jak i w czasie zimy. Zabiegi takie prowadz do przesuni cia okresu rozpocz cia
ogrzewania, gdy zakumulowana energia wystarcza nawet na par tygodni oraz na
przetrwanie doby bez ogrzewania po s onecznym dniu w zimie. Szczególnie korzystne efekty
daje zwi kszanie pojemno ci cieplnej stropów, a wi c pod óg i sufitów. Z tych powierzchni
ciep o oddawane jest równomiernie i stosunkowo d ugo.
Zbiornik lub staw na dachu to rozwi zanie, które nale y przewidzie przed budow
domu. Istnieje ca y szereg technik i technologii Dewic tego typu. W naszych warunkach
klimatycznych powinny by stosowane rolety zakrywaj ce taki zbiornik, umo liwiaj ce
do adowywanie ciep a w ka dej nadarzaj cej si sytuacji. Oczywi cie dzi tego typu
zamkni cia pracuj automatycznie, reaguj c na warunki solarne.
Mo na stosowa
stawy s oneczne, które zalicza si
ju
raczej do
niskotemperaturowych aktywnych systemów wykorzystywania energii s onecznej, chocia
bez trudu mo na opisa tak e wersj pasywn . W stawie s onecznym adaptowanym do
systemu typu Dewic energia promieniowania jest kumulowana dzi ki du emu st eniu soli w
wodzie, praktycznie w postaci solanki. Solanka spe nia jednocze nie rol substancji
chroni cej przed zamarzaniem, rozwojem glonów oraz nadmiern wymian konwekcyjn
pomi dzy warstwami wody – g stsze partie osiadaj na dnie. Typowy staw ma oko o 100 cm
boko ci i par oddzielonych warstw o ró nych, malej cych ku górze st eniach soli. Do
warstwy górnej nale y stale dolewa wody a doln uzupe nia solank . Promieniowanie
przenika do dna stawu i nagrzewa warstw doln , górne warstwy o mniejszym st eniu
blokuj konwekcj , a wi c ucieczk ciep a. Staw s oneczny jest generalnie lepszym
rozwi zaniem od kolektora, gdy wykazuje mniejsze straty ciep a i d ej akumuluje to
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ciep o. Niestety urz dzenia takie s w Polsce nieznane, tymczasem pozytywnie przetestowano
ju je w Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich. Rozwi zania aktywne, z turbogeneratorem,
pracuj w wielu krajach ródziemnomorskich.
Przej ciem do kolektorów s onecznych s zewn trzne proste systemy pasywne Dewic
polegaj ce na ogrzewaniu s onecznym wody opadowej oraz podgrzewaniu powietrza
wst puj cego. Element górny sk ada si powinien ze zbiornika na wod deszczow i z
koniecznym podgrzewaniem niegu (tu wi ksze straty) oraz z kolektora s onecznego
ogrzewaj cego t wod podczas powolnego grawitacyjnego sp ywania. System dolny polega
na kolektorowym podgrzewaniu powietrza, które konwekcyjnie unosi si . Oba strumienie
ciep a s w rodkowej cz ci budynku kierowane do wn trza i tam ciep o jest odbierane, a
przej ciowo magazynowane. O ile z pierwsz faz tej operacji jest tylko troch problemów
polegaj cych na sterowaniu receptorem tak, by zwi ksza dostaw energii (utrzymywa
prostopad
padania promieni na powierzchni ), to druga faza jest zdecydowanie
trudniejsza. Nagrzana powierzchnia zale nie od jej charakterystyk fizyczno cieplnych oddaje
energi zarówno w obr bie cia a absorbuj cego jak i przez przewodzenie, turbulencj ,
konwekcj i przemiany fazowe do atmosfery. To drugie nale y uzna za strat energii. W
praktyce nigdy nie uda si skonstruowa systemu, który ca kowicie wyeliminuje takie straty.
Szybkie odprowadzenie poch oni tej energii mo e zatem odbywa si przede
wszystkim na drodze przewodnictwa, gdy sposób ten jest w przypadku powietrza bardzo
nieefektywny. Z powy szego wynika, e mo na cz c ró ne systemy Dewic (s ich setki)
uzyska korzystny efekt energetyczny prawie lub ca kiem bez stosowania zabiegów
aktywnych.
wiadomie nie u yto tu ani razu okre le zwykle stosowanych przy ocenianiu ró nych
róde energii, uwa anych za ekologicznie poprawne. Teraz, kiedy omówiono zasadnicze
kryteria ekologiczne w stosunku do tych róde , mo na si rozprawi z t terminologi .
Definicje opatrzono w odpowiednie przyk ady tycz ce si budownictwa.
Odnawialne ród a energii
Odnawialno oznacza mo liwo funkcjonowania systemu przekazywania energii
odbiorcy bez wzgl du na uwarunkowania zewn trzne i w czasie teoretycznie
nieograniczonym. S to zatem te ród a, które funkcjonuj na Ziemi bez przerwy, przy
obecno ci - zbli onych sk adem do dzisiejszego - atmosfery, hydrosfery, biosfery i litosfery.
Zasadniczo odnawialno
odbywa si w cyklach sezonowych zwi zanych z ruchem
obiegowym Ziemi a wi c tak e cyklami wegetacyjnymi, obiegiem wody, niektórymi cyklami
geochemicznymi itd. Odnawialno oznacza tak e pozostawienie w nienaruszonym stanie
rozk adu energii pierwotnej na Ziemi. atwo dowie , e niektóre z uznawanych powszechnie
odnawialnych rodzajów energii nie s odnawialnymi. Odnawialne ród a energii (OZE) to
ród a, które s nieustannie uzupe niane w procesach naturalnych, czyli mo na nimi
zarz dza w sposób zapewniaj cy, e ich zapasy nigdy si nie uszczupl na naturalnie
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funkcjonuj cej Ziemi. Wi kszo
rodzajów, OZE posiada zasoby tak ogromne, e
wyczerpanie ich przez ludzko nie jest mo liwe w d ugiej perspektywie czasu. Przeto zawsze
stawiamy sobie pytanie: dlaczego historia gospodarcza cywilizacji ziemskiej przechodzi
marnotrawn faz pomijania tego niesko czonego bogactwa?
Na wst pie nale y zakwestionowa energi geotermaln , co prawda, s miejsca gdzie
jej zasoby s bardzo du e, ale teoretycznie zawsze s wyczerpywalne. Energia geotermalna
jest przydatna w budownictwie, gdy lokalizacja takich róde mo e by korzystnie
powi zana z zabudow . Osiedle, raczej nie budynek, jako odbiorca tej energii pozwala tak e
na racjonalizacj odbioru energii.
Tak e niektóre odmiany energetyki biomasowej nie mog by zaliczone do w pe ni
odnawialnych gdy , przy korzystaniu z tej energii zczerpuje si inne zasoby (edaficzne,
mineralne, wodne). Nie jest do ko ca odnawialna energia wykorzystuj ca odpady. S dzimy,
e produkcja tak pot nej, jak obecnie, masy odpadów jest tylko krótkim epizodem w historii
obecno ci cz owieka na Ziemi. W budownictwie ten rodzaj energii wi e si z licznymi
problemami technicznymi, tak e sozotechnicznymi (emisja do atmosfery, odpady).
Wreszcie niektóre odmiany energii wód zawieraj skaz nieodnawialno ci. Mowa
zw aszcza o energetyce wodnej szczytowo-pompowej, gdzie w istotny sposób deformowany
jest lokalny obieg wód oraz o wielkich zbiornikach i hydroelektrowniach, gdzie stopie
trwa ego, nieodnawialnego przekszta cenia rodowiska jest znacz cy. Budownictwo w
nieznacznym stopniu jest przygotowane do bezpo redniego odbioru takiej energii –
wyj tkiem s ma e si ownie wodne.
Z powy szego wynika, e w szeroko rozumianej dziedzinie budownictwa i
mieszkalnictwa najbli ej idea u odnawialno ci znajduje si prosta energetyka solarna
(cieplna), energia ruchu i termiki wód, tak e oceanicznych w przypadku miast nadmorskich
oraz najprostsza (cieplna) wersja energetyki biomasowej (zw aszcza zwi zana z odpadami
biomasy). Odnawialna jest oczywi cie energia wytwarzana przez organizmy, w tym przez
cz owieka. W grupie energii odnawialnej mo na wydzieli pierwotne rodzaje energii.
Pierwotne ród a energii zwi zane s z aktywno ci s ca i systemu s onecznego.
Nale y tu tak e powszechna energia grawitacji, w tym energia grawitacyjna Ksi yca, S ca
i innych planet (ta ostatnia praktycznie nieistotna). ród a te w naszej, ludzkiej skali czasu s
niewyczerpywalne. Tak e geotermia wn trza Ziemi jest w tej skali niewyczerpywalna, ale
przy praktycznym jej wykorzystaniu mamy do czynienia z lokalnymi (np. magmowymi)
ogniskami tej energii, których zasi g i zasoby energetyczne s wyra nie ograniczone. ród a
pierwotne w rezultacie przemian naturalnych, zachodz cych w przyrodzie przekszta caj si
w inne formy energii zwi zane z ró nymi ród ami (woda, ruch powietrza, biomasa itd.).
Konwersja energii pierwotnej jest mo liwa tak e podczas operacji technicznych. Jest ich
bardzo wiele. Ocenia si , e energia pierwotna jest o kilka rz dów wielko ci wi ksza od
obecnie dysponowanej przez cz owieka energii sztucznej. Energia promieniowania
onecznego docieraj ca do Ziemi i zaabsorbowana wynosi oko o 4 x 1024J/rok. Grawitacja
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Ksi yca i S ca oceniana jest na oko o 1020 J/rok. Energi geotermaln wn trza Ziemi
mo na oceni na 1021 J/rok.
W odniesieniu do budowli mo na jeszcze doda jedn istotn cech odnawialno ci. W
budynku wykorzystuje si energi , która w sposób naturalny (ze s ca) dociera do skrawka
powierzchni Ziemi tylko parokrotnie wi kszego od powierzchni zabudowy. Nast puje tu
zatem bardzo ograniczona redystrybucja energii, nie powoduj ca zreszt istotnego niedoboru
w miejscach, z których jest ona kierowana na potrzeby tej budowli.
Poni ej dokonano nowego zdefiniowania kilku terminów.
Niekonwencjonalne ród a energii
Jest to termin o wyra nym zabarwieniu relatywnym. Niekonwencjonalno
najcz ciej odnosi si do systemów tradycyjnych w regionie. A tradycje bywaj bardzo ró ne.
W Norwegii tradycyjna jest hydroenergetyka, w Polsce energetyka w glowa ze znacz cym
udzia em burow glowej, we Francji j drowa itd. Niekonwencjonalne mog by tak e metody
mieszane (np. pompy ciep a, systemy rekuperacyjne, czy odzysk ciep a z odpadów).
Niekonwencjonalno nie koniecznie oznacza w ciwe relacje w stosunku do rodowiska.
Wydaje si ponadto, e naturalne ród a energii (energia pierwotna) mo e by nazwana
konwencjonaln , gdy to ona by a najwcze niej wykorzystywana przez cz owieka. St d
sprzeczno . Niekonwencjonalne ród a energii w polskim budownictwie to przede
wszystkim inne ni spalanie paliw (bezpo rednio lub centralnie).
Alternatywne ród a energii
Do tego okre lenia uwagi s podobne. Z tym, e zgodnie ze znaczeniem s owa
alternatywny nale y tu rozumie pewien konkretny rodzaj energii, którym chcemy zast pi
dotychczasowy (w domy le gorszy, np. uci liwszy dla rodowiska). A wi c nie zawsze jest
to ród o bezwzgl dnie najlepsze. Alternatyw dla spalania w gla jest cz sto spalanie ropy
lub gazu, a dla energetyki wodnej energetyka j drowa.
Ekologiczne ród a energii
To tak e termin relatywny. U ywamy go w zestawieniu z ród ami mniej
ekologicznymi, czyli mniej przyjaznymi rodowisku lub nawet wyra nie szkodliwymi. W tym
przypadku pojawiaj si tak e inne ni samo ród o, elementy energetyki oceniane z punktu
widzenia ochrony rodowiska: systemy magazynowania, sprawno , systemy przesy ania,
obci enia materia owe, emisje do rodowiska, awaryjno itd.
Energetyka klasyczna
To zanieczyszczanie powietrza i wód oraz dewastacja otoczenia. Oczywi cie zawsze
pami ta nale y, e spalanie paliw jest klasycznym zaprzeczeniem jednej z najwa niejszych
zasad zrównowa onego rozwoju g osz cej, e si ganie po zasoby nieodnawialne (ropa, gaz
ziemny, w giel, naturalne paliwo j drowe) jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy wi e si z
rozwojem technologii i technik wykorzystuj cych zasoby odnawialne. Tymczasem, co nieco
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dalej b dzie zilustrowane danymi, zasoby paliw naturalnych s na wyczerpaniu, a sprawno
urz dze energetyki cieplnej wci jest niedostateczna.
Energetyka przyjazna rodowisku, (lub) energetyka zrównowa onego rozwoju
(EZR)
Wydaje si , e w danym regionie i czasie mo na rekomendowa pewn list
sposobów pozyskiwania i u ytkowania energii, która by aby tak zatytu owana. Terminem tym
warto by oby zast pi u ywany w Polsce – Odnawialne ród a Energii (OZE).
Architektura bioklimatyczna
To sposób post powania podczas projektowania w budownictwie, który poszukuje
rozwi za takich by budynek z do czon do niego przestrzeni funkcjonowa w wi kszej
harmonii z otaczaj cym je rodowiskiem, wykorzystuj c optymalne warunki rodowiska i
minimalizuj c efekty niepo dane zapewniaj c naturalne i zdrowe miejsce do ycia.
Architektura bioklimatyczna proponuje rozs dny i solidny kierunek projektowania
budynków, który mo e by wykorzystany w dowolnym stylu architektonicznym nie
naruszaj c jego indywidualnych cech. Trzeba pami ta , e nawet drobne ulepszenia s
korzystne. Nie ograniczaj c projektanta, architektura bioklimatyczna proponuje nowe zasady
architektoniczne, które cz sto daj wysok jako pod wzgl dem budowlanym i harmonizuj
ze rodowiskiem.
Projektuj c budynki nale y kierowa si czterema g ównymi zasadami:
Stara si rozszerza miejsca, w których si yje, pracuje i sp dza czas wolny, nie
zagra aj c zdrowiu jego mieszka ców i nie zwi kszaj c obj to ci zabudowy;
ywa jak najmniej energii i nie powodowa niepotrzebnych uszkodze
rodowiska naturalnego w ci gu ca ego cyklu istnienia budynku;
Stara si produkowa minimaln ilo

odpadów;

Do budowy budynku nale y u ywa zasobów energii odnawialnej, a nie
materia ów z zagro onych gatunków lub rodowisk.
Ta ostatnia uwaga jest szczególnie wa na. W dzisiejszej dobie szerokiej poda y
materia ów budowlanych istotne jest by nie wiadomie nie preferowa tych, których
wytworzenie i transport poch aniaj znacz ce ilo ci energii, energii, któr mo na by oby
zaoszcz dzi . Dobr ilustracj tego problemu jest za czona poni ej tablica z przeci tnymi
danymi o energoch onno ci wa niejszych materia ów budowlanych.
sto

Warto

najni sza

Warto

najwy sza

Kg/m3

GJ/ton

GJ/m3

GJ/ton

GJ/m3

Sk adniki naturalne

1500

0,03

0,05

0,12

0,93

Cement

1500

4,3

6,5

7,8

11,7

Ceg y

~1700

1

1,7

9,4

16

Materia y

7
Drewno budowlane
(przygotowane mi kkie
drewno)
Szk o

~500

0,52

0,26

7,1

3,6

2600

13

34

31

81

Stal (cz ci stalowe)

7800

24

190

59

460

Gips

~1200

1,1

1,3

6,7
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Powy sze dane mog by brane pod uwag przy projektowaniu kszta tu budynku,
materia u i najbli szego otoczenia; do produkcji i utrzymania otrzymania instalacji
zapewniaj cych ciep o, klimatyzacj i o wietlenie. Dla tych samych potrzeb nale y
wykorzysta , gdy tylko jest to mo liwe, naturalne mechanizmy przyrody; sprowadzaj c do
minimum niekorzystny wp yw na rodowisko zwi zany z budow budynku, przez ca y okres
jego istnienia lub którego z jego elementów oraz podczas jego rozbiórki, recyklingu lub
pozbywaniu si gruzów po wyburzeniu. Z punktu widzenia strategicznego architektura
bioklimatyczna mo e zmieni estetyczn jako
naszych budynków i miast oraz ich
niekorzystny wp yw na rodowisko, sprawiaj c, e b :
Bardziej przyjazne i zdrowsze dla ycia;
Bardziej op acalne pod wzgl dem inwestowania i eksploatacji bie cej;
Stworz pewniejsz przysz
dla ich obecnych i przysz ych mieszka ców.
Nale y pami ta , e budynki i budowle, ca e budownictwo, zu ywaj prawie 50%
powszechnie wykorzystywanej energii, czego skutkiem jest tak e zanieczyszczanie
rodowiska. Ostatnie osi gni cia technologiczne ulepszy y wydajno energetyczn w wielu
dziedzinach, w cznie z transportem i przemys em, jednak nie w budownictwie. Czas
najwy szy na post p i tu, tym bardziej, e mo liwo ci s nawet wi ksze ni w innych
ga ziach przemys u, gdzie standardy technologiczne s ju silnie wy rubowane
Pozosta e aspekty rodowiskowe budownictwa
Kwestie energetyczne s zasadniczym zagadnieniem dla wspó czesnego budownictwa
i mieszkalnictwa a tak e po prostu dla poszczególnych budynków i budowli. Nale y przy tym
pami ta , e problem powinien by rozwi zywany jednocze nie w sferze zastosowywania
nowych odnawialnych i zgodnych ze zrównowa onym rozwojem róde energii oraz przy
pe nym oszcz dzaniu energii we wszystkich w ach jej u ytkowania. Wa ny jest tak e
aspekt regionalny a nawet lokalny – energia powinna by wykorzystywana w zgodzie z
dobrze rozpoznanymi miejscowymi mo liwo ciami. Chodzi na przyk ad o sposobno
si gania po energi odnawialn z s siedztwa budynku. Ale w podobny sposób nale y
zanalizowa inne aspekty rodowiskowe, do których nale :
Wodoch onno , a wi c stosowanie systemów zawracania wody w obiegu,
wykorzystywania wód zewn trznych (opadowych, roztopowych, kondensatów)
wreszcie optymalnych sposobów oczyszczania wód tak e na miejscu;

8
Stanowcze usuwanie róde zanieczyszczenia powietrza, zw aszcza odorami,
bioaerozolami i substancjami lotnymi kojarzonymi z zagro eniami zdrowia;
Likwidacja róde
niejonizuj cego;

ha asu

wibracji

i promieniowania

elektromagnetycznego

Dba
o ograniczanie odpadów zwi zanych ze wszystkimi fazami budownictwa to
znaczy realizacj inwestycji, eksploatacj budowli i ich rozbiórk ;
Szczególne traktowanie zieleni i ycia fauny w otoczeniu budynków i w samych
budynkach;
Usuwanie przyczyn zagro
nadzwyczajnych, w tym zwi zanych z wprowadzaniem
substancji niebezpiecznych.
Wreszcie obecna faza rozwoju ka e traktowa przestrze , jak przeznaczamy pod
budownictwo, jako zasób nieodnawialny. Powinny by zatem wprowadzane standardy relacji
pomi dzy wykorzystaniem tej przestrzeni a efektami spo ecznymi, szerzej ni
ekonomicznymi.
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