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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Respireco sp. z o.o., z siedzibą w Pleszewie, ul. Piaski 39, 63-300
Pleszew.
1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest porównanie wpływu efektywności rekuperacji systemów wentylacyjnych na
zapotrzebowanie energetyczne budynku mieszkalnego.
Porównanie wykonano przez obliczenie zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię po zastosowaniu
systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła na poziomie 95% oraz
zapotrzebowania takiego budynku z instalacją wentylacyjną o odzysku ciepła na poziomie 72%.
Przyjęty poziom bazowy odzysku ciepła w wysokości 72% wynika z parametrów powszechnie deklarowanych
dla najprostszych wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych dostępnych na rynku.
Poziom 95% odzysku ciepła wynika z deklarowanych parametrów najnowocześniejszych wymienników
dostępnych na rynku.
Celem jest ustalenie skali oszczędności energii, jaką uzyskuje się przez zwiększenie efektywności rekuperacji.
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU WZORCOWEGO
Obliczenia wykonano dla hipotetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, z poddaszem
nieużytkowym, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej.
Budynek zlokalizowano w Wielkopolsce, w powiecie leszczyńskim, w II strefie klimatycznej.
Poniżej przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące budynek.
PARAMETRY WYMIAROWE:
Długość budynku
Szerokość budynku
Wysokość od poziomu terenu
Liczba kondygnacji
Podpiwniczenie
Powierzchnia zabudowy budynku
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa
Wysokość kondygnacji netto
Kubatura brutto
Kubatura wentylowana

13,41 m,
8,44 m,
5,80 m
I
brak
2
110,70 m
2
110,70 m
2
89,77 m
2,64 m
3
712,3 m
3
237,0 m

OPIS WYBRANYCH USTROJÓW BUDOWLANYCH
Ściany zewnętrzne – warstwowe: bloczki gazobetonowe gr. 18 cm + styropian gr. 25 cm + tynk
2
cienkowarstwowy; Uściany = 0,13 W/m ·K
Strop nad parterem - żelbetowy, gęsto żebrowy typu Teriva, o wys. 24 cm + wełna mineralna gr. 40 cm;
2
Ustropu = 0,10 W/m ·K
Podłoga na gruncie – płyta żelbetowa gr. 20cm + polistyren ekstrudowany XPS gr. 25 cm;
2
Upodłogi na gruncie = 0,11 W/m ·K
2
Okna - trzyszybowe, profile PCV pięciokomorowe; Uokna = 0,9 W/m ·K, g = 0,75
2
Drzwi zewnętrzne budynku - izolowane; Udrzwi = 1,3 W/m ·K
INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Budynek wyposażony w podstawowe instalacje:
- wodociągową
- kanalizacji sanitarnej,
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elektryczną, oświetlenia, fotowoltaiczną
ogrzewania: ogrzewanie wodne, podgrzanie wody za pomocą energii elektrycznej pochodzącej z sieci
systemowej (40%) oraz własnej instalacji fotowoltaicznej (60%)
ciepłej wody użytkowej: podgrzanie wody za pomocą energii elektrycznej pochodzącej z sieci
systemowej (40%) oraz własnej instalacji fotowoltaicznej (60%)
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o sprawności ɳ = 72% (wariant I) i ɳ = 95% (wariant II)
(szczegółowy opis systemów wentylacyjnych wg p.4)

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA
W budynku mieszkają cztery osoby, budynek jest usytuowany na otwartej przestrzeni, elewacja frontowa
(wejściowa) zlokalizowana od strony południowo zachodniej.
Cały budynek ogrzewany do jednakowej temperatury wynoszącej 20°C. Brak klimatyzacji.
3. CHARAKTERYSTYKA DWÓCH SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
Do analizy porównawczej przyjęto dwa warianty systemów wentylacyjnych:
Wariant I: układ oparty o wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, o sumarycznej mocy wentylatorów
2
0,67W/m powierzchni użytkowej tj. 60,1 W, wentylatory działają całą dobę z jednakową mocą, wentylacja
wyposażona jest w rekuperator o sprawności ɳ = 72%. Strumień powietrza wywiewanego i nawiewanego są
3
identyczne i wynoszą 120 m /h. Przyjęto wskaźnik szczelności n50 = 0,6.
Wariant II: układ oparty o wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną (urządzenie jednowentylatorowe,
2
nawiewno-wywiewne Respireco RM120), o sumarycznej mocy wentylatorów 0,67W/m powierzchni użytkowej
tj. 60,1W, wentylatory działają całą dobę z jednakową mocą, wentylacja wyposażona jest w rekuperator o
3
sprawności ɳ = 95%. Strumień powietrza wywiewanego i nawiewanego są identyczne i wynoszą 120 m /h.
Wskaźnik n50 = 0,6.
4. WYNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku dla dwóch wariantów wentylacji wykonano za pomocą
metody obliczeniowej zgodnie z:
− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki
energetycznej
W obu wariantach oszacowano trzy rodzaje energii charakteryzujących budynek wzorcowy tj. energię
pierwotną, energię końcową i energię użytkową:
− energia pierwotna - jest to ilość nieodnawialnej energii, którą należy pozyskać bezpośrednio z zasobów
naturalnych, w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku, z uwzględnieniem nakładów
poniesionych na pozyskanie i produkcję paliwa, jego transport i ewentualnie przechowywanie, a także
transport energii,
− energia końcowa - jest to część energii pierwotnej, którą należy dostarczyć do budynku, aby uzyskać
wymagane parametry cieplne ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody; jest to energia, za którą trzeba
zapłacić,
− energia użytkowa - jest to część energii końcowej, która zostaje efektywnie wykorzystana w budynku,
aby uzyskać wymagane parametry cieplne ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody.
2
W każdym przypadku ilość energii jest określana w kWh/m ·rok.
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Wyniki osiągnięte dla wariantu I (rekuperacja o sprawności ɳ = 72%,, sumaryczna moc wentylatorów 60,1W)
60,1W
Całkowite
[kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m2·rok)]

Udział
[%]

System grzewczy i wentylacyjny

1456,69

16,23

19,69

System do podgrzania ciepłej wody

4360,97

48,58

58,95

Urządzenia pomocnicze

1580,63

17,61

21,36

Suma

7398,29

82,41

100,00

Zapotrzebowanie na energię pierwotną:

Całkowite
[kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m2·rok)]

Udział
[%]

System grzewczy i wentylacyjny

1213,90

13,52

23,79

System do podgrzania ciepłej wody

3361,58

37,45

65,88

Urządzenia pomocnicze

526,88

5,87

10,33

Suma

5102,36

56,84

100,00

Zapotrzebowanie na energię końcową:
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Całkowite
[kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m2·rok)]

Udział
[%]

System grzewczy i wentylacyjny

974,23

10,85

31,06

System do podgrzania ciepłej wody

2162,31

24,09

68,94

Suma

3136,55

34,94

100,00

Zapotrzebowanie na energię użytkową:

Wyniki osiągnięte dla wariantu II (rekuperacja o sprawności ɳ = 95%,, sumaryczna moc wentylatorów 60,1W)
60,1
Całkowite
[kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m2·rok)]

Udział
[%]

System grzewczy i wentylacyjny

714,39

7,96

10,73

System do podgrzania ciepłej wody

4360,97

48,58

65,52

Urządzenia pomocnicze

1580,63

17,61

23,75

Suma

6655,99

74,15

100,00

Zapotrzebowanie na energię pierwotną:
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Całkowite
[kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m2·rok)]

Udział
[%]

System grzewczy i wentylacyjny

595,32

6,63

13,28

System do podgrzania ciepłej wody

3361,58

37,45

74,97

Urządzenia pomocnicze

526,88

5,87

11,75

Suma

4483,78

49,95

100,00

Całkowite
[kWh/rok]

Jednostkowe
[kWh/(m2·rok)]

Udział
[%]

System grzewczy i wentylacyjny

477,78

5,32

18,10

System do podgrzania ciepłej wody

2162,31

24,09

81,90

Suma

2640,10

29,41

Zapotrzebowanie na energię końcową:

Zapotrzebowanie na energię użytkową:

100,00
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