




 - projektowana szafa rack 

 

 - punkt dostępowy sieci bezprzewodowej 
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Oszacowanie ilości kabla UTP kat 6 

Odcinek Miejsca położenia kabla Długość [m] Ilość przewodów Ilość kabla UTP kat 6 na odcinek [m] 
P pion 3 38 114 

P, P1 Pion 
podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

3,5 
1,2 
0,8 

2 11 

P1, P2 Sufit 1,8 10 18 
P2, P6 Pion 

podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

3,5 
1 

0,8 

4 21,2 

P2, P3 sufit 4,2 6 25,2 
P3, P6 Pion 

podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

3,5 
1 

0,8 

4 21,2 

P3, P4 Sufit 
pion 
podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

2,2 
3,5 
0,4 
0,8 

2 13,8 

P, P8 sufit 3,8 26 98,8 
P8, P9 Pion 

Podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

3,5 
2,4 
0,8 

4 26,8 

P8, P10 sufit 3 22 66 
P10, P11 Pion 

podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

3,5 
3,2 
0,8 

4 30 

P10, P12 sufit 2,8 18 50,4 
P12, P18 Pion 

podłoga 
3,5 
1 

6 27 

P18, P19 Podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 
 

0,5 
0,8 

2 2,6 



P18, P17 Podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

0,5 
0,8 

4 5,2 

P12, P13 sufit 3,5 12 42 
P13, P16 Pion 

podłoga 
3,5 
1 

8 36 

P16, P1x Podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

1 
0,8 

4 7,2 

P16, P15 Podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

0,9 
0,8 

4 6,8 

P13, P14 Sufit 
Pion 
Podłoga 
wyprowadzenie na pulpit 

3,2 
3,5 
1 

0,8 

4 34 

PP2, AP1 Ściana/sufit 10 1 10 
PP2, AP2 Ściana/sufit 5 6 30 
AP2, Px Ścian/sufit 10 5 50 
Px, AP3  2 1 2 

AP3, P (rack) Ściana/sufit 3 4 12 
RAZEM 761,2 

 



Załącznik nr 4 do PFU 
Specyfikacja dla przełączników i punktów dostępowych 

 
Punkty dostępowe wewnętrzne – 3 kpl. o następujących parametrach: 

- tryb pracy: urządzenie musi być tzw. cienkim (thin) punktem dostępowym, zarządzanym z poziomu kontrolera 
sieci bezprzewodowej. W celu zapewnienia spójności zarządzania i uzyskania wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa, kontroler sieci bezprzewodowych ma być uruchomiony w obrębie urządzenia 
bezpieczeństwa gwarantującego ochronę dla obsługiwanych sieci wireless i przewodowych. Zamawiający 
posiada kontroler Fortinet Meru MC1550. W przypadku dostarczenia punktów dostępowych obsługiwanych 
przez kontroler Fortinet Meru, należy również dostarczyć licencje do obsługi punktów przez kontroler. W 
przypadku kiedy oferowane punkty dostępowe nie będą mogły być zarządzane przez posiadane urządzenie 
Fortinet Meru,  Wykonawca  w ramach tego zamówienia musi również dostarczyć urządzenie, realizujące 
funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowych (dostarczony kontroler musi mieć możliwość przyłączenia 
większej liczby punktów dostępowych niż ilość dostarczona w ramach tego zamówienia). 

- moduł radiowy:  urządzenie  musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące  odpowiednio 
w pasmach: 5 GHz a/n  (do 300Mbps) i 2,4 GHz b/g/n oraz umożliwiać pracę zgodnie ze standardem IEEE 
802.11ac (do 850 Mbps); 
urządzenie musi pozwalać na konfigurację i  jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID; 
wymagana moc nadawania min 20dBm. 

- anteny: minimum 4 wbudowane anteny, 
- interfejsy: minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX 
- zasilanie: możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af, 
- obudowa: kompaktowa, z tworzywa sztucznego, przystosowana do montażu wewnątrz budynku na ścianie 

lub suficie, wskazane by urządzenie było podobne kształtem do urządzenia monitorującego, np. czujnik dymu. 
 

Np. Fortinet Meru AP822i lub równoważny spełniający powyższe wymagania 
 
Przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji 24 porty – 1 kpl. oraz patchcordy UTP kat. 6 dług. 1m – 30 
szt: 

• Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania 
w szafie rack. 

• Przełącznik musi posiadać 24 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000BaseT. 
• Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink Gigabit Ethernet  SFP 

(obsługiwane co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX, BX-U i BX-D).  
• Przełącznik musi posiadać zasilacz AC oraz wentylator. Musi istnieć możliwość podłączenia zewnętrznego 

redundantnego źródła zasilania. 
• Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB 

(out-of-band).  
• Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM. Przełącznik 

musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi 
umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie 
USB. 

• Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, 
telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 

• Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być 
niższa niż 56 Gb/s i 41 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 16 000 
adresów MAC. 

• Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). 
• Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 1024. Przełącznik 

musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based).  
• Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 32 grupy LAG, po 

nie mniej niż 8 portów.  
• Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a 

także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). 
• Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. 
• Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu 

dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 6 000.  
• Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 

2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co 
najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów 



IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie 
mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. 

• Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu  na poziomie co najmniej portu i sieci VLAN dla kryteriów z 
warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach 
filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. 
Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 

• Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP 
Inspection, DHCP snooping. 

• Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. 
Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer 
RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 
802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: 
MD5, TLS, TTLS, PEAP. 

• Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna 
funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 

• Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły 
muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny 
za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras 
routingu i zarządzanie urządzeniem. 

• Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W 
urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 

• Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów 
kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej – do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z 
autoryzowanego kanału sprzedaży. 

• Pomoc techniczna produktu musi być dostępna w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. 
 
• Serwis i gwarancja: 
- Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres  minimum 1 roku. 

Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone (telefonicznie,  pocztą elektroniczną lub wizyta 
serwisanta) przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu w ciągu 2 
dni roboczych (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a 
także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 
Czas reakcji na zgłoszony przez Zamawiającego problem max. 8 godzin, liczonych od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30. 

- Urządzenia muszą posiadać dożywotnią ograniczoną gwarancję działającą przez min. 5 lat zapewniającą 
naprawę/wymianę urządzenia w przypadku awarii. 

• Wszystkie oferowane przełączniki muszą być obsługiwane przez posiadany przez Zamawiającego system 
zarządzania Juniper Space z modułem Network Director. 

 
np. Juniper EX2200-24T lub równoważny spełniający powyższe wymagania 

 
Przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji 48 portów – 3 kpl. oraz patchcordy UTP kat. 6 dług. 1m – 150 
szt:  

• Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania 
w szafie rack. 

• Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX. 
• Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink Gigabit Ethernet  SFP– 

(obsługiwane co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX, BX-U i BX-D).  
• Przełącznik musi posiadać zasilacz AC oraz wentylator. Musi istnieć możliwość podłączenia zewnętrznego 

redundantnego źródła zasilania. 
• Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB 

(out-of-band).  
• Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM. Przełącznik 

musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi 
umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie 
USB. 

• Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, 
telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 



• Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być 
niższa niż 104 Gb/s i 77 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 16 000 
adresów MAC. 

• Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). 
• Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 1024. Przełącznik 

musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based).  
• Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 32 grupy LAG, po 

nie mniej niż 8 portów.  
• Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a 

także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). 
• Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. 
• Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu 

dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 6 000.  
• Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 

2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co 
najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów 
IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie 
mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. 

• Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na poziomie co najmniej portu i sieci VLAN dla kryteriów z 
warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach 
filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. 
Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 

• Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP 
Inspection, DHCP snooping. 

• Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. 
Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer 
RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 
802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: 
MD5, TLS, TTLS, PEAP. 

• Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna 
funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 

• Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły 
muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny 
za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras 
routingu i zarządzanie urządzeniem. 

• Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W 
urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 

• Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów 
kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej – do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z 
autoryzowanego kanału sprzedaży. 

• Pomoc techniczna produktu musi być dostępna w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. 
 
• Serwis i gwarancja: 
- Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres  minimum 1 roku. 

Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone (telefonicznie,  pocztą elektroniczną lub wizyta 
serwisanta) przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu w ciągu 2 
dni roboczych (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a 
także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 
Czas reakcji na zgłoszony przez Zamawiającego problem max. 8 godzin, liczonych od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30. 

- Urządzenia muszą posiadać dożywotnią ograniczoną gwarancję działającą przez min. 5 lat zapewniającą 
naprawę/wymianę urządzenia w przypadku awarii. 

• Wszystkie oferowane przełączniki muszą być obsługiwane przez posiadany przez Zamawiającego system 
zarządzania Juniper Space z modułem Network Director. 

 
np. Juniper EX2300-48T lub równoważny spełniający powyższe wymagania 
 



Sala 208 

 

 

 



 

 



 

Sala 209-210

 

 



 

Drzwi do wymiany na drzwi p.pożarowe na klatkę ewakuacyjną 

 

 



Drzwi do wymiany w pomieszczeniach gospodarczym i toaletach 

3 szt 

 

Drzwi istniejące – typu BKT system 

 



Aranżacja już istniejących stanowisk audytoryjnych na terenie AMW 

 



1 
 

Szafka na akcesoria pod tablicą multimedialną. 

 

Wymiary: 

szerokość 2500,  

głębokość 450,  

wysokość minimum 800 (kończy się pod tablicą multimedialną) 

5-dzielna, z osobnymi drzwiczkami z zamknięciem, możliwość zamontowania 1-2 półek w 

każdej części na różnych wysokościach na belkach nośnych 

 

Ogólny widok szafki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pierwsze z drzwiczkami lewymi 

2 prawe z drzwiczkami prawymi 

  



2 
 

Szafa na akcesoria  

 

wymiary: szerokość 3600, głębokość 800, wysokość 3000 

6-dzielna 

Opis: 

- Na górze od poziomu 2500 – 6 szafek z osobnymi drzwiczkami z zamknięciem, możliwość 

zamontowania 2-4 półek w każdej szafce na różnych wysokościach na belkach nośnych, 

- Na dole do wysokości 1000 – 6 szafek z osobnymi drzwiczkami z zamknięciem, możliwość 

zamontowania 3-6 półek w każdej szafce na różnych wysokościach na belkach nośnych, 

- Od poziomu 1000 do 2500: 

- w 4 pionach po 5 szuflad o wys. 30cm z możliwością wewnątrz do podziału na 2 do 6 komór, 

- w 2 pionach szafki zamykane z 15 szufladami wewnątrz o wysokości 10cm z możliwością 

wewnątrz do podziału na 4 – 16 komór każda; 

Ogólny widok szafy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pionach 1-3 (od lewej) szafki z drzwiczkami lewymi 

 w pionach 4-6 (od prawej) szafki z drzwiczkami prawymi 

 Szuflady o wysokości 30 cm znajdują się w pionach 2-5. 

|  



3 
 

stanowisko dla wykładowcy w sali208 

- stół z blatem 1800x800, wysokość 800, zabudowany w całości od strony stanowisk audytoryjnych z 

zaślepionym kanałem na przewody zaślepkami o długości 20cm każda, z możliwością wyprowadzenia 

przewodów na blat 

-  od strony wykładowcy 3 szuflady o wysokości 15cm,  

- fotel obrotowy z podłokietnikami) 

Ogólny widok od strony audytorium 

- kanał na przewody – położony 10cm od blatu, wysokość 10 cm, głębokość 20cm, 9 zaślepek o 

wymiarach 10x20 cm,  

 

 

 

 

 

 

Ogólny widok od strony wykładowcy 

 

 

 

 

 

 

Ogólny widok z góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kanał na przewody 

Wyprowadzenie z kanału 

na przewody 

szuflady 
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stanowisko dla wykładowcy w Sali 210 

- stół z blatem 750x1600, wys. 800 zabudowana z jednej strony, z zaślepionym kanałem na przewody 

zaślepkami o długości 20cm każda, z możliwością wyprowadzenia przewodów na blat, od strony 

wykładowcy 3 szuflady o wysokości 15 cm,  

- stanowisko analogiczne jak w Sali 2018, - zmniejszony blat, oraz szerokość szuflad, 8 zaślepek o 

wymiarach 10x20 cm 
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Stół laboratoryjnymi mocowanych do podłogi (z możliwością odczepienia)  

stół o blacie 2200x850, wys. 800, zabudowane z jednej strony, z drugiej 4 szuflady o wysokości 15 

cm, z zaślepionym kanałem na przewody zaślepkami o długości 20cm każda, z możliwością 

wyprowadzenia przewodów na blat w dwóch miejscach,  

 

Ogólny widok ze strony wykładowcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólny widok od strony siedzeń 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólny widok z góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanał na przewody 

2 wyprowadzenia  

z kanału na przewody 

szuflady 
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1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

Szkoła 1.2 Rok budowy 1977

1.4 Adres budynku

ul. Śmidowicza 69 ul. Śmidowicza 69

kod 81-103 Gdynia Gdynia 81-127

  tel. 261-26-27-29   powiat Gdynia

REGON   Województwo Pomorskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:

Firma: AGER Konrad Kostarczyk, ul. Kwiatowa 35, 76-251 Kobylnica

REGON: 

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Konrad Kostarczyk, adres ul. Kwiatowa 35, 76-251 Kobylnica tel. 608-06-26-74

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, legitymacja nr 1175

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,

Lp. Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

1.

2.

3.

5. Miejscowość Gdańsk data wykonania opracowania 8/09/2016

6. Spis treści

1. Strona tytułowa strona 2

2. Karta audytu energetycznego strona 3

3. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku strona 5

4. Ocena stanu technicznego budynku strona 13

5. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych strona 15

6. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.  strona 34

7. Opis wariantu optymalnego strona 37

8. Opis techniczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego strona 38

9. Załączniki do audytu strona 40

Imię i nazwisko 

1.3 Inwestor

STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1.1 Rodzaj

budynku

220480923

Akademia Marynarki Wojennej

190064136
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2. Karta audytu energetycznego budynku 
1)

Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

1.

2.

3. 11 399 11 399

4. 2557,0 2557,0

5. 0 0

7. Liczba lokali mieszkalnych 0 0

8. 353 353

9.

10.

11. 0,31 0,31

12.

Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

1. Ściany zewnętrzne                          ściana zewnętrzna przyziemia i parteru 1,19 0,17

ściana zewnętrzna kondygnacji III-V 1,15 0,17

ściana zewnętrzna nadbudówki 0,97 0,15

ściana przy gruncie 0,68 0,12

2. Dach / stropodach/ podcień Stropodach wentylowany 0,66 0,12

Stropodach nadbudówki 0,65 0,12

3. podłoga na gruncie podłoga na gruncie 0,38 0,38

4. Okno PVC nowe 1,52 1,52

okno drewniane stare 2,60 0,89

Okno metalowe stare 5,00 0,87

5. Drzwi zewnętrzne / bramy Drzwi metalowe nowe 1,70 1,70

Drzwi aluminiowe nowe 1,70 1,70

Drzwi metalowe stare 2,50 1,30

Drzwi drewniane stare 2,50 1,30

3. 

1. 0,90 0,90

2. 0,82 0,93

3. 0,77 0,93

4. 1,00 1,00

5. 1,00 1,00

6. 1,00 1,00

1. Dane ogólne

Kubatura części ogrzewanej                                                         [m
3
]

Powierzchnia netto budynku                                                         [m
2
]       

-

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane U [W/(m
2
K)]

Inne dane charakteryzujace budynek

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj systemu grzewczego budynku

Sprawność regulacji i wykorzystania

Współczynnik kształtu A/V                                                             [l/m]

Sprawność wytwarzania

Sprawność przesyłu

Okna, drzwi balkonowe, 

naświetla dachowe

Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające 

przerwy w ogrzewaniu

tradycyjna murowanaKonstrukcja/ technologia budynku

liczba kondygnacji

2557,0 2557,06.

5

Liczba osób użytkujących budynek

Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej                           [m
2
]       

Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych                                                                                        

[m
2
]       

centralna kotłownia gazowa centralna kotłownia gazowa

Sprawność akumulacji

Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby
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4. 

1. 0,99 0,99

2. 0,50 0,80

3. 1,00 1,00

4. 0,85 0,85

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. naturalna/ mechaniczna mechaniczna

2. okna, drzwi / kanały czerpnie/ wyrzutnie/ kanały

3. 4 867 6 300

4. 0,6 0,8

1. 184,2 84,2

2. 7,8 4,9

3. 900,18 54,9

4. 1584,1 70,5

5. 334,3 209,0

6. b.d. -

7. b.d. -

8. 97,80 5,96

9. 172,10 7,66

10. 0,0% 0,0%

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)

1. 70,1 51,2

2. 6 483 6 483

3. 35,7 22,3

4. 6 483 6 483

5. 2,93 0,41

6. 1 452 1 452

1. Planowane koszty całkowite     [zł] 2 667 155

2. Planowana kwota kredytu     [zł] 2 133 724

3. Roczne zmniejszenie zapotrzeb. na energię    [%] 85,5%

4. Roczna oszczędność kosztów energii   [zł/rok] 108 065

5. Premia termomodernizacyjna    [zł] 216 129

6. Średni wskaźnik SPBT    [lat] 24,7

UWAGA!!!

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody

użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych

danych obliczeniowych bilansu ciepła) - [GJ/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z

uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

[kWh/m
2
rok]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Miesięczny koszt ogrzewania 1m
2
 powierzchni użytkowej        [zł/(m

2
 m-c)]

Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc 
4)

                                                                             [zł/MW m-c]

Miesięczna opłata abonamentowa rocznie                               [zł/m-c]

Koszt przygotowania 1 m
3
 ciepłej wody użytkowej 

3) 
               [zł/m3]

Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 
4)

    [zł/MW m-c]

Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku
 3)

                       [zł/GJ]

Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Sprawność wytwarzania

Sprawność przesyłu

Sprawność sezonowa wykorzystania

Sprawność akumulacji

Wszystkie wartości pieniężne dotyczące kosztów energii cieplnej, jak i kosztów usprawnień biorą pod uwagę wartości brutto

1)
 Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla

każdej części budynku.
2)

 UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł

energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu

przygotowania ciepłej wody użytkowej.
3)

 Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.
4)

 Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 

standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych 

bilansu ciepła) - [GJ/rok]

Strumień powietrza zewnętrznego                                                     [m
3
/h]

Krotność wymian powietrza                                                              [l/h]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez

uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

[kWh/m
2
rok]

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 
2)

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego             [kW]

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu            [kW]

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)                                                           

[GJ/rok] 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)                                                           

[GJ/rok] 

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej   [GJ/rok]            

Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)
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2.1  Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu

a) Dokumentacja projektowa:

-

- własna inwentaryzacja ścian zewnętrznych budynku

- własna dokumentacja fotograficzna

b) Inne dokumenty

- rachunki za gaz ziemny

- rachunki za prąd

NORMY I ROZPORZĄDZENIA

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego".

PN-EN ISO 13790:2009, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na 

potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także

algorytmów oceny opłacalności przedsięwziecia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) -Dz.

U. Nr 43, poz. 346. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki

energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926.) Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń".

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (z późniejszymi

zmianami) -Dz. U. Nr 223,poz.1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.

Archiwalne projekty architektoniczne budynku

PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania"

PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach- Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne"
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2.2 Osoby udzielające informacji

- Pani Anna Lubocka - Pan Fredek Komajda

- Pan Kutowiński

2.3 Daty wizji lokalnej

Czerwiec Lipiec

2.4 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Celem jest uzyskanie jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji obiektu.

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywności następujących usprawnień

○ ocieplenie ścian fundamentowych

○ ocieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem

○ ocieplenie dachu

○ wymiana starej stolarki okiennej

○ Modernizacja wewnętrznej instalacji CWU

○ Modernizacja wewnętrznej instalacji CO

○ Zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

○ Zamontowanie kolektorów PV dla produkcji energii elektrycznej

- nie rozpatrywać ocieplenia podłóg na gruncie (ze względu na problemy techniczne z wykonaniem)

2.5 Dodatkowe wytyczne do projektu termomodernizacji.

Okna 0,9 1,11

Drzwi zewnętrzne 1,3 0,77

ściana zewnętrzna 0,2 5,00

dachy i stropodachy 0,15 6,67

Biorąc pod uwagę zmieniające się w czasie przepisy zawarte w warunkach technicznych z 2014 roku, oraz

to, że proces inwestycyjny od wykonania audytu do zakończenia prac termomodernizacyjnych, może się

wydłużyć do roku 2019, postanowiono, że jako graniczne wartości dla modernizowanych przegród

budowlanych należy przyjąc wymagania na rok 2019.

Rodzaj przegrody
Wymagania dla 2019 roku

wsp. U [W/(m
2
*K)] wsp. R [(m

2
*K)/W]
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3. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

3.1. Ogólne dane o budynku

Własność - Akademia Marynarki Wojennej

Rodzaj budynku - Szkoła

Adres - Gdynia, Śmidowicza 69

Rok budowy - 1977

Rok zasiedlenia - 1977

Technologia budynku - tradycyjna murowana

1 613 6 NIE

2 11 399 7 0,31

3 8155,8

4 3,19

5 2557,0

6 0,0

Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części [m2]

Średnia ważona wysokość kondygnacji   [m]

Budynek podpiwniczony

Współczynnik kształtu

Powierzchnia użytkowa nieogrzewana  [m2]

Powierzchnia zabudowana 
1)

                    [m
2
]

Kubatura budynku 
2)

                                    [m
3
]

Kubatura wentylowana budynku 
2)

            [m
3
]
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3.2. Uproszczony schemat budynku

48,5

17,24

9,85

6,24

12,64

14,3
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3.3. Opis istotnych elementów budynku

Zestawienie powierzchni zewnętrznych przegród budowlanych ogrzewanych pomieszczeń

Symbol Opis przegrody
U 

[W/(m2·K)]

pow. 

przegrody 

Netto [m2]

SZ1 ściana zewnętrzna przyziemia i parteru 1,19 632,8

SZ2 ściana zewnętrzna kondygnacji III-V 1,15 954,5

SZ3 ściana zewnętrzna nadbudówki 0,97 86,9

SPG ściana przy gruncie 0,68 102,6

1 776,7

SD1 Stropodach wentylowany 0,66 551,6

SD2 Stropodach nadbudówki 0,65 61,5

PG podłoga na gruncie 0,38 613,0

1 226,1

ON Okno PVC nowe 1,52 403,9

OS okno drewniane stare 2,60 126,5

OM Okno metalowe stare 5,00 3,7

DMN Drzwi metalowe nowe 1,70 3,2

DALN Drzwi aluminiowe nowe 1,70 4,2

DMS Drzwi metalowe stare 2,50 1,9

DDS Drzwi drewniane stare 2,50 12,3

555,6

3 558,4

A= 3 558

V= 11 399

0,31

Budynek nr 353 stanowi część kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, znajdują się w nim

sale wykładowe z zapleczem sanitarnym i administracyjnym. Budynek jest obiektem o prostej formie

na planie prostokąta, przykryty stropodachem płaskim, niewentylowanym. Obiekt posiada 6

kondygnacji z czego przyziemie jest częściowo zagłębione w gruncie, a ostatnią kondygnacje stanowi

nadbudówka w której znajduje się nadszybie windowe i pomieszczenia pomocnicze. Budynek

wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej i kratówki na zaprawie cementowo-

wapiennej. Stan techniczny budynku jest ogolnie dobry jednak jego przegrody zewnętrzne mają

niezadowalające współczynniki izolacyjności.

Razem ściany zewnętrzne

Ogółem stropy, dachy i podłogi

Ogółem okna i drzwi

Ogółem przegrody zewnętrzne , okna i drzwi

współczynnik kształtu

A / V =
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4. Dane energetyczne budynku

4.1. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.

1.     q   [kWh/h]      

2.     q   [kW]      

3.  qco [kW]

4.  qcw [kW]

5.  QH   [GJ]

6.  QS   [GJ]

7. E=QH/V [kWh/m
3
a]

zł/kWh/h*h

zł/kWh

zł/m-c

zł/kW/ m-c

zł/kWh

zł/ m-c

4.2. Zestawienie strat energii cieplnej w budynku wg normy PN-EN ISO 13790

Opis % GJ/Rok kWh/rok

Ściana zewnętrzna 36,5% 634,6 176 272

Ciepło na wentylację 32,7% 569,5 158 190

Okno zewnętrzne 18,2% 316,4 87 899

Stropodach wentylowany 6,8% 118,9 33 024

Podłoga na gruncie 2,6% 45,9 12 740

Ściana zewnętrzna przy gruncie 1,5% 26,3 7 301

Drzwi zewnętrzne 0,9% 15,8 4 378

Dach nadbudówki 0,8% 13,2 3 660

Razem 100,0% 1740,5 483 464

Razem

   opłata stała (sieciowa)                                  miesięcznie

   opłata zmienna (za gaz ziemny + przesył)       wg licznika

   opłata abonamentowa                                    miesięcznie

0,143

121,00

9.

Taryfa opłat - Taryfa opłat - energia elektryczna (z VAT) taryfa C21

   opłata stała (za moc)                                 miesięcznie 21,14

39,36   opłata abonamentowa za prąd

0,57

21,9

0,007

   opłata zmienna (prąd + przesył)                     wg licznika

Taryfa opłat W-5 - gaz ziemny (z VAT)

Rodzaj danych

8.

Zamówiona moc cieplna na c.o.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z

uwzględnieniem sprawności systemu i przerw w ogrzewaniu                                 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła                                  

Zamówiona moc cieplna na c.w.u

Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez

uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.o.

Dane w stanie 

istniejącym

184,2

b.d.

1584,1

7,8

900,18

b.d.

36,5%

32,7%

18,2%

6,8%

2,6%

1,5%
0,9%

0,8%

Ściana zewnętrzna

Ciepło na wentylację

Okno zewnętrzne

Stropodach wentylowany

Podłoga na gruncie

Ściana zewnętrzna przy
gruncie

Drzwi zewnętrzne

Dach nadbudówki
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4.3. Wyniki ogólne analizy OZC z programu Audytor OZC

Nazwa projektu:

Miejscowość:

Adres:

Projektant:

Data obliczeń:

-16 °C

7,7 °C

2,000 MJ/(m3·K)

3,167 m

2,0 W/(m·K)

2557,0 m2

8155,8 m3

131349 W

52865 W

184214 W

0 W

184214 W

72,0 W/m2

22,6 W/m3

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:

Kubatura ogrzewana budynku VH:

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:

Całkowita projektowa strata ciepła Φ:

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemność cieplna:

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ:

Współczynnik przewodzenia ciepła λg:

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I

Projektowa temperatura zewnętrzna θe:

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:

Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny

Data utworzenia projektu: Środa 7 Września 2016 16:55

Plik danych: E:\KONRAD\Audytor dane\Audyty\AMW Gdynia\bud 353\AMW Gdynia bud 353.ozd

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Podstawowe informacje:

Audyt budynku nr 353 AMW w Gdyni

Stan istniejący

Gdynia

ul. Śmidowicza 69

Środa 7 Września 2016 16:55
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527,3 m3/h

0,6

4867,2 m3/h

-12,4 °C

5938,0 m3/h

900,18 GJ/rok

250049 kWh/rok

2557 m2

8155,8 m3

352,0 MJ/(m2·rok)

97,8 kWh/(m2·rok)

110,4 MJ/(m3·rok)

30,7 kWh/(m3·rok)

4,0 K

°C

Nie

Tak

Nie

3,5 1/h

System wentylacji:

°C

20,0 °C

Domyślne dane dotyczące wentylacji:

Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego θsu:

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc:

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.

Stopień szczelności obudowy budynku: Średni

Krotność wymiany powietrza wewn. n50:

Klasa osłonięcia budynku: Dobre osłonięcie

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:

Domyślne dane do obliczeń:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Ciężka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do θj,u

Minimalna temperatura dyżurna θj,u:

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane:

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:

Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH:

Kubatura ogrzewana budynku                     VH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:

Średnia liczba wymian powietrza n:

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv:
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1.Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

5.2.System grzewczy CO i CWU

5.3.System wentylacji

Ogólnie przegrody w budynku są "zimne" i wymagają docieplenia.

Ściany konstrukcyjne przyziemia i parteru stanowi mur z cegły pełnej o grubości 50cm, a od kondygnacji

III mur z cegły kratówki grubości 38cm. Przykrycie budynku stanowi stropodach niewentylowany

przykryty płytami korytkowymi. Izolację stropodachu stanowi 6cm wełny mineralnej ułożonej na stropie

właściwym. Stropodach nadbudówki stanowi taras wykończony terakotą z izolacją w postaci 6cm wełny

mineralnej. Podłoga na gruncie jest ocieplona 12cm gazobetonu. Ściany częściowo obsypanego

przyziemia znajdujące się w gruncie, oprócz tego, że nie posiadają izolacji termicznej, to ich

hydroizolacja pozostawia wiele do życzenia, co powoduje zawilgocenia w dolnej części ściany.

Przyczyną tego jest też źle wykonana kanalizacja deszczowa wokół budynku, którą należy naprawić.

Budynek zasilany jest w ciepło na potrzeby CO i CWU z lokalnej kotłowni gazowej zasilającej cały

kompleks AMW i zmodernizowanej w 2000 roku . Ciepło do budynku przesyłane jest rurami

preizolowanymi. Ciepło wchodzące do budynku jest podmieszane na zaworze trójdrogowym i zasila całą

instalację wewnętrzną. 

Instalacja wewnętrzna wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej, częściowo prowadzonych

po wierzchu. Grzejniki w większości są żeberkowe (częściowo wymienione na konwektorowe),

niewyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja wewnętrzna jest ogólnie w złym stanie technicznym

i wymaga wymiany. Wszystko to wpływa na dość mizerną sprawność cieplną wewnetrznego systemu

CO.

Ciepła woda wytwarzana jest w zasobnikach w kotłowni głównej i transportowana rurami preizolowanymi

do wszystkich budynków znajdujących się w kompleksie. Również w kotłowni głównej znajdują się pompy

cyrkulacyjne, które cyrkulują wodę w obiegu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W samym budynku nie ma możliwości wyłączenia cyrkulacji w czasie gdy budynek nie jest użytkowany,

a więc ciepła woda cyrkuluje na okrągło powodując niepotrzebne straty cieplne.

Instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku jest wykonana z rur stalowych bez izolacji termicznej.

Jest ona stara i wymaga wymiany na nową.

Obecnie tylko południowa część budynku na parterze i pierwszym piętrze została wyposażona w system

wentylacji mechanicznej z centralami nawiewno wywiewnymi wyposażonymi w rekuperatory. Pozostała

część (przyziemie, piętra II i III, oraz północna część parteru i I piętra), posiada wentylację grawitacyjną. 

System wentylacji grawitacyjnej jest niekontrolowany i niewydajny. Jako niesterowana generuje spore

straty cieplne w zimie, a w lecie często nie działa należycie. Dodatkowo część okien, które są stare i

nieszczelne powodują sporą infiltrację powietrza, co dodatkowo wzmaga straty na wentylacji. Po

wymianie okien infiltracja znacznie się zmniejszy lecz nie rozwiąże to problemu strat na wentylacji, które

generowane są przez cały czas, a nie tylko wtedy gdy pomieszczenia są użytkowane.

Większość okien w budynku zostało wymienionych na szczelne okna PVC. Pozostało jednak 53 sztuk

starych okien drewnianych, jedno okno metalowe, jedna para nieszczelnych drzwi metalowych i dwie

stare, zimne i nieszczelne bramy drewniane w warsztacie znajdującym się w przyziemiu. 
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5.4. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy

Symbol
wsp. U 
[W/(m2·K)]

SZ1 ściana zewnętrzna przyziemia i parteru 1,19

SZ2 ściana zewnętrzna kondygnacji III-V 1,15

SZ3 ściana zewnętrzna nadbudówki 0,97

SPG ściana przy gruncie 0,68
Razem ściany zewnętrzne0 0,00

SD1 Stropodach wentylowany 0,66

SD2 Stropodach nadbudówki 0,65

Symbol
wsp. U 
[W/(m2·K)]

ON Okno PVC nowe 1,52

OS okno drewniane stare 2,60 Okna drewniane - stare i nieszczelne- kwalifikują się do wymiany

OM Okno metalowe stare 5,00 Okno metalowe - stare i nieszczelne- kwalifikuje się do wymiany

DMN Drzwi metalowe nowe 1,70

DALN 1,70

DMS Drzwi metalowe stare 2,50

DDS Drzwi drewniane stare 2,50 Drzwi zimne i nieszczelne, kwalifikują się do wymiany

4

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Opis Możliwości i sposób poprawy

Ciepła woda w budynku cyrkuluje cały czas- 24h/7 dni w 

tygodniu (pompa cyrkulacyjna w kotłowni głównej). 

Dodatkowo instalacja jest stara i niezaizolowana.

Należy wymienić wewnętrzną instalacje na nową zaizolowaną 

oraz wykonać układ umożliwiający ograniczenie czasu pracy 

cyrkulacji w budynku.

Wentylacja grawitacyjna

Opis Możliwości i sposób poprawy

Południowa część budynku na parterze i I piętrze została 

wyposażona w wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną z odzyskiem ciepła. Pozostała część budynku 

posiada wentylację mechaniczną, która niesterowalna po 

pierwsze nie zapewnia komfortu, a po drugie generuje w 

zimie duże straty cieplne.

3
Należy przeanalizować zasadność wprowadzenia systemu 

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego budynku

6

Instalacja oświetleniowa

Opis Możliwości i sposób poprawy

Instalacja oświetleniowa jest nowa i sprawna Brak podstaw do wymiany

5

Instalacja centralnego ogrzewania

Opis Możliwości i sposób poprawy

wewnętrzna instalacja CO jest w znacznym stopniu 

zużyta. W niektórym miejscach cieknie, a do tego nie 

posiada izolacji termicznej. Grzejniki w większości są 

stare żeberkowe bez zaworów termostatycznych.

Należy wymienić wewnętrzną instalację CO na nową z nowymi 

rurami, izolacją, grzejnikami z zaworami termostatycznymi.

1

Opis przegrody Możliwości i sposób poprawy

2

Drzwi zimne i nieszczelne, kwalifikują się do wymiany

Okna PVC relatywnie nowe i szczelne- brak podstaw do wymiany

Wymaga docieplenia styropianem od zewnątrz

Wymaga docieplenia styropianem od zewnątrz

Drzwi aluminiowe nowe

Należy ocieplić styropianem - metoda lekka mokra

Należy ocieplić styropianem - metoda lekka mokra

Drzwi szczelne i relatywnie ciepłe, wymiana nieopłacalna

Drzwi szczelne i relatywnie ciepłe, wymiana nieopłacalna

Opis przegrody

Przegrody zewnętrzne nieprzeźroczyste

Stolarka okienna i drzwiowa

Możliwości i sposób poprawy

Należy ocieplić styropianem - metoda lekka mokra

Należy ocieplić wraz z wykonaniem hydroizolacji
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6. 

6.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D 13

14

Wymiana na nowe bramy ocieplane

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i 

parteru (SZ1)

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji 

III-V (SZ2)

Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie 

(SPG)

Ocieplenie styropianem w systemie BSO

Ocieplenie styropianem od zewnątrz

Ocieplenie stropodachu wentylowanego 

(SD1)
Ocieplenie styropianem od zewnątrz

Ocieplenie stropodachu nadbudówki (SD2)

Wymiana starych drzwi metalowych Wymiana na nowe drzwi metalowe ocieplane

Określenie optymalnego wariantu przedsięwziecia termomodernizacyjnego

Wykonanie hydroizolacji, ocieplenie styropianem 

hydrofobowym

Ocieplenie styropianem w systemie BSO
Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki 

(SZ3)

Wykaz rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny

stanu technicznego budynku

Symbol Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

CO
Podwyższenie sprawności instalacji 

centralnego ogrzewania

E

Modernizacja instalacji- wymiana na nową,  

(zwiększenie sprawności dystrybucji i regulacji CO)

A

Ocieplenie styropianem w systemie BSO

C

Wymiana starych okien drewnianych Wymiana na nową stolarkę PVC

Wymiana starego okna metalowego Wymiana na nową stolarkę PVC

B

Wymiana starych bram drewnianych w 

warsztacie

Zwiększenie sprawności systemu ciepłej 

wody użytkowej

Wymiana instalacji CWU na nową, oraz zmiana 

systemu cyrkulacji na sterowaną w budynku 

(sterowanie czasowe)

Zmniejszenie strat na wentylacji
Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej- 

instalacja PV
Zamontowanie kolektorów PV na dachu
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6.2.

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

W stanie Po termo-

obecnym modernizacji

20,0 20,0 0
C

-16,0 -16,0 0
C

dla przegród zewnętrznych* 3597 3597

dla ściany przy gruncie 3554 3554

W stanie 

obecnym

Po termo- 

modernizacji
jedn.

O0m, Olm, 0,0069 0,0069 zł/kWh/h*h 6 483,49 6 483,49 zł/MW/m-c

O0z, Olz,
0,1434 0,1434 zł/kWh 70,15 51,21 zł/GJ

(1)

Ab0, Ab1,
121,00 121,00 zł/m-c 121,00 121,00 zł/m-c

Wartość opałowa 278 kWh/GJ 0,57

0,78

W stanie 

obecnym

Po termo- 

modernizacji
jedn.

O0m, Olm, 21,14 21,14 zł/kW/ m-c 21 143,70 21 143,70        zł/MW/m-c

O0z, Olz, 0,57 0,57 zł/kWh 159,41 159,41 zł/GJ

Ab0, Ab1, 39,36 39,36 zł/ m-c 39,36 39,36 zł/ m-c

Wartość opałowa 278 kWh/GJ 1,00

1,00

* liczba stopniodni przyjęta jak dla stacji meteo Gdańsk Port północny

(1)

UWAGA!

W zwiazku z tym, że modernizacja systemu CO w budynku jest najważniejsza, przy obliczaniu

opłacalności konkretnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych będziemy brali pod uwagę

koszty energii końcowej, jakie będą po wykonaniu termomodernizacji systemu CO, a nie w stanie

obecnym.  

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Koszt energii końcowej

Koszt energii końcowej

sprawność systemu CO po 

termomodernizacji

sprawność systemu CO dla budynku 

przed termomodernizacją

cena za 1GJ energii końcowej wyliczona jako wynikowa ceny źródła ciepła oraz jego wartości opałowej 

przeliczonej przez sprawność systemu grzewczego

Taryfa opłat W-5 - gaz ziemny (z VAT)

Taryfa opłat - energia elektryczna (z VAT) taryfa 

C21

sprawność systemu CWU przed 

termomodernizacją

sprawność systemu CWU po 

termomodernizacji

Poniżej przedstawiono taryfy opłat poszczególnych źródeł energii, oraz związane z nimi sprawności systemów 

wytwarzania ciepła

jedn.

dzień
.
K

.
a

Wyszczególnienie

temperatura wewnętrzna w budynku  [two]

minimalna temperatura zewnętrzna dla strefy I [tzo]

Sd

Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dotyczących usprawnienia systemu CO oraz zmniejszenia

strat przez przenikanie przez przegrody oraz zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza

wentylacyjnego.
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powierzchnia przegrody do obliczania strat energii cieplnej (netto) A       = 632,8 m
2

powierzchnia okien wbudowanych, o powierzchni jednostkowej < 3m2 A okna = 41,4 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A koszt = 674,2 m
2

współczynnik izolacyjności cieplnej przegrody U = 1,19 [W/(m
2
·K)]

Opis wariantów usprawnienia

Materiał izolacyjny: styropian o współczynniku przewodności λ 0,040 W/mK .

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu

cieplnego R ≥ 5,0 (m
2.

K)/W

wariant 2:

wariant 3:

1 2 3

1 m 0,18 0,20 0,21

2 m
2.

K/W 4,50 5,00 5,25

3 m
2.

K/W 0,84 5,34 5,84 6,09

4 GJ/a 233,1 36,8 33,7 32,3

5 MW 0,027 0,004 0,004 0,004

6 zł/a 11 819 12 008 12 092

7 zł/m
2 172,50 175,00 176,25

8 zł 116 298 117 983 118 826

9 lata 9,840 9,825 9,827

10 W/m
2.

K 1,19 0,187 0,171 0,164

Podstawa przyjętych wartości NU 

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg średnich cen rynkowych.

Koszt : 117 983 zł SPBT= 9,8 lat

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R

Jako metodę docieplenia ściany zewnętrznej Audytor proponuje ocieplenie w systemie BSO z wyprawą

tynkarska na tynku silikatowym. Dla właściwego wykonania ocieplenia ściany, styropian musi zajść na okno

przynajmniej 3 cm, by zminimalizować mostek termiczny na styku okno/ ściana (tzw. ocieplenie węgarków).

6.2.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Warianty
Lp.

Dane:

Stan 

istniejący
Jedn.

Przedsięwzięcie  A.2. - Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i parteru (SZ1)

o grubości warstwy izolacji dającym najkorzystniejszy współczynnik SPBT

o grubości warstwy o 1 cm większy niż dla wariantu 2

Omówienie

Poniżej przedstawiono 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej. Do analizy wzięto pod

uwagę tylko tzw. handlowe grubości izolacji (będące dostępne w sprzedaży).

Wybrany wariant- 2

U0, U1

Q0U, Q1u = 8,64*10
-5.

Sd*A*UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A/(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                  

ΔOru = (x0*Q0U*O0z-x1*Q1U*O1z)+12(y0*qoU*O0m-

y1*q1U*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje docieplenie styropianem o grubości 20cm.

SPBT= NU/ΔOru

Koszt obejmuje roboty dociepleniowe wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi, takimi jak obróbki otworów

okiennych, wymiana parapetów, wydłużenie okapu, wymiana orynnowania itp.
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powierzchnia przegrody do obliczania strat energii cieplnej (netto) A       = 954,5 m
2

powierzchnia okien wbudowanych, o powierzchni jednostkowej < 3m2 A okna = 26,9 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A koszt = 981,4 m
2

współczynnik izolacyjności cieplnej przegrody U = 1,15 [W/(m
2
·K)]

Opis wariantów usprawnienia

Materiał izolacyjny: styropian o współczynniku przewodności λ 0,040 W/mK .

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu

cieplnego R ≥ 5,0 (m
2.

K)/W

wariant 2:

wariant 3:

1 2 3

1 m 0,18 0,20 0,21

2 m
2.
K/W 4,50 5,00 5,25

3 m
2.
K/W 0,87 5,37 5,87 6,12

4 GJ/a 340,0 55,2 50,5 48,5

5 MW 0,039 0,006 0,006 0,006

6 zł/a 17 149 17 432 17 556

7 zł/m
2 172,50 175,00 176,25

8 zł 169 290 171 743 172 970

9 lata 9,872 9,852 9,852

10 W/m
2.
K 1,15 0,186 0,170 0,163

Podstawa przyjętych wartości NU 

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg średnich cen rynkowych.

Koszt : 171 743 zł SPBT= 9,9 lat

Q0U, Q1u = 8,64*10
-5.

Sd*A*UC

Opór cieplny R

Wybrany wariant- 2

qoU, q1U = 10
-6.

 A/(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                  ΔOru 

= (x0*Q0U*O0z-x1*Q1U*O1z)+12(y0*qoU*O0m-

y1*q1U*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje docieplenie styropianem o grubości 20cm.

U0, U1

SPBT= NU/ΔOru

Koszt obejmuje roboty dociepleniowe wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi, takimi jak obróbki

otworów okiennych, wymiana parapetów, wydłużenie okapu, wymiana orynnowania itp.

6.2.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Przedsięwzięcie  A.3. - Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji III-V (SZ2)

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Dane:

o grubości warstwy izolacji najefektywniejszej z punktu widzenia SPBT

o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie 2

Lp. Omówienie Jedn.

Jako metodę docieplenia ściany zewnętrznej Audytor proponuje ocieplenie w systemie BSO z wyprawą

tynkarska na tynku silikatowym. Dla właściwego wykonania ocieplenia ściany, styropian musi zajść na okno

przynajmniej 3 cm, by zminimalizować mostek termiczny na styku okno/ ściana (tzw. ocieplenie węgarków).

Stan 

istniejący

Warianty

Poniżej przedstawiono 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej. Do analizy wzięto pod

uwagę tylko tzw. handlowe grubości izolacji (będące dostępne w sprzedaży).
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powierzchnia przegrody do obliczania strat energii cieplnej (netto) A       = 86,9 m
2

powierzchnia okien wbudowanych, o powierzchni jednostkowej < 3m2 A okna = 7,7 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A koszt = 94,6 m
2

współczynnik izolacyjności cieplnej przegrody U = 0,97 [W/(m
2
·K)]

Opis wariantów usprawnienia

Materiał izolacyjny: styropian o współczynniku przewodności λ 0,040 W/mK .

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu

cieplnego R ≥ 5,0 (m
2.

K)/W

wariant 2:

wariant 3:

1 2 3

1 m 0,16 0,22 0,23

2 m
2.
K/W 4,00 5,50 5,75

3 m
2.
K/W 1,03 5,03 6,53 6,78

4 GJ/a 26,3 5,4 4,1 4,0

5 MW 0,003 0,001 0,000 0,000

6 zł/a 1 259 1 334 1 343

7 zł/m
2 170,00 177,50 178,75

8 zł 16 083 16 793 16 911

9 lata 12,770 12,590 12,592

10 W/m
2.
K 0,97 0,199 0,153 0,148

Podstawa przyjętych wartości NU 

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg średnich cen rynkowych.

Koszt : 16 793 zł SPBT= 12,6 lat

6.2.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Przedsięwzięcie  A.4. - Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki (SZ3)

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Dane:

o grubości warstwy izolacji najefektywniejszej z punktu widzenia SPBT

o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie 2

OmówienieLp.

Jako metodę docieplenia ściany zewnętrznej Audytor proponuje ocieplenie w systemie BSO z wyprawą

tynkarska na tynku silikatowym. Dla właściwego wykonania ocieplenia ściany, styropian musi zajść na okno

przynajmniej 3 cm, by zminimalizować mostek termiczny na styku okno/ ściana (tzw. ocieplenie węgarków).

Stan 

istniejący

Warianty
Jedn.

Poniżej przedstawiono 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej. Do analizy wzięto pod

uwagę tylko tzw. handlowe grubości izolacji (będące dostępne w sprzedaży).

Q0U, Q1u = 8,64*10
-5.

Sd*A*UC

Opór cieplny R

U0, U1

Wybrany wariant- 2

qoU, q1U = 10
-6.

 A/(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                  ΔOru 

= (x0*Q0U*O0z-x1*Q1U*O1z)+12(y0*qoU*O0m-

y1*q1U*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

Koszt obejmuje roboty dociepleniowe wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi, takimi jak obróbki

otworów okiennych, wymiana parapetów, wydłużenie okapu, wymiana orynnowania itp.

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje docieplenie styropianem o grubości 22cm.
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powierzchnia przegrody do obliczania strat energii cieplnej (netto) A       = 102,6 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A koszt = 102,6 m
2

współczynnik izolacyjności cieplnej przegrody U = 0,68 [W/(m
2
·K)]

Opis wariantów usprawnienia

Materiał izolacyjny: styropian hydrofobowy o współczynniku przewodności λ = 0,036 W/mK .

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu

cieplnego R ≥ 4,0 (m
2.

K)/W (W warunkach technicznych nie ma wymagań dla ściany przy gruncie)

wariant 2:

wariant 3:

wariant 4:

1 2 3 4

1 m 0,08 0,16 0,18 0,20

2 m
2.
K/W 2,67 5,33 6,00 6,66

3 m
2.
K/W 1,46 4,13 6,80 7,46 8,12

4 GJ/a 21,5 7,6 4,6 4,2 3,9

5 MW 0,0025 0,0009 0,0005 0,0005 0,0005

6 zł/a 838 1 018 1 043 1 064

7 zł/m
2 521,60 543,20 548,60 554,00

8 zł 53 495 55 711 56 264 56 818

9 lata 63,84 54,72 53,94 53,41

10 W/m
2.
K 0,68 0,24 0,15 0,13 0,12

Podstawa przyjętych wartości NU 

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m
2
 wg średnich cen rynkowych.

Koszt : 56 818 zł SPBT= 53,4 lat

Poniżej przedstawiono 4 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej. Do analizy wzięto pod uwagę

tylko tzw. handlowe grubości izolacji (będące dostępne w sprzedaży).

o grubości warstwy o 2cm większej niż w wariancie 2

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;

Wybrany wariant- 4

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R- suma oporów przejmowania gruntu i 

przewodzenia (z programu Audytor OZC)

Koszt realizacji usprawnienia  NU

U0, U1

Q0U, Q1u = 8,64*10
-5.

Sd*A*UC

SPBT= NU/ΔOru

Cena jednostkowa usprawnienia

qoU, q1U = 10
-6.

 A/(tw0-tz0)*UC

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje docieplenie styropianem hydrofobowym o grubości 20cm.

Roczna oszczędność kosztów                                  

ΔOru = (x0*Q0U*O0z-x1*Q1U*O1z)+12(y0*qoU*O0m-

y1*q1U*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Koszty robót dociepleniowych obejmują odkopanie ściany do fundamentów, oczyszczenie i osuszenie, założenie

hydroizolacji, przyklejenie styropianu hydrofobowego, zabezpieczenie styropianu folią kubełkową, zasypanie wykopu

ziemią, ułożenie płyt chodnikowych przy ścianie ze spadkiem od budynku. Koszty obejmują także naprawę systemu

kanalizacji deszczowej poziomej idącej w gruncie.

6.2.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Przedsięwzięcie  A.5. - Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie (SPG)

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Dane:

o grubości warstwy o 8cm większej niż w wariancie 1

o grubości warstwy o 2cm większej niż w wariancie 3

Uproszczona metodyka wyliczania oporu cieplnego docieplanej przegrody nie bierze pod uwagę oporu gruntu.

Dlatego dla właściwego zbadania opłacalności tego przedsięwzięcia należy posłużyć się metodą wyliczania oporu

przegrody przy gruncie zawartej w normie PN EN ISO 13370.

Ściana piwnicy przy gruncie jest nieocieplona i zimna, ale też nieszczelna pod kontem hydroizolacji. Dlatego chcąc

docieplić tę ścianę będzie trzeba wykonać na nowo hydroizolację ciężką i dopiero na nią wykonać termoizolacją.

Istotne jest to by po wykonaniu docieplenia, odkopane fundamenty zasypać ziemią z wykopu odpowiednio ją

zagęszczając. Aby uniknąć zamakania budynku należy jednocześnie wykonać remont kanalizacji deszczowej

prowadzonej w gruncie.

Warianty

Dodatkowym ograniczeniem maksymalnej grubości izolacji jest grubość izolacji na ścianie ponad gruntem (SZ1), czyli

20cm. (patrz punkt 6.2.1) Ze względów technologicznych i zabezpieczenia przeciwwodnego nie powinno się

wykonywać wystających gzymsów na ścianie przy gruncie.
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 551,6 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 551,6 m
2

współczynnik izolacyjności cieplnej przegrody U = 0,66 [W/(m
2
·K)]

Opis wariantów usprawnienia

Materiał izolacyjny: styropian o współczynniku przewodności λ 0,038 W/mK .

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu

cieplnego R ≥ 6,67 (m
2.

K)/W

wariant 2:

wariant 3:

1 2 3

1 m 0,2 0,25 0,26

2 m
2.
K/W 5,26 6,58 6,84

3 m
2.
K/W 1,53 6,79 8,11 8,37

4 GJ/a 112,3 25,2 21,1 20,5

5 MW 0,013 0,003 0,002 0,002

6 zł/a 5 242 5 489 5 529

7 zł/m
2 272,00 282,50 284,60

8 zł 150 030 155 821 156 980

9 lata 28,621 28,389 28,393

10 W/m
2.
K 0,66 0,15 0,12 0,12

Podstawa przyjętych wartości NU 

Cena na podstawie oferty firmy Dachy Zielone sp. z o.o.

Koszt obejmuje roboty dociepleniowe wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. 

Koszt : 155 821 zł SPBT= 28,4 lat

Lp. Omówienie

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R

Wybrany wariant- 2

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje docieplenie styropianem o grubości 25cm.

qoU, q1U = 10
-6.

 A/(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                  

ΔOru = (x0*Q0U*O0z-x1*Q1U*O1z)+12(y0*qoU*O0m-

y1*q1U*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie 2

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Stan 

istniejący

Warianty

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;

Jedn.

Q0U, Q1u = 8,64*10
-5.

Sd*A*UC

6.2.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Przedsięwzięcie  A.6. - Ocieplenie stropodachu wentylowanego (SD1)

Dane:

o grubości warstwy izolacji najefektywniejszej z punktu widzenia SPBT

Najlepszą metodą docieplenia stropodachu jest ułożenie na nim styropianu i przykrycie go podwójną

warstwą papy modyfikowanej SBS. Dodatkowo takie prace powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną

firmę.

Poniżej przedstawiono 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej. Do analizy wzięto pod

uwagę tylko tzw. handlowe grubości izolacji (będące dostępne w sprzedaży).

Należy jednak pamiętać, że ocieplenie górnej warstwy stropodachu wentylowanego implikuje konieczność

przerobienia go na stropodach niewentylowany, a więc likwidację otworów wentylacyjnych znajdujących

się w ściankach kolankowych i wyprowadzenie kominków odprowadzających wilgoć w kalenicy.
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 61,5 m
2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 61,5 m
2

współczynnik izolacyjności cieplnej przegrody U = 0,65 [W/(m
2
·K)]

Opis wariantów usprawnienia

Materiał izolacyjny: styropian EPS 200-036 o współczynniku przewodności λ 0,036 W/mK .

wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu

cieplnego R ≥ 6,67 (m
2.

K)/W

wariant 2:

wariant 3:

1 2 3

1 m 0,2 0,25 0,26

2 m
2.
K/W 5,56 6,94 7,22

3 m
2.
K/W 1,54 7,09 8,48 8,76

4 GJ/a 12,4 2,7 2,3 2,2

5 MW 0,001 0,000 0,000 0,000

6 zł/a 587 613 618

7 zł/m
2 390,00 405,00 408,00

8 zł 23 969 24 891 25 076

9 lata 40,856 40,589 40,605

10 W/m
2.
K 0,65 0,14 0,12 0,11

Podstawa przyjętych wartości NU 

Przyjęto ceny jednostkowe robót termomodernizacyjnych 1 m
2
 wg średnich cen rynkowych.

Koszt obejmuje roboty dociepleniowe wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. 

Koszt : 24 891 zł SPBT= 40,6 latWybrany wariant- 2

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64*10
-5.

Sd*A*UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A/(tw0-tz0)*UC

Roczna oszczędność kosztów                                  

ΔOru = (x0*Q0U*O0z-x1*Q1U*O1z)+12(y0*qoU*O0m-

y1*q1U*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje docieplenie styropianem o grubości 25cm.

o grubości warstwy izolacji najefektywniejszej z punktu widzenia SPBT

o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie 2

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Poniżej przedstawiono 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej. Do analizy wzięto pod

uwagę tylko tzw. handlowe grubości izolacji (będące dostępne w sprzedaży).

6.2.6. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Przedsięwzięcie  A.7. - Ocieplenie stropodachu nadbudówki (SD2)

Dane:

Stropodach nadbudówki budynku jest w zasadzie tarasem wykończonym terakotą. Aby nie zmieniać jego

funkcji należy skuć istniejące poszycie (terakotę i wylewkę) przymocować styropian i hydroizolację a

następnie odtworzyć warstwy pokrycia do terakoty włącznie. Aby zminimalizować efekt uginania się

styropianu przy jego dużej grubości (co mogłoby spowodować pękanie warstwy wierzchniej) należy

zastosować styropian o podwyższonej odporności na ściskanie (EPS 200 kPa)
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A ok = 126,5 m
2

V nom = Ψ= 1 856 m
3
/h

V obl = Ψ * Cm

- stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Cw= 1,0

- okna spełniają funkcję doprowadzenia powietrza wentylacyjnego

Opis wariantów usprawnienia

średni ważony współczynnik Uw dla okien = 0,89 W/m2*K

średni ważony współczynnik Uw dla okien = 0,82 W/m2*K

1 2

1 W/m
2.

K 2,60 0,89 0,82

Cr - 1,2 1,00 1,00

Cm - 1,3 1,00 1,00

3 GJ/a 337,8 231,3 228,6

4 MW 0,0414 0,0268 0,0265

5 zł/a 6 589 6 755

6 zł 130 254 143 279

7 zł - -

8 lata 19,8 21,2

Podstawa przyjętych wartości NU 

ilość

wariant 1: wymiana na okna o Uw = 0,89 W/m2*K 126,5 130 254 zł

wariant 2: wymiana na drzwi o Uw = 0,82 W/m2*K 126,5 143 279 zł

Koszt : 130 254 zł SPBT= 19,8 lat

6.2.7. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie 

systemu wentylacji

Przedsięwzięcie  B.8. - Wymiana starych okien drewnianych

Większość okien w budynku została już wymieniona na okna PVC o relatywnie dobrym współczynniku izolacyjność

cieplnej. Niemniej jednak pozostało jeszcze 60 szt. starych okien drewnianych. Okna te są nieszczelne i mają słaby

współczynnik izolacyjności cieplnej

Dane:
Powierzchnia okien do wymiany

wariant 1: okna PVC z szybą zespoloną, dwukomorową o współczynniku Ug=0,7 W/m2*K, 

współczynnik profila Uf= 0,9 W/m2*K. Liniowy współczynnik przenikania na styku szyby z ramą  

Ψ=0,030 W/m*K (ciepła ramka Swisspacer U)

wariant 1: okna PVC z szybą zespoloną, dwukomorową o współczynniku Ug=0,6 W/m2*K, 

współczynnik profila Uf= 0,9 W/m2*K. Liniowy współczynnik przenikania na styku szyby z ramą  

Ψ=0,030 W/m*K (ciepła ramka Swisspacer U)

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

wartość

Współczynnik przenikania drzwi   U

2 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

Q0, Q1 = (8,64*Sd*Aok*U+2,94*cr*cw*Vnom*Sd)*10
-5

q0, q1 = 10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U + 3,4*10
-7

*V obl *(tw0-tz0)

Roczna oszczędność kosztów                                          

ΔOrOK+ΔOrW= (x0*Q0*O0z -x1*Q1*O1z)+12(y0*qo*O0m-

y1*q1*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Usprawnienie przewiduje wymianę starych okien na nowe okna PVC.

Warianty

1030

1133

Kosztorys obejmuje cenę okien i materiałów pomocniczych, transport, demontaż starych okien, montaż nowych.

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje wymianę obecnych okien na okna PVC z szybą o 

współczynniku Ug=0,7 W/(m2*K)

Wybrany wariant- 1

Koszt wymiany okien Nok

Koszt modernizacji wentylacji Nw

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Przyjęto ceny jednostkowe wymiany okien według oferty firmy DG System z Wejherowa

cena za m2
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A ok = 3,7 m
2

V nom = Ψ= 55 m
3
/h

V obl = Ψ * Cm

- stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Cw= 1,0

- okna spełniają funkcję doprowadzenia powietrza wentylacyjnego

Opis wariantów usprawnienia

średni ważony współczynnik Uw dla okien = 0,87 W/m2*K

średni ważony współczynnik Uw dla okien = 0,80 W/m2*K

1 2

1 W/m
2.

K 5,00 0,87 0,80

Cr - 1,1 1,00 1,00

Cm - 1,2 1,00 1,00

3 GJ/a 12,2 6,8 6,7

4 MW 0,0015 0,0008 0,0008

5 zł/a 329 334

6 zł 3 852 4 237

7 zł - -

8 lata 11,7 12,7

Podstawa przyjętych wartości NU 

ilość

wariant 1: wymiana na okna o Uw = 0,87 W/m2*K 3,7 3 852 zł

wariant 2: wymiana na drzwi o Uw = 0,80 W/m2*K 3,7 4 237 zł

Koszt : 3 852 zł SPBT= 11,7 lat

6.2.8. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie 

systemu wentylacji

Przedsięwzięcie  B.9. - Wymiana starego okna metalowego

Przy wejściu głównym do budynku od strony wschodniej znajduje się jedno okno szklone w profilu metalowym

(witryna). Jest ono bardzo zimne, a niedostateczne uszczelnienie między profilem a szybą powoduje dużą infiltrację

powietrza.

Usprawnienie przewiduje wymianę starej witryny na nową PVC.

Dane:
Powierzchnia okna do wymiany

Roczna oszczędność kosztów                                          

ΔOrOK+ΔOrW= (x0*Q0*O0z -x1*Q1*O1z)+12(y0*qo*O0m-

y1*q1*O1m)+12(Ab0-Ab1)

wariant 1: okna PVC z szybą zespoloną, dwukomorową o współczynniku Ug=0,7 W/m2*K, 

współczynnik profila Uf= 0,9 W/m2*K. Liniowy współczynnik przenikania na styku szyby z ramą  

Ψ=0,030 W/m*K (ciepła ramka Swisspacer U)

wariant 1: okna PVC z szybą zespoloną, dwukomorową o współczynniku Ug=0,6 W/m2*K, 

współczynnik profila Uf= 0,9 W/m2*K. Liniowy współczynnik przenikania na styku szyby z ramą  

Ψ=0,030 W/m*K (ciepła ramka Swisspacer U)

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania drzwi   U

2 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

Q0, Q1 = (8,64*Sd*Aok*U+2,94*cr*cw*Vnom*Sd)*10
-5

q0, q1 = 10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U + 3,4*10
-7

*V obl *(tw0-tz0)

Koszt wymiany okien Nok

Koszt modernizacji wentylacji Nw

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Przyjęto ceny jednostkowe wymiany okien według oferty firmy DG System z Wejherowa

cena za m2 wartość

1030

1133

Kosztorys obejmuje cenę witryny i materiałów pomocniczych, transport, demontaż starej witryny, montaż nowej.

Wariant o najlepszym współczynniku SPBT przewiduje wymianę obecnych okien na okna PVC z szybą o 

współczynniku Ug=0,7 W/(m2*K)

Wybrany wariant- 1
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A ok = 1,9 m
2

V nom = Ψ= 28 m
3
/h

V obl = Ψ * Cm

- stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Cw= 1,0

- drzwi spełniają funkcję doprowadzenia powietrza wentylacyjnego

Opis usprawnienia

1 W/m
2.

K 2,50 1,3

Cr - 1,1 1,00

Cm - 1,3 1,00

3 GJ/a 4,7 3,7

4 MW 0,0006 0,0004

5 zł/a 65

6 zł 3 000

7 zł -

8 lata 45,9

Podstawa przyjętych wartości NU 

Koszt : 3 000 zł SPBT= 45,9 lat

Stan 

istniejący

Kosztorys na drzwi obejmuje cenę drzwi i materiałów pomocniczych, transport, demontaż starych drzwi, montaż 

nowych.

Wybrany wariant- 1

Lp. Omówienie Jedn.

2

6.2.9. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie 

systemu wentylacji

Przedsięwzięcie  B.10. - Wymiana starych drzwi metalowych

Dane:

Pod wejściem do budynku na poziomie parteru znajduje się pomieszczenie (na poziomie przyziemia) do którego

prowadzą stare drzwi metalowe. Są one zimne i nieszczelne

Powierzchnia drzwi do wymiany

Usprawnienie przewiduje wymianę starych drzwi na szczelne i ciepłe drzwi metalowe

Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

Współczynnik przenikania drzwi   U

Usprawnienie obejmuje wymianę drzwi istniejących na drzwi szczelne, o parametrze izolacyjności cieplnej U=1,3

W/(m
2
*K)

po zmianie

Q0, Q1 = (8,64*Sd*Aok*U+2,94*cr*cw*Vnom*Sd)*10
-5

q0, q1 = 10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U + 3,4*10
-7

*V obl *(tw0-tz0)

Roczna oszczędność kosztów                                          

ΔOrOK+ΔOrW= (x0*Q0*O0z -x1*Q1*O1z)+12(y0*qo*O0m-

y1*q1*O1m)+12(Ab0-Ab1)

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Przyjęto orientacyjną cenę drzwi wraz z montażem według średnich cen rynkowych.

Koszt wymiany drzwi Nok

Koszt modernizacji wentylacji Nw
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A ok = 12,3 m
2

V nom = Ψ= 180 m
3
/h

V obl = Ψ * Cm

- stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Cw= 1,0

- drzwi spełniają funkcję doprowadzenia powietrza wentylacyjnego

Opis usprawnienia

1 W/m
2.

K 2,50 1,3

Cr - 1,2 1,00

Cm - 1,4 1,00

3 GJ/a 32,3 24,0

4 MW 0,0042 0,0028

5 zł/a 538

6 zł 8 000

7 zł -

8 lata 14,9

Podstawa przyjętych wartości NU 

Koszt : 8 000 zł SPBT= 14,9 lat

6.2.10. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz 

poprawie systemu wentylacji

Przedsięwzięcie  B.11. - Wymiana starych bram drewnianych w warsztacie

Od strony południowej na poziomie przyziemia znajdują się dwie pary dużych drzwi drewnianych prowadzących do

warsztatu. Są one bardzo nieszczelne i zimne.

Usprawnienie przewiduje wymianę tych drzwi na nowe ocieplone drzwi metalowe lub bramy uchylne

Dane:
Powierzchnia drzwi do wymiany

Roczna oszczędność kosztów                                          

ΔOrOK+ΔOrW= (x0*Q0*O0z -x1*Q1*O1z)+12(y0*qo*O0m-

y1*q1*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Usprawnienie obejmuje wymianę drzwi istniejących na drzwi (lub bramy) szczelne, o parametrze izolacyjności

cieplnej U=1,3 W/(m
2
*K)

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący
po zmianie

Współczynnik przenikania drzwi   U

2 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

Q0, Q1 = (8,64*Sd*Aok*U+2,94*cr*cw*Vnom*Sd)*10
-5

q0, q1 = 10
-6

*Aok*(tw0-tz0)*U + 3,4*10
-7

*V obl *(tw0-tz0)

Koszt wymiany drzwi Nok

Koszt modernizacji wentylacji Nw

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Przyjęto orientacyjną cenę drzwi wraz z montażem według średnich cen rynkowych.

Kosztorys na drzwi obejmuje cenę drzwi i materiałów pomocniczych, transport, demontaż starych drzwi, montaż 

nowych.

Wybrany wariant- 1
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Stan obecny

Opis propozycji usprawnienia

Obliczenia
Stan obecny - wentylacja grawitacyjna (częściowo mechaniczna):

Dane dla całego budynku na podstawie obliczeń w programie audytor OZC 6.7 Pro

Zapotrzebowanie na moc grzewczą na potrzeby wentylacji: 52,865 kW

zużycie energii cieplnej na potrzeby wentylacji 569,48 GJ/rok

Stan projektowany - wentylacja mechaniczna:

Dane na podstawie obliczeń w programie audytor OZC 6.7 Pro

Zmiany dotyczące pomieszczeń, w których obecnie jest zwykła wentylacja grawitacyjna.

nominalny wydatek central wentylacyjnych w czasie jej pracy:

Nawiew 4 160 m3/h

Wywiew 3 760 m3/h

nominalny wydatek wentylatorów wyciągowych w sanitariatach: 500 m3/h

czas pracy systemu wentylacji: 2 920 h/rok

sezonowa sprawność odzysku ciepła rekuperatorów w centralach wentylacyjnych: 69%

Zapotrzebowanie na moc grzewczą: 31,38 kW

zużycie energii cieplnej: 218,7 GJ/rok

1 GJ/a 569,5 218,7

2 MW 0,0529 0,0314

3 kWh/rok 0 2792

4 pln/rok 0 1601

5 zł/a 18 035

6 zł 639 600

7 lata 35,5

Podstawa przyjętych wartości kosztowych:

Na podstawie wyceny za wykonaną część wentylacji mechanicznej w budynku

Koszt : 639 600 zł SPBT= 35,5 lat

Wentylacja sanitariatów powinna być realizowana indywidualnymi wentylatorkami wyciągowymi załączanymi razem z oświetleniem, a wyłączanymi ze zwłoką 

czasową ustawioną indywidualnie przez użytkownika.

Centrale wentylacyjne obsługujące sale wykładowe powinny niewielką część powietrza nawiewać na korytarze tak by w części skompensować wywiew

powietrza przez sanitariaty.

6.2.11. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na poprawie systemu wentylacji

Przedsięwzięcie  C.12. - Zmniejszenie strat na wentylacji

Usprawnienie będzie obejmować tę część budynku, która nie posiada obecnie systemu wentylacji mechanicznej i będzie się częściowo wzorowała na

systemie wykonanym już w części budynku z taką instalacją.

Obecnie tylko południowa część budynku na parterze i pierwszym piętrze została wyposażona w system wentylacji mechanicznej z centralami nawiewno

wywiewnymi wyposażonymi w rekuperatory. Pozostała część (przyziemie, piętra II i III, oraz północna część parteru i I piętra), posiada wentylację

grawitacyjną. 

System wentylacji grawitacyjnej jest niekontrolowany i niewydajny. Dodatkowo część okien, które są stare i nieszczelne powodują sporą infiltrację

powietrza, co dodatkowo wzmaga straty na wentylacji. Po wymianie okien infiltracja znacznie się zmniejszy lecz nie rozwiąże to problemu strat na wentylacji,

które generowane są przez cały czas, a nie tylko wtedy gdy pomieszczenia są użytkowane.

System będzie się opierał na indywidualnych centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła obsługujących pojedyncze sale,

laboratoria, klasy, czy pomieszczenia wykładowców, ewentualnie grupę mniejszych pomieszczeń o podobnym profilu funkcjonowania. Taki system umożliwi

niezależne sterowanie czasem pracy i wydatkami w konkretnych pomieszczeniach tak by jak najlepiej dopasować ilości zużywanego powietrza do potrzeb.

Stan istniejący
stan 

projektowany
Omówienie

SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru

Jedn.

Zużycie prądu na wentylatory

koszt pracy wentylatorów

Cena obejmuje wykonanie kompletnego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku, podłączenia zasilania do nagrzewnicy

wodnej, wykonania wentylacji w sanitariatach z wszystkimi pracami pobocznymi.

Wybrany wariant- 1

Straty   Qve =H*(Θint,H-Θe)*tM              [kWh]

Roczna oszczędność kosztów   ΔOrOK+ΔOrW= (x0*Q0*O0z -x1*Q1*O1z) 

+12(y0*qo*O0m-y1*q1*O1m)+12(Ab0-Ab1)

Orientacyjny koszt usprawnienia

Lp.
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Stan obecny

Opis propozycji usprawnienia

Obliczenie oszczędności dla produkcji ciepłej wody użytkowej

Lp. Jedn.

1. GJ/a

2. MW

3. zł/a

4. zł/a

5. zł

6. lata

Podstawa przyjętych wartości Ncu

Na podstawie kosztorysu dla porównywalnej inwestycji

cena jedn. ilość wartość

98 400 1 98 400

4 000 1 4 000

suma 102 400

102 400 18,6 lat

Instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku jest wykonana z rur stalowych bez izolacji termicznej. Jest ona

stara i wymaga wymiany na nową.

Należy ustawić sterownik w taki sposób by w trakcie użytkowania budynku cyrkulacja "ciągnęła" wodę z instalacji

wewnętrznej budynku, a poza godzinami pracy zawór kierował ciepłą wodę od razu z rury zasilającej budynek z

powrotem do rury cyrkulacyjnej powracającej do kotłowni, z pominięciem całej instalacji wewnętrznej CWU.

Takie rozwiązanie ograniczy czas pracy cyrkulacji w budynku do około 10 godzin na dobę. Pozwoli to ograniczyć

straty z tytułu cyrkulacji o około połowę.

6.2.12. Ocena i wybór przesięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

poprzed

Przedsięwzięcie  D.13. - Zwiększenie sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda wytwarzana jest w zasobnikach w kotłowni głównej i transportowana rurami preizolowanymi do

wszystkich budynków znajdujących się w kompleksie. Również w kotłowni głównej znajdują się pompy

cyrkulacyjne, które cyrkulują wodę w obiegu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W samym budynku nie ma możliwości wyłączenia cyrkulacji w czasie gdy budynek nie jest użytkowany, a więc

ciepła woda cyrkuluje na okrągło powodując niepotrzebne straty cieplne.

Szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na energię w stanie istniejącym i po termomodernizacji 

znajdują się w załączniku nr 4, na stronie 45 niniejszego audytu.

Koszt przygotowania cwu 14 676

102 400

18,6

9 172

5 503

SPBT

Należy zdemontować całą istniejącą instalację CWU i wymienić ją na nową w pełni zaizolowaną zgodnie z WT

2014. Z tym, że wszystkie przewody mają zostać zaizolowane, również te które zostaną zabudowane lub ułożone

w bruzdach.

Aby ograniczyć straty ciepła powodowane cyrkulacją, w pomieszczeniu gdzie wchodzą do budynku przewody

ciepłej wody oraz cyrkulacji należy wykonać by-pass z zaworem przełączającym oraz sterownikiem tygodniowym.

By-pass (rura CWU) ma połączyć rurę zasilającą budynek w ciepłą wodę z rurą cyrkulacyjną wracającą do

kotłowni (jak najbliżej wejścia przewodów CWU do budynku). Na trójniku umieszczonym na przewodzie

cyrkulacji, należy zamontować zawór przełączający, który byłby sterowany sterownikiem tygodniowym. 

KOSZT zł SPBT

209,0
Zapotrzebowanie na energię końcową dla 

przygotowania CWU
334,3

Orientacyjny koszt wymiany instalacji CWU i cyrkulacji

0,0108Zapotrzebowanie mocy 0,0173

koszt wykonania by-passu ze sterowaniem

pozycja

Oszczędność

Koszt modernizacji
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Opis usprawnienia

DANE:

453 527 pln

średni roczny uzysk energetyczny 47 500 kWh

koszt energii elektrycznej kupionej z sieci 0,57 zł/kWh

cena po jakiej energia zostanie oddana do sieci 0,19 zł/kWh

zakładany podział energii zużytej na własne potrzeby do energii oddanej do sieci:

energia zużyta na własne potrzeby 90%

energia oddana do sieci elektrycznej 10%

wartość energii zużytej na własne potrzeby 24 514 pln/rok

wartość energii oddanej do sieci 903 pln/rok

wartość rocznych oszczędności 25 416 pln/rok

17,8

wartość

403 527

50 000

Koszt : 453 527 zł SPBT= 17,8 lat

Koszty oraz uzysk energii elektrycznej przyjęto na podstawie oferty firmy GSJ z Gdynii

6.2.13. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu minielektrowni 

PV

koszt budowy minielektrowni (brutto)

SPBT      [lat]

Przedsięwzięcie  E.14. - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej- instalacja PV

Budynek 353 jest zasilany w energię elektryczną ze stacji transformatorowej T236, z której zasilane są również

inne budynu w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej. Istnieje techniczna możliwość zasilania wszystkich tych

budynków instalacją PV zlokalizowaną na dachu budynku 353. Zużycie energii elektrycznej bych budynków za rok

2015 to 542 283 kWh.

Powierzchnia stropodachu budynku 353 wynosi 551m2. Biorąc pod uwagę, iż część tego stropodachu będzie

zacienione przez nadbudówkę należy przyjąć, że efektywnie można wykorzystać na instalację PV około 400m2.

Na 1kWp mocy paneli należy przeznaczyć 8m2 powierzchni dachu. Daje to nam mozliwość zainstalowania

minielektrowni PV o mocy 50kW.

Panele o mocy 50kWp wytworzą w ciągu roku energię elektryczną o wartości około 47 500 kWh. Jest to około 9%

całkowitego rocznego zużycia energii przez budynki zasilane ze współnej stacji trafo. Można zatem przyjąć

bezpieczne założenie, że na potrzeby własne wykorzysta się około 90% energii wytworzonej w elektrowni PV

Aby najefektywniej wykorzystać powierzchnię stropodachu należy zainstalować instalację on-grid opartą na

kolektorach monokrystalicznych, które lepiej pracują przy częściowym zachmurzeniu nieba. Instalację należy

posadowić na podkonstrukcji zakotwionej w górnej części stropodachu. W tym celu należy pamiętać, by w trakcie

termomodernizacji dachu wykonać kotfy dla konstrukcji przechodzące przez termoizolację i dobrze zabezpieczone

hydroizolacją.

Wytyczne techniczne

opis

Koszt budowy instalacji łącznie z podkonstrukcją

Orientacyjny koszt przyłączenia się do sieci 



Audyt Energetyczny Budynku 353 AMW Gdynia, Śmidowicza 69 strona 30

6.3.

Lp.
Planowane koszty 

przedsięwzięcia
SPBT lata

1 A.2 117 983 9,83

2 A.3 171 743 9,85

3 B.9 3 852 11,70

4 A.4 16 793 12,59

5 B.11 8 000 14,90

6 E.14 453 527 17,84

7 D.13 102 400 18,60

8 B.8 130 254 19,80

9 A.6 155 821 28,39

10 C.12 639 600 35,46

11 A.7 24 891 40,59

12 B.10 3 000 45,90

13 A.5 56 818 53,41

1 884 683

Zmniejszenie strat na wentylacji

Wymiana starych drzwi metalowych

Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie (SPG)

Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej 

wartości SPBT

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki (SZ3)

Wymiana starych bram drewnianych w warsztacie

Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i parteru 

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji III-V (SZ2)

Wymiana starego okna metalowego

Ocieplenie stropodachu nadbudówki (SD2)

Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej- instalacja PV

RAZEM

Zwiększenie sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Wymiana starych okien drewnianych

Ocieplenie stropodachu wentylowanego (SD1)
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UWAGA!

Dane:

zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji   Q0co= 54,89 GJ/a

zapotrzebowanie na moc grzewczą po termomodernizacji  ΦHL= 84,17 kW

 sprawność systemu CO w stanie obecnym η0= 0,57

współczynnik przerw na ogrzewaniu w okresie doby  wd0= 1

współczynnik przerw na ogrzewaniu w okresie tygodnia  wt0= 1

Całkowita sprawność systemu CO wynosi 0,57

przesyłu ηd

regulacji i 

wykorzystania ηe akumulacji ηs
wt = 1,00 wd = 1,00

0,82 0,77 1,00 η0= 0,57

-

-

OPIS USPRAWNIENIA

1
ηg = 0,90 ηg = 0,90

2 ηd= 0,82 ηd= 0,93

4 ηs= 1,00 ηs= 1,00

5 η0= 0,57 η1= 0,78

6
wt = 1,00 wt = 1,00

7
wd = 1,00 wd = 1,00

Ciepło na potrzeby ogrzewania w stanie istniejącym wytwarzane jest w gazowej kotłowni głównej, która zasila cały kompleks AMW.

Kotły oraz cała kotłownia została wykonana w 2000 roku i jest w dobrym stanie technicznym.

Wymienić stare grzejniki żeberkowe na nowe z elektronicznymi głowicami termostatycznymi z regulatorem PID

po

Akumulacja ciepła - bez zmian

ηe=

przed

Wymiana systemu dystrybucji ciepła na nowy, oraz wykonanie usprawnień docieplających budynek pozwoli zejść z parametrem pracy 

instalacji CO (na podmieszaczu) do poziomu 55/45 (dla tz= -20ºC). Dzięki temu podniesie się sprawność regulacji i straty na dystrybucji 

będą mniejsze.

ηe=

W tabeli poniżej zestawiono obecne wartości współczynników sprawności systemu CO, oraz uwzględniające wprowadzenie wyżej 

wymienionych usprawnień.

6.4. Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu 

grzewczego

Sprawność całkowita systemu w stanie 

obecnym

3 Regulacja i wykorzystanie systemu grzewczego - Wymiana wszystkich starych

grzejników na nowe konwektorowo-płaszczyznowe z zaworami termostatycznymi o

działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą, z

blokadą nastawu.

0,93

Instalacja wewnętrzna jest wykonana z rur stalowych bez izolacji termicznej, częściowo prowadzonych po wierzchu. Grzejniki w

większości są żeberkowe (częściowo wymienione na konwektorowe), niewyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja wewnętrzna

jest ogólnie w złym stanie technicznym i wymaga wymiany. Wszystko to wpływa na dość mizerną sprawność cieplną systemu CO.

Aby sprawiedliwie ocenić inwestycję w modernizację systemu CO należy wziąć pod uwagę zmiany w zapotrzebowaniu na moc

grzewczą, oraz ciepło, jakie wprowadzą usprawnienia ograniczające zużycie ciepła dla budynku (analizowane w punkcie 6.2). Do analizy

zysków z przedsięwzięcia weźmiemy więc pod uwagę obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło jakie będzie po wykonaniu wszystkich

pozostałych usprawnień dotyczących osłony termicznej budynku oraz wentylacji, a nie takie jakie jest w stanie obecnym.

Lp. Rodzaj usprawnienia

Przedsięwzięcie  CO.1. - Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania

Aby podwyższyć sprawność systemu CO należy:

wytwarzania ηg

0,90

wymienić stare przewody rozprowadzające ciepło na nowe i zaizolować je otuliną o grubościach zgodnych z WT

0

Przesyłanie ciepła - Wymiana instalacji na nową i jej zaizolowanie.

Wytwarzanie ciepła - bez zmian

Współczynniki sprawności

sprawności składowe systemu w stanie obecnym

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - weekendowe obniżenie 

temperatury - brak zmian.

0,77

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby -obniżenie temperatury od 15tej 

do 6 rano - bez zmian

Kluczowym dla wysokiej sprawności regulacji jest zastosowanie termostatów z regulatorem PID pozwalającą na bardzo precyzyjną

regulację temperatury i sterowanie adaptacyjne.

Całą instalację centralnego ogrzewania w budynku należy zdemontować, a następnie wykonać na nowo, w oparciu o nowe przewody,

odpowiednią izolację i nowe grzejniki konwektorowo-promiennikowe o zwiększonym udziale promieniowania do konwekcji (udział

promieniowania do konwekcji na poziomie co najmniej 30%)

Grubość izolacji na przewodach CO musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 2014. Dla estetyki i

zabezpieczenia izolacji przed zniszczeniem na rury prowadzone po wierzchu należy zastosować otuliny z wełny mineralnej pokrytej

płaszczem z folii PVC z zakładką samoprzylepną.

Zawory termostatyczne nowych grzejników należy wyposażyć w elektroniczne głowice termostatyczne z zabezpieczeniem

antykradzieżowym i programatorem tygodniowym. Umożliwi to dostosowanie temperatury w pomieszczeniach do czasu użytkowania

budynku, a to oznacza dodatkowe oszczedności.

Wymianę całej instalacji na nową, należy bezwzględnie poprzedzić projektem instalacyjnym, w którym zostaną określone szczegółowe

parametry nowej instalacji.

Sprawność całkowita systemu
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Usprawnienie centralnego ogrzewania - WYLICZENIA KOSZTOWE

DANE Z INWENTARYZACJI:

orientacyjna długość przewodów [m]

245

695

218

158

Ocena finansowa wdrożonego przedsięwzięcia

Lp. jedn.

1 - 0,57

2 GJ/rok 55

3 GJ/rok 97

4 - 1,00

5 - 1,00

6 zł/rok

7 zł

8 lata

jedn. ilość cena koszt

1 mb 245 185 45 203

2 mb 695 105 72 662

3 mb 218 62 13 407

4 szt. 158 1 400 221 200

5

552 472

Koszty wykonania robót instalacyjnych zostały oszacowane z pomocą firmy DIOS Andrzej Bieszka.

Koszt : 552 472 zł SPBT= 532,2 lat

532,2

wymiana grzejników wraz z montażem elektronicznych głowic termostatycznych

Razem

Wybrany wariant- 1

zapotrzebowanie na energię użytkową 55

zapotrzebowanie na energię końcową

SPBT

Koszt przedsięwzięcia Nco

Uwzględnienie przerw tygodniowych wt 

552 472

wymiana instalacji CO- piony

0,78

wymiana instalacji CO- poziomy

wymiana instalacji CO- podejścia do grzejników

Stan istniejący

Poziomy

Piony

podejścia do grzejników

ilość grzejników

Koszty przedsięwzięcia

Dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne niezbędne przy wymianie instalacji 200 000

stan docelowy

71

1 038

1,00Uwzględnienie przerw dobowych wd

oszczędność kosztów związana ze

zmniejszeniem zapotrzebowania na GJ

1,00

Sprawność całkowita systemu grzewczego    

η

Omówienie
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6.5.

Koszty  

dokumentacji   

Koszty 

nadzoru
Razem

zł lata zł zł zł zł

1 Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i parteru (SZ1) 117 983 9,83 9 682 1 452 11 134 129 118

2 Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji III-V (SZ2) 171 743 9,85 14 094 2 114 16 208 187 951

3 Wymiana starego okna metalowego 3 852 11,70 316 47 364 4 216

4 Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki (SZ3) 16 793 12,59 1 378 207 1 585 18 377

5 Wymiana starych bram drewnianych w warsztacie 8 000 14,90 657 98 755 8 755

6 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej- instalacja PV 453 527 17,84 37 218 5 583 42 800 496 328

7 Zwiększenie sprawności systemu ciepłej wody użytkowej 102 400 18,60 8 403 1 260 9 664 112 064

8 Wymiana starych okien drewnianych 130 254 19,80 10 689 1 603 12 292 142 546

9 Ocieplenie stropodachu wentylowanego (SD1) 155 821 28,39 12 787 1 918 14 705 170 527

10 Zmniejszenie strat na wentylacji 639 600 35,46 52 487 7 873 60 361 699 961

11 Ocieplenie stropodachu nadbudówki (SD2) 24 891 40,59 2 043 306 2 349 27 240

12 Wymiana starych drzwi metalowych 3 000 45,90 246 37 283 3 283

13 Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie (SPG) 56 818 53,41 4 663 699 5 362 62 180

16 Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania 552 472 532,22 45 337 6 801 52 138 604 610

2 437 155 200 000 30 000 230 000 2 667 155

Rodzaj i zakres usprawnień termomodernizacyjnych zalecanych  do realizacji

Razem

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego
Koszty 

SPBT 

lata

Inne koszty (proporcjonalnie) Koszty 

wariantu 

ogółem

Powyższe zestawienie zawiera listę usprawnień zalecanych do realizacji, uszeregowanych według współczynnika SPBT.
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Niniejszy rozdział obejmuje:

a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

b. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1.1 Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

W tabeli poniżej zastosowano następujące skrótowe określenia usprawnień zestawionych  w p.6.5

stropodach SD1

Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej- instalacja PV

Zwiększenie sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Wymiana starych okien drewnianych

Wymiana starych bram drewnianych w warsztacie

Ściana SZ3

Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania

Drzwi metalowe

Okno metalowe Wymiana starego okna metalowego

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki (SZ3)

bramy drewniane

7. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.  

Ściana SZ1

Ściana SZ2 Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji III-V (SZ2)

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i parteru (SZ1)

Ocieplenie stropodachu wentylowanego (SD1)

Zmniejszenie strat na wentylacji

Ocieplenie stropodachu nadbudówki (SD2)

Wymiana starych drzwi metalowych

Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie (SPG)

PV

CWU

okna drewniane

modernizacja CO

wentylacja

stropodach SD2

ściana przy gruncie
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7.1.2 Stworzenie macierzy dla wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 667 155 2 604 975 2 601 692 2 574 451 1 874 491 1 703 964 1 561 418 1 449 354 953 027 944 272 925 894 921 678 733 727 604 610

129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118 129 118

187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951 187 951

4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216

18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377

8 755 8 755 8 755 8 755 8 755 8 755 8 755 8 755 8 755

496 328 496 328 496 328 496 328 496 328 496 328 496 328 496 328

112 064 112 064 112 064 112 064 112 064 112 064 112 064

142 546 142 546 142 546 142 546 142 546 142 546

170 527 170 527 170 527 170 527 170 527

699 961 699 961 699 961 699 961

27 240 27 240 27 240

3 283 3 283

62 180

604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610 604 610

stropodach SD1

Do analizy przyjęto następujące warianty usprawnień:

Zakres

Ściana SZ1

Ściana SZ2

Okno metalowe

Ściana SZ3

bramy drewniane

PV

CWU

okna drewniane

Nr wariantu - koszty wariantu

modernizacja CO

Koszt realizacji zł

wentylacja

stropodach SD2

Drzwi metalowe

ściana przy gruncie
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Opłaty 

c.o.

Opłaty 

c.w.u.
PV Razem Koszt robót

Q 0CO q 0CO Q 0CW q 0CW Q0 q0 Oco 0 Ocw 0 OPV 0 O 0r

Q 1CO q 1CO Q 1CW q 1CW Q1 q1 Oco 1 Ocw 1 OPV 1 O 1r ΔOr

GJ/a kW GJ/a kW GJ/a kW zł/a zł/a zł/a zł/a zł/a zł

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

Uwaga.  Zapotrzebowania na energię i  koszty obliczone dla standardowego sezonu grzewczego i normatywnych parametrów

               instalacji grzewczych i wentylacji. Mogą się one różnić od warunków rzeczywistych.

0

-25 416

-25 416

-25 416

-25 416

-25 416

-25 416

-25 416

-25 416

0

0

0

0

0

0

19 434 85 062 1 561 418

107 455

107 480 2 604 975

108 065 2 667 155

104 49614 676

-2 9842 64,0 109,7 209,0
0,78

Nr 

wariantu

Ciepła woda

209,0

4,9

108,1

7,8stan istn. 900,18 324,2 334,3

Ogrzewanie budynku

η 0

-2 9599 1723 64,3 109,8 209,0

5 268,8 135,6 209,0
0,78

8 425,4 159,9 334,3
0,78

167,7 35 678

9 425,4

13 285

4,9 303,7 116,1

4,9 554,3 140,5 25 766

7,8 167,7 35 678

4,9

7,8

4,9

880,8

880,8

164,8 35 678

65 963

2 601 692

94 974 1 874 491

79 559 1 449 354

53 770 944 272

54 143 953 027

2 574 451

90 002

23 857 604 610

921 678

7.2. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

4,9 279,5 113,0 -3 56812 676 9 1721 54,9

Razem co + cw

1918,4 332,0

η 1

W d0, W t0

Oszczę-

dność

N

89 821
0,57

-2 357

50 726

9 172 9 522

14 676

106 8534 73,8 111,3 209,0
0,78

50 354159,9 334,3
0,78

6 345,2 149,2 209,0

7 425,4 159,9 209,0

11 452,5 163,2 334,3

10 432,7 159,9 334,3 14 6767,8 890,2 167,7 36 051
0,78

0,78

0,78

1 703 964

14 676 51 998 52 498 925 8947,8 915,6 171,0 37 323

24 937

14 676

14 495

9 172755,4

0,78

0,78

291,2 114,5

4,9 291,6
0,78

114,6

652,4 154,1

9 17213 261

9 172

13 888 9 172

30 739

13 715,4 207,0 334,3 7,8 1253,3 214,8 54 189 14 676 68 865 35 632 733 727

0,78

0,78

12

14 900,18 236,7 14 676 80 639

52 390 52 106459,1 163,9 37 714 14 676924,1 171,7

334,3 7,8 1490,8 244,4

334,3 7,8

0,78
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20% kredytu
16% kosztów 

całkowitych

Dwukrotność 

rocznej 

oszczędności 

kosztów energii

zł zł % [zł] [zł] [zł]

1 Wariant 1 2 667 155 108 065 85,5% 533 431 20% 426 745 426 745 216 129

Przyjęty do realizacji 2 133 724 80%

1 jak wariant 2  + 2 667 155 108 065 85,5% 533 431 20% 426 745 426 745 216 129

ściana przy gruncie 2 133 724 80%

2 jak wariant 3  + 2 604 975 107 480 84,9% 520 995 20% 416 796 416 796 214 960

Drzwi metalowe 2 083 980 80%

3 jak wariant 4  + 2 601 692 107 455 84,9% 520 338 20% 416 271 416 271 214 911

stropodach SD2 2 081 353 80%

4 jak wariant 5  + 2 574 451 106 853 84,2% 514 890 20% 411 912 411 912 213 706

wentylacja 2 059 561 80%

5 jak wariant 6  + 1 874 491 94 974 71,2% 374 898 20% 299 919 299 919 189 948

stropodach SD1 1 499 593 80%

6 jak wariant 7  + 1 703 964 90 002 66,0% 340 793 20% 272 634 272 634 180 003

okna drewniane 1 363 171 80%

7 jak wariant 8  + 1 561 418 85 062 60,7% 312 284 20% 249 827 249 827 170 125

CWU 1 249 134 80%

8 jak wariant 9  + 1 449 354 79 559 54,1% 289 871 20% 231 897 231 897 159 118

PV 1 159 483 80%

9 jak wariant 10  + 953 027 54 143 54,1% 190 605 20% 152 484 152 484 108 285

bramy drewniane 762 421 80%

10 jak wariant 11  + 944 272 53 770 53,7% 188 854 20% 151 083 151 083 107 540

Ściana SZ3 755 417 80%

11 jak wariant 12  + 925 894 52 498 52,3% 185 179 20% 148 143 148 143 104 996

Okno metalowe 740 715 80%

12 jak wariant 13  + 921 678 52 106 51,9% 184 336 20% 147 469 147 469 104 213

Ściana SZ2 737 343 80%

13 jak wariant 14  + 733 727 35 632 34,7% 146 745 20% 117 396 117 396 71 263

Ściana SZ1 586 982 80%

14 modernizacja CO 604 610 23 857 22,3% 120 922 20% 96 738 96 738 47 714

483 688 80%

20,0% 533 431 zł

80,0% 2 133 724 zł *S

216 129 zł

7.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1 obejmujący wszystkie zaproponowane usprawnienia.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż w analizowanym budynku można wykonać szereg usprawnień, które pozwolą zmniejszyć

koszty ogrzewania i przygotowania CWU o około 79%. A dodatkowo instalacja PV będzie wytwarzać energię elektryczną, która

znacznie obniży koszty zakupu energii elektrycznej dla tego i innych budynków. Aby jednak osiągnąć właściwy poziom oszczędności

należy postępować zgodnie z zaleceniami audytora, w szczególności na poziomie projektowania.

Kredyt

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia

się:

Roczne oszczędności kosztów energii

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 85,5%

108 065 zł

SPBT dla optymalnego wariantu [lata] 24,7

7.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowane 

koszty 

całkowite

Wariant przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego

Procentowa 

oszczędność 

zapotrzebowania na 

energię                         

[(Q0-Q1)/Q0]*100%

Roczna 

oszczędność 

kosztów 

energii

nr wariantu

Planowana kwota 

środków własnych i 

kwota kredytu

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna

Dane ekonomiczne wybranego wariantu 

[zł,%]

Koszt inwestycji

Wkład własny i inne źródła

2 667 155 zł
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8. 

8.1. Opis robót

Lp
Planowane 

koszty [zł]

opis 

usprawnienia

-

-

-

- Zarówno nowe przewody CWU jak i cyrkulację należy poprowadzić możliwie najkrótszą drogą od przyłącza

-

-

-

2 437 155

230 000

2 667 155Ogółem planowany koszt termomodernizacji 

Razem planowany koszt robót

Planowane koszty audytu, dokumentacji, nadzoru

9

6

7

Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie usprawnienie A.5

strona 29

Instalację PV należy umieścić na konstrukcji przytwierdzonej do dachu za pomocą specjalnie do tego przygotowanych kotew,

które należy wykonać w trakcie ocieplania dachu. Kotwy należy zamontować i zabezpieczyć hydroizolacją, tak by nie było

możliwości przeciekania dachu w tych miejscach.

Instalację należy wykonać na wysokiej jakości panelach monokrystalicznych wykorzystujać maksymalnie południową część

dachu. Po północnej stronie stropodachu należy kolektory tak rozmieścić by zminimalizować efekt zacienienia paneli przez

nadbudówkę. Również podłączenie paneli do inverterów należy wykonać w sposób minimalizujący straty w przypadku

ewentualnego zacienienia części paneli.

Instalację CWU należy wymienić w całości poczynając od wejścia ciepłej wody do budynku. Wymianę instalacji na nową, należy 

poprzedzić projektem instalacyjnym. Projekt powinien zawierać następujące elementy:

w pomieszczeniu, w którym wchodzą do budynku przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji należy wykonać by-pass z 

zaworem przełączającym oraz sterownikiem tygodniowym. By-pass (rura) ma połączyć rurę zasilającą budynek w ciepłą 

wodę z rurą cyrkulacyjną wracającą do kotłowni (jak najbliżej wejścia przewodów CWU do budynku). Na trójniku 

umieszczonym na przewodzie cyrkulacji, należy zamontować zawór przełączający, który byłby sterowany sterownikiem 

tygodniowym. (schemat by-passu znajduje się w załączniku nr 9)

Sterownik należy ustawić  w taki sposób by w trakcie użytkowania budynku cyrkulacja "ciągnęła" wodę z instalacji 

wewnętrznej budynku, a poza godzinami pracy zawór kierował ciepłą wodę od razu z rury zasilającej budynek z powrotem 

do rury cyrkulacyjnej powracającej do kotłowni, z pominięciem całej instalacji wewnętrznej CWU.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego SD1 usprawnienie A.6

Ocieplenie stropodachu nadbudówki SD2 usprawnienie A.7

Aby właściwie zabezpieczyć termicznie i hydrologicznie ścianę przy gruncie należy po kolei: odkopać ściany przy gruncie do ław

fundamentowych (rozbierając przy tym studzienki doświetlające okna), oczyścić i osuszyć, wykonać ciężką hydroizolację,

ocieplić styropianem hydrofobowym. Następnie odkopane fundamenty trzeba zasypać ziemią z wykopu odpowiednio ją

zagęszczając. Aby uniknąć zamakania budynku powinno się jednocześnie wykonać remont kanalizacji deszczowej prowadzonej

w gruncie.

Zlikwidowane studzienki doświetlające należy wykonać na nowo w sposób nie powodujący mostka termicznego na styku

studzienki ze ścianą (dylatując).

56 818 strona 20

strona 22

639 600 strona 27

Wykonanie instalacji wentylacji musi być poprzedzone projektem sanitarnym. Wentylacja ma być wykonana w sposób możliwie

zdecentralizowany, tak by wydatki powietrza w pomieszczeniach o różnym czasie użytkowania i różnym obłożeniu mogły być

sterowane indywidualnie. Centrale muszą mieć możliwość regulacji wydatku powietrza w zakresie ≤ 30%-100%. Centrale należy

wyposażyć w wymienniki ciepła o średniosezonowej (nie maksymalnej możliwej) sprawności odzysku ciepła na poziomie nie

niższym niż 69%. Oprócz ręcznego sterowania wydatkami central, należy je wyposażyć w sterownik tygodniowy na którym

trzeba ustawić czas pracy central wentylacyjnych spójny z czasem użytkowania pomieszczeń. Sanitariaty wyposażyć w lokalne

wentylatory wyciagowe załączane ze swiatłem i wyłączane z ustawioną zwłoką czasową (ustawioną wedle potrzeb użytkownika).

Dla skompensowania wyciągu z sanitariatów, należy niewielką część powietrza z central obsługujących pomieszczenia

nawiewać do przestrzeni korytarza w ilości nominalnej około 400m3/h dla całego budynku. Drzwi z korytarza do sanitariatów

należy wyposażyć w kratki wentylacyjne umożliwiające przepływ powietrza z korytarza do toalet.

Wykonanie instalacji PV

Opis techniczny wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:

2

Opis usprawnień

102 400

306 519

Modernizacja systemu centralnego ogrzewania usprawnienie CO.1

Wykonanie nowej instalacji CWU usprawnienie D.13

Wymiana starych okien, drzwi i bram

453 527

Ocieplenie ścian zewnętrznych usprawnienia A.2, A.3, A.4

Przy wymianie grzejników na nowe należy wybrać grzejniki ze zwiększonym udziałem promieniowania do konwekcji (udział

promieniowania do konwekcji na poziomie co najmniej 30%). 

Grzejniki wyposażyć w elektroniczne głowice termostatyczne z regulacją PID, sterowaniem adaptacyjnym,

programowaniem tygodniowym z regulacją obniżeń temperatury, oraz blokadą przycisków.

1

24 891

Stropodach nadbudówki budynku jest w zasadzie tarasem wykończonym terakotą. Aby nie zmieniać jego funkcji należy skuć

istniejące poszycie (terakotę i wylewkę) przymocować styropian i hydroizolację a następnie odtworzyć warstwy pokrycia do

terakoty włącznie. Aby zminimalizować efekt uginania się styropianu przy jego dużej grubości (co mogłoby spowodować pękanie

warstwy wierzchniej) należy zastosować styropian o podwyższonej odporności na ściskanie (EPS 200 kPa). Wykonując zadanie

trzeba na nowo wykonać obróbki blacharskie i wszystkie elementy konieczne dla prawidłowej izolacji.

8

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej usprawnienie C.12

strona 31             

oraz                

strona 32

552 472

5

Po zdemontowani starych okien i drzwi, nowe okna i drzwi oraz bramy do warsztatu w przyziemiu należy montować z

wykorzystaniem taśm rozprężnych oraz folii uszczelniających, by uzyskać maksymalną szczelność powietrzną. Jest to tym

bardziej istotne, że budynek będzie wyposażony w system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

strona 28

usprawnienia B.8, B.9, B.10 i B.11

Pomimo, że modernizacja CO jest zawsze traktowana jako najważniejsze usprawnienie, należy je przeprowadzić łącznie lub po

wykonaniu wszystkich usprawnień obniżających zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku. W innym razie moc nowej

instalacji nie wystarczy na ogrzanie budynku w stanie obecnym. Wymianę całej instalacji na nową, należy poprzedzić projektem

instalacyjnym, w którym zostaną określone moce nowych grzejników i miejsce ich usytuowania. Projekt powinien zakładać

następujące elementy:

Wymieniający stare przewody CO na nowe, należy pomyśleć, by nowe zostały (po dokładnym ich zaizolowaniu otulinami

o grubościach zgodnych z WT) zabudowane lub w inny sposób zabezpieczone. Jest to ważne z punktu widzenia walorów

estetycznych, ale również ochroni to izolację rur przed zniszczeniem. 

155 821 strona 21

Ocieplenie stropodachu wentylowanego należy wykonać od góry mocując płyty styropianowe EPS 038 o grubości 25cm do

dachu. Następnie styropian trzeba przykryć warstwą papy samoprzylepnej (np. Lembit S3), a następnie wierzchnią warstwą

wysokiej jakości papy modyfikowanej SBS. Należy również pamiętać, że ocieplenie górnej warstwy stropodachu wentylowanego

implikuje konieczność przerobienia go na stropodach niewentylowany, a więc likwidację otworów wentylacyjnych znajdujących

się w ściankach kolankowych i wyprowadzenie kominków wentylacyjnych w kalenicy.

Ocieplenie budynku należy wykonać dopiero po wymianie okien. Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać w systemie

BSO z wyprawą tynkarska na tynku silikatowym. Aby uniknąć tzw. efektu biedronki (czyli punktowych mostków cieplnych w

miejscach kołkowania styropianu), należy przed kołkowaniem styropianu wyfrezować w nim otwory, zakołkować styropian i

nałożyć na kołek styropianową zaślepkę. Aby zminimalizować mostek termiczny na styku okno/ ściana węgarki przyokienne

należy ocieplić styropianem grafitowym EPS 031 zachodząc na okno przynajmniej 3 cm.

Ocieplając ściany podłużne należy zlikwidować istniejący gzyms. Jeśli jego odtworzenie będzie konieczne to należy to zrobić w

sposób niepowodujący mostka termicznego. Ocielenie ścian zewnętrznych należy połączyć z ociepleniem stropodachu, tak by

ocieplenie dachu stykało się z izolacją ściany.

strona 17,     

strona 18,      

strona 19

3 145 106
od strony 23          

do strony 26

usprawnienie E.14

4

Ocieplając elewacje należy zdylatować od ściany wszystkie elementy zewnętrzne takie jak daszek przy wejściu, murki oporowe 

itp. Dylatację wypełnić izolacją o odpowiednim oporze cieplnym.

Wszystkie przewody muszą być zaizolowane otulinami o grubości ścianki co najmniej zgodnymi z WT 2014 (również te,

które zostaną zabudowane lub ułożone w bruzdach).
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9. 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej

stan istniejący po termomoder.

zmniejszenie zużycia 

[%]

1 584,1 70,5 95,6%

334,3 209,0 37,8%

suma 1 918,4 279,5 85,5%

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej

stan istniejący

opis źródła
nośnik energii 

końcowej
współczynnik wi

Udział w 

produkcji e. 

końcowej

Wielkość Energii 

Pierwotnej [GJ/rok]

Centralne Ogrzewanie własna kotłownia gaz ziemny 1,1 100% 1742,51

CWU własna kotłownia gaz ziemny 1,1 100% 367,76

suma 2110,27

po termomodernizacji

opis źródła
nośnik energii 

końcowej
współczynnik wi

Udział w 

produkcji e. 

końcowej

Wielkość Energii 

Pierwotnej [GJ/rok]

Centralne Ogrzewanie własna kotłownia gaz ziemny 1,1 100% 77,57

CWU własna kotłownia gaz ziemny 1,1 100% 229,85

suma 307,42

zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  [%] 85,5%

Redukcja emisji CO2

Stan przed 

modernizacją

Stan po 

modernizacji

Stan przed 

modernizacją

Stan po 

modernizacji

KOŃCOWY EFEKT 

redukcji emisji

1 2 3 4 5 6 7

Gaz ziemny 56,1 1918,42 279,47 107,62 15,68 91,95

suma 107,62 15,68 91,95

PROCENT REDUKCJI EMISJI 85%

1) wskaźnik emisyjności dla prądu elektrycznego 831,5 kg CO
2
/MWh przeliczony na kg CO

2
/GJ

Redukcji emisji PM-10

∆EPM-10 = Po x (∆EHS + ∆ETM) = 0

Wartości składowe

0

Wartość uzyskanych efektów

całkowity koszt termomodernizacji     [zł] 2 667 155

koszt uzyskania oszczędności 1 GJ energii końcowej   [zł/GJ] 1 627

koszt uzyskania redukcji CO
2
  [zł/kgCO

2
/rok] 29

roczne oszczędności kosztów   [zł] 108 065

SPBT   [lata] 24,7

∆EPM-10 – zmiana emisji pyłu zawieszonego PM-10 w t/rok,

Po – powierzchnia ogrzewana budynku, którego dotyczy modernizacja energetyczna, zmiana źródła zasilania w energię 

cieplną (m
2
),

∆EHS – wskaźnik redukcji emisji dla pyłu zawieszonego PM10 przy wymianie źródła ogrzewania (według tabeli, w: 

kg/rok/m
2
),

∆ETM - wskaźnik redukcji emisji dla pyłu zawieszonego PM10 przy termomodernizacji obiektów (według tabeli, w: 

kg/rok/m
2
).

Opis

zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby CO i 

CWU    [GJ/rok]
1 639,0

Nośnik energii

wskaźnik emisji CO2 

nośnika energii (wg. 

KOBiZE) [kg/GJ]

zapotrzebowanie na energię 

końcową w [GJ/rok] Obliczenie wielkości emisji [mg CO2/rok]

2557,0

0

0

Wskaźniki zaotrzebowania na energię finalną, pierwotną oraz zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 i pyłów PM10

zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby CO      [GJ/rok]

zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby CWU   [GJ/rok]
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Załącznik 4 Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania cwu
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Załącznik 6 Wydruk komputerowy z programu Audytor OZC 6.7 Pro dla stanu istniejącego
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ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU
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Załącznik 1

Symbol D Opis materiału λ R Rcor

m W/(m·K) m2·K/W m2·K/W

PG

BET-POSADZ 0,0300 Podkład z betonu pod posadzkę. 1,400 0,021 0,021

BETON-BBK6 0,1200 Ściana z bloczków z betonu komórkowego o 0,300 0,400 0,400

PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 0,028 0,028

BET-CHUDY 0,2000 Podkład z betonu chudego. 1,050 0,190 0,190

2,000

2,640

0,379

SD1

PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056 0,056

BET-POSADZ 0,0100 Podkład z betonu pod posadzkę. 1,400 0,007 0,007

ŻELBET 0,1000 Żelbet. 1,700 0,059 0,059

0,160

0,000

BET-POSADZ 0,0200 Podkład z betonu pod posadzkę. 1,400 0,014 0,014

PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 0,028 0,028

WEŁNAF-STR 0,0600 Filce i maty z wełny minerlanej w stropi 0,052 1,154 1,154

ŻELBET 0,2400 Żelbet. 1,700 0,141 0,141

0,100

0,090

1,527

0,655

SD2

TERAKOTA 0,0200 Terakota. 1,050 0,019 0,019

PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056 0,056

BET-POSADZ 0,0300 Podkład z betonu pod posadzkę. 1,400 0,021 0,021

PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 0,028 0,028

WEŁNAF-STR 0,0600 Filce i maty z wełny minerlanej w stropi 0,052 1,154 1,154

ŻELBET 0,2000 Żelbet. 1,700 0,118 0,118

0,100

0,040

1,535

0,651

SPG

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

CEGŁA-PEŁN 0,5000 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 0,649 0,649

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

0,791

1,465

0,683

Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród (U) dane z programu Audytor OZC 6.7 Pro

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

Wyniki - Przegrody

U

W/(m2·K)

podłoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Ściana przy podłodze: SZ1

Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m

Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m

Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m

Opór warstwy powietrznej stropodachu o śr. wys. H = 1 m, [m2·K/W]:

Stropodach wentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Suma oporów ciepła połaci dachowej i war. powietrza, [m2·K/W]:

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

Stropodach nadbudówki

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

ściana przy gruncie

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

Podłoga przyległa do ściany: PGZ

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,50 m
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Symbol D Opis materiału λ R Rcor

m W/(m·K) m2·K/W m2·K/W

STROP

PCW 0,0020 PCW. 0,200 0,010 0,010

BET-POSADZ 0,0300 Podkład z betonu pod posadzkę. 1,400 0,021 0,021

PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 0,028 0,028

PŁYT-PIL-T 0,0180 Płyty pilśniowe twarde. 0,180 0,100 0,100

ŻELBET 0,2500 Żelbet. 1,700 0,147 0,147

0,100

0,100

0,506

1,975

SZ1

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

CEGŁA-PEŁN 0,5000 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 0,649 0,649

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

0,130

0,040

0,844

1,185

SZ2

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

CEGŁA-KRAT 0,3800 Mur z cegły kratówki na zaprawie cemento 0,560 0,679 0,679

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

0,130

0,040

0,873

1,146

SZ3

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

BETON-BBK6 0,2500 Ściana z bloczków z betonu komórkowego o 0,300 0,833 0,833

TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 0,012 0,012

0,130

0,040

1,028

0,973

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

ściana zewnętrzna przyziemia i parteru

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

ściana zewnętrzna kondygnacji III-V

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]:

ściana zewnętrzna nadbudówki

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]:

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]:

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]:

strop międzykondygnacyjny

Rodzaj przegrody: Strop ciepło do góry, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

U

W/(m2·K)
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Zestawienie grup pomieszczeń w budynku Załącznik nr 2

stan istniejący

Symbol grupy θint Ah Vh ΦHL
Stopień. 

szczelności
n50 wentylacja

ηH,gnE,r

ecup
Vinfv Vm,infv Vsu Vex n

°C m2 m3 W 1/h % m3/h m3/h m3/h m3/h 1/h

W GRAWITACYJNA 20,0 2102,60 6701,7 153859 Średni 3,5 Naturalna 0,0 938,2 0,5

W MECH. 20,0 454,40 1454,1 26171 Wysoki 2,0

Nawiewno-

wywiewna z 

odzyskiem 

ciepła

49,0 116,3 0,0 1000,0 1400,0 1,0

Symbol grupy Vv ΦT ΦV φHL,A φHL,V QH,nd QH,nd EAH EAH EVH EVH

m3/h W W W/m2 W/m3 GJ/a kWh/a
MJ/(m2·a

)

kWh/(m2

·a)

MJ/(m3·

a)

kWh/(m3·a

)

W GRAWITACYJNA 3350,9 112844 41015 73,2 23,0 736,98 204717 350,5 97,4 110,0 30,5

W MECH. 1516,3 18505 7666 57,6 18,0 53,06 14738 116,8 32,4 36,5 10,1

Dane dla wariantu 1

Symbol grupy θint Ah Vh ΦHL
Stopień. 

szczelności
n50 wentylacja

ηH,gnE,r

ecup
Vinfv Vm,infv Vsu Vex n

°C m2 m3 W 1/h % m3/h m3/h m3/h m3/h 1/h

W GRAWITACYJNA 20,0 53,20 143,6 2297 Średni 4,0 Naturalna 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,5

W MECH. 20,0 2503,80 8012,2 83237 Wysoki 2,0

Nawiewno-

wywiewna z 

odzyskiem 

ciepła

49,0 641,0 400,0 5260,0 5660,0 0,8

Symbol grupy Vv ΦT ΦV φHL,A φHL,V QH,nd QH,nd EAH EAH EVH EVH

m3/h W W W/m2 W/m3 GJ/a kWh/a MJ/(m2·a)kWh/(m2·a)MJ/(m3·a)kWh/(m3·a)

W GRAWITACYJNA 71,8 1418 879 43,2 16,0 7,49 2079 140,7 39,1 52,1 14,5

W MECH. 6228,4 48813 34423 33,2 10,4 47,41 13169 18,9 5,3 5,9 1,6
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Załącznik 3

1. Sprawność wytwarzania

stan Opis

istniejący ηg= 0,90

po modernizacji ηg= 0,90

2. Sprawność przesyłania 

stan Opis

istniejący ηd= 0,82

po modernizacji ηd= 0,93

3. Sprawność regulacji i wykorzystania

stan Opis

istniejący ηe= 0,77

po modernizacji ηe= 0,93

4. Sprawność akumulacji

stan Opis

istniejący ηs= 1,00 brak buforów CO

po modernizacji ηs= 1,00 bez zmian

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia

stan Opis

istniejący wt= 1,00 brak obniżenia temperatury

po modernizacji wt= 1,00 bez zmian

6. Przerwa na ogrzewanie w ciągu doby

stan Opis

istniejący wd= 1,00 brak obniżenia temperatury

po modernizacji wd= 1,00 bez zmian

7. Sprawność całkowita systemu grzewczego

stan

istniejący ηH,tot= 0,57

po modernizacji ηH,tot= 0,78

Określenie sprawności systemu grzewczego w stanie istniejącym, oraz po wprowadzeniu 

zaproponowanych zmian.

Centralna kotłownia gazowa zasilająca grupę kilku budynków. Kotły

niskotemperaturowe gazowe FAKO typ RWT 1500 z 2000 roku. Kotły w

dobrym stanie technicznym

Ogrzewanie grzejnikowe, budynek wyposażony w większości w stare grzejniki 

żeberkowe bez zaworów termostatycznych. Regulacja centralna w kotłowni.

Wymiana wszystkich starych grzejników na nowe konwektorowo-

płaszczyznowe z zaworami termostatycznymi o działaniu proporcjonalno-

całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą, z blokadą nastawu.

Kotłownia znajduje się w pomieszczeniach ogrzewanych przewody w kotłowni

posiadają bardzo dobrą izolację. Ciepło przesyłane jest do budynku 353 siecią

rur preizolowanych. Przesył w budynku odbywa się rurami stalowymi bez

izolacji cieplnej.

Wymiana instalacji na nową i jej zaizolowanie.

bez zmian
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Załącznik nr 4

Jednostka

Wartości dla 

budynku-          

stan istniejący

stan po 

modernizacji

kJ/kg*deg 4,19 4,19

kg/m
3 1000 1000

l/m2/doba 0,80 0,80

- 0,55 0,55

m2 2557,0 2557,0
0
C 55 55

0
C 10 10

- 1 1

doba 365 365

Roczne zapotrzebowanie ciepłej wody      

Vw,nd=Vcw*L*tuz/1000 m
3
/rok 411 411

kWh/rok
39 105 39 105

- 0,99 0,99

- 0,50 0,80

- 0,85 0,85

- 1,00 1,00

Sprawność całkowita ηtot - 0,42 0,67

kWh/rok 92 942 58 089

GJ/rok 334,3 209,0

Jednostka

Wartości dla 

budynku-        

stan istniejący

stan po 

modernizacji

Koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej

Jednostka

Wartości dla 

budynku-        

stan istniejący

stan po 

modernizacji

zł/rok 14 676 9 172

zł/m
3 35,7 22,3

MW 0,00778 0,00486
qcwu

śr
=qcwu

max
/Nh

MW 0,01733 0,01083
Max. moc c.w.u

qcwu
max

=Vhśr*Qcwj*Nh*10
6
/3600

Qcwj=cw*ρ*(θcw-θ0)*kt/ηw,tot/10
6

sprawność wytwarzanie ciepła ηw,g

qcwu
max

=Vhśr*Qcwj*Nh*10
6
/3600

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m
3
 wody

Max. moc c.w.u

Koszt podgrzania 1m
3
 ciepłej wody

Średnia moc c.w.u

Opis

Koszt podgrzania c.w.u.      Qcwu=QK,W*Oz+qwu*Om*12=

qcwu
śr
=qcwu

max
/Nh

Średnia moc c.w.u

jed.odniesienia - powierzchnia ogrzewana

Vhśr=(L*Vcw)/(18*1000)

Nh=9,32*L
-0,244

Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u.

temperatura wody ciepłej w podgrzewaczu θcw

temperatura wody zimnej θ0

współczynnik korekcyjny temp. kt

sprawność akumulacji ηw,s

sprawność przesyłu ciepłej wody ηw,p

roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego  

Qw,nd=Vcw*L*cw*ρ*(θcw-θ0)*kt*tuz/(1000*3600)

sprawność sezonowa wykorzystania

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego  QK,W

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego  QK,W

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku

czas użytkowania tu,z 

Opis

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotwania ciepłej wody użytkowej w 

stanie istniejącym, oraz po wprowadzeniu usprawnień

średnie jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody Vcw

Charakterystyka systemu

ciepło właściwe wody cw

gęstość wody  ρ

współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu

0,0630,063m
3
/h

7,8

2,227 2,227

0,448 0,280

17,3 10,8kW

kW 4,9



Audyt Energetyczny Budynku 353 AMW Gdynia, Śmidowicza 69 strona 46

Załącznik nr 5

Zapotrzebowanie mocy cieplnej, kW

końcowej
1) użytkowej

1 108,1 84,2 54,9

2 109,7 85,4 64,0

3 109,8 85,4 64,3

4 111,3 86,6 73,8

5 135,6 105,5 268,8

6 149,2 116,2 345,2

7 159,9 124,5 425,4

8 159,9 124,5 425,4

9 159,9 124,5 425,4

10 159,9 124,5 432,7

11 163,2 127,0 452,5

12 163,9 127,6 459,1

13 207,0 161,1 715,4

14- jak istniejący 236,7 184,2 900,18

stan istniejący 324,2 184,2 900,18

1) zapotrzebowanie mocy końcowej wylicza się z mocy użytkowej uwzględniając sprawność źródła ciepła 

oraz ewentualne rezerwy mocy elektrycznej niewykorzystane z okresie zimy

Zapotrzebowanie na 

ciepło użytkowe 

QHnd, GJ/a

Wyniki komputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na 

ogrzewanie wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 6.7 Pro

Wariant 
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Załącznik nr 6

 

 

Nazwa projektu:  

 

Miejscowość:  

Adres:  

Data obliczeń:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 °C  

7,7 °C  

 

 

 

 

2,000 MJ/(m3·K)  

3,167 m  

2,0 W/(m·K)  

 

 

2557,0 m2  

8155,8 m3  

131349 W  

52865 W  

184214 W  

0 W  

184214 W  

 

 

72,0 W/m2  

22,6 W/m3  

 

 

527,3 m3/h  

400,0 m3/h  

872,4 m3/h  

1000,0 m3/h  

872,4 m3/h  

1400,0 m3/h  

0,6  

4867,2 m3/h  

-12,4 °C  

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemność cieplna:

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ:

Współczynnik przewodzenia ciepła λg:

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:

Powietrze usuwane mech. Vex:

Średnia liczba wymian powietrza n:

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:

Wydruk komputerowy z programu Audytor OZC 6.7 Pro dla stanu istniejącego

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv:

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:

Powietrze nawiewane mech. Vsu:

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:

Projektowa temperatura zewnętrzna θe:

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:

Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny

Całkowita projektowa strata ciepła Φ:

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

Wyniki - Ogólne

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv:

Podstawowe informacje:

Akademia Marynarki Wojennej, Budynek nr 353

stan istniejący

Gdynia

ul. Śmidowicza 69

Środa 7 Września 2016 16:55

Data utworzenia projektu: Środa 7 Września 2016 16:55

I

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła:

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:

Kubatura ogrzewana budynku VH:

Norma na obliczanie E:
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5938,0 m3/h

900,18 GJ/rok

250049 kWh/rok

2557 m2

8155,8 m3

352,0 MJ/(m2·rok)

97,8 kWh/(m2·rok)

110,4 MJ/(m3·rok)

30,7 kWh/(m3·rok)

4,0 K

Nie

Tak

Nie

3,5 1/hKrotność wymiany powietrza wewn. n50:

Klasa osłonięcia budynku:

Stopień szczelności obudowy budynku: Średni

Typ konstrukcji budynku: Ciężka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.

Dobre osłonięcie

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:

Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH:

Kubatura ogrzewana budynku                     VH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:

Domyślne dane do obliczeń:

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

Nie obliczaj

budynkach tak jak by były nieogrzewane:

Typ budynku: Szkolny
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Załącznik nr 7

Nazwa projektu:

Miejscowość:

Adres:

Data obliczeń:

-16 °C

7,7 °C

2,000 MJ/(m3·K)

3,167 m

2,0 W/(m·K)

2557,0 m2

8155,8 m3

50232 W

33940 W

84172 W

0 W

84172 W

32,9 W/m2

10,3 W/m3

327,7 m3/h

400,0 m3/h

4151,5 m3/h

5260,0 m3/h

0,0 m3/h

5660,0 m3/h

0,8

6300,2 m3/h

3,5 °C

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:

Powietrze infiltrujące Vinfv:

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv:

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:

Powietrze nawiewane mech. Vsu:

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:

Powietrze usuwane mech. Vex:

Średnia liczba wymian powietrza n:

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Środa 7 Września 2016 17:18

Normy:

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

I

Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ:

Współczynnik przewodzenia ciepła λg:

Rodzaj gruntu:

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:

Grunt:

Piasek lub żwir

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Kubatura ogrzewana budynku VH:

Całkowita projektowa strata ciepła Φ:

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Strefa klimatyczna:

Projektowa temperatura zewnętrzna θe:

Wydruk komputerowy z programu Audytor OZC 6.7 Pro dla wariantu optymalnego

Pojemność cieplna:

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Data utworzenia projektu: Środa 7 Września 2016 17:18

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Wariant optymalny

Gdynia

ul. Śmidowicza 69

Akademia Marynarki Wojennej, Budynek nr 353

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:
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5869,3 m3/h

54,89 GJ/rok

15248 kWh/rok

2557 m2

8155,8 m3

21,5 MJ/(m2·rok)

6,0 kWh/(m2·rok)

6,7 MJ/(m3·rok)

1,9 kWh/(m3·rok)

4,0 K

Nie

Tak

Nie

3,5 1/h

Stopień szczelności obudowy budynku: Średni

Krotność wymiany powietrza wewn. n50:

Klasa osłonięcia budynku:

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.

Dobre osłonięcie

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:

Domyślne dane do obliczeń:

budynkach tak jak by były nieogrzewane:

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:

Typ konstrukcji budynku: Ciężka

Typ budynku: Szkolny

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich

Nie obliczaj

Parametry obliczeń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Gdańsk Port Północny

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:

Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:

Kubatura ogrzewana budynku                     VH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:
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Dokumentacja fotograficzna obiektu Załącznik nr 8

Elewacja południowa Elewacja zachodnia

Elewacja północna Elewacja wschodnia

Studzienki doświetlające stropodach
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Węzeł CO i CWU w budynku Stare okno drewniane

Stare drewniane bramy do warsztatu Nowowymienione oświetlenie

Grzejniki żeberkowe
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Schemat by-passu w instalacji CWU Załącznik nr 9

zawór przełączający 
obiegi cyrkulacji

granica budynku

instalacja wewnętrzna kotłownia główna

przewód cyrkulacyjny

przewód ciepłej wody

obieg cyrkulacji w czasie 
pracy budynku

obieg cyrkulacji  poza 
godzinami pracy


	Załącznik nr 1  do PFU rzut pom bud 353 II piętro
	Załącznik nr 2  do PFU mapa lokalizacji bud 353
	Załącznik nr 3 -schemat instalacji teleinformatycznej cz. 1 -punkty dostępowe
	Załącznik nr 3 -schemat instalacji teleinformatycznej cz. 2 -sieć komputerowa
	Załacznik nr 4 do PFU -Specyfikacja sieci komputerowej (007)
	Załącznik nr 5 zdjęcia cz. 1
	Załącznik nr 5  zdjęcia cz. 2
	Załącznik nr 5 zdjęcia cz. 3
	353_sale_1130.vsdx
	Strona 1


	Załącznik nr 6 do PFU – Audyt Energetyczny budynku 353

